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 تقرير مجلس اإلدارة 
 2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 

ــا اللوادة اللد قا لعر ا الدار ال قاريا هاما ا   العر ا     ر ات ا   ــان االالااـــــــــاد اللالقـــــــ يقدم مجلس اإلدارة تقريره السنوي مصحوبـــــــ
 ا2022ديسلار  31التاا ا  يعار إلق ا م ان بـ  اللجلوعا  ، للسنا اللنت لا في 

 األنشطة الرئيسية
رئلســــي في مجالد التطوير  الالال  الاــــتنلار  اإلاعــــا اد  التالقر  ادارة ال قاراد ت لل اللجلوعا في عدد من القطاعاد  بعــــ ل 

 الخدماد اللرتبطا اال قارادا ااإلضافا إلى ذلك، ت لل اللجلوعا في مجالد التطوير  اإلاعا اد  ادارة  تعغقل الفنادق  اللدارس  
 الغولفا اللطاعم  اوادي العاطئ  مالعب  اللرااي 

 النتائج المالية
 الالاااد اللاللا اللوادةا  اول هذه 11تم عرض النتائج اللاللا لللجلوعا في صفحا ر م 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 

 رئلس مجلس اإلدارة ا ادة/ محلد خللفا اللبارك
 مجلس اإلدارةالنائب األ ل لرئلس   لقد أالد اللقرب الل قري  /السقد

  2022أبريل  11 تم ت ققنه في  مجلس اإلدارةالنائب النااي لرئلس  السويديا ادة/ محلد اسن 
 عضو مجلس اإلدارة الل ندس/ الد االم ال امري 

 عضو مجلس اإلدارة خللفا عادهللا الرمقنيالسقد/ 
  2022أبريل  11 تم ت ققن ا في  عضو مجلس اإلدارة صوفله عاداللطلف ال س يالسقدة/ 

 عضو مجلس اإلدارة السقد/ علي ا قد عادهللا اللم الفالاي
  2022أبريل  11 اتى  عضو مجلس اإلدارة مريم ا قد أالد غباهالسقدة/ 

  2022أبريل  11 اتى  عضو مجلس اإلدارة السقد/ مارتن لي إيدللان

 ابراء ذمة
  31ياري  مجلس اإلدارة ذمــــــــــــا اإلدارة  مد ا الحساااد الخارلي من مسا لقت م فللا يت لا االل ام اللو لا إلق م للسنا اللنت لا في  

 ا 2022ديسلار  
 

 بالنيابة عن مجلس اإلدارة
 
 
 
 
 
 

 محمد المبارك
 رئلس مجلس اإلدارة

 2023 فاراير 9
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 9         ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل ج ت ي ان ل ل يضاااد اللرفقا ل اإلل  عت

 بيان المركز المالي الموحد  
 2022 ديسمبر 31كما في 

 
  2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح  

     الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة 
 3,557,052  5,606,522 5 ملتلكاد  آلد  م داد 
 293,195  374,944 6  الع رةمولوداد غقر مللواا 

 18,025,935  23,933,024 7 ااتنلاراد عقاريا
 108,359  84,662 8 في  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا  ادااتنلار 
 41,659  98,634 9 في مولوداد ماللا   ادااتنلار 

 20,299  207,045 24 ماللا معتقا  مولوداد
 526,839  578,732 11 أخرة مولوداد ذمم مدينا تجاريا   

 22,573,338  30,883,563  مجموع الموجودات غير المتداولة 
     

     الموجودات المتداولة 
 5,137,885  4,822,121 12 محتفظ ب ا للالال  يضاأر  طال 

 4,503,543  3,835,682 13 أعلال تطوير  قد اإلاجاز 
 1,029,411  855,049 14 مخل ن 
 77,475  179,744 9 في مولوداد ماللا   ادااتنلار 

 306,471  568,563 10 مولوداد ال قود
 7,057,481  7,583,154 11 أخرة مولوداد ذمم مدينا تجاريا   

 8,857,133  12,548,108 15 اقد  أرصدة لدة الانوك 
 26,969,399  30,392,421  الموجودات المتداولة مجموع 
 49,542,737  61,275,984  الموجودات مجموع 
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 10         ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل جتي ان ل ل يضاااد اللرفقا لاإلل  عت

 بيان المركز المالي الموحد  
 )يتبع(   2022 ديسمبر 31كما في 

  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم إيضاح 

     حقوق الملكية والمطلوبات 
     حقوق الملكية 

 7,862,630  7,862,630 16 رأس اللال 
 3,931,315  3,931,315 18 إاتلاطي  ااواي 

   422   190,248 18 ااتلاطي تحوط التدفقاد النقديا
 9,800  (2,310) 18 ااتلاطي إعادة تققلم إاتنلار 

 73,623  73,623 18 ااتلاطي إعادة تققلم مولوداد 
 -  ( 385,312) 18 إاتلاطي تحويل علالد ألنالا

 15,044,624  16,679,139  أربا  مستبقاة 
 26,921,570  28,349,333  األم   حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة

     

 -  1,815,647 17 أداة اقوق الللكلا اللختلطا 
 715,213  4,380,218 46 اقوق الللكلا غقر اللسلطرة 

 27,636,783  34,545,198  مجموع حقوق الملكية
     

     المطلوبات غير المتداولة
 3,641,186  3,644,812 19 ص وك غقر  ابلا للتحويل  

 4,408,755  6,005,341 20  ر ض بنكلا 
 533,835  676,001 21 محتجلاد دائنا 

 295,517  436,545 22 مطلوباد عقود اإليجار 
 223,345  296,893 23 ملايا لللوظفقن 

 6,648  - 24 ماللا معتقا مطلوباد
 1,472,397  897,810 26 ذمم دائنا تجاريا  أخرة 

 10,581,683  11,957,402  مجموع المطلوبات غير المتداولة
     

     المتداولة المطلوبات 
 36,665  37,104 19 ص وك غقر  ابلا للتحويل  

 290,284  608,301 20  ر ض بنكلا 
 812,919  1,056,294 21 محتجلاد دائنا 

 37,743  48,988 22 مطلوباد عقود اإليجار 
 762,357  1,005,467 25 دف اد مقدما من علال  

 1,835,151  2,393,226 10 مطلوباد ال قود 
 7,549,152  9,624,004 26 ذمم دائنا تجاريا  أخرة 

 11,324,271  14,773,384  مجموع المطلوبات المتداولة
 21,905,954  26,730,786  مجموع المطلوبات 

 49,542,737  61,275,984  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات
 

الالاااد اللاللا اللوادة اصورة عادلا من لللال النوااي   تظ رعلى اد عللنا،   فقنا للبادئ إعداد التقارير اللاللا الل لول ب ا،  
 الجوهريا اللر ل اللالي اللواد  األدا  اللالي  التدفقاد النقديا لللجلوعاا 

 
 
 
 

 جريج فيور طالل الذيابي  محمد المبارك
  اإلاتداما لللجلوعا  الرئلس التنفقـذي للعا ن اللالقـا لللجلوعاالرئلس التنفقـذي   اإلدارةرئقـس مجلـس  
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 11         ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل ج ت ي ان ل ل يضاااد اللرفقا ل اإلل  عت

 الموحد  الربح أو الخسارةبيـان 
 2022 ديسمبر 31في  المنتهية للسنة

 
  2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح  
     

 8,575,950  11,200,027 27 إيراداد  دخل اإليجار 
   4,975,906   (6,466,198) 28 تكاللف مبا رة 
 3,600,044  4,733,829  إجمالي الربح 

     
   182,592   (442,639) 29 مصاريف بلال  تسويق 

     
     مصاريف علوملا  اداريا 

   451,529   (626,946) 30/2 تكاللف اللوظفقن 
   250,189   (342,790) 6، 5 اات الك  اطفا  

   247,051   (63,837) 31 اللخصصاد، إاخفاض القللا   طب، صافي 
   231,941   (464,964) 30/1 أخرة 

     
   2,037   (165) 5/3 خسارة من إاتب اد ملتلكاد  آلد  م داد

 146,383  442,797 7 من إعادة تققلم إاتنلاراد عقاريا، صافي  م سب 
   8,214   (7,765) 8 الحصا من اتائج  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا 

 14,637  28,992 7 من إاتب اد إاتنلاراد عقاريا  م سب 
 99,469  9,104 47 من صفقا  را   م سب 

 48,444  217,643 32 إيراداد تلويل 
   265,558   (397,348) 33 تلويل تكاللف 

 63,583  97,056 34 إيراداد أخرة 
 2,333,449  3,182,967  قبل الضريبة  السنةربح 

     
 -  (39,234) 35 مصر ف ضريبا الدخل 

 2,333,449  3,143,733  بعد الضريبة   السنةربح 
     

     العائد إلى: 
 2,315,601  2,944,464  اقوق الللكلا ال ائدة للالكي العر ا

 17,848  199,269 46 اقوق الللكلا غقر اللسلطرة 
  3,143,733  2,333,449 
     
     

 0,295  0,368 36 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(
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 12         ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل ج ت ي ان ل ل يضاااد اللرفقا ل اإلل  عت

 بيـان الدخل الشامل الموحد 
 2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 2021  2022 إيضا   
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 2,333,449  3,143,733  ربح السنة 
     

البنود التي قد يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في 
     الفترات الالحقة: 

 -    643,689  18 فر ق الصرف على ترللا ال لللاد األلنالا 
أربا  القللا ال ادلا من تحوطاد التدفقاد النقديا الناتجا خالل  

 27,326  193,394 24 السنا
صافي األربا  من أد اد التحوط الل اد تصنلف ا إلى الربح أ   

 3,306  6,947 33و 24 الخسارة 
     

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في  
     الالحقة: الفترات 

   االلدم ااب القللا ال ادلا من إعادة تققلم الللتلكاد 
                        ا عقاري اد الل داد عند تحويل ا إلى ااتنلار 

       -   
73,623 

ماللا   مولودادم ااب / خسائر  القللا ال ادلا من إعادة تققلم 
 11,003  52,685 9/1 االقللا ال ادلا من خالل الدخل العامل االخر  

 115,258  (390,663)  للسنة  اآلخر الدخل الشامل  /)الخسارة(
 2,448,707  2,753,070  للسنة مجموع الدخل الشامل 

     
     العائد إلى: 

 2,430,859  2,802,507  اقوق الللكلا ال ائدة للالكي العر ا
 17,848  (49,437)  اقوق الللكلا غقر اللسلطرة 

  2,753,070  2,448,707 
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 13                 ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل ج ت ي ان ل ل يضاااد اللرفقا ل اإلل  عت

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  

 رأس
 المـال 

 احتياطي 
 قانوني 

احتياطي تحوط  
 التدفقات النقدية 

احتياطي إعادة 
 تقييم إستثمار 

 احتياطي  
إعادة تقييم  

 الموجودات
إحتياطي تحويل  

 عمالت أجنبية 
 أرباح 

 مستبقاة 

حقوق الملكية  
العائدة لمالكي  

 الشركة 
أداة حقوق الملكية  

 المختلطة 
حقوق الملكية  
 غير المسيطرة 

 مجموع 
 حقوق الملكية 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            

 25,701,685 70,892 - 25,630,793 13,849,760 - - 18,142   31,054  3,931,315 7,862,630 2021يناير  1الرصقد في  
 2,333,449 17,848 - 2,315,601 2,315,601 - - - - - - ربح السنا

 115,258 - - 115,258 - - 73,623 11,003 30,632 - - الدخل العامل االخر للسنا 
 2,448,707 17,848 - 2,430,859 2,315,601 - 73,623 11,003 30,632 - - مجلو  الدخل العامل للسنا 

  1,140,082  - - (1,140,082)  1,140,082  - - - - - -   37توزي اد أربا   إيضا  
 - - - - 19,345 - -   19,345  - - - تحويل إاتلاطي إعادة تققلم إاتنلار 

 626,473 626,473 - - - - - - - - - اإلاتحواذ على  ر ا تاا ا
            

 27,636,783 715,213 - 26,921,570 15,044,624 - 73,623 9,800   422  3,931,315 7,862,630 2022يناير  1الرصقد في  
 3,143,733 199,269 - 2,944,464 2,944,464 - - - - - - السناربح 

   390,663    248,706  -   141,957     385,312  - 52,685 190,670 - - عامل االخر للسنا الدخل ال
 2,753,070   49,437  - 2,802,507 2,944,464   385,312  - 52,685 190,670 - - مجلو  الدخل العامل للسنا 

            
 1,815,647 - 1,815,647 - - - - - - - -   17إصدار أداة اقوق ملكلا مختلطا  إيضا  

  1,179,394  - -  1,179,394   1,179,394  - - - - - -   37توزي اد أربا   إيضا  
إلى اقوق الللكلا غقر   توزي اد أربا  مدفوعا من  ال  ر ا تاا ا

   973    973  - - - - - - - - - اللسلطرة
توزي اد أربا  مدفوعا من  ال  ر ا تاا ا مقابل اقوق الللكلا 

   20,979    20,979  - - - - - - - - -   46/2الللتازة  إيضا  
   51,645  - -   51,645    51,645  - - - - - -   17 سللا مدفوعا على أداة اقوق ملكلا مختلطا  إيضا   

إعادة تصنلف ااتلاطي القللا ال ادلا لللولوداد اللاللا االقللا ال ادلا 
 - - - - 64,795 - -   64,795  - - -   9من خالل الدخل العامل االخر عند الاتب اد  إيضا   

  46/2الحر ا من ااتب اد للئي لحصص في  ر اد تاا ا  إيضا  
  46 /3   - - - - - -  44,625    44,625   - 3,302,843 3,258,218 

التغققر في اصا اقوق الللكلا الناتجا من إاتب اد للئي لحصص  
 - 99,080 -   99,080    99,080  - - - - - -   2/ 46في  ر اد تاا ا  إيضا  

 2/ 7اقوق الللكلا غقر اللسلطرة الناتجا عند اادماج األعلال  إيضا  
  47 /2   - - - - - - - - - 334,471 334,471 

 34,545,198 4,380,218 1,815,647 28,349,334 16,679,133 ( 385,312) 73,623 ( 2,310) 190,248 3,931,315 7,862,630 2022ديسمبر   31الرصيد في  
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 14         ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل ج ت ي ان ل ل يضاااد اللرفقا ل اإلل  عت

 الموحد  التدفقات النقديةبيان 
 2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح  
     

     األنشطة التشغيلية 
 2,333,449  3,182,966   ال الضريبا السناربح 

     ت ديالد لـ: 
 254,262  363,571 6، 5 إات الك  اطفا  
   48,444   (217,643) 32 إيراداد تلويل 
 265,558  397,348 33 تكاللف تلويل 

   600   - 9/1 إيراداد توزي اد أربا  
   146,383   (442,797) 7 من إعادة تققلم إاتنلاراد عقاريا، صافي ربح 

 8,214  7,765 8 الحصا من اتائج  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا 
   1,664   14,514 31 عقود منقلا االلتلاماد   تحريرمخصص/  

 124,345  356,992 31 اللخصصاد، إاخفاض القللا   طب، صافي 
   126,393   - 31 ع س مستحقاد، صافي 

قللا   ااخفاض  مخصص  زمقلا  معاريال  ع س  في  ر اد  ااتنلاراد 
 -  (7,346) 31 معتر ا 

 29,060  (300,323) 31، 5  ع س ااخفاض القللا  / ااخفاض قللا ملتلكاد  آلد  م داد 
 2,037  165  خسارة من إاتب اد ملتلكاد  آلد  م داد

   14,637   (28,992)  ربح من ااتب اد ااتنلاراد عقاريا 
   99,469   (9,104) 47/2  را ربح من صفقا 

 1,271  (5,222)  ربح من إعادة تققلم مولوداد ماللا
 67,998  70,486  مخصص م افآد اللوظفقن 

 2,648,604  3,382,380  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
     

     الحركة في رأس المال العامل: 
 45,667  (1,064,706)  ذمم مدينا تجاريا  مولوداد أخرة  زيادة / اقص في 

 43,651  155,707  اقص في أعلال تطوير  قد اإلاجاز، مخل ن  أراضي محتفظ ب ا للالال
 711,395  (262,092)   زيادة / اقص في مولوداد ال قود 

 374,364  400,275  زيادة في محتجلاد دائنا 
 259,655  259,565  مقدمان من علال زيادة في مبالغ مدفوعا 

 53,898  773,061  زيادة في مطلوباد ال قود 
 1,701,074  2,707,935  زيادة في ذمم دائنا تجاريا  أخرة 

 5,838,308  6,352,125  النقد الناتج من العمليات 
   38,050   (37,614)  الل افآد اللدفوعا لللوظفقن 

 -  (87,589)  ضريبا الدخل اللدفوعا 
 5,800,258  6,226,922  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
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 15         ن هذه الالاااد اللاللا اللوادةام أل ج ت ي ان ل ل يضاااد اللرفقا ل اإلل  عت

 الموحد  التدفقات النقديةبيان 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح  

     

 5,800,258  6,226,922  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
   96,883   (2,109,872) 5  م داد ملتلكاد  آلد دف اد لعرا  
   19,107   (44,015) 6 مولوداد غقر مللواا دف اد لعرا  

   255,798   (5,433,967) 7 إضافاد إلاتنلاراد عقاريا 
 163,786  251,628 7، 5 ملتلكاد  آلد  م داد   عائداد من إاتب اد إاتنلاراد عقاريا

 16,445  32,000 8 رأس اللال النقد اللستلم من  ر ا زمقلا  تخ لض في 
   689,152   (488,844) 47 اإلاتحواذ على  ر اد تاا ا، صافي من النقد اللستحوذ 

ماللا االقللا ال ادلا من خالل الدخل  مولودادمن ااتب اد عائداد 
 44,906  42,891  العامل االخر 

 701,414  (555,000)  الحر ا في  دائال أللل بتواري  إاتحقاق ألمنر من ثالثا أ  ر 
   22,928   933  زيادة/  اقص  في مجوداد ماللا 

 -  478,140  عائداد من إاتحقاق انداد خلينا 
 -  (627,939)  دف اد لسنداد الخلينا 

   1,263,359   (1,499,512)  الحر ا في أرصدة بنكلا مققدة 
 60,581  102,480  إيراداد تلويل مستللا

 639  -  مستللاتوزي اد أربا  
   1,359,456   (9,851,077)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 
   

   1,782,937   (6,772,798) 15 تسديد  ر ض بنكلا
 1,572,278  8,803,223 15 عائداد من  ر ض بنكلا 

   26,803   (56,637)  إللتلاماد عقود إيجار تسديد الجل  األاااي 
   263,417   (393,820)  تكاللف تلويل مدفوعا 
   1,140,898   (1,252,990)  توزي اد أربا  مدفوعا

   1,655   -  النقد اللدفو  لتسويا اللعتقاد 
 -  3,258,219 46 عائداد من الحر ا في اصا اقوق الللكلا في العر اد التاا ا 

 -  1,815,647 17 عائداد من إصدار أداة اقوق ملكلا مختلطا
   1,643,432   5,400,844  صافي النقد الناتج من/  اللستخدم في  األاعطا التلويللا 

     
 صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

 1,776,689  2,797,370 
 2,586,485  5,383,855 15 السناالنقد  مرادفاد النقد في بدايا 

 -  (140,226)  تاثقر التغقراد في أا ار الصرف األلناي 
 5,383,855  7,020,318 15 السناالنقد  مرادفاد النقد في ا ايا 

 
 االلوادللحصول على تفاصقل الل امالد غقر النقديا اللستب دة من بلان التدفقاد النقديا   44رالال إيضا   
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
   2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 معلومات عامة  1
 
الصـادر عن دائرة التخطلط    2004  لسـنا  16اللوافقا على إاعـا   ـر ا الدار ال قاريا هاما ا   العـر ا   الولب القرار ر م    تتل

الصـادر    2005  لسـنا 59ا تم إعالن تااـلس العـر ا الولب اللراـوم الوزاري ر م  2004أمتوبر    12 ال تصـاد إلمارة أبوظاي في 
 ا  2005فاراير    23اد ال ربلا اللتحدة بتاري   عن  زير ال تصاد لد لا اإلمار 

 
إن األا م ال اديا   ، أبوظايا51133إن اللقر النابت للعر ا هو في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة  عنواا ا اللسجل هو  ابا  

 للعر ا مدرلا في اوق أبوظاي لأل راق اللاللاا
   العر ا األم   اللدرلا في اوق أبوظاي لأل راق اللاللاا اهاما العر ا القااضا لللجلوعا هي  ر ا ألفا ظاي القااضا إن 

ــ  اللجلوعا     ــ ــ ــ ـــ ــ ــ في عدد من القطاعاد  بعــــ ل رئلســــي في مجالد تطوير  بلال  ت لل العــــر ا   ــــر ات ا التاا ا  يعــــار إلق ا م ان بـــ
ــــا    ــــتنلار  ااعــ ــافا إلى ذلك، تالقر،     ااــ ــ ــــا  ت لل اللجلوعا في ادارة ال قاراد  الخدماد اللرتبطا ب اا ااإلضــ ــــغقل     إاعــ ادارة  تعــ

 الفنادق  اللدارس  اللرااي  اللطاعم  اوادي العاطئ  مالعب الغولفا
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 
 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية المعايير 2/1
 

مجلس   على الل ايقر الد للا للتقارير اللاللا الصادرة من  الالتاللا  الت ديالد  التفسقراد  بتطاقق  في السنا الحاللا،  امت اللجلوعا  
 ما لم يذ ر خالف   2022يناير   1للف ول للفتراد الســــنويا التي تادأ في أ  ا د الل ايقر اللحااــــالا الد للا  التي أصــــبحت اــــاريا ا

ــاااد أ  اللبالغ   هامأي تاثقر    للتطاقق ذلك ا لم ي ن ــــ ــ ــ ــتننا  ما هو ماقن  اللدرلاعلى اإلفصــ ــــ ــ ــ في هذه الالاااد اللاللا اللوادة اااــ
 لم يحن موعد تطالقه ا دا   الذييل مصدر ي معلار أ  تفسقر أ  ت دأللب ر  ال  االتطاقق  اللجلوعا تقم أدااها لم

 اإل ارة إلى اإلطار اللفاهللي ا  3 ر م لتقارير اللاللالت ديالد على اللعلار الد لي 
 إادماج األعلال  لللرة األ لى في السنا الحاللاا ت دف    3 امت اللجلوعا بتطاقق الت ديالد على اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  

بدلن من إطار انا   2018احقث يعقر إلى اإلطار اللفاهللي لسنا    3الت ديالد إلى تحديث اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  
متطلباد، االنسبا لاللتلاماد التي تقال في اطاق اللعلار اللحاااي    3ا  لا أا ا تضلف إلى اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  1989

اللخصصاد، اللطلوباد اللحتللا  اللولوداد اللحتللا، أن يقوم اللستحوذ بتطاقق اللعلار اللحاااي الد لي ر م ،  37الد لي ر م  
لتحديد ما إذا  ان هناك التلام االي في تاري  الاتحواذ اتلجا ألاداث اااقاا االنسبا للضريبا التي اتكون ضلن اطاق تفسقر   37

لتحديد ما  21، يقوم اللستحوذ بتطاقق تفسقر لجنا تفسقراد التقارير اللاللا الد للا ر م 21لا ر م  لجنا تفسقراد التقارير اللاللا الد ل
 إذا  ان الحدث اللللم الذي ينعا عنه التلام بدفال الضريبا  د ادث بتاري  الاتحواذا

 تخدام اللقصودال ائداد  ال الا -ملتلكاد  آلد  م داد  16ت ديالد على اللعلار اللحاااي الد لي ر م 
في السنا الحاللاا األ لى  لرة  للملتلكاد  آلد  م داد    16 امت اللجلوعا بتطاقق الت ديالد على اللعلار اللحاااي الد لي ر م  

تلنال الت ديالد أن تخصم من تكلفا أي بند من بنود الللتلكاد  االلد  الل داد أي عائداد من بلال األصناف اللنتجا أثنا  إاضار 
ا اللنعاة ذلك  ت ترف  اللقصودة من  ال اإلدارةا  بالتالي،  االطريقا  ال لل  لل ون  ادران على  له  الالزما  اللو ال  الحالا  إلى  ألصل 

د لي ا ائداد بلال هذه الانود  التكاللف ذاد الصلا في الربح أ  الخسارةا تقوم اللنعاة اقلاس تكلفا هذه الانود  فقان لللعلار اللحاااي ال
 ل نا اللخ  2ر م 
 

ذلك   16توضح الت ديالد أيضان م نى  اختبار ما إذا  ان األصل ي لل اع ل صحلح ا االلان، يحدد اللعلار اللحاااي الد لي ر م  
أ   إاتاج أ  توريد السلال أ  الخدماد، أ  تالقرها لآلخرين،  متققلم ما إذا  ان األدا  التقني  اللادي لألصل يل ن ااتخدامه في 

 ألغراض إدارياا 
 

إذا لم يتم عرض ا اع ل منفصل في بلان الدخل العامل، يجب أن تفصح الالاااد اللاللا عن مبالغ ال ائداد  التكلفا اللدرلا في 
بلان الربح أ  الخسارة اللواد  التي تت لق بانود منتجا للست من مخرلاد األاعطا ال اديا لللنعاة،  أي بند  بنود  في بلان الدخل 

 ال ائداد  التكلفاا العامل يعلل هذه
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
  )يتبع( تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
 
 )يتبع( الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية المعايير 2/1

 تكلفا تنفقذ ال قد  -ال قود اللنقلا ااإللتلاماد  37ت ديالد على اللعلار اللحاااي الد لي ر م 
لى في السنا الحاللاا تحدد الت ديالد أن تكلفا لللرة األ    37 امت اللجلوعا بتطاقق الت ديالد على اللعلار اللحاااي الد لي ر م  

ل قد الوفا  اال قد تعلل التكاللف التي تت لق مبا رة اال قدا تتكون التكاللف التي تت لق مبا رة اال قد إما تكاللف إضافلا للوفا  ب ذا ا 
بتنفقذ ال قود  على ااقل اللنال تخصلص   على ااقل اللنال ال لالا  اللواد اللبا رة   تخصلص التكاللف األخرة اللرتبطا مبا رة
 مصاريف الات الك لاند من الللتلكاد  االلد  الل داد اللستخدما في تنفقذ ال قد ا 

 2020-2018د رة التحسقناد السنويا على الل ايقر اللحااالا الد للا للتقارير اللاللا 
-2018لسنويا على الل ايقر اللحااالا الد للا للتقارير اللاللا   امت اللجلوعا بتطاقق الت ديالد اللدرلا في د رة التحسقناد ا

 : لللرة األ لى في السنا الحاللاا تتضلن التحسقناد السنويا ت ديالد على أرب ا م ايقر 2020
 للتقارير اللاللا أل ل مرة  الد للا الل ايقرتطاقق   1اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م 

ا يوفر الت ديل إعفا ن إضافلان للعر ا التاا ا التي تصبح مطبقا أل ل مرة ا د العر ا األم فللا يت لق الحاابا فر ق التحويل اللتراملا
 أ ، أن تختار االن أيضان   16: د  1اتلجا ل ذا الت ديل، يل ن للعر ا التاا ا التي تستخدم اإلعفا  في اللعلار الد لي للتقارير اللاللا  

، قلاس فر ق التحويل اللتراملا لجللال ال لللاد األلنالا االقللا اللدرلا التي اقتم إدرال ا في الالاااد اللاللا اللوادة للعر ا األم
لرا اد التواقد  تاثقراد على أااس تاري  ااتقال العر ا األم إلى الل ايقر الد للا للتقارير اللاللا، إذا لم يتم إلرا  ت ديالد على إ

اادماج األعلال التي ااتحوذد العر ا األم من خالل ا على العر ا التاا اا يتوفر خلار ملاثل للعر ا اللمقلا أ  اللعر   اللعترك 
  أ ا 16: د 1الذي يستخدم اإلعفا  في اللعلار الد لي للتقارير اللاللا 

 اد اللاللااألد   9اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م 
في اللائا  لتققلم ما إذا  ان اقتم إلغا  العتراف االلتلام اللالي، فإن اللنعاة تعلل فقط  10يوضح الت ديل أاه عند تطاقق اختبار  

أ  الراوم اللدفوعا أ  اللستللا بقن اللنعاة  اللقترض   اللقرض، الا في ذلك الراوم اللدفوعا أ  اللستللا من  ال أي من اللنعاة 
 اللقرض الااا عن االخرا  

 عقود اإليجار  16لتقارير اللاللا ر م لاللعلار الد لي  
 التحسقناد اللستالرةا  لتسديدالت ديل الرام التوضلحي ل ييل 

 اللراعا   41اللعلار اللحاااي الد لي ر م 
ديا للضرائب عند قلاس القللا ال ادلاا ي لل لللنعآد لاتب اد التدفقاد النق  41اللعلار اللحاااي الد لي ر م    متطلباديلغي الت ديل  

قلاس   13مال متطلباد اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م    41هذا على موا ما قلاس القللا ال ادلا في اللعلار اللحاااي الد لي ر م  
من تحديد ما إذا  ااوا الستخدمون التدفقاد القللا ال ادلا لاتخدام التدفقاد النقديا اللتوافقا داخللان  م دلد الخصم  تل قن الُل ّدين  

 ا ال ادلا النقديا  م دلد الخصم  ال خصم الضرائب أ  ما ا د الضريبا  م دلد الخصم ألاسب قلاس للقللا
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  )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق  2
 
    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل مبكر  2/2
 

هـذه الالـااـاد اللـاللـا اللواـدة، لم تقم اللجلوعـا بتطاقق الل ـايقر الـد للـا للتقـارير اللـاللـا الجـديـدة  الل ـدلـا التـاللـا التي   إعتلـادفي تـاري   
ــــدارهـا  التي لم يحن موعـد تطالق ـا ا ـدا ل تتو ال اإلدارة أن   ــ ـــ ــ ــ على الالـااـاد اللـاللـا اللواـدة  هـامتطاقق الل ـايقر تـاثقر  ي ون لتم إصــ

 راد اللستقاللاالللجلوعا في الفت
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 
  

  2021 ديسلار    2020 الا في ذلك ت ديالد يواقو    17  ر م  اللعلار الد لي للتقارير اللاللا
   عقود التامقن 17 ر م على اللعلار الد لي للتقارير اللاللا

 2023يناير  1

  -   28 ر م الد لي يلعلار اللحاااال   10 ر م ت ديالد على اللعلار الد لي للتقارير اللاللا
 ا اللعتر  اللعاريالأ    العر اد اللمقلابلال أ  اللساهلا في األصول بقن اللستنلر 

 لم يتم ا د تحديد تاري  التطاقق

اللحااا الت ديالد على   اللطلوباد    -  1  ر م  الد لي  يلعلار  لتدا لا أ  غقر   تصنلف 
 متدا لا

 2023يناير  1

ر م   الد لي  اللحاااي  اللعلار  على  ر م      1ت ديالد  الللاراا  االلعلار    2بلان  اللت لق 
 اإلفصا  عن السلاااد اللحااالا  -الد لي للتقارير اللاللا 

 2023يناير  1

 2023يناير  1 ت ريف التقديراد اللحااالا - 8على اللعلار اللحاااي الد لي ر م 
ر م   الد لي  اللحاااي  اللعلار  على  االضرائب    12ت ديالد  اللت لقا  اللت لق  اللؤللا 
 االلولوداد  اللطلوباد الناتجا من م املا  اادة 

 2023يناير  1

 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3

 أساس التحضير  3/1
ــبا الد للا  أا ام   ــ ــ ــادرة عن مجلس م ايقر اللحااــ ــ ــ القااون  تم إعداد الالاااد اللاللا اللوادة  فقان للل ايقر الد للا للتقارير اللاللا الصــ

 ا 2021  لسنا 32اإلتحادي لد لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة ر م  
 
ــتنلاراد ال قاريا  اعادة تققلم اللولو ت ــتننا  إعادة تققلم اإلاـ ــاس التكلفا التاريخلا اااـ داد م إعداد هذه الالاااد اللاللا اللوادة على أاـ

ــــارة   ـــ ــ ــ ــــامل االخر  اعادة تققلم اللولوداد اللاللا االقللا ال ادلا من خالل الربح أ  الخســ ـــ ــ ــ اللاللا االقللا ال ادلا من خالل الدخل العــ
ــتقا  قلا  ــ ــ ــ مس األد اد اللاللا اللعــ ــ ــ ــاس األاــ ــ ــ ــح في  االقلم ال ادلا  قلاس الدف اد على أاــ ــ ــ في ا ايا  ل فترة تقرير،  لا هو موضــ

 السلال  الخدمادا  تبادل  السلاااد اللحااالا الواردة أدااها إن التكلفا التاريخلا اصفا عاما تلنل القللا ال ادلا للنلن اللقدم مقابل
 

ي القللا التي اــقتم ااــتالم ا لالال أاد اللولوداد، أ  دف  ا لتحويل أي من اللطلوباد ضــلن م امالد منتظلا  إن القللا ال ادلا ه
ــــاري  القلاس، اغض النظر عن ما إذا  ان الس ر يل ن تحقلقه اطريقا مبا رة أ   ــ ــــوق في تـــ ــ تم تقديره اااتخدام يبقن اللت املقن االســـ

تـاخـذ اللجلوعـا ا قن العتبـار تلـك ال وامـل   اللـاللـا  ل ـادلـا ألي من اللولوداد أ  اللطلوبـادتقنلـا تققلم أخرةا  عنـد تقـدير القللـا ا
عند تســ قر اللولوداد أ  اللطلوباد اذا أخذ اللت املقن في الســوق تلك ال وامل االحســبان عند تســ قر اللولوداد أ  اللطلوباد في 

ــاس، يتم تحـديـد القللـا ال ـادلـا ألغراض القلـاس    تـاري  القلـاسا ـــ ـــ ــ ــ ــا  في هـذه الالـااـاد اللـاللـا اللواـدة على هـذا األاــ ـــ ـــ ــ ــ   / أ  اإلفصــ
،  م امالد التالقر التي  2  ر م  اااـــــتننا  م امالد الدفال على أاـــــاس األاـــــ م التي تقال ضـــــلن اطاق اللعلار الد لي للتقارير اللاللا

ــــلن اطاق اللعلار الد لي   ــــاد التي ل ا ا ض16لتقارير اللاللا ر م لتقال ضــ ــــت ،  القلااــ ــــااه مال القللا ال ادلا  لكن ا للســ   أ له التعــ
لعلار  الفي   في اإلاـــــتخدامأ  القللا   اللخل ن  2 ر م  الد لي  يلعلار اللحااـــــاالقللا عادلا، منل صـــــافي القللا اللل ن تحقلق ا في 

 اإاخفاض قللا اللولوداد 36 ر م  الد لي  ياللحااا
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       ن             ااتنادا  إلى درلا ما  3أ   2، 1ااإلضافا إلى ذلك، ألغراض إعداد التقارير اللاللا، يتم تصنلف قلاااد القللا ال ادلا في اللستوة 

إذا  اات هذه اللدخالد إلى قلااـــاد القللا ال ادلا يل ن مالاظت ا،  أهللا اللدخالد لقلاس القللا ال ادلا اصـــورة  ـــاملا، التي تم  
  توضلح ا  لا يلي:

يل ن لللنعـــــاة  مدخالد ألاـــــ ار مدرلا  غقر م دلا  في أاـــــواق اعـــــطا للولوداد أ  مطلوباد متلاثلا التي   -1اللســـــتوة  •
  تتب  ا بتاري  القلاس؛

ــتوة  • ــتوة   -2اللســـ ــلن اللســـ ــلنا ضـــ ــ ار اللدرلا اللتضـــ  التي يل ن مالاظت ا في اللولوداد أ    1مدخالد من غقر األاـــ
  ؛    أي، معتقا من األا ار  أ  اع ل غقر مبا ر  أي، األا ار   اللطلوباد، اما مبا رة

 االلعتقا من تقنلاد التققلم  أ  اللطلوباد مدخالد غقر مالاظا لللولوداد -3اللستوة  •
 

لللجلوعا  يتم تقريب لللال     عللا ال رض لقد تم عرض الالاااد اللاللا اللوادة بدرهم اإلماراد  الدرهم  اإعتباره ال للا اللســتخدما
ــــقر إلى غقر ذلكا ــــا    القلم إلى أ رب ألف  ألف درهم  إل إذا أ ــ ــــحا في اإليضــ ــــاد اللوضــ ــــلااــ تم إدراج ال لللاد األلنالا  فقان للســ

 ا  3/14

 مبدأ اإلستمرارية 3/2
ــا  مجلس اإلدارة، عند إعتلاد الالاااد اللاللا اللوادة، تو  اد م قولا اان اللجلو  ــــ ــ ــ ــتلرار في لدة أعضــ ــــ ــ ــ عا لدي ا موارد  افلا لالاــ

 ةاأعلال ا التعغقللا في اللستقال اللنظورا  بالتالي، ااتلر ا في اعتلاد مادأ الاتلراريا اللحاااي في إعداد الالاااد اللاللا اللواد

 أساس التوحيد 3/3
ا ديسلار 31اتى      ر ات ا التاا ا سلطرة العر ا تعتلل الالاااد اللاللا اللوادة على الالاااد اللاللا للعر ا  اللنعآد الخاض ا ل

 العر ا: ن تكو تتحقق السلطرة عندما 
 

 على الج ا اللستنلر فق ا؛لدي ا الطا  •
 ؛  أ  لدي ا الحق، ل وائد متغقرة ااتجا من العراما مال الج ا اللستنلر ب ا  م رضا، •
 القدرة على ااتخدام الطت ا على الج ا اللستنلر ب ا للتاثقر على عوائدهاالدي ا  •

 
ــــارد  ــ ــــتنلر ب ا أم ل في اال أ ــ ــ ــــلطرة على الج ا اللســ ــ ــــر ا اإعادة تققلم فللا إذا  ان لدي ا اــ ــ إلى  لود    الو ائال  الظر فتقوم العــ

 تغقراد في  ااد أ  أمنر من عناصر السلطرة النالث اللدرلا أعالها 
 

ــر اعندما ي ون لدة  ــتنلر ب ا   العــ ــلطرة على الج ا اللســ ــتنلر ب ا، فإا ا تلتلك الســ ــويت في الج ا اللســ أ ل من غالالا اقوق التصــ
  العـر اذاد الصـلا للج ا اللسـتنلر ب ا اعـ ل منفردا تاخذ  عندما تكون اقوق التصـويت  افلا للنح ا القدرة ال لللا لتولله األاعـطا  

ــــويت  الو ائال  الظر ف  في العتبار لللال   ــــلا لتققلم فللا إذا  اات اقوق تصــ ــــر اذاد الصــ ــــتنلر ب ا  افلا أم ل   العــ في الج ا اللســ
 للنح ا السلطرة، الا في ذلك: 

   
 ا م أصحاب األصواد االخرين؛اجم امتالك العر ا لحقوق التصويت االنظر إلى اجم  توزيال أ •
 اقوق التصويت اللحتللا التي تلتلك ا العر ا، أ  أي من مالكي األصواد االخرين أ  أطراف أخرة؛ •
 الحقوق النا ئا من الترتقباد الت ا ديا األخرة؛   •
ذاد الصـــــلا في الو ت  أيا اقائق  ظر ف إضـــــافلا تعـــــقر إلى أن العـــــر ا تلتلك، أ  ل تلتلك، القدرة الحاللا لتولله األاعـــــطا   •

 الذي يطلب فله إصدار  راراد، ااإلضافا إلى أالاط التصويت في التلاعاد اللساهلقن السااقاا
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يادأ تواقد العــر ا التاا ا عندما ي ون للعــر ا الســلطرة على العــر ا التاا ا  ينت ي عندما تفقد العــر ا الســلطرة على العــر ا التاا اا 

ــنا في بلان الربح أ  ال ــتب دة خالل الســ ــتحوذة أ  اللســ ــر ا التاا ا اللســ ــاريف العــ ــارة   على  له التحديد، يتم إدراج ايراداد  مصــ خســ
الدخل العـــامل االخر اللواد من التاري  الذي تحصـــل فله العـــر ا على الســـلطرة  اتى التاري  الذي تفقد فله العـــر ا الســـلطرة على   

 العر ا التاا اا
 

 عندما ي ون ذلك ضر ريان، يتم إلرا  الت ديالد على الالاااد اللاللا للعر اد التاا ا لتتوافق مال السلاااد اللحااالا لللجلوعاا 
 

يتم اذف لللال اللولوداد  اللطلوباد، اقوق الللكلا، اليراداد، اللصــاريف  التدفقاد النقديا اللت لقا االل امالد ما بقن أعضــا   
 اامل عند تواقدها اللجلوعا االك

 
يتم تحديد اقوق الللكلا غقر اللســـــلطرة في العـــــر اد التاا ا اعـــــ ل منفصـــــل عن اقوق اللجلوعا في هذه العـــــر ادا  د يتم قلاس 
ـــــافي مولوداد   ـــــالا في صــ ـــــا تنااــ ـــــول على اصــ ـــــلطرة التي تلنل اقوق ملكلا االلا  تخول ااملق ا للحصــ اقوق الللكلا غقر اللســ

لا مادئلان االقللا ال ادلا أ  االحصـــــا التنااـــــالا لحقوق الللكلا غقر اللســـــلطرة لللبالغ الل ترف ب ا لصـــــافي  اللنعـــــاة في االا التصـــــ 
اللولوداد القابلا للتحديد في العــر ا اللســتحوذ علق اا يتم اختلار أاــاس القلاس على أاــاس  ل م املا على ادةا يتم قلاس اقوق 

قللا ال ادلاا لاقان لتاري  اإلاــــتحواذ، إن القللا اللدرلا لحقوق الللكلا غقر اللســــلطرة هي  الللكلا غقر اللســــلطرة األخرة مادئلان اال
ــلطرة في التغققراد الالاقا في اقوق  ــ ــــص اقوق الللكلا غقر اللســ ــافا إلى اصــ ــ ــــص عند اإلعتراف اللادئي ااإلضــ قللا هذه الحصــ

  الللكلاا
 

ــامل االخر   ــارة   ل بند من الدخل العـــ ــلطرةا إن مجلو   إن الربح أ  الخســـ ــر ا  اقوق الللكلا غقر اللســـ تكون عائدةن إلى مالكي العـــ
الدخل العـامل للعـر اد التاا ا ي ون عائدان إلى مالكي العـر ا  الى اقوق الللكلا غقر اللسـلطرة اتى  ان اتج عن ذلك رصـقد عجل  

 في اقوق الللكلا غقر اللسلطرةا  
 

ــاب التغقراد في ملكلا اللجلوعا في  ــلطرة  ل امالد اقوق ملكلاا يتم ت ديل يتم إاتسـ ــارة السـ ــر اد تاا ا  التي ل تؤدي إلى خسـ  ـ
غقر اللسلطرة لت  س التغقراد في ملكقت ا في العر اد التاا اا إن أي فرق بقن قللا   القلم اللدرلا لللكلا اللجلوعا  اقوق الللكلا

ــلطرة  القللا ال ادلا للادل اللدف ت ديل اقوق الللكلا ــرة في اقوق الللكلا  ي ون عائدان إلى غقر اللسـ و  أ  اللقاوض يتم إدراله مبا ـ
 مالكي العر اا

 
  1عندما تفقد اللجلوعا الســلطرة على أي  من العــر اد التاا ا، يتم اإلعتراف االربح ا  الخســارة عند الاــتب اد على أاه الفرق بقن  

ــااقا لللولوداد  الا في ذلك 2ي ملكلا محتفظ ب ا؛    مجلو  القللا ال ادلا للادل اللقاوض  القللا ال ادلا أل   القللا اللدرلا الســـ
ــر ا التاا ا االلبالغ الل اد  ــلطرةا عندما يتم إدراج مولوداد العـ ــر ا التاا ا  أي  من اقوق الللكلا غقر اللسـ ــ رة ،  مطلوباد العـ العـ

ا ذاد الصـــــلا في الدخل العـــــامل االخر  ترامل ا في اقوق الللكلا، تققلل ا أ  االقللا ال ادلا  العتراف االربح أ  الخســـــارة اللترامل
فإن اللبالغ الل ترف ب ا اـااقان في الدخل العـامل االخر  اللتراملا في اقوق الللكلا يتم إاتسـاب ا  لا لو أن اللجلوعا  امت مبا ـرة  

أ  تحويل ا مبا ـــــرة إلى األربا  اللســـــتبقاة  لا هو  اااـــــتب اد اللولوداد ذاد الصـــــلا  ال نى، إعادة تصـــــنلف ا إلى الربح أ  الخســـــارة  
ـــــر ا التاا ا  ـــــتنلار محتفظ اه في العــ ـــــلح اه الل ايقر الد للا للتقارير اللاللا اللطبقا ا يتم اعتبار القللا ال ادلا ألي ااــ مطلوب/ تســ

ااـبا الالاقا  فقان لللعلار اللحااـاي الد لي  السـااقا في التاري  الذي تم فقدان السـلطرة فله  القللا ال ادلا عند العتراف األ لي لللح 
 ، عندما ينطاق، أ  التكلفا عند العتراف األ لي اااتنلار في  ر ا زمقلا أ  معر   معتركا 9ر م 
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 إن تفاصقل العر اد التاا ا للعر ا موضحا أدااه:

 
 النشاط األساسي بلد التأسيس  نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة 

 2022 2021   
     

     شركات تابعة عاملة
     

اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100  ر ا العخص الوااد ذاماما  -الدار للت للم 
 اللتحدة

الاتنلار في،  ادارة اللنعآد التي تقدم  
 الخدماد الت للللا 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 الدار للفنادق  الضلافا ذاماما 

 اللتحدة
الاتنلار في  ادارة  ر اد تقدم خدماد فندقلا  

  خدماد ضلافا 
     

اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 مرااي الدار ذامام 
 اللتحدة

إدارة  تعغقل اللرافئ  النوادي الرياضلا  االلد  
 البحريا 

     
 ر ا العخص   -بر فلس ريل ااتقت ماالجلنت 

 الوااد ذاماما 
اإلماراد ال ربلا   100٪ % 100

 اللتحدة
 تالقر  ادارة ال قاراد 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 ذاماما  بر  رزبر فلس ريل ااتقت 

 اللتحدة
 الوااطا ال قاريا 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 ياس لقنكس ذاماما 

 اللتحدة
 امتالك  ادارة مالعب  أاديا الغولف 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪65,2 % 65,2  ر ا اللحور ال ندالا لللقا لد ال اما ذاماما 

 اللتحدة
  اإلاعا اد ال امااألعلال ال ندالا 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 88,1  ر ا الدار لل قاراد الاتنلاريا ذامام 

 اللتحدة
ااتنلار  ادارة مولوداد ال قاراد  الخدماد 

 ذاد الصلا  تعغقل الفنادق 
     

اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 88,1   ر ا الدار لالاتنلار القااضا اللققدة اللحد دة
 اللتحدة

  ر ا خاصا األغراض إلدارة أصول خاصا 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100  ر ا العخص الوااد ذامام   –خدما 

 اللتحدة
 إدارة  تالقر ال قاراد 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100  ريا الس دياد الس نلا ذاماما 

 اللتحدة
  ريا ا نلا 
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 النشاط األساسي بلد التأسيس  نسبة الملكية  اسم الشركة التابعة 

 2022 2021   
     

  ر ا تلويل  للر  ايلان ٪100 % 100   1 ر م  الدار ص وك لللتد
     

  ر ا تلويل  للر  ايلان ٪100 % 100   2 ر م  الدار ص وك لللتد
     

  ر ا تلويل  للر  ايلان ٪100 % 100   3 ر م  الدار ص وك لللتد
     

اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100  ر ا العخص الوااد ذاماما  -مال د االسل 
 اللتحدة

  ادارة  تالقر ال قاراد خدماد 
     

اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100  ر ا العخص الوااد ذاماما  –الدار ليف اتايل 
 اللتحدة

 خدماد الضلافا 
     

 ر ا العخص الوااد   -ايسترن مااجر فس مارينا 
 ذاماما 

اإلماراد ال ربلا   100٪ % 100
 اللتحدة

 إدارة  تعغقل اللرااي
     

اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100  ر ا العخص الوااد ذاماما  -البطقن مراى 
 اللتحدة

 إدارة  تعغقل اللرااي

     
 ر ا العخص الوااد   -ادفااسد لخدماد ال قاراد

 ذاماما  
اإلماراد ال ربلا   100٪ % 100

 اللتحدة
 خدماد ال قاراد

     
ال ربلا  اإلماراد  ٪100 % 100 الدار لإلاتنلاراد لللتد 

 اللتحدة
  ر ا  ااضا 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 ااال لك ا ارز ااواقلعن ماالجلنت اقرفلسقل ذاماما  

 اللتحدة
 إدارة ال قاراد

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 اللحد دة ار اس اي الدار لللعاريال الد للا القااضا 

 اللتحدة
 ة  ر ا مققد

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100   ذاماما لللعاريالالدار 

 اللتحدة
 خدماد إدارة اللعاريال

     
 ر ا السادس من أمتوبر للتنللا  الاتنلار هاماما  

  اوديك 
 تطوير ال قاراد مصر 59,9٪ % 59,9

     
 ر ا العخص الوااد   -تساريح للخدماد ال ندالا 

 ذاماما 
ال ربلا  اإلماراد  100٪ % 100

 اللتحدة
 تطوير ااتعاراد 

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100   ذاماما الدار إلدارة اإلاتنلاراد

 اللتحدة
 إدارة األصول

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 أاتل و إلدارة ال قاراد ذاماما 

 اللتحدة
 خدماد إدارة اللعاريال

     
اإلماراد ال ربلا   ٪100 % 100 الوااد ذاماما  ر ا العخص  -الدار لوللستلك 

 اللتحدة
 خدماد  ادارة  تالقر ال قاراد 
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 ر ا العخص الوااد   -ذا لقتواي للخدماد ال ندالا 
 ذاماما 

اإلماراد ال ربلا   100٪ % 100
 اللتحدة

 تطوير ااتعاراد 

     
اإلماراد ال ربلا   % 91,4 % 91,4   السلح إلدارة ال قاراد ذاماما

 اللتحدة
إدارة  تالقر ال قاراد؛ ااتنلار اللعاريال  

 ال قاريا 
     

اإلماراد ال ربلا   ٪91,4 % 91,4   الح اديرة لل قاراد ذاماما
 اللتحدة

تالقر  ادارة ال قاراد؛ ااتنلار اللعاريال  
 ال قاريا 

     
ال ربلا  اإلماراد  ٪100 % 100  ر ا العخص الوااد ذاماما  -الس دياد لر ف 

 اللتحدة
  قارادتطوير ال

     
شركات تابعة تم تأسيسها أو اإلستحواذ عليها خالل  

 السنة 
    

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100  ر ا ملس مامر  للخدماد الفنلا ذاماما 

 اللتحدة
 إدارة اللرافق 

     
   ر ا العخص الوااد  –  ر ا ابارك للخدماد األمنلا

   ذاماما
اإلماراد ال ربلا   - % 100

 اللتحدة
 الحلول األمنلا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100    ر ا ابارك للخدماد األمنلا ذاماما

 اللتحدة
 الحلول األمنلا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100    ر ا اامتلف للحلول اللستداما ذاماما

 اللتحدة
ااتعاري اللبااي الخضرا ، خدماد  فا ة  

 اللبااي الطا ا في 
     

اإلماراد ال ربلا   - % 100 ااغا الد للا لخدماد إدارة رااطا اللالك ذامام  
 اللتحدة

 ال قارادخدماد إدارة 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100 مر ل دبي للسلال اللت ددة   اي ااغا أ 

 اللتحدة
 ال قارادخدماد إدارة 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100 مدراا الع ب الخاصا ذامام 

 اللتحدة
 تقديم خدماد ت للللا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 70 توافق لتطوير اللعاريال ال قاريا ذامام 

 اللتحدة
 خدماد تالقر  ادارة ال قاراد 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 70 ذاماما   ر ا العخص الواادمر ل أبوظاي لألعلال 

 اللتحدة
 ال قاراد خدماد تالقر  ادارة 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100 الدار اللولستلا القااضا اللحد دة

 اللتحدة
  ر ا  ااضا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 51 اس بي في ريستر تد لللتد  الدار هااسقل

 اللتحدة
  ر ا ذاد اطاق مققد 

     
  لللتدريستر تد   هتش  قوموافلوينس اارتنرز  

 اللحد دة
اإلماراد ال ربلا   - % 100

 اللتحدة
 

  ر ا ذاد أغراض خاصا 
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 2022 2021   
     

اإلماراد ال ربلا   - % 60 ال قاريا القااضا اللحد دة  االلاري
 اللتحدة

 عقاراد  ااضا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100 اماما منتجال  ابا دبل تري هقلتون لليرة اللرلان ذ

 اللتحدة
 خدماد الضلافا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100 العخص الوااد ذاماما  ر ا  -فندق لليرة الدار 

 اللتحدة
 خدماد الضلافا 

     
اإلماراد ال ربلا   - % 100 ذاماما  منتج اد ااب

 اللتحدة
 خدماد الضلافا 

 إندماج األعمال  3/4
اللحول في اادماج األعلال االقللا ال ادلا،  التي    الادليتم ااتســاب الاــتحواذ على األعلال اااــتخدام طريقا الاــتحواذا يتم قلاس 

ــاب ا   ــول اللحولا من  ال اللجلوعا،  اللطلوباد التي تكادت ا اللجلوعا إلى بلجلو  القلم ال ادلا  يتم ااتســـ ــتحواذ لألصـــ تاري  الاـــ
اللســتحوذ  اصــا اقوق الللكلا الصــادرة من  ال اللجلوعا مقابل الســلطرة على العــر ا    اللســتحوذ علق ا ققن للعــر ا  اللالكقن الســاا

 ا يتم العتراف االتكاللف اللت لقا االاتحواذ في الربح أ  الخسارة عند تكادهااعلق ا 
 

لطلوباد اللقاولا اقلل ا ال ادلا بتاري  الاـتحواذ، اااـتننا  بتاري  الاـتحواذ، يتم العتراف االلولوداد اللسـتحوذة القابلا للتحديد  ال
 ما يلي:

 
يتم العتراف الولوداد أ  مطلوباد الضـــريبا اللؤللا  اللولوداد أ  اللطلوباد اللت لقا بترتقباد ملايا اللوظفقن  قلااـــ ا  فقان   •

 ؛  منافال اللوظفقن على التوالي  19ر م  اللعلار اللحاااي الد لي  ضريبا الدخل   12لللعلار اللحاااي الد لي ر م 
يتم قلاس اللطلوباد أ  أد اد اقوق الللكلا ال ائدة إلى ترتقباد الدف اد على أاــاس األاــ م للج ا اللســتحوذ علق ا أ  ترتقباد   •

 فقان لللعلار  الدف اد على أااس األا م لللجلوعا اللارما لاتادال ترتقباد الدف اد على أااس األا م للج ا اللستحوذ علق ا  
 ؛   ااظر أدااه   بتاري  الاتحواذ  2الد لي للتقارير اللاللا ر م 

  اللولوداد  5 ر م  لحتفظ ب ا للالال  فقنا لللعلار الد لي للتقارير اللاللا  أ  مجلوعاد الاـتب اد  اللصـنفا    اللولوداديتم قلاس  •
 اغقر اللتدا لا اللحتفظ ب ا للالال  ال لللاد اللتو فا  فقنا لذلك اللعلار

 
اللســـــتحوذ  الج اللالي الادل اللحول، قللا اقوق الللكلا غقر اللســـــلطرة في  إل  الفائضيتم قلاس العـــــ رة مادئلنا االتكلفا التي تلنل  

 إن  لدد  على صــافي    اللســتحوذ علق ا   الج ا ال اللعــتري في  القللا ال ادلا لحصــا اقوق الللكلا اللحتفظ ب ا اــااقان من   علق ا 
ـــــافي مبالغ اللولوداد  ـــ ــ ــ ـــــتحوذة القابلا للتحديد  اللطلوباد اللقاولاا في االا أاه، ا د إعادة التققلم،  ان صــ ـــ ــ ــ مبالغ اللولوداد اللســ

ل اللحول،  قللا اقوق الللكلا غقر اللســـــلطرة اللســـــتحوذة القابلا للتحديد  اللطلوباد اللقاولا بتاري  الاـــــتحواذ يتجا ز إللالي الاد
 إن  لدد ، يتم العتراف    اللسـتحوذ علق ا  الج االلحتفظ ب ا اـااقان في   اللسـتحوذ القللا ال ادلا لحصـا    اللسـتحوذ علق ا  الج افي  

 االفائض  ل سب على صفقا العرا  مبا رةن في الربح أ  الخسارةا
 

ـــــلن الادل اللحول من  ال ا ــ ــ ـــــلن اادماج األعلال ترتقب بدل طارئ، يتم قلاس الادل الطارئ اقللته ال ادلا عندما يتضــ ــ ــ للجلوعا ضــ
بتاري  الاـتحواذ  ادراله  جل  من الادل اللحول ضـلن اادماج األعلالا يتم ت ديل التغقراد في القللا ال ادلا للادل الطارئ اللؤهل 

ــــا من  مت ديالد لفترة القلاس ااثر رل ي، مال الت ديالد الللاثل ـــ ــ ــ ــــ رةا إن ت ديالد فترة القلاس هي الت ديالد التي تنعــ ـــ ــ ــ ا مقابل العــ
ــتحواذ  اول  ــنا  اادة من تاري  الاــ ــول علق ا خالل  فترة القلاس   التي ل يل ن أن تتجا ز اــ ــافلا التي تم الحصــ الل لوماد الضــ

 الو ائال  الظر ف التي توفرد بتاري  الاتحواذا
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ــــنلف الادل  ـــ ــ ــ ــــبا الالاقا للتغقراد في القللا ال ادلا للادل الطارئ غقر اللؤهل  ت ديالد لفترة القلاس على  ل لا تصــ ـــ ــ ــ ت تلد اللحااــ
الطارئا ل يتم إعادة قلاس الادل الطارئ اللصـنف  حقوق ملكلا بتواري  التقارير الالاقا  يتم ااتسـاب تسـويته الالاقا ضـلن اقوق 

بتواري  التقـارير الالاقـا، مال اإلعتراف اـالتغقراد في القللـا ال ـادلـا في االخر اـالقللـا ال ـادلـا  قلـاس الاـدل الطـارئ  الللكلـاا يتم إعـادة  
 االربح ا  الخسارة

 
ـــااقان من  ال اللجلوعا ــ ــ ـــا اقوق الللكلا اللحتفظ ب ا اــ ــ ــ  الا في ذلك  عند ااجاز اادماج األعلال على مراال، يتم إعادة قلاس اصــ

اللسـتحوذ علق ا إلى القللا ال ادلا بتاري  الاـتحواذ  ال نى، عندما تحصـل اللجلوعا على السـلطرة     الج افي  ال لللاد اللعـتر ا 
ـــــارة الناتجا، إن  لدد، في   ـــــارة يتم العتراف االربح أ  الخســ ـــــص في الربح ا  الخســ ـــــنلف اللبالغ الناتجا من الحصــ ا يتم إعادة تصــ

اقث تكون   الربح ا  الخســـارةلســـتحوذ علق ا  ال تاري  الاـــتحواذ التي تم العتراف ب ا اـــااقان في الدخل العـــامل االخر إلى  ال الج ا
 هذه الل املا مالئلا فللا لو تم ااتب اد هذه الحصاا

 
للانود  مادئلااللجلوعا اإدراج مبالغ إذا لم تكتلل اللحاابا األ للا لادماج األعلال في ا ايا فترة التقرير عند اد ث الادماج، تقوم 

ـــــات ـاا يتم ت ـديـل تلـك اللبـالغ   ـــ ــ ــ ـــــافلـا،   اللاـدئلـاالتي لم تكتلـل محـااــ ـــ ــ ــ خالل فترة القلـاس، أ  يتم العتراف الولوداد أ  مطلوبـاد اضــ
ـــــتحواذ، التي لو  اات ـــــول علق ا اول الو ائال  الظر ف القائلا بتاري  الاــ م ر فا، ألثرد   لت  س الل لوماد الجديدة التي تم الحصــ

 على اللبالغ الل ترف ب ا في ذلك التاري ا

 الشهرة 3/5
ــا اقوق الللكلا اللحتفظ ب ا العـــــ رة مادئلنا االتكلفا التي تلنل الفائض إلللالي الادل اللحول، قللا اقوق الللكلا غقر اللســـــلطرة في الج ا  قلاس يتم العتراف   ــتحوذ علق ا  القللا ال ادلا لحصــ ــتحوذ علق ا  إن  لدد   اللســ ــتري في الج ا اللســ ــااقان من  ال اللعــ اــ

ــتحوذة القابلا للتحديد  اللطلوباد اللقاولا   ــافي مبالغ اللولوداد اللسـ ــافي    ملا هوعلى صـ ماقن أعاله ا إذا  اات القللا ال ادلا لصـ
ــــــتحوذة  ــ ــ ــــــحلح لللال  اللحول، تقوم اللجلوعا اإعادة تققلم ما    الادلإللالي    تتجا زاللولوداد اللســ ــ ــ ــــــ ل صــ ــ ــ إذا  اات  د اددد اعــ

ـــــقتم  ــ ـــــتخدما لقلاس اللبالغ التي اــ ــ ـــــتحوذة  لللال اللتلاماد اللتحللا  مرال ا اإللرا اد اللســ ــ تاري   بب ا   اإلعترافاللولوداد اللســ
ـــــتحواذ لللولوداد القابلا للتحديد  اللطلوباد   ـــــافي مبالغ تاري  الاــ ـــــتحواذا ا د إعادة التققلم، إذا تجا ز صــ ـــــتحوذة الالاــ  لقاولا اللســ

اللحتفظ ب ا  اللســـتحوذ القللا ال ادلا لحصـــا    اللســـتحوذ علق ا   الج االلحول،  قللا اقوق الللكلا غقر اللســـلطرة في   إللالي الادل
  إن  لدد ، يتم العتراف االفائض  ل سب على صفقا العرا  مبا رةن في الربح أ  الخسارةا  اللستحوذ علق ا   الج ااااقان في 

 
ــنوينا ل يت ــ ــ ــ رة  لكن يتم مرال ت ا لتحديد ااخفاض القللا على األ ل اــ ــ ــ ــلص ا لغرض اختبار ااخفاض القللا، يتم م إطفا  العــ ــ ــ   تخصــ

ـــــ رة على  ـل  اـدة   ـــ ــ ــ  التي من اللتو ال أن    لنقـدل  اللنتجـاواـداد  اللللجلوعـا  أ  مجلوعـاد  التـاا ـا  لنقـد  ل  اللنتجـاواـداد  المن  العــ
التي تم تخصــلص العــ رة ل ا للتحقق من ااخفاض القللا اــنوينا، أ  اعــ ل أمنر لنقد  ل  اللنتجااداد و الا يتم اختبار  الدمجتســتفقد من 

 اإاخفضت قللت ا عندما ي ون هناك مؤ ر على أن الوادة  د   تقاربان 
 

ااخفاض القللا أ لن لتخ لض  إذا  اات القللا القابلا لالاترداد للوادة اللنتجا للنقد أ ل من القللا اللدرلا للوادة، يتم تحلقل خسارة  
ــــل في  ــــاس القللا اللدرلا لكل أصــ ــالان على أاــ ــ ــــ رة اللوزعا على الوادة ثم على اللولوداد األخرة للوادة تنااــ القللا اللدرلا للعــ

راج اللالغ يتم إد  ،الوادةا ل يتم ع س خســائر ااخفاض القللا الل ترف ب ا للعــ رة في فترة لاقاا عند ااــتب اد الوادة اللنتجا للنقد
 ال ائد للع رة في تحديد الربح أ  الخسارة الناتجا من اإلاتب ادا

 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 3/6
العــــر ا اللمقلا هي اللنعــــاة التي تلارس اللجلوعا تاثقران هامان علق اا إن التاثقر ال ام هو القدرة على اللعــــار ا في  راراد الســــلااــــا 

  قللا في العر ا اللستنلر فق ا  لكن للس السلطرة أ  السلطرة اللعتر ا على تلك السلااادا  اللاللا  التعغ
 

اللعـر   اللعـترك هو ترتقب معـترك اقث ي ون للج اد التي لدي ا اـلطرة معـتر ا على الترتقب اقو ان في صـافي مولوداد الترتقب 
 ا ديان للسـلطرة على الترتقب التي تظ ر فقط عندما تسـتللم القراراد اول اللعـتركا إن السـلطرة اللعـتر ا هي اللعـار ا اللتفق علق ا ت

األاعــطا ذاد ال ال ا موافقا إللاعلا من الج اد التي تتعــارك الســلطرةا إن الادلد التي يتم  ضــ  ا عند تحديد النفوذ الجوهري أ   
 ا ااالسلطرة اللعتر ا ملاثلا لتلك الالزما لتحديد السلطرة على العر اد التا 
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اااــتخدام طريقا اقوق   االتكلفا  العــر اد اللمقلا أ  اللعــاريال اللعــتر ا في الالاااد اللاللا اللوادة يتم إدراج إاــتنلار اللجلوعا في

ير  الللكلا اللحااالا اااتننا  عندما يتم تصنلف الاتنلار  لحتفظ اه للالال،  في هذه الحالا، يتم ااتسااه  فقان لللعلار الد لي للتقار 
ـــــتلرةاللولوداد غقر اللتـد  5اللـاللـا ر م   ـــ ــ ــ ا الولـب طريقـا اقوق الللكلـا، يتم اإلعتراف  ا لـا اللحتفظ ب ـا للالال  ال لللـاد غقر اللســ

االاــــتنلار في  ــــر ا زمقلا أ  معــــر   معــــتركا يتم ت ديل القللا اللدرلا لالاــــتنلار لإلعتراف االتغقراد في اصــــا اللجلوعا من  
الاـتحواذا يتم اإلعتراف االعـ رة اللت لقا االعـر ا اللمقلا أ  اللعـر   اللعـترك االقللا صـافي مولوداد اللعـر   اللعـترك منذ تاري   

 اللدرلا لالاتنلار  ل يتم اختبارها لتحديد ااخفاض القللا اع ل فرديا
 

ي الدخل  اصــــا اللجلوعا من اتائج علللاد العــــر ا اللمقلا أ  اللعــــر   اللعــــتركا يتم عرض أي تغققر ف  الربح ا  الخســــارةي  س 
العامل االخر للج اد اللستنلر ب ا  جل  من الدخل العامل االخر لللجلوعاا ااإلضافا إلى ذلك، عندما يتم إدراج أي تغقر مبا رةن 
في اقوق ملكلا العـر ا اللمقلا أ  اللعـر   اللعـترك، تقوم اللجلوعا ااإلعتراف احصـت ا أليا تغقراد، عندما ي ون ذلك منااـبان، في 

غقراد في اقوق الللكلا اللوادا يتم ااـتب اد الل ااـب  الخسـائر غقر اللحققا الناتجا عن الل امالد بقن اللجلوعا  العـر ا بلان الت
 االلستنلر ب ا إلى مدة اصا اللجلوعا في العر ا   اللستنلر ب ا 

 
ــترك في   ــ ــر   اللعــ ــ ــر ا اللمقلا أ  اللعــ ــ ــارة العــ ــ ــا اللجلوعا في ربح أ  خســ ــ ــارةايتم إدراج إللالي اصــ ــ خارج األربا     لربح ا  الخســ

 التعغقللا  تلنل الربح أ  الخسارة  اقوق الللكلا غقر اللسلطرة في العر اد التاا ا للعر ا اللمقلا أ  اللعر   اللعتركا
 

ــر     ــر ا اللمقلا أ  اللعـ ــا اللجلوعا في تلك العـ ــترك عن اصـ ــر ا زمقلا أ  معـــر   معـ ــائر  ـ ــا اللجلوعا في خسـ عندما تليد اصـ
ــتنلار اللعــــ  ــافي ااــ ــ ل االجوهر لل ان من صــ ــلن اقو ان طويلا األلل  تعــ ــر      اللجلوعاترك  التي تتضــ ــر ا اللمقلا أ  اللعــ في العــ

ــترك ،  ــر ا  يتم العتراف ب ا اللعــ ــتدلللا أ  ألرد دف اد االنلااا عن العــ إلى الحد الذي ي ون فله لللجلوعا التلاماد  ااوالا أ  ااــ
 اكاللمقلا أ  اللعر   اللعتر 

 
ـــــترك لنفس فترة التقارير اللاللا لللجلوعا ــ ـــــر   اللعــ ــ ـــــر ا اللمقلا أ  اللعــ ــ ـــــاد   يتم إعداد الالاااد اللاللا للعــ ــ ـــــلااــ ــ  التي ل ا افس الســ

 ا  عند الضر رة، يتم إلرا  الت ديالد ب دف ل ل السلاااد اللحااالا متوافقا مال تلك الخاصا االلجلوعاااللحااالا
 

لتحديد ما إذا  ان من الضـــر ري العتراف ااي خســـارة لاخفاض القللا فللا   36يتم تطاقق متطلباد اللعلار اللحااـــاي الد لي ر م 
يت لق اااتنلار اللجلوعا في  ر ا زمقلا أ  معر   معتركا عندما ي ون ذلك ضر ريان، يتم اختبار إللالي اللالغ اللدرج لالاتنلار 

 اصـل فردي  ذلك من خالل مقاراا اللالغ  36فللا يت لق اااخفاض القللا  فقان لللعلار اللحااـاي الد لي ر م    الا في ذلك العـ رة 
اللل ن تحصـقله له  قللا الاـتخدام  القللا ال ادلا اا صـان تكاللف الالال أي لا أعلى  مال اللالغ اللدرج لها إن أيا خسـارة م ترف ب ا 

تعـ ل لل ان من اللالغ اللدرج لالاـتنلارا يتم العتراف ااي   ألي أصـل، الا في ذلك العـ رة التيل يتم تخصـلصـ ا    لاخفاض القللا
ضـلن النطاق الذي يليد فله اللالغ القابل للتحصـقل لالاـتنلار  36ع س لخسـارة ااخفاض القللا  فقان لللعلار اللحااـاي الد لي ر م 

 لاقانا  
 

للكلا من التاري  الذي تو ف فله الاـتنلار عن  واه  ـر ا زمقلا أ  معـر   معـتركا  تتو ف اللجلوعا عن ااـتخدام طريقا اقوق ال
عندما تحتفظ اللجلوعا احصــــا في العــــر ا اللمقلا أ  اللعــــر   اللعــــترك الســــابق   اات الحصــــا اللســــتبقاة هي أصــــل مالي، تقوم 

ــــتبقاة االقللا ال ادلا في ذلك التاري   يتم اعت ــ ــــا اللســ ــ بار القللا ال ادلا  قللت ا ال ادلا عند العتراف األ لي  اللجلوعا اقلاس الحصــ
ــــترك بتاري  التو ف عن 9 فقان لللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  ــ ــ ــــر   اللعــ ــ ــ ــــر ا اللمقلا أ  اللعــ ــ ــ ا إن الفرق بقن اللالغ اللدرج للعــ

تب اد اصــــا للئلا في العــــر ا اللمقلا أ   ااــــتخدام طريقا اقوق الللكلا  القللا ال ادلا أليا اصــــا مســــتبقاة  أيا تحصــــقالد من ااــــ 
اللعــر   اللعــترك يتم إضــافته عند تحديد الربح أ  الخســارة من ااــتب اد العــر ا اللمقلا أ  اللعــر   اللعــتركا ااإلضــافا لذلك، تقوم 

لا أ  اللعـــر   اللعـــترك  اللجلوعا اااتســـاب  افا اللبالغ الل ترف ب ا اـــااقان في الدخل العـــامل االخر فللا يت لق بتلك العـــر ا اللمق
ــرة من اللولوداد أ    ــترك مبا ـ ــر   اللعـ ــر ا اللمقلا أ  اللعـ ــتب اد تلك العـ ــاس الذي  د ي ون لزمان فللا إذا  د تم ااـ على افس األاـ

ــا  ــااقان في الدخل العـ ــارة الل ترف ب ا اـ ــنلف الربح أ  الخسـ ــقتم إعادة تصـ مل اللطلوباد ذاد ال ال اا بنا ن على ذلك، في اال  ان اـ
االخر من  ال تلك العــــر ا اللمقلا أ  اللعــــر   اللعــــترك في الربح أ  الخســــارة من ااــــتب اد اللولوداد أ  اللطلوباد ذاد ال ال ا، 
ــنلف  عندما يتم  ــارة  مت ديل إلعادة التصـ ــارة من اقوق الللكلا إلى الربح أ  الخسـ ــنلف الربح أ  الخسـ فإن اللجلوعا تقوم اإعادة تصـ

 اللمقلا أ  اللعر   اللعتركإاتب اد العر ا ا
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عندما تقوم اللجلوعا بتخ لض اصــا ملكقت ا في  ــر ا زمقلا أ  معــر   معــترك  لكن ا تســتلر في ااــتخدام طريقا اقوق الللكلا، 

ــنلف   ــ ــااقان في الدخل    إلىفإن اللجلوعا تقوم اإعادة التصــ ــ ــارة التي تم العتراف ب ا اــ ــ ــا من الربح أ  الخســ ــ ــارة الحصــ ــ الربح أ  الخســ
ــامل االخر اللت لقا بذلك  ــارة  العـ ــارة إلى الربح أ  الخسـ ــنلف الربح أ  الخسـ ــقتم إعادة تصـ ــا الللكلا فللا لو  ان اـ الاخفاض في اصـ

 عند ااتب اد اللولوداد أ  اللطلوباد ذاد ال ال اا
 

عندما تقوم اادة منعــآد اللجلوعا االت امل مال  ــر ا زمقلا أ  معــر   معــترك لدة اللجلوعا، فإن األربا   الخســائر الناتجا من  
ـــــلن اطاق ا ــ ـــــترك يتم العتراف ب ا في الالاااد اللاللا اللوادة لللجلوعا فقط ضــ ــ ـــــر   اللعــ ــ ـــــر ا اللمقلا أ  اللعــ ــ لل امالد مال العــ

 الحصص في العر ا اللمقلا أ  اللعر   اللعترك غقر اللرتبطا االلجلوعاا  

 حصص في عمليات مشتركة  3/7
التي تلتلك اــــلطرة معــــتر ا على الترتقب اقو ان في اللولوداد  التلاماد  ال لللا اللعــــتر ا هي ترتقب معــــترك اقث ي ون لألطراف  

ــلطرة على الترتقب التي تظ ر فقط  ــ ــار ا اللتفق علق ا ت ا ديان للســ ــ ــتر ا هي اللعــ ــ ــلطرة اللعــ ــ في اللطلوباد فللا يت لق االترتقبا الســ
  ف التي تتعارك في السلطرةا  عندما تستللم القراراد اول أاعطا ذاد عال ا موافقا ااإلللا  من  ال األطرا

عندما تقوم إادة منعــآد اللجلوعا بتنفقذ أاعــطت ا ضــلن علللاد معــتر ا، فإن اللجلوعا ااعتبارها معــغل معــترك تقوم االعتراف  
  فللا يت لق احصت ا في ال لللا اللعتر ا:

 مولودات ا، الا في ذلك اصت ا في أيا مولوداد محتفظ ب ا اع ل معترك؛ •
 مطلوبات ا، الا في ذلك اصت ا في أيا مطلوباد محققا اع ل معترك؛ •
 ايرادات ا من بلال اصت ا في اللخرلاد الناتجا من ال لللا اللعتر ا؛ •
 اصت ا في اليراداد من بلال اللخرلاد في ال لللا اللعتر ا؛   •
 مصاريف ا، الا في ذلك اصت ا في أيا مصاريف متكادة اع ل معتركا •

 
اللجلوعا اااتسـاب اللولوداد، اللطلوباد، اليراداد  اللصـاريف اللت لقا احصـت ا في ال لللا اللعـتر ا  فقان للل ايقر الد للا تقوم 

 للتقارير اللاللا اللطبقا على مولوداد  مطلوباد  ايراداد  مصاريف محددةا
 

نعــــاة اللجلوعا معــــغل معــــترك  منل بلال أ  مســــاهلا  عندما تقوم إادة منعــــآد اللجلوعا االت امل مال علللا معــــتر ا تكون فق ا م
ــائر   ـــ ــ ــ ــتر ا  يتم العتراف ااألربا   الخســ ـــ ــ ــ اللولوداد ، يتم اعتبار اللجلوعا ااا ا تقوم االل املا مال أطراف أخرة إلى ال لللا اللعــ

ــــص األطراف األخرة في ــ ــلن اطاق اصــ ــ ــ ــتر اا   الناتجا من الل امالد في الالاااد اللاللا اللوادة لللجلوعا فقط ضــ ــ ــ ال لللا اللعــ
عندما تقوم إادة منعآد اللجلوعا االت امل مال علللا معتر ا اقث تكون منعاة اللجلوعا معغالن معتر ان  منل  را  اللولوداد ، 

 فإن اللجلوعا ل تقوم االعتراف احصت ا من األربا   الخسائر اتى تقوم اإعادة بلال تلك اللولوداد إلى طرف ثالثا
 متداول مقابل التصنيف غير المتداولالتصنيف ال 3/8

ــنلف  ــ ـــ ــ ــ ــنلف اللتدا ل/ غقر اللتدا لا يتم تصــ ــ ـــ ــ ــ تقوم اللجلوعا ا رض مولودات ا  مطلوبات ا في بلان اللر ل اللالي بنا ن على التصــ
 األصل  لتدا ل عند:

  
 تو ال تحقلقه أ  النلا في بل ه أ  ااتخدامه ضلن اطاق الد رة التعغقللا العتلاديا •
 اه ل دف رئلسي  هو اللتالرة  الاتفاظ   •
 تو ال تحقلقه خالل فترة اثني ععر   ران ا د فترة التقارير اللاللا، أ   •
النقد أ  ما ي ادله اااــــتننا  النقد اللققد من التبادل أ  اللســــتخدم لتســــويا اللتلام لفترة اثني ععــــر  ــــ ران على األ ل ا د فترة  •

 التقارير اللاللاا  



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

          28 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 )يتبع(  ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 )يتبع( التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول 3/8

  :يتم تصنلف اللتلام  لتدا ل عند
 الد رة التعغقللا العتلادياتو ال تسويته ضلن اطاق   •
 الاتفاظ اه ل دف رئلسي  هو اللتالرة   •
  لوب تسويته خالل فترة اثني ععر   ران ا د فترة التقارير اللاللا، أ  •
 عدم  لود اق غقر معر ط لتالقل تسويا اللتلام لفترة اثني ععر   ران على األ ل ا د فترة التقارير اللاللا •
ـــــر ط اللتلام ال تؤثر   • ـــــويتهالطرف اللقابل،    إختلار  بنا ن على، يل ن أن تؤديلتي   ــ ـــــدار أد اد اقوق ملكلا  ا إلى تســ إصــ

 على تصنلف اا
 

ــنلف  افا اللولوداد األخرة  لولوداد غقر متدا لا ـــ ــ ــ ــريالا اللؤللا  لولوداد   يتم تصــ ـــ ــ ــ ــنلف اللولوداد  اللطلوباد الضــ ـــ ــ ــ  تصــ
 ا مطلوباد غقر متدا لا

 المحتفظ بها للبيعالموجودات غير المتداولة  3/9
ـــــنفا  لحتفظ ب ا للالال االقللا   قلاسيتم  ــ ــ ـــــتب اد  اللصــ ــ ــ ــان   اللدرلااللولوداد غقر اللتدا لا   مجلوعاد الاــ ـــ ــ ــ  القللا ال ادلا اا صــ

 .تكاللف الالال، أي لا أ ل
 

من خالل صفقا  اللدرلاغقر اللتدا لا  مجلوعاد الاتب اد  لحتفظ ب ا للالال إذا  ان اقتم ااترداد قللت ا   اللولوداديتم تصنلف  
ــل غقر اللتدا ل   ــ ــ ل عالي  ي ون األصــ ــ ــرط فقط عندما ي ون الالال محتلالن اعــ ــ ــتلرا يتم تلالا هذا العــ ــ ــتخدام اللســ ــ بلال بدلن من الاــ

ـــــتب ـاد  متوفران للالال الفور   ادمجلوعـ     ـــ ــ ــ ـــــ لـه الحـاليا ينبغي أن تكون اإلدارة ملتلمـا اـالالال الـذي يتو ال أن ي ون مؤهالن  اإلاــ ـــ ــ ــ ي في  ــ
 .خالل انا  اادة من تاري  التصنلف  امللالعتراف اه  الال 

 
عندما تكون اللجلوعا ملتلما اخطا بلال تتضـــــلن خســـــارة للســـــلطرة على  ـــــر ا تاا ا، يتم تصـــــنلف لللال مولوداد  مطلوباد تلك 
ـــــوف تحتفظ احقوق  ــ ــ ــر ا التاا ا  لحتفظ ب ا للالال عند تلالا اللعلار الوارد أعاله، اغض النظر عن فللا إذا  اات اللجلوعا اــ ـــ ــ ــ العــ

اـــتنلار في  ـــر ا  لعندما تلتلم اللجلوعا اخطا بلال تتضـــلن ااـــتب اد  لتاا ا الســـااقا ا د الالالا الللكلا غقر اللســـلطرة في العـــر ا ا
ــــر ا زمقلا، فإا ــــتنلار في  ــ ــــنلفزمقلا أ  لل  من ااــ ــــقتم    ه يتم تصــ ــــر ا اللمقلا، الذي اــ ــــتنلار في العــ ــــتنلار أ  لل  من الاــ الاــ

ـــــتب ـاده   ـــ ــ ــ تتو ف اللجلوعـا ا ـد ذلـك عن تطاقق طريقـا اقوق الللكلـا فللـا يت لق   اعنـد تلالـا اللعلـار الوارد أعالهلحتفظ اـه للالال   ااــ
يتم الاــتلرار في ااتســاب أي لل  محتفظ اه لاــتنلار في  ــر ا زمقلا لم يتم تصــنلفه  لحتفظ اه للالالا  لحتفظ االجل  اللصــنف  

 ااه للالال اااتخدام طريقا اقوق الللكلا

 قياس القيمة العادلة  3/10
ـــــتقاد  اللولوداد غقر اللاللا منل اقلاس  اللجلوعا   تقوم ــ ـــــتنلاراد ال قاريااألد اد اللاللا منل اللعــ ــ تاري   ل  باالقللا ال ادلا   اإلاــ

 تقريرا
 

إن القللا ال ادلا هي الس ر الذي  د يتم ااتالمه لالال أصل أ  دف ه لتحويل التلام في م املا منتظلا بقن مساهلي السوق في تاري   
 :القللا ال ادلا على افتراض أن م املا بلال األصل أ  تحويل اللتلام تتم إما  القلاسا ي تلد قلاس

 
 في السوق الرئلسي لألصل أ  اإللتلام، أ  •
 .في ظل غلاب السوق الرئلسي، في أمنر األاواق ذاد منف ا لألصل أ  اللتلام •
 
 اق منف اا يجب أن تكون اللجلوعا  ادرة على الوصول إلى السوق الرئلسي أ  أمنر األاو  
 

يتم قلاس القللا ال ادلا لألصـل أ  اللتلام اااـتخدام الفتراضـاد التي  د يقوم اللعـار ون في السـوق اااـتخدام ا عند تسـ قر األصــل  
 أ  اللتلام، اافتراض تصرف اللعار قن في السوق فللا يصب في أفضل مصالح م ال تصادياا  

 
لي في العتبار  درة اللعــارك في الســوق على تولقد فوائد ا تصــاديا اااــتخدام األصــل في  ياخذ قلاس القللا ال ادلا لألصــل غقر اللا 

 أعلى  أفضل ااتخدام له أ  عن طريق بل ه إلى معارك آخر في السوق يستخدم األصل في أعلى  أفضل ااتخدام لها
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ــتخدام اللدخالد   ــ ــبا للظر ف  التي تتوفر ل ا بلاااد  افلا لقلاس القللا ال ادلا،  ت ظلم ااــ ــ ــالقب تققلم منااــ ــ ــتخدم اللجلوعا أاــ ــ تســ

 االقابلا لللالاظاذاد الصلا  تقلقل ااتخدام اللدخالد غقر    القابلا
 
أ  الفصـا  عن قللت ا ال ادلا في الالاااد اللاللا اللوادة ضـلن التسـلسـل   ا يتم تصـنلف  افا اللولوداد  اللطلوباد التي يتم قلااـ  

ــتوياد اللدخالد التي ت تار لوهريا لقلاس القللا   ــ ــ ــــف عن ا  لا يلي، بنا ن على أداى مســ ــ ال رمي للقللا ال ادلا،  التي تم تقديم  صــ
  ال ادلا   ل:

 األاواق النعطا لللولوداد أ  اللطلوباد الللاثلا؛ األا ار السوقلا  غقر الل دلا  السائدة في   - 1اللستوة 
طرق تققلم تكون فق ا أداى مستوياد اللدخالد اللؤثرة اع ل لوهري على قلاس القلم ال ادلا القابلا لللالاظا، اوا ن  - 2اللستوة 

 اع ل مبا ر أ  غقر مبا ر؛  
  اع ل لوهري على قلاس القلم ال ادلا غقر  ابلا لللالاظاا  طرق تققلم تكون فق ا أداى مستوياد اللدخالد اللؤثرة - 3اللستوة 

ــــاس متكرر، تقوم اللجلوعا بتحديد إذا   ــ ــــبا لللولوداد  اللطلوباد اللدرلا في الالاااد اللاللا اللوادة االقللا ال ادلا على أاــ ــ االنســ
ققلم التصنلف  بنا ن على أ ل مستوة لللدخالد  ماات التحويالد  د تم تنفقذها بقن اللستوياد في التسلسل ال رمي، من خالل إعادة ت

  التي تكون لوهريا لقلاس القللا ال ادلا   ل  في ا ايا  ل فترة تقريرا
ـــاد  اإللرا اد لكل من قلاس القللا ال ادلا اللتكرر، منل  بتحديد  إدارة اللجلوعا تقوم ــ ــ ـــلااــ ــ ــ ـــتنلاراد ال قارياالســ ــ ــ  اللولوداد    اإلاــ

  اللحتفظ ب ا للالال في ال لللاد اللتو فاا اللولوداداللاللا غقر اللس رة،  القلاااد غقر اللتكررة، منل 
الخارلققن اــــنوينا من  ال اإلدارةا تعــــلل م ايقر   اللقللقن ا  يعــــارك اللقللون الخارلقون في تققلم األصــــول ال اماا يتم تحديد معــــار 

  الختلار م رفا السوق  السل ا  الاتقالللا  ما إذا  ان يتم الحفاظ على الل ايقر الل نلاا
ـــــ ـا أ  إعـادة تقق  التي يتطلـبفي تـاري   ـل تقرير، تقوم اإلدارة بتحلقـل الحر ـاد في قلم اللولوداد  اللطلوبـاد   ـــ ــ ــ ا إعـادة قلـااــ لل ـا  فقـن

للســـــلااـــــاد اللحااـــــالا لللجلوعاا االنســـــبا ل ذا التحلقل، تتحقق اإلدارة من اللدخالد الرئلســـــلا اللطبقا في التققلم األخقر من خالل  
  األخرة ذاد الصلاا  اللستنداداللوافقا على الل لوماد الواردة في اساب التققلم لل قود  

ــلا لتحديد ما إذا  ان التغققر    ذلك القاراااإلدارة   تقوم ــادر الخارللا ذاد الصـــ ــل  التلام مال اللصـــ التغققر في القللا ال ادلا لكل أصـــ
 م قولن أم لا

 اإلعتراف باإليراد  3/11
ــلن اطاق اإلعتراف ااإليراداد، يتطلب من اللجلوعا تطاقق الوذج من خلس خطواد لتحديد العتراف   ــبا لل قود اللحددة ضـــ االنســـ

ــاس الادل  اإليراداد يتم قلاساداد،  باي مالغا ااإلير  ــ ــ ــول علله    اللجلوعا الذي تتو ال  على أاــ ــ ــ ــتنني  مال ال لقلعقد   فيالحصــ ــ ــ   يســ
أطراف أخرةا ت ترف اللجلوعا ااإليراداد عندما تقوم بتحويل الســلطرة على منتج أ  خدما ما  عنتحصــقل ا االنلااا   تم  التي  اللبالغ

 ألاد ال لال ا
 

  اللجلوعا ااإلعتراف ااإليراداد من اللصادر الرئلسلا التاللا:تقوم 
  تقديم الخدماد   تطوير  بلال ال قاراد بلال ال قاراد   •
 راوم الخدما  اللصاريف القابلا لالاترداد من اللستالر •
 إيراداد الضلافا •
 إيراداد من األعلال الترفق لا •
 إيراداد من عقود اللقا لد   •
 إيراداد الراوم من اللدارس •
 أت اب اداريا •
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 ال قود اللارما مال ال لال  لالال ال قاراد  تقديم الخدمادإيراداد من 

 
  تقوم اللجلوعا بانا   بلال ال قاراد الس نلا الولب عقود طويلا األلل مال ال لال ا يتم إبرام هذه ال قود  ال الاد  في إاعا  ال قاراد 

 الس نلاا
 

ال لال  بنا ن على الوذج من خلس خطواد اللاقنا في اللعلار الد لي للتقارير  تقوم اللجلوعا ااإلعتراف اإيراداد ال قود اللارما مال  
 :15اللاللا ر م 

 
ــــا الولبـه اقوق   الخطوة األ لى ــ ـــ ــ ــ تحـديـد ال قـد/ ال قود مال ال لقـل: يتم ت ريف ال قـد على أاـه اتفـاق بقن طرفقن أ  أمنر ينعــ

 ااتلفائ ا لكل عقدا التلاماد  البا النفاذ  يحدد الل ايقر التي يجب  
ـــــاعا أ  خدما  الخطوة الناالا ـــــلن ال قد مال ال لقل لتحويل اضــ تحديد التلاماد األدا  في ال قد: إن التلام األدا  هو  عد ضــ

 لل لقلا
تحديد اـ ر الل املا: إن اـ ر الل املا هو اللالغ الذي تتو ال اللجلوعا ااـتحقا  ا مقابل تحويل البضـائال أ   الخطوة النالنا

 لخدماد التي تم اللتلام ب ا لل لقل، اااتننا  اللبالغ اللحصلا االنلااا عن أطراف ثالنااا
ـــــبا لل قد الذي يحتوي على أمنر من التلام أدا ،  الخطوة الراا ا ـــــ ر الل املا للتلاماد األدا  في ال قد: االنســ ـــــلص اــ تخصــ

 س قللا العتباراد التي تتو ال اللجلوعا  تقوم اللجلوعا بتخصـــلص اـــ ر الل املا لكل التلام أدا  الالغ ي 
 ااتحقا  ا مقابل ااتلفا   ل التلام أدا ا

 اإلعتراف ااإليراداد عندما  أ   لا  تستوفي اللجلوعا التلام األدا ا الخطوة الخامسا
 

 :الل ايقر التاللاتستوفي اللجلوعا التلام األدا   تقوم اإدراج اإليراداد مال مر ر الو ت، إذا تم ااتلفا  أاد 
 

ـــــل • ـــــا عن أدا  اللجلوعا أصــ ـــــتخدام بديل لللجلوعا،  ي ون لدة اللجلوعا اق  ااواي في دف اد األدا    أن ل ينعــ ذ  ااــ
 االلنجل اتى االن

 اأثنا  إاعا  األصل أ  ت ليله  ال لقل يسلطر علله  أن يؤدي أدا  اللجلوعا إلى إاعا  أ  ت لير أصل •
 اعند قلام اللجلوعا اادائ ا  لنافال التي يوفرها أدا  اللجلوعا في   ت متلامن،ااتالم  اات الك ال لقل لل •

 
في الو ت الذي يتم فله ااــتلفا  التلام    االنســبا للتلاماد األدا  التي لم تســتوفي أاد العــر ط اللذ ورة أعاله، يتم اإلعتراف ااإليراداد

 ااألدا 
 

ــــــر ط ال قود في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة،   ــ ــ إلى علقل آخر  ل ا   ال قارادتم تقققد اللجلوعا ت ا دينا من إعادة تولله يالولب  ــ
ـــــ نلا في د لا اإلماراد ال ربلا  بالتالياق  الب النفاذ في الدفال مقابل ال لل اللنجلا   ـــــا  ال قاراد الســ ، يتم العتراف اإيراداد إاعــ

مر ر الو ت اااــتخدام طريقا التكلفا إلى التكلفا، أي بنا ن على اســبا تكاللف ال قد اللتكادة لألعلال اللنجلة اتى تاريخه    مالاللتحدة  
مقاراان اإللالي تكاللف ال قد اللقدرةا ت تار اللجلوعا أن طريقا اإلدخال هذه هي مقلاس منااــب للتقدم احو الوفا  الكامل االتلاماد  

ــر،  امت 15اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  األدا  هذه الولب   ــ ــ نلا في مصــ ــ ا فللا يت لق ا قود اللجلوعا لتطوير ال قاراد الســ
ـــــجقل اإليرادادأن  اللجلوعا بتققلم  ــ ـــــلطرة   أن تحويل  الوفا  ب ا لم يتم   مال مر ر الو ت  م ايقر تســ ــ ـــــللم ل  الســ ــ يحدث إل في   ت تســ

 تم العتراف ااإليراد في الو ت الذي يتم فله الوفا  االتلام األدا االواداد الل تللا لل لال ،  بالتالي ي
 

عندما تستوفي اللجلوعا التلام األدا  عن طريق تقديم البضائال أ  الخدماد اللوعودة، ينعا عن ذلك أصل على أااس ت ا دي الالغ  
العـــرا  اللســـتللا من ال لقل مالغ اإليراداد الل ترف  الادل اللتحصـــل علله من األدا ا ينعـــا التلام ت ا دي عندما تتجا ز قللا بدلد

 ب اا يتم قلاس اإليراداد االقللا ال ادلا لادلد العــرا  اللســتللا أ  اللســتحقا القبض، مال األخذ االعتبار العــر ط الت ا ديا اللحددة 
ايقر م قنا لتحديد ما إذا  اات ت لل  اصـفا مورد  للدفال اااـتننا  الضـرائب  الراـوما تقوم اللجلوعا بتققلم اتفاقلاد إيرادات ا مقابل م 

ــــاديـا لللجلوعـا  ام ـاالـا قلـاس اإليراداد   ــ ـــ ــ ــ ـــــي أ   و قـلا يتم اإلعتراف اـاإليراداد إلى اللـدة اللحتلـل لتـدفق اللنـافال ال تصــ ـــ ــ ــ رئلســ
  التكاللف، إذا  ان ذلك مل نان، اع ل موثوقا
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الســلطرة على الواداد اللت ا د علق ا   تحويل أ ســاط من ا ض ال لال  في  ليا  ضــائلا م قنا،  ال    دف اد مقدمااللجلوعا   تســتلم

ـــــر تلويل   بنا ن على ذلكلل لال   لا هو متفق علله في ال قد،  ـــ ــ ــ في تلك ال قود، مال األخذ في العتبار طول الفترة   هامهناك عنصــ
ال قود اااــتخدام    الســلطرة لل لقل،  اــ ر الفائدة الســائد في الســوقا يتم خصــم اــ ر الل املا لتلك   تحويلال لقل  دف اد  اللمنلا بقن

م دل الفائدة الضــلني في ال قد،  تســتخدم اللجلوعا الســ ر الذي  ان من اللل ن ااــتخدامه في االا  لود عقد تلويل منفصــل بقن 
ــا يياللجلوعا  ال لقل في بدايا ال قد،  الذي عادة ما  ــ ــائد  ان  ون مســ ــ ــ ر الفائدة الســ ــ ــتننا   عندلســ ــ ــتخدم اللجلوعا ااــ ــ إبرام ال قدا تســ

ــــتللا من ال لال ا  التط ــــقرة األلل اللســ ــــقلههذا ي ني أن اللالغ    اقق ال للي لللدفوعاد  صــ من ال لال  لن يتم ت ديله    الذي يتم تحصــ
 ااناأ ل من   السداد هيالسلطرة على الواداد  الخدما   تحويلإذا  اات الفترة بقن   ال امالتلويل    عنصرلل  س تاثقر  

 أت اب اإلدارة  إيراداد
ــا عا  اللجلو  تقوم ــ ــ ــ مر ر الو ت مال  ال قاراد الولب عقود طويلا األلل مال ال لال ا يتم العتراف اإيراداد أت اب اإلدارة   اإدارة إاعــ

ــاة للوفا  االتلام األدا ا ت تار اإلدارة أن طريقا اإلدخال هي   ــاس ل د اللنعــ ــتخدام طريقا اللدخالد لالعتراف ااإليراداد على أاــ اااــ
ـــــب للتقـدم اللحر  ـــ ــ ــ ا عنـدما ل يل ن  15 ر م  ز احو الوفـا  الكـامل االتلاماد األدا  الولب اللعلـار الد لي للتقـارير اللـاللـامقلـاس منـااــ

الت ا د مال    أن تسـتحقاه الولبمن ال لال  الذي تتو ال اللجلوعا    الادلتقدير النتلجا اعـ ل موثوق، يتم قلاس اإليراداد على أاـاس  
ــر مال قللا أدا ــ ل مبا ـ ــتنني اللبالغ    تاريخه  اللجلوعا الل تلل لل لقل اتى  علقل الالغ يتوافق اعـ ــقل ا  يسـ الااا عن   التي تم تحصـ

 اأخرة أطراف  

 تكاللف  مصاريف الخدماد القابلا لالاترداد من اللستالر
ا   لإلاـتنلاراد ال قاريااالنسـبا  يجار، تدخل اللجلوعا  لؤلر في اتفاقلاد إيجار تقال ضـلن اطاق اإلدخل   لتحقققاللحتفظ ب ا أاـااـن

ا تتضــلن ا ض اتفاقلاد اإليجار خدماد م قنا مقدما لللســتالرين  أي ال لال   الا في ذلك 16  ر م  لتقارير اللاللالاللعلار الد لي  
ااإلضـــافا إلى خدماد الدعم األخرة  على ، التنظلف، الصـــلااا، اللرافق، الصـــحا  الســـالما  األمنخدماد اللنطقا اللعـــتر ا  منل 

اللحلل على اللسـتالرين مقابل هذه الخدماد الراـوم اللفر ضـا على أاـاس اسـبا    الادلاـاقل اللنال، خدما ال لال   اإلدارة  يعـلل 
ــــــتردادمئويا من دخل اإليجار   ــ ــ ــــــاريفا ض   ااــ ــ ــ ــــــدتم تحديد هذه الخدماد في اتفاقلاد اإليجار    اللتكادةا  اللصــ ــ ــ فواتقر  ار  يتم إصــ

 اب ا  منفصلا
 

 اق اللولوداد  أن هذه الخدماد تع ل م وااد غقر إيجاريا ملقلة  يتم تحويل ا اع ل منفصل عن ااتخدامبتحديد  اللجلوعا   امت
ا تســـــلط عقود اللجلوعا الضـــــو  اعـــــ ل خا  على الســـــ ر  15لتقارير اللاللا ر م ل   تقال ضـــــلن اطاق اللعلار الد لي  ذاد ال ال ا

 لخدمادال ذه االلستقل 
 

ــلا من الخدماد القوملا التي يتم  ــلســ ــ ل فردي    الوفا  ب ا فللا يت لق ال ون اإليراداد، تلنل هذه الخدماد اــ مر ر الو ت ألن مال  اعــ
ـــــتالرين   ــ ــ ـــــتللون اللســ ــ ــ ـــــت لكون في افس الو ت  يســ ــ ــ  لقلاس التقدم   اللمنلاطريقا الالتي تقدم ا اللجلوعاا تطاق اللجلوعا    اللنافال يســ

 االلحرز
 

ـــــترداد التكاللف فق ا   تحلقل ا  يتم اإلعتراف ااإليراداد الناتجا عن التكاللف التي يتم إعادة ــ ــ ـــــتالرين في الفترة التي يل ن ااــ ــ ــ إلى اللســ
ــــــتالري اا    األخرة األطراف    مال تقوم اللجلوعا بترتقبا  ت ا ديان  ــ ــ ــــــتنتجتلتقديم ا ض هذه الخدماد للســ ــ ــ اللجلوعا إلى أا ا ت لل   ااــ

اللجلوعا  تقوم،   بالتاليإلى ال لقلا   تحويل ا الخدماد اللحددة  ال   تســـلطر علىأا ا اقث ملورد رئلســـي فللا يت لق ب ذه الخدماد  
 اإليراداد على أااس إللاليابتسجقل  
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 إيراداد الضلافا
ــلافات ود إيراداد   ــتئجار الغرف  مال اد    الضــ ــتللا من الل  الفنادقا إن الخدماد اللقدما  الا في ذلك ااــ إلى لللال اإليراداد اللســ

اللواد الغذائلا  اللعــــر باد  الخدماد اإلضــــافلا األخرة  هي التلاماد أدا  متلقلة، اقث تلنل األاــــ ار التي تصــــدر فواتقر اعــــاا ا 
ــــ ار بلال  ائلا بذ ــ ات اا يتم الوفا  ب ذه اللتلاماد مال مر ر الو ت عندما يت لق األمر بتالقر الغرف، أي خالل إلى الل  الفنادق، أاــ

 فترة اإل اما داخل الفندق،  عند اقطا زمنلا للسلال أ  الخدماد األخرة، عندما يتم تسللل ا أ  تقديل اا

 إيراداد من األعلال الترفق لا
ـــــي  مالعب الجولف،  يتم إدرال ا  تتكون اإليراداد من أعلال الترفله من  ــلال اللباعا  الخدماد اللقدما في اللرااــ ـــ اإليراداد من الســ
 عندما يتم بلال السلال أ  تقديم الخدمادا

 خدماد الت للمإيراداد من 
تسـجقل الراـوم  يتم اإلعتراف براـوم التسـجقل  إيراداد عند ااـتالم اا يتم العتراف اإيراداد الراـوم الدرااـلا خالل فترة الدرااـاا يتم

 .الدراالا اللستللا مقدمان  إيراداد مؤللا

 عقود مقا لدإيراداد من 
ــر ط    بانا تقوم اللجلوعا   عقاراد الولب عقود طويلا األلل مال ال لال ا يتم إبرام منل هذه ال قود  ال بد  أعلال الانا ا الولب  ـ

راد إلى علقل آخر  ل ا اق  الب النفاذ في الدفال مقابل ال لل اللنجلا  ت ا دينا من إعادة تولله ال قا مققدة   اللجلوعا  تكون ال قود، 
مر ر الو ت اااتخدام طريقا اللدخالد لالعتراف ااإليراد على أااس ل ود اللنعاة مال  لذلك يتم العتراف ااإليراداد من اإلاعا اد 
اإلدارة أن طريقا اإلدخال هذه هي مقلاس منااــب للتقدم الخاصــا ب اا ت تار   اإلاعــا ادللوفا  االتلام األدا  في اللحااــبا عن عقود 

 ا15لوفا  الكامل االتلاماد األدا  الولب اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م اللحرز ل
 

الذي تتو ال اللجلوعا أن تســــتحقه    الادلاعــــ ل موثوق، يتم قلاس اإليراداد على أاــــاس  اإلاعــــا ادعندما ل يل ن تقدير اتلجا عقد 
ـــــلا  في ا ــ ــ ـــــتنني اللبالغ اللحصــ ــ ــ يتم إطفا  تكاللف ال قد اللتكادة على مدة فترة   اأخرة نلااا عن أطراف  االل قد اللارم مال ال لقل  تســ

ــر تلويلي هام في عقود  الخدماا ــ ــ ــ ــا ادل يولد عنصــ ــ ــ ــ ــتخدام طريقا   اإلاعــ ــ ــ ــ مال ال لال  اقث أن الفترة بقن العتراف ااإليراداد اااــ
ا أ اللدخالد   ل من انا  اادةا الدفال هي دائلن

 
مبا ــرةن عندما ي ون من اللحتلل أن يتجا ز إللالي تكاللف ال قد إللالي إيراداد ال قد، يتم العتراف االخســارة اللتو  ا  لصــر ف  

 في الربح أ  الخسارةا

 تكاللف ال قود
ــلل تكاللف ال قود  ـــ ــ ــ ــت الك الللتلكاد على  تعــ ـــ ــ ــ ــرة لل لالا  اللواد  ااــ ـــ ــ ــ  الل داد  اقنلا ينطاق ذلك     االلدلللال التكاللف اللبا ــ

ــاريف ال لوملا  اإلداريا  ــاريف الانا  ال اما  اللصـ ــافا إلى لل  منااـــب من مصـ  تكاللف األعلال اللت ا د علق ا من الباطن، ااإلضـ
ااـترداد في  قد  أي يتم تحلقل  ال دل ثابت لقللا ال لل اللنجل على  ل عقدا  لسـنااللسـنا اللخصـصـا ل قود الانا   قد التنفقذ خالل 

 اموزعاعاما غقر   لصاريف الربح أ  الخسارة    إلىا ايا السنا اللاللا،  

 مولوداد  مطلوباد ال قود
ـــــتوة التلام األدا   لو أن مولوداد  مطلوباد ال ق  بتحديد  اللجلوعا  امت ـــ ــ ــ ـــــتوة ال قد، د يجب العتراف ب ا على مســ ـــ ــ ــ لس على مســ

مولودات ا بتصـــــنلف  اللجلوعا  تقومد اعـــــ ل منفصـــــل في الالاااد اللاللا اللوادةا  و  يجب عرض  ل من مولوداد  مطلوباد ال ق
 لتدا لا  غقر متدا لا بنا ن على تو قت  الط تدفق اللنافال ال تصادياا  مطلوبات ا الت ا ديا  
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 عقود اإليجار 3/12

 اللجلوعا  لستالر 
ــل  هو تقوم اللجلوعـا بتققلم مـا إذا  ـان ال قـد  ـــ ـــ ــ ــ ـــــتخـدام األصــ ـــ ــ ــ أ  يحتوي على عقـد إيجـار، عنـد بـد  ال قـدا ت ترف اللجلوعـا احق ااــ

كون فق ا اللســـــتالر، اااـــــتننا  عقود اإليجار  صـــــقرة األلل  ت التلاماد اإليجار اللقابلا فللا يت لق اجللال ترتقباد عقد اإليجار التي  
ــ رنا أ  أ ل   عقود اإليجار األ  12 اللحددة   قود إيجار مدت ا   ـــ ــ ــا القللا  منل األل لة اللوالا  أل لة الكلاقوتر   ــ ـــ ــ ــول منخفضــ ـــ ــ صــ

العـــــخصـــــلا،  الانود الصـــــغقرة من أثاث الل اتب  ال واتف ا االنســـــبا ل ذه ال قود، ت ترف اللجلوعا الدفوعاد اإليجار  لصـــــر فاد  
منر تلنقال للنلط اللمني الذي يتم هناك أااس منتظم آخر أ تعغقللا على أااس القسط النابت على مدة فترة عقد اإليجار ما لم ي ن

 .فله اات الك اللنافال ال تصاديا من األصول اللؤلرة
 

ــتخدام  ــــ ــ ــ ــل ا اااــ ــــ ــ ــ يتم قلاس التلام عقود اإليجار مادئلنا االقللا الحاللا للدفوعاد اإليجار التي لم يتم دف  ا في تاري  الاد ، ا د خصــ
م دل   يستند  لل دل اس ولا، فإن اللجلوعا تستخدم ا ر اإل تراض اإلضافياالس ر الضلني في عقد اإليجارا إذا ت ذر تحديد هذا ا

ـــــلا من اللدخالد الا في ذلك: الل دل  ـــــلســ ـــــافي على اللدة  ال للا  تاري  بد  عقد اإليجار  يتم تحديده بنا ن على اــ ال تراض اإلضــ
ــا ـــ ــ ــنداد الح وملا؛ ت ديل اللخاطر الخاصــ ـــ ــ ــاس م دلد الســ ـــ ــ ؛ ت ديل مخاطر الئتلان على د لاا ل   الخالي من اللخاطر على أاــ

ــا   أاـــــاس عوائد الســـــنداد؛  ت ديل خا  االلنعـــــاة عندما يختلف بلان مخاطر العـــــر ا التي تدخل في عقد اإليجار عن تلك الخاصـــ
 االلجلوعا  ل يستفقد عقد اإليجار من ضلان من اللجلوعاا

 
 لي:تعلل مدفوعاد اإليجار اللدرلا في قلاس التلام اإليجار ما ي

 
ا من ا اوافل اإليجار اللستحقا؛  •  مدفوعاد إيجار ثابتا  الا في ذلك مدفوعاد ثابتا االجوهر ، مطر ان
 مدفوعاد اإليجار اللتغقرة التي تستند إلى مؤ ر أ  م دل  يتم قلاا ا مادئلان اااتخدام اللؤ ر أ  الس ر بتاري  الاد ؛  •
 د القللا اللتبقلا؛اللبالغ اللتو ال أن يدف  ا اللستالر الولب ضلااا  •
 ا ر الللاراا لخلار العرا  إذا  ان اللستالر على يققن م قول من ملاراا هذا الخلار؛   •
 دفال غراماد إا ا  ال قد، إذا  ان عقد اإليجار ي  س قلام اللستالر اللاراا هذا الخلارا  •
 

 يتم عرض إلتلاماد اإليجار في بند منفصل في بلان اللر ل اللالي اللوادا
 
  س الفائدة على التلاماد اإليجار  اااـــــتخدام طريقا الفائدة  تم قلاس التلاماد عقود اإليجار لاقنا من خالل زيادة القللا اللدرلا ليت

 .الف للا   من خالل تخ لض القللا اللدرلا لت  س مدفوعاد اإليجار التي تم إلراؤها 
 

 :  الرا  ت ديل ملاثل لحق إاتخدام األصل ذي الصلا   للا تقوم اللجلوعا اإعادة قلاس التلام اإليجار  
 
تغقرد مدة اإليلار أ  أن هناك ادث أ  تغيير هام في الظر ف التي تؤدي إلی تغيير في تقييم مماراا خيار ال را ،  في هذه  •

 .م الل دلالاالا يتم إعادة قياس إلتلام التالير من خالل خصم مدف عاد اإليلار الل دلا اااتخدام ا ر الخص
تغقرد مدفوعاد اإليجار اتلجا التغققراد في اللؤ ر أ  الل دل أ  تغققر في اللدفوعاد اللتو  ا الولب قللا متبقلا مضلواا،  •

 في هذه الحالد يتم إعادة قلاس التلام اإليجار من خالل مدفوعاد اإليجار اللخصوما الل دلا اااتخدام م دل خصم غقر  
 .تتغقر مدفوعاد اإليجار اتلجا التغققر في ا ر الفائدة ال ائم،  في هذه الحالا يتم ااتخدام ا ر الخصم الل دل متغقر  ما لم 

تم ت ديل عقد اإليجار  لم يتم ااتساب ت ديل عقد اإليجار   قد إيجار منفصل،  في هذه الحالا يتم إعادة قلاس التلام اإليجار   •
من خالل مدفوعاد اإليجار اللخصوما الل دلا اااتخدام ا ر الخصم الل دل بتاري  الت ديل بنا ن على مدة عقد اإليجار الل ّدل  

 .الف لي
 

 لم تقم اللجلوعا اإلرا  أي ت ديالد من هذا القاقل خالل الفتراد الل ر ضاا
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  يتبال  اللجلوعا  لستالر
يعـــتلل اق ااـــتخدام اللولوداد على القلاس األ لي للتلاماد اإليجار اللقابلا،  مدفوعاد اإليجار التي تلت في أ   ال يوم الاد ، 

ا أي اوافل تالقر مســـتللا  أي تكاللف مبا ـــرة أ للاا   ا اإلاـــت الك اللترامم  خســـائر ااخفاض    اا صـــن يتم قلااـــ ا لاقان االتكلفا اا صـــن
 .القللا

 
ا بتكاللف تفكلك  ازالا أصل مؤلر، أ  اات ادة اللو ال الذي تولد علله أ  اات ادة األصل األاااي إلى  ا يتم 37الحالا اللطلوبا الولب أا ام   ـــر ط عقد اإليجار، يتم العتراف االلخصـــص  قلااـــه  فقنا لللعلار اللحااـــاي الد لي ر م عندما تتكاد اللجلوعا التلامن

ي اق إاتخدام األصل ذي الصلا، إلى الحد الذي تت لق بتكاللف اق إاتخدام األصل ما لم يتم تكاد هذه التكاللف  إدراج التكاللف ف
 .إلاتاج البضائال

 
ـــــتنلاراد   ــ ـــــتخدام اللولوداد التي تلاي ت ريف اإلاــ ــ ا د العتراف اللادئي، تقوم اللجلوعا بتطاقق الوذج القللا ال ادلا على اق ااــ

ــبا لل ــ ــ ــ ــم ال قارياا االنســ ــ ــ ــ ــتخدام االتكلفا ا د خصــ ــ ــ ــ ــتوفي ت ريف الللتلكاد  االلد  الل داد، يتم إدراج اق الاــ ــ ــ ــ لولوداد التي تســ
الاــت الك  ااخفاض القللا  يتم إطفاؤه على مدة فترة عقد اإليجارا يتم إاــت الك اق إاــتخدام األصــل على مدة فترة مدة اإليجار  

إذا  ان عقد اإليجار ينقل ملكلا األصــل األاــااــي أ  أن تكلفا اق الاــتخدام،    ال لر اإلاتالي لألصــل ذاد ال ال ا أي لا أ صــرا
ــت الم ا على مدة ال لر اإلاتالي   ــلا يتم إاـــ ــتخدام ذاد الصـــ ــرا ، فإن قللا اق الاـــ ــا خلار العـــ ت  س أن اللجلوعا تتو ال ملاراـــ

 لألصل ذاد ال ال اا يادأ الات الك في تاري  بد  عقد اإليجارا
 

تطاق اللجلوعا اللعلار اللحااــاي الد لي   .في بلان اللر ل اللالي اللواد  مال األصــل ذاد الصــلايتم عرض اق إاــتخدام األصــل  
لتحديد ما إذا  ان اق إاـــــتخدام األصـــــل  د ااخفضـــــت قللته  يتم إاتســـــاب أي خســـــائر محددة في ااخفاض القللا  لا هو    36ر م 

 ."لل دادموضح في الااا  الللتلكاد  االلد  ا
 

ــلا يتم اإلعتراف   ـــ ــتخدام األصــ ـــ ــر أ  م دل في قلاس التلام اإليجار  اق إاــ ـــ ل يتم إدراج اإليجاراد اللتغقرة التي ل ت تلد على مؤ ــ
االلدفوعاد ذاد الصــلا  لصــر ف في الفترة التي يحدث فق ا الحدث أ  العــرط الذي يؤدي إلى هذه اللدفوعاد  يتم إدرال ا في بند 

 .  في الربح أ  الخسارة مصاريف أخرة 
 

ـــــبا لل قود التي تحتوي على م ون إيجار  ااد أ  أمنر من م وااد اإليجار أ  غقر اإليجار، تقوم اللجلوعا بتوزيال الادل في  ـــ ــ ــ االنســ
ــــل لل ون اإليجار  اللجلو  الكلي   ــــاي اللنفصــ ــــ ر النســ ــــاس الســ ــــر اإليجار على أاــ ــــر من عناصــ ــــ ر للال قد لكل عنصــ ــــل الســ لنفصــ

 ااإليجارياغقر  للل وااد 
 

ــــلقوم اللؤلر، أ  مورد ملاثل،  ــــ ر الذي اــ ــــاس الســ ــــتقل للل وااد اإليجاريا  غقر اإليجاريا على أاــ ــــاي اللســ ــــ ر النســ يتم تحديد الســ
ــ ولا، تقوم  ــ ــتقل الللحوظ غقر متااان اســ ــ ــ ر اللســ ــ ــلا إذا  ان الســ ــ ــ ل منفصــ ــ ــر ا مقابل هذا الل ون أ  م ون ملاثل، اعــ ــ بتحلقله لعــ

 لستقل، مال زيادة ااتخدام الل لوماد القابلا لللالاظااالس ر الر  اللجلوعا بتقدي
 

يتم ااتساب الل وااد غقر اإليجاريا  فقان لسلاااد اللجلوعاا لتحديد مدة اإليجار، تقوم اللجلوعا اإعادة تققلم ما إذا  اات ملاراا  
 ي ادث هام أ  تغقراد لوهريا في الظر ف التي:خلار التلديد، أ  عدم ملاراا خلار اإلا ا ، مؤ دة اع ل م قول عند   و  أ

 
 تقال ضلن الطرة اللجلوعا؛   •
تؤثر على ما إذا  اات اللجلوعا متامدة اع ل م قول من ملاراا خلار لم يؤخذ في عقن العتبار اااقان في علللا تحديد مدة   •

 ديد مدة اإليجارا اإليجار، أ  عدم ملاراا خلار تم أخذه في عقن العتبار في السابق في علللا تح 
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 اللجلوعا  لؤلر 

تدخل اللجلوعا في ترتقباد التالقر  لؤلر فللا يت لق بب ض إاـتنلارات ا ال قارياا يتم تصـنلف عقود اإليجار التي تكون اللجلوعا 
مخاطر  ملايا الللكلا إلى اللســـــتالر، يتم تصـــــنلف  لللالمؤلران ل ا  إيجاراد تلويللا أ  تعـــــغقللاا عندما تنقل  ـــــر ط عقد اإليجار  

 ويليا يتم تصنلف لللال عقود اإليجار األخرة   قود إيجار تعغقللااال قد   قد إيجار تل
 إيراداد تالقر 

ــــغقلي التي ل  ــ ــــ ل لوهري لللال اللخاطر    تقوم بتحويلتحقق اللجلوعا إيراداد من ال لل  لؤلر في عقود اإليجار التعــ ــ    الللايااعــ
ـــــتنلار ـــــافا إلى ذلكال قاري   اللت لقا اللكلا الاــ ـــــتلاراد ال قارياعا بتالقر  تقوم اللجلو  ،ا  باإلضــ ـــــتحوذ علق امن الباطن    اإلاــ  اللســ

ــر ط إيجار تتجا ز   ــ ــ ــلا مال  ــ ــ ــ ــ رنا عند الاد ا   12الولب عقود إيجار رئلســ ــ ــ ــنلف ــ ــ ــ     قود إيجار عقود اإليجار من الباطن    يتم تصــ
ــغقللو أ  عق اتلويلل ــتخدام  االرلو  إلى اد إيجار تعــ ــل  األ اق إاــ ــتنلار   الناتجصــ ــي،  للس االرلو  إلى الاــ   عن عقد اإليجار الرئلســ

 ااا يتم تصنلف لللال عقود اإليجار من الباطن لللجلوعا   قود إيجار تعغقللذاد ال ال ا  ال قاري 
 

فترة لل قار الاــتنلاري على أاــاس القســط النابت على مدة   ااإليجار الناتجا عن عقود اإليجار التعــغقللعقود يتم ااتســاب إيراداد  
ــتننا     إدرال ا اإليجار  يتم  ــ ــ ــ ــغقللا، اااــ ــ ــ ــ ــاب طال ت ا التعــ ــ ــ ــ ــارة اســ ــ ــ ــ يتم   التي  ااإليجار الطارئ  إيرادادفي اإليراداد في الربح أ  الخســ
  لصاريف ا يتم العتراف االتكاللف األ للا اللبا رة اللتكادة في التفا ض على عقد إيجار تعغقلي  ترتقبه اد ث ا عند  ا العتراف ب 
 إيراداد اإليجارا ااس  األاإليجار على افس عقد ترة على مدة ف

 
لللسـتالر من مدفوعاد اإليجارا  بنا ن علله، يتم العتراف احوافل عقد اإليجار   مسـتحقااوافل اإليجار التي يتم دف  ا أ  يتم خصـم  

جار هي الفترة غقر القابلا لإللغا  مدة عقد اإليإن  تخ لض في إيراداد اإليجار على أاــــاس القســــط النابت على مدة فترة اإليجارا  م
من عقد اإليجار مال أي مدة أخرة ي ون لللســــتالر فق ا خلار مواصــــلا عقد اإليجار، اقث تكون اللجلوعا، في بدايا عقد اإليجار،  

 هذا الخلارا القوم اللاراامتامدة اع ل م قول من أن اللستالر  
 

ــتالرين إلا ا  عقود اإليجار أ  للت ويض عن  ــتللا من اللســ ــارةفي    االد الت طقليتم العتراف االلبالغ اللســ عندما   الربح أ  الخســ
 ينعا الحق في ااتالم اا

 
ــتحقا  يتم العتراف االلبالغ ــتنلار اللجلوعا الالغمن عقود اإليجار الولب عقود اإليجار التلويلي  ذمم مدينا   اللســـ ــافي ااـــ في   صـــ

ـــــتنلار  ـــ ــ ــ ـــــافي ااــ ـــ ــ ــ ـــــالا لت  س م دل عائد د ري ثابت على صــ ـــ ــ ــ عقود اإليجارا توزيال إيراداد عقود التالقر التلويلي للفتراد اللحااــ
 اللجلوعا القائم فللا يت لق ا قود اإليجارا

 
ـــــلن ال قـد م واـاد عقود التـالقر  غقر التـالقر، تطاق اللجلوعـا اللعلـار الـد لي للتقـارير اللـاللـا   ـــ ــ ــ لتوزيال الاـدل    15ر م  عنـدمـا يتضــ

 الولب ال قد لكل م ونا



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

          36 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 )يتبع(  ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 ضريبة الدخل 3/13
يتم العتراف االضــريبا الحاللا  الضــرائب اللؤللا  دخل أ  مصــر ف في الربح أ  الخســارة للســنا، اااــتننا  الحالد التي تنتج فق ا 
ــامل  ــوا  في الدخل العـ ــارة، اـ ــنا مختلفا خارج الربح أ  الخسـ ــريبا عن علللا أ  ادث يتم العتراف اه في افس الو ت أ  في اـ الضـ

 األعلالا إادماجلا مبا رة أ  االخر أ  في اقوق الللك

 الضريبا الحاللا
 التلام،  لكن إذا  اات الضــرائب التي    أ  تســجقل ا  يتم العتراف االضــريبا الحاللا للســنا الحاللا  الســنواد الســااقا  التي لم يتم دف  ا 

 ذه الليادة  اصلا يتم ب  فقتم اإلعترافنواد، تم دف  ا االف ل في السنا الحاللا أ  السنواد السااقا تليد عن القللا اللستحقا ل ذه الس
 اللســتردة    إلى    للســنا الحاللا  الســنواد الســااقا االقللا اللتو  ا اللدفوعااللولودادقلاس اللطلوباد اللتدا لا الخاضــ ا للضــريبا  

ــريالا  أ   ــرائب الحاللا   القوااقن الضـ ــتخدام م دلد الضـ ــرائب، اااـ ــلحا الضـ ــدارها احلول ا ايا ال   قد اإللرا من  مصـ ــقتم إصـ تي اـ
 السنا اللاللاا يتم إلرا  اللقاصا لألصول  اللتلاماد الضريالا فقط عند ااتلفا   ر ط م قناا

 الضريبا اللؤللا
ـــــريبـا اللؤللـا فللـا يت لق اـالفر ق اللؤ تـا بقن القلم   ـــ ــ ــ لللولوداد  اللطلوبـاد ألغراض التقـارير اللـاللــا    اللـدرلـايتم العتراف اـالضــ

 االضريبا اللبالغ اللستخدما ألغراض  
 

 ل يتم العتراف االضريبا اللؤللا للا يلي: 
 
 االع رةا  اللادئيالعتراف   •
 اللطلوباد في الل املا التي:العتراف اللادئي االلولوداد أ   •

 أعلالا  إادماج تللس اأ
 ؤثر على اللحاابا أ  الربح  أ  الخسارة  الخاضال للضريباا تل  اب

ـــــتر ا إلى الحد الذي تكون فله   • ــ ـــــر اد اللمقلا  الترتقباد اللعــ ــ ـــــر اد التاا ا  العــ ــ ـــــتنلاراد في العــ ــ الفر ق اللؤ تا اللت لقا االاــ
 ع س الفر ق اللؤ تا  من اللحتلل أا ا لن تن  س في اللستقال اللنظورا اللجلوعا  ادرة على التح م في تو قت

ــتخدما  • ــريالا غقر اللسـ ــائر الضـ ــرائب اللؤللا للخسـ ــتخدما  الفر ق     اإلعفا اديتم العتراف الولوداد الضـ ــريالا غقر اللسـ الضـ
ــريبا   ــ ا للضـ ــم إلى الحد الذي يحتلل أن تكون فله األربا  الخاضـ ــتقالاللؤ تا القابلا للخصـ ــتخدام ا  لااللسـ متااا  التي يل ن ااـ

  مولودادا يتم تحديد األربا  اللستقاللا الخاض ا للضريبا بنا ن على خطط األعلال اللستقاللا لللجلوعاا يتم إعادة تققلم مقابل ا 
ــــبح من اللحتلل أن ـــ ــ ــ ــــريبا اللؤللا في تاري   ل تقرير،  يتم العتراف ب ا إلى الحد الذي يصــ ـــ ــ ــ ــتقاللا األربا  تكون   الضــ ــ ـــ ــ ــ   اللســ

 الخاض ا للضريبا متااا  التي يل ن ااتخدام ا مقابل اا
 

 يتم قلاس الضريبا اللؤللا ال دلد الضرائب اللتو ال تطالق ا على الفر ق اللؤ تاا 
 

عن الطريقا التي تتو ال ب ا اللجلوعا، في تاري  التقرير، ااترداد أ   اتنتجالضريالا التي  التب ادي  س قلاس الضريبا اللؤللا 
 للولودات ا  مطلوبات اا  اللدرلاتسويا القللا 

 
 عر طاا ض اليتم إلرا  اللقاصا لللولوداد  اللطلوباد الضريالا اللؤللا فقط في االا ااتلفا   
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 العمالت األجنبية 3/14
ــآدعند إعداد الالاااد اللاللا   ـــ ــ ــاة  ال لالد   للنعــ ـــ ــ اللجلوعا، يتم العتراف االل امالد التي تتم ا لالد غقر ال للا الوظل لا لللنعــ

ـــــاس  ـــــائدة في تواري  الل امالدا يتم إعادة تحويل الانود اللاللا اللدرلا اال لالد األلنالا على أاــ ـــــرف الســ ـــــ ار الصــ  األلنالا  اااــ
أاــ ار الصــرف الســائدة بذلك التاري ا يتم إعادة تحويل الانود غقر اللاللا اال لالد األلنالا  التي تظ ر اقللت ا ال ادلا على أاــاس 

قان أاـ ار الصـرف السـائدة عند تحديد القللا ال ادلا ل اا ل يتم إعادة تحويل الانود غقر اللاللا اال لالد األلنالا  التي يتم قلااـ ا طب
 اكلفا التاريخلاللت
 

 يتم اإلعتراف افر  اد الصرف في الربح أ  الخسارة في الفترة التي تنعا فق ا اااتننا :
 
فر ق الصـــرف على القر ض ا للا ألنالا اللت لقا الولوداد  قد اإلاعـــا  لاـــتخدام ااتالي مســـتقالي، التي يتم إدرال ا بتكلفا  •

 ى تكاللف الفوائد على القر ض ا للا ألنالا؛تلك اللولوداد عندما يتم اعتبارها  ت ديل عل

ـــــرف على الل امالد اللارما للتحوط من ا ض مخاطر ال لالد األلنالا  ااظر أدااه   • ـــ ــ ــ ـــــلنفر ق الصــ ـــ ــ ــ األد اد اللاللا /   ضــ
    ؛محاابا التحوط 

ـــتحقا إلى علللا ألنالا التي ل يتم التخطلط ل • ــ ــ ـــتحقا من أ  اللســ ــ ــ ـــرف على الانود النقديا اللســ ــ ــ ـــويت ا  من غقر فر ق الصــ ــ ــ تســ
ـــــتنلار في ال لللا األلنالا ، التي يتم  ـــــافي الاــ ـــــ ل لل ان من صــ ـــــتقال اللنظور   بالتالي ف ي تعــ ـــــول ا في اللســ اللحتلل اصــ

ــنلف ا من اقوق الللكلا  ــ ـــ ــ ــ ــامل االخر  اعادة تصــ ــ ـــ ــ ــ ــارة اللواد العتراف ب ا مادئلان في الدخل العــ ــ ـــ ــ ــ عند إلى بلان الربح أ  الخســ
 اد الجلئي لصافي اإلاتنلارااإلاتب اد أ  اإلاتب 

 
لغــايـاد تت لق ا رض الالــااـاد اللــاللــا اللواـدة، يتم تحويـل مولوداد  مطلوبـاد ال لللــاد األلنالــا لللجلوعـا إلى الـدرهم اإلمـاراتي  

ترة، إل اااــتخدام أاــ ار الصــرف الســائدة في ا ايا  ل فترة تقريرا يتم تحويل بنود اليراداد  اللصــاريف ال دل أاــ ار الصــرف للف
في اال تقلب أاـ ار الصـرف اعـ ل لوهري خالل تلك الفترة،  في هذه الحالا، يتم ااـتخدام أاـ ار الصـرف بتواري  الل امالدا يتم 
العتراف افر ق الصرف الناتجا، إن  لدد، في الدخل العامل االخر  ترامل ا في اقوق الللكلا   تحديدها إلى اقوق الللكلا غقر 

 اللالئم ا   اللسلطرة االع ل
 

 منل ااـتب اد  امل اصـا اللجلوعا في علللا ألنالا، أ  ااـتب اد ينطوي على فقدان السـلطرة على  ـر ا    عند ااـتب اد علللا ألنالا
ــا تاا ا تتضـــلن علللا ألنالا أ  ااـــتب اد للئي لحصـــا في ترتقب معـــترك أ   ـــر ا زمقلا يتضـــلن علللا ألنالا تصـــبح فق ا    الحصـ

ــــل مالي ــ ــ ــــرف االلتبقلا أصــ ــ ــ ــــنلف لللال فر ق الصــ ــ ــ ال لالد األلنالا فللا يت لق بتلك   تحويلللتراملا في ااتلاطي   ، يتم إعادة تصــ
 إلى مالكي العر ا إلى الربح أ  الخسارةا  ال ائدةال لللا 

 
ــلن   ــر ا تاا ا تتضــ ــتب اد الجلئي لعــ ــافا إلى ذلك، فللا يت لق االاــ ــلطرة على   علللا ألنالا  لااإلضــ ينتج عنه فقدان اللجلوعا للســ

العــر ا التاا ا، فإن الحصــا النســالا من فر ق الصــرف اللتراملا تُنســب إلى الحصــص غقر اللســلطرة  ل يتم العتراف ب ا في بلان  
ــــر  ــــتب اد الجلئي للعــ ــــتب اد الجلئي األخرة  منل علللاد الاــ ــــبا لجللال علللاد الاــ ــــارة اللوادا االنســ  اد اللمقلا أ   الربح أ  الخســ

ــالا لفر ق  ــا النســ ــنلف الحصــ ــتر ا ، يتم إعادة تصــ ــلطرة معــ ــتر ا التي ل تؤدي إلى فقدان اللجلوعا لنفوذ  اقر أ  اــ الترتقباد اللعــ
 ابلان الربح أ  الخسارة اللواد إلىالصرف اللتراملا  

 
اة ألنالا  لولوداد  مطلوباد لللنعـــــاة األلنالا  يتم الت امل مال العـــــ رة  ت ديالد القللا ال ادلا النا ـــــئا عن اإلاـــــتحواذ على منعـــــ 

 ااالخر تحويل ا اس ر اإل فالا يتم العتراف افر ق الصرف الناتجا في الدخل العامل  
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 تكاليف االقتراض 3/15
يتم إضـــــافا تكاللف ال تراض اللت لقا مبا ـــــرةن اااـــــتحواذ  بنا   ااتاج مولوداد مؤهلا،  هي اللولوداد التي تتطلب االضـــــر رة فترة 

تصــبح هذه اللولوداد لاهلة   لوهريا من الو ت لتصــبح لاهلة لالاــتخدام اللقصــود له أ  لال  ا، إلى تكلفا هذه اللولوداد إلى أن
ــود له أ  لال  اا ــتخدام اللقصــ ــورة لوهريا لالاــ ــاة فللا   اصــ تتكون تكاللف ال تراض من الفوائد  التكاللف األخرة التي تتكادها اللنعــ

 يت لق اا تراض األموالا
 

ــتخدام القر ض ذاد ــ ــتقا إلى الحد الذي يتم فله ااــ ــ ــل  يتم العتراف االجل  الف ال من األداة اللعــ ــ م دلد الفائدة اللتغقرة لتلويل أصــ
الربح  مؤهل  يتم التحوط ل ا في تحوط التدفقاد النقديا الف الا للخاطر أاــ ار الفائدة، في الدخل العــامل االخر  اعادة تصــنلف ا إلى  

ــارة ــتخدام القر ض ذاد  ما يؤثرعند  أ  الخسـ ــارةا إلى الحد الذي يتم فله ااـ ــل اللؤهل على الربح أ  الخسـ ــ ر النابت لتلويل  األصـ السـ
ــــل مؤهل  يتم التحوط ل ا في   ــــ ار الفائدة الف للا للقللا ال ادلا،   تحوطأصــ ــــللا    فإنمخاطر أاــ م دل  ت  س تكاللف ال تراض اللراــ

 االلتحوط لهالفائدة  
 

األصـــــول اللؤهلا من تكاللف  ااتظار إافا  ا على  القر ض محددة   االلؤ ت  ادمن الاـــــتنلار   االاـــــتنلار الل تســـــب  إيراداديتم خصـــــم  
 ال تراض اللؤهلا للراللاا

 
 في الفترة التي يتم تكادهاا  الربح أ  الخسارةيتم إدراج  افا تكاللف اإل تراض األخرة في 

 ممتلكات وآالت ومعدات  3/16
خفاض في القللا اللتراملاا تعــتلل  يتم إدراج الللتلكاد  االلد  الل داد االتكلفا التاريخلا اا صــان الاــت الك اللترامم  خســائر الا

 التكلفا التاريخلا على اللصاريف اللت لقا اع ل مبا ر إلى الاتحواذ على األصلا
 

ــب، فقط عند إم االا تدفق فوائد  ــ ــل،  لا هو منااــ ــ ــل منفصــ ــ ــل أ  إدرال ا  اصــ ــ يتم إدراج التكاللف الالاقا في القللا اللدرلا لألصــ
ا تصـــــاديا مســـــتقاللا مرتبطا االاند الل ني إلى اللجلوعا  ام االا قلاس التكلفا اعـــــ ل موثوقا يتم إدراج  افا مصـــــاريف اإلصـــــال  

 في الفترة التي يتم تكادهاا  أ  الخسارة  الربح الصلااا األخرة في 
يتم ااتســـاب الاـــت الك اااـــتخدام طريقا القســـط النابت لتخصـــلص تكلفا اللولوداد إلى قلل ا اللتبقلا على مدة أعلارها اإلاتاللا  

 اللقدرة  لا يلي:
 انواد 
  

 30 - 5 مبااي 
 5 - 2 آلد  مامقناد 

 10 - 5 ا ن علال
 10 - 4 أثاث  تر قباد 
 5 - 3 م داد م تالا 

  3 أل لة الحااب االلي 
 4 الاراد

  4 - 3 تحسقناد على اللالور 
  ل يتم اات الك األرض اللصنفا  تللك ارا

في ا ايا  ل اـنا،  يتم ااتسـاب للللتلكاد  االلد  الل داد يتم مرال ا األعلار اإلاتاللا اللقدرة  القلم اللتبقلا  طرق الاـت الك 
  اعند اإل تضا   تاثقر أي تغققراد في القلم اللقدرة على أااس مستقالي

ا  اات القللا اللدرلا لألصـل تتجا ز قللته القابلا لالاـترداد يتم خفض القللا اللدرلا لألصـل مبا ـرة إلى قللته القابلا لالاـترداد إذ
 اللقدرةا
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 )يتبع( ممتلكات وآالت ومعدات  3/16
  يتم إات الك اق إاتخدام اللولوداد على فترة عقد اإليجار  ال لر اإلاتالي لألصل ذاد ال ال ا، أي لا أ صرا

يتم إلغا  اإلعتراف باند من بنود الللتلكاد  االلد  الل داد عند الاـتب اد  أي في تاري  اصـول اللسـتلم على السـلطرة  أ  عندما 
ــل  ل ي ــئا عن إلغا  اإلعتراف ااألصـ ــارة اا ـ ــتب ادها يتم إدراج أي ربح أ  خسـ ــتخدامه أ  ااـ ــتقاللا من ااـ ــاديا مسـ تو ال أيا منافال ا تصـ

 عند إلغا  اإلعتراف ااألصلا  الربح أ  الخسارة يتم ااتساب ا  الفرق بقن صافي متحصالد الاتب اد  القللا اللدرلا لألصل  في  
 
 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 3/17

يتم إدراج الللتلكاد أ  اللولوداد  قد اإلاعــا  ألغراض اإلاتاج  التوريد أ  ألغراض إداريا االتكلفا، اا صــان أيا خســارة ااخفاض في 
ظفقن ذاد ال ال ا، القللا مدرلاا تعـــلل التكلفا لللال التكاللف اللبا ـــرة اللت لقا االاـــتحواذ على ال قاراد الا في ذلك تكاللف اللو 

ــبح اللولوداد لاهلة  ــ ــالاا عندما تصــ ــ ــا اللجلوعا اللحااــ ــ ــلااــ ــ ــللا تكاللف ال تراض  فقان لســ ــ ــبا لللولوداد اللؤهلا، يتم راــ ــ  بالنســ
ــــلن فئا الللتلكاد  االلد  الل داد  يتم  ــــلاللا  قد اإلاجاز إلى الاند اللالئم ضــ ــــود له، يتم تحويل األعلال الرأاــ ــــتخدام اللقصــ لالاــ

  الم ا  فقان لسلاااد اللجلوعاا اات
 استثمارات عقارية 3/18

تتكون الاــــتنلاراد ال قاريا من عقاراد م تللا  عقاراد  قد التطويرا يتم الاتفاظ اال قاراد الل تللا للحصــــول على عوائد اإليجار  
ــــــتنلاراد  /أ  زيادة قللت ا، في اقن أن ال قاراد  قد التطوير هي عقاراد يتم بناؤها أ  تطويره ــ ــ ــــــتقال  ااــ ــ ــ ــــــتخدام ا في اللســ ــ ــ ا لاــ

  يتم تحويل اإلاتنلاراد ال قاريا  قد التطوير إلى اإلاتنلاراد ال قاريا عند إمتلال ا  تصبح لاهلة لإلاتخدام اللقصودا   عقارياا
لتطوير فقتم قلااـــــ ا االتكاللف  يتم قلاس الاـــــتنلاراد ال قاريا مادئلان االتكلفا،  يعـــــلل ذلك تكاللف الل املا،  بالنســـــبا لل قاراد  قد ا

اللبا ـــــرة اللت لقا بتصـــــللم  ااعـــــا  ال قار الا في ذلك تكاللف اللوظفقن ذاد ال ال اا لاقان لإلدراج اللادئي يتم قلاس الاـــــتنلاراد  
الناتجا من التغقراد في ال قاريا االقللا ال ادلا،  التي ت  س ظر ف السوق في تاري  التقارير اللاللاا يتم إدراج األربا  أ  الخسائر  

 لا لل ايقر التققلماالذي يتم إلراؤه من  ال مقّلم خارلي مستقل  م تلد بتطاقق الوذج تققلم تلت التوصلا اه من  ال اللجنا الد لفي الفترة التي تنعـا فق اا يتم تحديد القلم ال ادلا بنا ن على التققلم السـنوي   الربح أ  الخسـارةالقللا ال ادلا لالاـتنلاراد ال قاريا ضـلن 
 

ــتنلاراد  ــ ــبا للتحويل من الاــ ــ ــتخداما االنســ ــ ــتنلاراد ال قاريا فقط عندما ي ون هنالك تغققر في الاــ ــ تتم التحويالد إلى  أ  من  الاــ
ال قاريا إلى ال قار اللعــغول من  ال اللالك، ت تار تكلفا الاتســاب الالاقا هي القللا ال ادلا في تاري  تغققر الاــتخداما في اال  

لعــغل من  ال اللالك ااــتنلاران عقاريان، تقوم اللجلوعا اااتســاب هذه ال قاراد  فقان للســلااــا الواردة ضــلن الللتلكاد أصــبح ال قار ال
أصـبح اللخل ن ال قاري ااـتنلاران عقاريان، فسـقتم العتراف االفرق بقن القللا   في اال االلد  الل داد اتى تاري  تغققر الاـتخداما  

ــارةا   اللدرلاالتحويل  قللته    ال ادلا لل قار في تاري  ـــ ــ ــااقا في الربح أ  الخســ ـــ ــ على بد  التطوير   ااإلعتبار  دلقل  اللجلوعا  تاخذالســ
ـــــغقلي لطرف آخر  للتحويل من   ــ ــ ـــــتنلار ال قاري إلى أعلال التطوير  قد التنفقذ  أ  بد  عقد إيجار تعــ ــ ــ ب دف الالال  للتحويل من الاــ

 اللخل ن إلى الاتنلار ال قاري ا
 

ــائه أ  تطويره من عقاراد  قد التطوير إلى عقاراد م تللاا يتم  يتم تحو  ــ ــتنلاراد ا  إلغا  اإلعترافيل ال قار ا د الات ا  من إاعــ ــ الاــ
ال قاريا إما عندما يتم ااــتب ادها  أي في تاري  اصــول اللســتلم على الســلطرة  أ  اــحا ا من الاــتخدام اعــ ل دائم  عندما ل تكون 

لألصــل في  اللدرلاســتقاللا متو  ا من ااــتب ادهاا يتم إدراج الفرق بقن صــافي متحصــالد الاــتب اد  القللا  هناك فائدة ا تصــاديا م
ـــارة ــ ــ ـــتب ادا عند تحديد مالغ   الربح أ  الخســ ــ ــ ـــقتم    الادلفي فترة الاــ ــ ــ ـــارة الناتج عن   إدرالهالذي اــ ــ ــ   إلغا  اإلعتراف في الربح أ  الخســ

ـــــتنلـار ال قـاري، تـاخـذ اللجلوعـا في العتبـار آثـار  اـ  ـــ ــ ــ ـــــر تلويلي هـام،   الاـدلالاــ ـــ ــ ــ    الاـدل غقر النقـدي،     الاـدلاللتغقر،   لود عنصــ
 ا15 ر م  اللستحق الدفال لللعتري  إن  لد   فقنا للتطلباد تحديد ا ر الل املا في اللعلار الد لي للتقارير اللاللا

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 3/19
أعلال التطوير  قد اإلاجاز من عقاراد يتم تطويرها اعـــــ ل رئلســـــي ب دف بل  ا  يتم إدرال ا االتكلفا أ  صـــــافي القللا القابلا   تتكون 

للتحقق، أي لا أ لا تضـــــم التكلفا  افا التكاللف اللبا ـــــرة اللت لقا بتصـــــللم  ااعـــــا  ال قار  يعـــــلل ذلك تكاللف اللوظفقن اللبا ـــــرة، 
ــبا لللولوداد ا ــافي القللا القابلا للتحقق هو   بالنســ ــالاا إن صــ ــا اللجلوعا اللحااــ ــلااــ ــللا تكاللف ال تراض  فقان لســ للؤهلا يتم راــ

 ا ر الالال اللقّدر ضلن الاق األعلال العتلاديا اا صان تكاللف اإلاجاز اللقدرة  مصاريف الالال اللتغقرةا
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بالنسبا  تكلفا األرض االتنااب مال منطقا الطابق األرضي   بتخصلص  اللجلوعا   تقومالتطوير ذاد القطا  الوااد،   للعاريالاالنسبا  

من  طاعاد     طا تكلفا األرض االتنااـــــب مال القللا اللتبقلا لكل بتخصـــــلص  اللجلوعا   تقوملعـــــاريال التطوير مت ددة القطاعاد،  ل
ا يتم تحديد القللا اللتبقلا لكل  طا  من  ال إدارة اللجلوعا اااتخدام طرق التققلم الل ترف ب اا تعتلل هذه الطرق التطويرمعر    

قلا  طريقا راــللا الدخلا تتطلب طريقا القللا اللتبقلا ااــتخدام تقديراد منل التدفقاد النقديا اللســتقاللا من  على طريقا القللا اللتب
ــوم الل نلا اللرتبطا ب ا،  تكلفا  ــتقاللا،  تكاللف الانا   الراـــ ــلل م دلد الالال  التالقر،  تدفقاد اإليراداد اللســـ ــول  التي تعـــ األصـــ

للطور  الربح اللســت دفا تســتند هذه التقديراد إلى ظر ف الســوق اللحللا   مخاطر ااخلي اللســت دف  ، م دل ال ائد الدال التلويل،  
 االسنا الحاللاالسائدة في ا ايا  

 
ــر، تقوم اللجلوعا   ــ ــ ــ اقطا زمنلا يتم فق ا تحويل    عنداإليراداد    اإدراجفللا يت لق ا قود تطوير ال قاراد  اللال اد لللجلوعا في مصــ

ــلطرة على  ادة  ــــ ــ ــ ــاريالا يتم  إدراجإلى ال لال ا يتم    ال قارادالســ ــــ ــ ــ لللال التكاللف اللت لقا ب ذه ال قود  قد التطوير اتى امتلال اللعــ
 تكاللف مبا ـرة عندما يتم تسـللم ال قار لل لقل مقابل الواداد اللباعا    أعلال تطوير  قد اإلاجاز اللدرلا ضـلنللف  العتراف االتكا 

  اللخل ن للواداد غقر اللباعاا  
 

ــــاريال التطوير، ت ترف اللجلوعا االلبالغ اللدف ــ ــــي اللتغقرة  الذي ي تلد على ال وائد الف للا من معــ ــ وعا فللا يت لق بادل  طال األراضــ
ـــــي بنا ن على الدف اد الف للا اللدفوعا  ـــ ــ ــ االف ل  جل  من أعلال التطوير  قد التنفقذا يتم لاقنا زيادة أ  تخ لض تكاللف  طال األراضــ

  ال وائد على معاريال التطوير الا يتلا ى مال الترتقب مال أطراف أخرةا

 المخزون  3/20
ــغقليا يتم إدراج يتكون اللخل ن من ال قاراد الل تللا اللحتفظ ب ا   ــلاق األعلال العتلاديا  غقرها من اللخل ن التعــ ــلن اــ للالال ضــ

ــاب التكلفا اطريقا م دل التكلفا اللرلح،  يتكون من تكاللف   ــافي القللا القابلا للتحقق، أي لا أ لا يتم ااتســ اللخل ن االتكلفا أ  صــ
إلى مو  ه   ضــــ ه الحاليا يلنل صــــافي القللا القابلا للتحقق    اإلاعــــا / الاــــتحواذ  غقرها من التكاللف اللتكادة إليصــــال اللخل ن 

 ا ر الالال اللقدر اا صان  افا التكاللف اللقدرة للالال  التسويق التي اقتم تكادهاا
 

ـــــر ف في الفترة التي يتم فق ـا العتراف اـاإليراداد ذاد    اللـدرلـا، يتم العتراف اـالقللـا  عقـار  عنـدمـا يتم بلال مخل ن  ـــ ــ ــ لل قـار  لصــ
مبا ــــرة اللتكادة   ال ائدةفي الربح أ  الخســــارة االرلو  إلى التكاللف   ال قاراد الل ترف ب ا  اللدرلا للخل ن القللا   تحديدصــــلاا يتم ال

 اللباعا  تخصلص أي تكاللف أخرة ذاد صلا بنا ن على الحجم النساي لل قار اللبا ا  ال قارادعلى  

 أراضي محتفظ بها للبيع 3/21
اللحتفظ ب ا للالال االتكلفا أ  صـافي القللا القابلا للتحقق، أي لا أ لا تعـلل التكلفا اـ ر األرض اللعـتراة  لللال    يتم إدراج األراضـي

التكاللف اللبا ــرة ال ائدة إلى أعلال الانلا التحتلا لألرضا تلنل صــافي القللا القابلا للتحقق اــ ر الالال اللقدر لألرض اا صــان  افا 
   الالالاالتكاللف الضر ريا إللرا
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 موجودات غير ملموسة 3/22
ــل عند اإلعتراف اللادئي االتكلفاا إّن تكلفا اللولوداد غقر  ــ ــ ــ ل منفصــ ــ ــ ــتحوذ علق ا اعــ ــ ــ ــا اللســ ــ ــ يتم قلاس اللولوداد غقر اللللواــ
اللللواـا اللسـتحوذ علق ا عند دمج األعلال هي قللت ا ال ادلا في تاري  الاـتحواذا ا د اإلدراج اللادئي، يتم إدراج اللولوداد غقر 

ــا االتكلفا اا  ــط النابت  اللللواــ ــاس القســ ــائر ااخفاض في القللا متراملاا يتم تحلقل اإلطفا  على أاــ ــان أي إطفا  مترامم  أيا خســ  صــ
على مدة األعلار ال تصــاديا اإلاتاللا  يتم تققلل ا لالاخفاض في القللا عندما ي ون هناك مؤ ــر على أن األصــل غقر اللللوس 

ــل غقر اللللوس ذ  ال لر اإلاتالي اللحدد على األ ل في ا ايا  د تنخفض قللتها تتم مرال ا فترة اإلطفا   طر  ــــ ــ ــ يقا اإلطفا  لألصــ
ـــاديا   ــ ــ ـــت الك اللنافال ال تصــ ــ ــ مل فترة تقارير ماللاا يتم األخذ في العتبار التغقراد في ال لر اإلاتالي اللتو ال أ  النلط اللتو ال لاــ

 لا هو منااـب،  يتم م املت ا  تغقراد في التقديراد اللحااـالاا يتم   اللسـتقاللا اللتضـلنا في األصـل لت ديل فترة أ  طريقا اإلطفا ،
ضــلن فئا اللصــاريف اللتوافقا    الربح أ  الخســارةإدراج مصــاريف اإلطفا  على اللولوداد غقر اللللواــا ذاد األعلار اللحددة في 

مال  ظلفا اللولوداد غقر اللللواــاا يتم  ــطب أصــل مالي عند الاــتب اد  أي في تاري  اصــول اللســتلم على الســلطرة  أ  عندما 
ل يتو ال أيا منافال ا تصـــــاديا مســـــتقاللا من ااـــــتخدامه أ  ااـــــتب ادها يتم إدراج أي ربح أ  خســـــارة اا ـــــئا عن ااـــــتب اد األصـــــل  يتم 

 االربح أ  الخسارةااتساب ا  الفرق بقن صافي متحصالد الاتب اد  القللا الدفتريا لألصل  في  

 برامج الحااب االلي
يتم راللا رخص برامج الحااب االلي اللستحوذة على أااس التكاللف اللتكادة لاتحواذ برامج الحااب االلي اللحددة   ض  ا  قد 

ــتخداما يتم إطفا  هذه التكالل ـــ ــط النابت  التي تلتد عادةن على فترة ثالث  الاــ ـــ ف على مدة أعلارها اإلاتاللا اللقدرة  فقان لطريقا القســ
 إلى خلس انوادا

 اللتاخراد /عقود ال لال 
ــ ل اللتاخراد ا /عقود ال لال   يتم إدراج ا اإلطفا  اللترامم  ااخفاض القللا  تلنل اعـ ــن ــي لر إاتالي االتكلفا اا صـ عقود طويلا  رئلسـ

ــــط النابت   ــ ــ ــــتخدام طريقا القســ ــ ــ ــــاب اإلطفا  اااــ ــ ــ التكلفا على أعلارها اإلاتاللا   لتوزيالاأللل غقر  ابلا لإللغا  مال ال لال ا يتم ااتســ
 اانواد 10إلى   5اللقدرة،  التي تترا   ما بقن  

 ال لال   ادعال 
ــي القللا التي    يتم إدراج ــ ــ ــ ل رئلســ ــ ــ ا اإلطفا  اللترامم  ااخفاض القللا  تلنل اعــ ــن ــ ــ عال اد ال لال  ا لر إاتالي محدد االتكلفا اا صــ

ــــط النابت لتوزيال التكلفا على األعلار   ــ ــــتخدام طريقا القســ ــ ــــاب اإلطفا  اااــ ــ ــــول علق ا من ال ال ا مال ال لال ا يتم ااتســ ــ يل ن الحصــ
 انوادا 5للقدرة،  التي تقدر بـ اإلاتاللا ا

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية 3/23
ــــا ت لل اللجلوعا في ا ايا  ل فترة تقرير على مرال ا القلم اللدرلا  لتحديد للللتلكاد  االلد  الل داد  اللولوداد غقر اللللواــ

 لد ما يعــقر إلى ذلك يتم تقدير القللا ا إذا  ااخفاض القللاإن  ان هنالك ما يعــقر إلى أن هذه اللولوداد  د ت رضــت إلى خســائر  
ـــــائر إاخفاض القللا  إن  لدد  ــ ـــــل  ذلك لتحديد خســ ــ ـــــترداد لألصــ ــ ـــــتقلا عن القابلا لإلاــ ــ ـــــل تدفقاد اقديا مســ ــ ا عندما ل ينتج األصــ

ي ود إلق ا األصـــــل افســـــها عندما يل ن  تقوم اللجلوعا بتقدير القللا القابلا لإلاـــــترداد للوادة اللنتجا للنقد التي  اللولوداد األخرة،  
ــغر مجلوعا  ــتر ا إلى  اداد منتجا للنقد محددة، أ  يتم توزي  ا إلى أصـ ــول اللعـ تحديد أاـــس توزيال م قولا  ثابتا، يتم توزيال األصـ

 امن الواداد اللنتجا للنقد التي يل ن تحديد أاس توزيال م قولا  ثابتا ل ا 
 

ــــا ااعلار ا ــــتخدام ا د يتم إن اللولوداد غقر اللللواــ ــــبح متوفرة لالاــ ــــا التي لم تصــ ــــتخدام غقر محددة  اللولوداد غقر اللللواــ اــ
 اختبارها لاخفاض القللا انويان على األ ل  عند  لود مؤ ر على ااخفاض قللا األصلا
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، يتم خصم عند تققلم قللا الاتخداما اا صان تكلفا الالال أ  قللا الاتخدام، أي لا أعلىإن القللا القابلا لالاترداد هي القللا ال ادلا 

ــوق الحاللا   ــريبا  الذي ي  س تققللاد الســ ــم ما  ال الضــ ــتخدام م دل خصــ ــتقاللا اللقدرة إلى قللت ا الحاللا اااــ التدفقاد النقديا اللســ
ــ ا للقللا اللمنلا لألموال   ــ ــوصــ ــ ــتقاللا اخصــ ــ ــل لم يتم ت ديل تقديراد التدفقاد النقديا اللســ ــ ا عند تحديد  مخاطر محددة مت لقا ااألصــ

ـــــوق الحـدينـاا إذا لم ي ن اـاإلم ـان تحـديـد منـل هـذه  القللـا   ـــ ــ ــ ـــــتب ـاد، يتم األخـذ اـاإلعتبـار م ـامالد الســ ـــ ــ ــ ا تكـاللف اإلاــ ـــــن ـــ ــ ــ ال ـادلـا اـا صــ
ــلا  علللاد  ــاب ا لاخفاض القللا على موازااد مفصــ ــبا ت تلد اللجلوعا عند ااتســ ــتخدام الوذج تققلم منااــ ــقتم ااــ الل امالد، فســ

اعـ ل منفصـل لكل  ادة من الواداد اللنتجا للنقد لللجلوعا التي يتم تخصـلص مولوداد فرديا اسـابلا متو  ا،  التي يتم إعدادها 
 ل اا
 

ــل  أ  الوادة اللنتجا للنقد  الا يقل عن القللا اللدرلا، يتم تخ لض القللا اللدرلا  ــترداد ألصــ في اال تم تقدير القللا القابلا لالاــ
في االا إاـــــترلا  خســـــائر إاخفاض القللا الالاق تتم زيادة القللا  القابلا لالاـــــتردادالألصـــــل  أ  الوادة اللنتجا للنقد  إلى القللا 

ــــترداد، احقث ل تليد القللا اللدرلا الل دلا عن  ـــ ــ ــ ــــل  أ  الوادة اللنتجا للنقد  إلى القللا الل اد تقديرها القابلا لإلاــ ـــ ــ ــ اللدرلا لألصــ
ــل  أ  الوادة اللنتجا للنقد  فللا ل ــجقل  القللا اللدرلا لألصـ ــااقاا يتم تسـ ــنواد السـ ــائر إاخفاض القللا في السـ ــاب خسـ و لم يتم إاتسـ

ــــارة ااخفاض القللا التي تم العتراف ب ا  ــــارة إلى الحد الذي يلغي خســ ــــرةن في الربح أ  الخســ ــــائر إاخفاض القللا مبا ــ ــــترلا  خســ إاــ
 لألصل في السنواد السااقاا

 
ـــــ رة لالاخفاض في القللا   ـــ ــ ــ ـــــقر الظر ف إلى ااتلاللا ااخفاض قللا القللا اللدرلاا يتم تحديد يتم اختبار العــ ـــ ــ ــ ـــــنويان  عندما تعــ ـــ ــ ــ اــ

الاخفاض في القللا للعــــ رة من خالل تققلم القللا القابلا لالاــــترداد لكل  ادة من الواداد اللنتجا للنقد  أ  مجلوعا من الواداد 
ــ رةا عندما ي ون اللالغ ال ــترداد للوادة اللولدة للنقد أ ل من قللت ا اللدرلا، يتم اإلعتراف  اللنتجا للنقد  التي تت لق ب ا العـ قابل لالاـ

 اخسارة ااخفاض القللاا ل يل ن ع س خسائر ااخفاض القللا اللت لقا االع رة في فتراد مستقاللاا

 ومرادفات النقدالنقد  3/24
الودائال  الودائال  صــقرة األلل في بلان اللر ل اللالي اللواد من النقد في الانوك  الودائال في الصــند ق  الودائال  صــقرة      النقد تكون ي

ــال  ــ ولا إلى مالغ اقدي م ر ف  تخضــ ــ ر أ  أ ل،  التي يل ن تحويل ا اســ ــتحق خالل ثالثا أ ــ ــقولا التي تســ   لخطر األلل عاللا الســ
ـــــئقـل للتغقراد في القللـاا لغرض بلـ  ـــ ــ ــ ـــــقرة ضــ ـــ ــ ــ ان التـدفقـاد النقـديـا اللواـد، يتكون النقـد  مرادفـاد النقـد من النقـد من النقـد  الودائال  صــ

 األلل،  لا هو محدد أعاله، صافي الحساااد الانكلا الل عوفا القائلا اقث ت تار لل نا ل يتجلأ من الااا اللجلوعا إلدارة النقدا

 المخصصات  3/25
ن على اللجلوعا أي إلتلام االي   ااواي أ  إاــــتدللي  ااتج عن أاداث اــــااقا  التي ي ون يتم اإلعتراف االلخصــــصــــاد عندما ي و 

من اللحتلل أن تكون اللجلوعا مللما لتسديد اإللتلام  يل ن تقدير مالغ اإللتلام اع ل موثوقا إن اللالغ الل ترف اه  لخصص يتم 
ـــــل التو  اد للادل اللطلوب للقابلا اإللتلا ـــــب أفضــ ـــــااه اســ م  لا بن ايا فترة التقرير ا د األخد ا قن العتبار اللخاطر  األمور إاتســ

ـــــداد اللتلام الحالي، فإن قللته   ــ ــ ـــــتخدام التدفقاد النقديا اللقّدرة لســ ــ ــ ـــــص اااــ ــ ــ غقر اللؤ دة اللحلطا ااإللتلاما عندما يتم قلاس اللخصــ
ااــــترداد ا ض أ   افا اللخصــــصــــاد، على اــــاقل اللنال،    اللدرلا هي القللا الحاللا لتلك التدفقاد النقدياا عندما تتو ال اللجلوعا

ــاريف اللت لقا  ـــ ــ ــداد مؤ دانا يتم إدراج اللصــ ـــ ــ ــل،  لكن فقط عندما ي ون الســ ـــ ــ ــل منفصــ ـــ ــ ــداد  اصــ ـــ ــ الولب عقد التامقن، يتم إدراج الســ
، يتم خصم اللخصصاد  ا د خصم أي ادادا إذا  ان تاثقر القللا اللمنلا للنقود لوهريان   الربح أ  الخسارةااللخصصاد اللدرلا في  

اااـتخدام م دل ما  ال الضـريبا الحالي الذي ي  س، عند اللل م، اللخاطر الخاصـا االلتلاما عند ااـتخدام الخصـم، يتم إدراج الليادة  
 في اللخصص الناتجا عن مر ر الو ت  تكلفا تلويلا
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 ال قود اللنقلا االلتلاماد

إذا  ان لدة اللجلوعا عقد منقل االلتلاماد، يتم اإلعتراف االلتلام الحالي الولب ال قد  قلااـــه  لخصـــصا  مال ذلك،  ال تكوين  
ـــص   ــ ــ ـــارة ااخفاض في القللا تم تكادها على اللولوداد مخصــ ــ ــ ـــل ل قد منقل االلتلاماد، تقوم اللجلوعا ااإلعتراف اايا خســ ــ ــ منفصــ

ــا لذلك ال قدا إن ال قد اللنقل االلتلاماد هو عقد تتجا ز الولبه التكاللف التي ل يل ن تجنا ا  أي التكاللف التي ل  ــ ــ ــ ــصــ ــ ــ ــ اللخصــ
ـــــاب اا  ـــــتالم ا الولا اا يل ن لللجلوعا أن تتجنا ا اســ ـــــاديا اللتو ال ااــ تفاظ ا اال قد  للوفا  االتلامات ا الولب ال قد اللنافال ال تصــ

ـــــاد أ   ـــ ــ ــ ـــــافلـا للخر ج من ال قـد،  هي تكلفـا الوفـا  اـه  أيـا ت ويضــ ـــ ــ ــ ت  س التكـاللف التي ل يل ن تجنا ـا الولـب عقـد أ ـل تكلفـا صــ
 غراماد اا ئا عن عدم الوفا  اها

 ستحوذ علق ا من إادماج األعلالاللطلوباد الطارئا الل
اد  يتم قلاس اللطلوباد الطارئا التي تم اإلاتحواذ علق ا من إادماج األعلال مادئلنا االقللا ال ادلا في تاري  الاتحواذا في ا ايا فتر 

ــقتم العتراف اه  فقان لللعلا  ــ ـــ ــ ــ ــاي الد لي ر م التقارير الالاقا، يتم إعادة قلاس هذه اللتلاماد الطارئا االلالغ الذي اــ ــ ـــ ــ ــ   37ر اللحااــ
  15   اللالغ الل ترف اـه ماـدئلـان مطر اـان منـه اللالغ اللترامم لإليراداد الل ترف ب ـا  فقـان للبـادئ اللعلـار الـد لي للتقـارير اللـاللـا ر م

 أي لا اعلىا
 مخصص مزايا الموظفين 3/26

ــاد اللتلاماد اللقدرة لللوظفقن اللت لقا ااإللازاد   ــصــ ــاب مخصــ ــفر  نتلجا للخدماد اللقدما من  ال  يتم ااتســ ــنويا  تذامر الســ الســ
ــاد   ـــ ــلااــ ـــ ــتحقا لللوظفقن  فقان لســ ـــ ـــــص لل افآد ا ايا الخدما اللســ ــاب مخصــ ـــ اللوظفقن اللؤهلقن اتى تاري  التقريرا يتم  ذلك ااتســ

ــــتحقا  فقان لقااون ال لل في د لا اإلماراد ال ربلا ال ـــ ــ ــ ــــا ي على األ ل اللنافال اللســ ـــ ــ ــ لتحدة عن فترة خدمت م اتى  اللجلوعا  التي تســ
تاري  التقريرا يتم إدراج اللخصصاد اللت لقا ااإللازة السنويا  تذامر السفر ضلن اللطلوباد اللتدا لا، بقنلا يتم إدراج اللخصـص  

  لتدا لااالاللت لق ال افآد ا ايا الخدما ضلن اللطلوباد غقر  
ـــــبا لللوّظفقن من مواطني د لا الماراد ال ربلا ا ــ ـــــاد االنســ ــ ـــــاهلاد اللطلوبا لل قئا ال اما للل ا ــ ــ للتحدة، تقوم اللجلوعا بدفال اللســ

ـــــنا 2 التامقناد اللتلاعلا  فقان للقااون التحادي لد لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة ر م   ــ ــ ـــــاد  التامقناد    2000  لســ ــ ــ اللت لق االل ا ــ
 رة خدما اللوظفقناخالل فت  الخسارةأ    الربحاللتلاعلاا يتم تحلقل هذه اللساهلاد إلى 

 الدفعات على أساس األسهم 3/27
االنســـــبا للدف اد التي تتم تســـــويت ا على أاـــــاس اقدي لللوظفقن، يتم اإلعتراف ااإللتلاماد مقابل الخدماد اللســـــتحوذ علق ا، االقللا  
ا  ال ادلا  التي يتم قلااــــ ا مادئلان في تاري  اللنحا  في تاري   ل تقرير اتى تاري  التســــويا، مال العتراف االتغقراد في القللا ال ادل

 ا للس لدة اللجلوعا أي دف اد على أااس األا ماالربح أ  الخسارةن ا أي تغقراد في اإلاتنلاراد اللحتفظ ب ا في  مطر اان م
 منح حكومية 3/28

  اللنح الح وملا إل عند  لود تامقد م قول االتلام اللجلوعا االعر ط اللرتبطا ب ا  ااتالم اللنحا  ا  اإلعترافل يتم 
ـــــارةاللنح الح وملا في ا  اإلعترافيتم  ـــــاس منظم على مدة الفتراد التي تقوم اللجلوعا فق ا اإدراج التكاللف    الربح أ  الخســ على أاــ

ريفا  على  له الخصـو ، فإن اللنح الح وملا التي يتلنل  ـرط ا األاـااـي في  ذاد ال ال ا  التي يقصـد االلنح ت ويضـ ا  لصـا 
ــا  أ  تللك مولوداد غقر اقديا يتم ادرال ا  لنح ا وملا مؤللا في بلان اللر ل اللالي  يتم   ــرا  أ  إاعـ أن ي ون على اللجلوعا  ـ

  لا لللولوداد ذاد ال ال اااع ل منظم  منطقي على مدة األعلار اإلاتال   الربح أ  الخسارةتحويل ا إلى  
ــــاريف تم تكاـدهـا ف للـان أ  لغرض تقـديم دعم مـالي فوري لللجلوعـا بـد ن  اـ   اإلعترافيتم   ــ ـــ ــ ــ اللنح الح وملـا اللـدينـا  ت ويض عن مصــ

ذي  في الفترة التي تصــبح مســتحقا فق اا يتم إدراج منف ا القرض الح ومي ال  الربح أ  الخســارة لود تكاللف مســتقاللا ذاد عال ا في  
يحلل م دل فائدة أ ل من م دل الســـوق  لنحا ا وملا،  يتم قلااـــ ا  الفرق بقن اللتحصـــالد اللســـتللا  القللا ال ادلا للقرض بنا ن  

  على أا ار الفائدة السوقلا السائدةا
ــتالم األرا ـــ ــللا عندما ي ون هناك تامقد م قول اااــ ـــ ــي الللنواا من  ال الح وما االقللا اإلاــ ـــ ــي  أن اللجلوعا  يتم إدراج األراضــ ـــ ضــ

 اتلتلم ااي  ر ط مرتبطا ب ا،  لا هو مالئما
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 األدوات المالية 3/29
 إن األداة اللاللا هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلادة العر اد  التلام مالي أ  أداة اقوق ملكلا لعر ا أخرةا 

 اللولوداد اللاللا
ـــــلن اطاق اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  ـــ ــ ــ لاقان االتكلفا اللطفاة أ  القللا  9يتطلب قلاس  افا اللولوداد اللاللا التي تقال ضــ

 الى أااس الوذج أعلال اللجلوعا إلدارة اللولوداد اللاللا  خصائص التدفقاد النقديا الت ا ديا لللولوداد اللاللاال ادلا ع
 

 :يتم قلاس األصل اللالي االتكلفا اللطفاة، إذا تم ااتلفا  العرطقن التالققن
 
 اللالي ضلن الوذج أعلال ي دف إلى الاتفاظ الولوداد ماللا لتحصقل التدفقاد النقديا الت ا ديا؛    ااألصليتم الاتفاظ  •
تنعا العر ط الت ا ديا لألصل اللالي في تواري  محددة للتدفقاد النقديا التي تكون عبارة فقط عن مدفوعاد اللالغ األاااي  •

 ا  الفائدة على اللالغ األاااي القائم
 

 : صل اللالي االقللا ال ادلا من خالل الدخل العامل االخر إذا تم ااتلفا  العرطقن التالققنيتم قلاس األ
 
يتم الاتفاظ ااألصل اللالي ضلن الوذج أعلال يتم تحققق هدفه من خالل تحصقل التدفقاد النقديا الت ا ديا  بلال اللولوداد   •

 اللاللا؛   
ي  محددة للتدفقاد النقديا التي تكون عبارة فقط عن مدفوعاد اللالغ األاااي تنعا العر ط الت ا ديا لألصل اللالي في توار  •

 ا  الفائدة على اللالغ األاااي القائم
 

ــــه االتكلفا اللطفاة أ  االقللا ال ادلا من خالل  ــــارة، إل إذا تم قلااــ ــــل اللالي االقللا ال ادلا من خالل الربح أ  الخســ يتم قلاس األصــ
ـــــامل االخرا  م ــ ـــــتنلاراد م قنا في أد اد الدخل العــ ــ ـــــ ل غقر  ابل لإللغا ، عند اإلعتراف اللادئي لاــ ــ ال ذلك، يجوز لللجلوعا اعــ

ــارة، اختلار عرض التغقراد الالاقا في القللا ال ادلا  ــ ـــ ــ ــ ــ ا االقللا ال ادلا من خالل الربح أ  الخســ ــ ـــ ــ ــ اقوق الللكلا  التي يل ن قلااــ
 ضلن الدخل العامل االخرا

 اللاللااللطلوباد  
 يتم تصنلف  قلاس  افا اللطلوباد اللاللا لاقان االتكلفا اللطفاة، اااتننا :

 
اللطلوباد اللاللا االقللا ال ادلا من خالل الربح أ  الخسارةا يتم قلاس هذه اللطلوباد، الا في ذلك اللعتقاد اللاللا التي   •

 ت تار مطلوباد، لاقان االقللا ال ادلاا
 التي تنعا عندما ل ي ون تحويل األصل اللالي مؤهالن لالاتب اد أ  عندما ينطاق من ج اللعار ا اللستلرةا اللطلوباد اللاللا •
 عقود الضلان اللاليا  •
 التلاماد بتقديم  رض اس ر فائدة أ ل عن السوقا  •
 

ــ ل غقر  ابل لإللغا   لقاس  ــــ ــ ــ ــنلف التلام مالي اعــ ــــ ــ ــ االقللا ال ادلا من خالل الربح أ   عند اإلعتراف اللادئي، يجوز لللجلوعا تصــ
 الخسارة عند السلا  بذلك، أ  عندما ينتج عن القلام بذلك م لوماد أمنر صلا،  ذلك إما اساب:

 
يلغي أ  يقلل إلى اد   اقر من عدم توافق القلاس أ  اإلدراج  ُيعار إلله أالااان بـ  عدم التطابق اللحاااي    الذي  د ينعا عن   •

 أ  اللطلوباد أ  اإلعتراف ااألربا   الخسائر الناتجا عن ا  فقان ألاس مختلفا؛ أ  قلاس اللولوداد
يتم إدارة مجلوعا من اللطلوباد اللاللا أ  اللولوداد اللاللا  اللطلوباد اللاللا  تققلم أدائ ا على أااس القللا ال ادلا  فقان    •

لل لوماد اول اللجلوعا داخللان على هذا األااس للوظفي اإلدارة  إلدارة مخاطر أ  ااتراتلجلا ااتنلار موثقا،  يتم توفقر ا
 الرئلسققن للعر اا
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 القر ض  السل لاد
ـــــتخدام طريقا م دل الفائدة الف ليا   ـــــل لاد التي تحلل فوائد االتكلفا اللطفاة اااــ ا د اإلعتراف اللادئي، يتم لاقان قلاس القر ض  الســ

ــتب ا  ــ ــــائر عندما يتم ااــ ــــلن األربا   الخســ ــــائر ضــ د اللطلوباد   ذلك من خالل علللا إطفا  م دل الفائدة  يتم إدراج األربا  أ  الخســ
الف ليا يتم ااتسـاب التكلفا اللطفاة ا د األخذ في العتبار أي خصـم أ  عال ة عند الاـتحواذ  الراـوم أ  التكاللف التي تعـ ل لل ان 

ا تنطاق هذه الفئا علومان الربح أ  الخســارةفي    ل يتجلأ من م دل الفائدة الف ليا يتم إدراج إطفا  م دل الفائدة الف لي  تكاللف تلويل
 على القر ض  السل لاد التي تحلل فائدةا

 الص وك
ــ وك من خالل تطاقق  ــاب الربح ال ائد إلى الصـــ ــتخدام طريقا م دل الربح الف ليا يتم ااتســـ ــ وك االتكلفا اللطفاة اااـــ يتم إدراج الصـــ

ــوق، في   ت  ــ ــائد في الســ ــ ــافا أي فرق مال الربح اللوز  إلى القللا م دل الربح الســ ــ ــ وك الللاثلا،  يتم إضــ ــ ــدار، ألد اد الصــ ــ اإلصــ
 اللدرلا للص وكا

 أد اد ماللا معتقا
ألد اد اللاللا اللعـتقا إلدارة ت رضـ ا للخاطر أاـ ار الفائدة، الا في ذلك مقايضـاد أاـ ار لتقوم اللجلوعا اإبرام م امالد متنوعا  

يتم العتراف االلعــتقاد مادئلان االقللا ا 24صــقل اول األد اد اللاللا اللعــتقا تم اإلفصــا  عن ا في إيضــا   الفائدةا للليد من التفا 
االل ااب  ال ادلا بتاري  الدخول في ال قود اللعتقا  يتم إعادة قلاا ا لاقان إلى قللت ا ال ادلا في ا ايا  ل فترة تقريرا يتم العتراف  

في الربح ا  الخســارة إل في اال  اات األداة اللعــتقا مصــنفا  ف الا  اداة تحوط،  في هذه الحالا ي تلد   الناتجا مبا ــرةن   أ  الخســائر
 تو قت العتراف االربح أ  الخسارة على طال ا عال ا التحوطا

 
 ال ادلا السـالبا  إلتلام ماليا يتم اإلعتراف االلعـتق ذ  القللا ال ادلا اللولبا  اصـل مالي في اقن يتم اإلعتراف االلعـتق ذ  القللا 

ــتقاد  ل يتم ــوياا يتم إدراج اللعــ ــتقاد في الالاااد اللاللا اللوادة ما لم ي ن لدة اللجلوعا اق  ااواي  النلا في التســ ــا اللعــ مقاصــ
اللتو ال اان    ر  عندما ل ي ون من 12ماصل غقر متدا ل أ  إلتلام غقر متدا ل في اال  ان اإلاتحقاق اللتبقي لألداة أمنر من 

   را يتم إدراج اللعتقاد األخرة  لولوداد متدا لا أ   لطلوباد متدا لاا   12يتم تحققق أ  تسديد األداة اللاللا اللعتقا خالل 

 اللعتقاد الضلنلا
ــتقإن   ــ ــلنل اداللعــ ــ ــلن   يه  االضــ ــ ــتق   ذلكأاد م وااد ال قد اللختلط الذي يتضــ ــ ــلف غقر معــ ــ مال تاثقر أن ا ض التدفقاد    -مضــ

ــاب ا ــتقاد ا  عن  النقديا لألداة اللجل ا تختلف اطريقا معــ ــلاللعــ ــتقاد اللنفصــ ــل اللعــ ــلنلاا ل يتم فصــ في ال قود اللختلطا مال   الضــ
 يتم قلااــه لاقنا    املاالك  اللختلطا يتم تصــنلف ال قد 9 ر م  لتقارير اللاللالاللاللا ضــلن اطاق اللعلار الد لي   اللولودادمضــلف 

 إما االتكلفا اللطفاة أ  االقللا ال ادلا اسب ال تضا ا
 

مولوداد ماللا ضـلن اطاق اللعلار الد لي للتقارير اللاللا    ل ي تارفي ال قود اللختلطا مال مضـلف  الضـلنلااللعـتقاد  م املايتم 
ــتوفي ت  9ر م  ــلا عندما تسـ ــتقاد منفصـ ــ ا ارتباطنا  ثلقنا  منل اللطلوباد اللاللا   لعـ ــائصـ ــتقاد،  ل ترتبط مخاطرها  خصـ ريف اللعـ

 االقللا ال ادلا من خالل الربح  الخسارةا  اللضلفال يتم قلاس ال قود  ال قود     االلضلفال قود  بتلك الخاصا ا
 

ال قد اللختلط االكامل  تصــنلف  ب، تقوم اللجلوعا علومنا االضــلنل ادإذا  ان ال قد اللختلط التلام مالي مدرج، فادلن من فصــل اللعــتق
 االقللا ال ادلا من خالل الربح  الخسارةا

 
ـــــتقاد   عرضيتم  ـــــلنلااللعــ ـــــتحقاق اللتبقي لألداة اللختلطا التي   الضــ ـــــل غقر متدا ل أ  التلام غقر متدا ل إذا  ان تاري  الاــ  اصــ

   رناا 12تسويت ا خالل    رنا  ل ُيتو ال تحقلق ا أ   12تت لق ب ا األداة اللعتقا الضلنلا أمنر من 
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 اللطلوباد اللاللا  يتبال 

  اللطلوباد اللاللاإعادة تصنلف اللولوداد اللاللا  
ـــنلف  افا اللولوداد اللاللا اللتاثرةا ل يجب  ــ ــ عندما تقوم اللجلوعا بتغققر الوذج أعلال ا إلدارة اللولوداد اللاللا، فإا ا ت قد تصــ

 على العر ا إعادة تصنلف أي التلام ماليا

 قلاس اللولوداد  اللطلوباد اللاللا

 القلاس اللادئي
ــان، تكـاللف الل ـاملـا ال ـائـدة  ـــ ـــ ــ ــ  عنـد اإلعتراف اللاـدئي، يتم قلـاس اللولوداد اللـاللـا  اللطلوبـاد اللـاللـا اـالقللـا ال ـادلـا زائـدان أ  اـا صــ
ــــل اللالي أ  اللتلام اللالي غقر اللدرج  ــــل مالي أ  التلام مالي، في االا األصــ ــــدار أصــ ــــتحواذ على أ  إصــ ــــر إلى الاــ ــــ ل مبا ــ اعــ

 من خالل الربح أ  الخسارةا  االقللا ال ادلا 

 القلاس الالاق لللولوداد اللاللا
 ا د اإلعتراف اللادئي، يجب على العر ا قلاس األصل اللالي  فقان لتصنلفه:

 
 التكلفا اللطفاة اا صان الاخفاض في القللا؛ا •
 القللا ال ادلا من خالل الدخل العامل االخر اا صان الاخفاض في القللا؛ أ ا •
 ال ادلا من خالل الربح أ  الخسارةا القللا ا •
 

يتم تققلم الاخفاض في القللا على اللولوداد اللاللا اللقااــــا االتكلفا اللطفاة  بالقللا ال ادلا من خالل الدخل العــــامل االخر  لا  
 تم اإلفصا  عنه أدااها

 
 ا  اند تحوطاتنطاق متطلباد محاابا التحوط اللفصح عن ا أدااه على اللولوداد اللاللا اللصنف

 ااخفاض قللا اللولوداد اللاللا
ــــارة  ــ ــ ــــارة الئتلان اللتو  ا ا  س الوذج خســ ــ ــ فللا يت لق االاخفاض في قللا اللولوداد اللاللا، تقوم اللجلوعا بتطاقق الوذج خســ
الئتلان اللتكادةا الولب الوذج خســارة الئتلان اللتو  ا، تقوم اللجلوعا اااتســاب خســائر الئتلان اللتو  ا  التغقراد في خســائر  

لـك في ا ـايـا  ـل فترة تقـارير مـاللـا لت  س التغقراد في مخـاطر الئتلـان منـذ اإلدراج اللاـدئي لللولوداد اللـاللـاا الئتلـان اللتو  ـا ت
 للس من الضر ري أن يقال ادث ائتلااي  ال أن يتم إدراج خسائر الئتلانا

 
اخالف تلك التي يتم قلاا ا االقللا ال ادلا من  يتم اإلعتراف مخصص خسائر الئتلان اللتو  ا على  افا فئاد اللولوداد اللاللا،  

خالل الربح أ  الخســارة  أد اد اقوق الللكلا اللصــنفا  اللقااــا االقللا ال ادلا من خالل الدخل العــامل االخرا تتضــلن اللولوداد 
 ما يلي: 9اللاللا الخاض ا للتطلباد الاخفاض في القللا الواردة في اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م 

 
 ؛ ااتنلاراد الدين التي يتم قلاا ا لاقان االتكلفا اللطفاة أ  االقللا ال ادلا من خالل الدخل العامل االخر •
 األرصدة الانكلا؛ •
 الذمم اللدينا التجاريا؛  •
 ذمم اإليجار اللدينا؛  •
 مولوداد ال قود؛    •
  التلاماد القر ض  عقود الضلان اللاليا  •
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  يتبال   ااخفاض قللا اللولوداد اللاللا
ــط لقلاس الاخفاض في قللا الذمم  ــ التجاريا اللدينا  ذمم اإليجار اللدينا  مولوداد ال قودا الولب  اعتلدد اللجلوعا الن ج اللبســ

 الن ج اللبسط، تقوم اللجلوعا اقلاس مخصص الخسارة الالغ يسا ي مخصص الخسارة اللتو  ا على مدة ال لر اللتو ال لألداةا
 

ــارة الئتلان اللتو  ا  ــ ــ ــبا لكافا األد اد اللاللا األخرة، تقوم اللجلوعا اإدراج خســ ــ ــ على مدة ال لر اللتو ال لألداة عندما ي ون االنســ
ـــــ قـد االخر، إذا لم ترتفال مخـاطر الئتلـان على األد اد  ـــ ــ ــ هنـاك ارتفـا  لوهري في مخـاطر الئتلـان منـذ اإلدراج اللاـدئيا على الصــ

ــارة لتلك األداة اللاللا الالغ ي  ــ ل لوهري منذ اإلدراج اللادئي، تقوم اللجلوعا اقلاس مخصـــص الخسـ ــارة الئتلان  اللاللا اعـ ادل خسـ
ـــــارة الئتلـان اللتو  ـا على مـدة ال لر اللتو ال لألداة على الرتفـاعـاد    12للـدة  ـــ ــ ــ ـــــ را ي تلـد تققلم فللـا إذا  ـان يجـب إدراج خســ ـــ ــ ــ  ــ

ـــــل مالي منخفض القللا الئتلاالا في  ــ الجوهريا في الاتلاللا أ  مخاطر اد ث ت نر منذ اإلدراج اللادئي بدلن من إثباد  لود أصــ
 يا فترة التقارير اللاللا أ  اد ث ت نر ف لياا ا 
 

ـــــ ـل لوهري منـذ اإلعتراف اللاـدئي، تقوم اللجلوعـا    عنـد تققلم فللـا إذا  ـااـت مخـاطر ـــ ــ ــ الئتلـان على األد اد اللـاللـا  ـد ارتف ـت اعــ
ـــــئا على األداة  ـــ ــ ــ ـــــئا على األداة اللاللا  لا في ا ايا فترة التقارير اللاللا مال  لود مخاطر الت نر النا ــ ـــ ــ ــ القاراا مخاطر الت نر النا ــ

ا التققلم، تـاخـذ اللجلوعـا في العتبـار الل لومـاد الكّللـا  النوعلـا التي تكون م قولـا  اللـاللـا في تـاري  اإلدراج اللاـدئيا عنـد إلرا  هـذ
ــتقاللا اللتااا بد ن تكلفا أ  ل د ُيذ را اغض النظر عن اتائج التققلم   ــ ـــ ــ ــ   ابلا للدعم، الا في ذلك الخارة التاريخلا  الل لوماد اللســ

ــــــل ما  ــ ــ ــــــابق، تفترض اللجلوعا أن مخاطر الئتلان على أصــ ــ ــ ــــــ ل لوهري منذ اإلدراج اللادئي عندما تتجا ز  الســ ــ ــ لي  د ارتف ت اعــ
 يومان، إل إذا  ان لدة اللجلوعا م لوماد م قولا   ابلا للدعم تنات خالف ذلكا 30مدفوعات ا الت ا ديا أمنر من 

 
ــ ل لوهري  ــاق، تفترض اللجلوعا أن مخاطر الئتلان على األد اد اللاللا لم ترتفال اعــ منذ اإلعتراف اللادئي إذا على الرغم ملا اــ

ـــــا إذا  ــ ــ ـــــا في تاري  التقارير اللاللاا يتم تحديد أن ألداة ماللا مخاطر ائتلاالا منخفضــ ــ ــ تاقن أن لألداة اللاللا مخاطر ائتلاالا منخفضــ
 مان:

 
 لألداة اللاللا مخاطر منخفضا في الت نر؛  •
 ا في األلل القريب؛  يتلتال اللقترض اقدرة  ويا على الوفا  االتلاماته النقديا الت ا دي •
 د تؤدي التغقراد السلالا في الظر ف ال تصاديا  ظر ف األعلال على اللدة الطويل،  لكن للس االضر رة، إلى تقلقل  درة   •

 اللقترض على الوفا  االتلاماد التدفقاد النقديا الت ا دياا
 

ــــا عندما ي و  ــــل اللالي لديه مخاطر ائتلان منخفضــ ــــــ  درلا  ت تار اللجلوعا أن األصــ ــ ــ ـــ ــ ــ ــــنلفه الئتلااي الداخلي أ  الخارلي بـــ ن تصــ
 ااتنلار   فقان للت ريف اللت ارف علله عالللانا

 
تقوم اللجلوعا اعــــ ل منتظم الراقبا ف اللا الل ايقر اللســــتخدما لتحديد فللا إذا  ان هناك ارتفا  لوهري في مخاطر الئتلان  تقوم 

ـــــلان أن تكون الل ا  ـــــب لضــ ـــــبح اللالغ بت ديل ا  لا هو منااــ يقر  ادرة على تحديد الرتفا  الجوهري في مخاطر الئتلان  ال أن يصــ
 متاخرانا

 
ـــــااقا إلى أن الذمم اللدينا  ــ ـــــقر الخارة الســ ــ ت تار اللجلوعا ما يلي النااا ادث ت نر ألهداف إدارة مخاطر الئتلان الداخللا اقث تعــ

لى اد   اقر، ما لم ي ن لدة اللجلوعا م لوماد م قولا  داعلا إلثباد أن التي تسـتوفي أاد الل ايقر التاللا معـ وك فله تحصـقل ا إ
 معلار آخر للت نر هو األاسب:

 
 عندما ي ون هناك خرق لل  ود اللاللا من  ال الطرف اللقابل؛ أ   •
قر اللحتلل أن عندما تعقر الل لوماد التي يتم تطويرها داخللان أ  التي يتم الحصول علق ا من مصادر خارللا إلى أاه من غ  •

 يقوم اللدين اسداد  امل اللبالغ إلى الدائنقن، الا في ذلك اللجلوعاا
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  يتبال   ااخفاض قللا اللولوداد اللاللا
إن قلاس خسـائر الئتلان اللتو  ا هو محصـلا ااتلاللا الت نر في السـداد، أ  الخسـارة الناتجا عن الت نر  أي اجم الخسـارة إذا  ان 

ارة الناتجا عن الت نر على الالاااد التاريخلا التي تم  هناك ت نر   الت رض عند الت نرا يسـتند تققلم ااتلاللا الت نر في السـداد  الخسـ 
ـــــبا للت رض عند الت نر لللولوداد اللاللا، فقتم تلنقل ذلك  ــ ـــــح أعالها أما االنســ ــ ـــــتقاللا  لا هو موضــ ــ ـــــطا م لوماد مســ ــ ت ديل ا بوااــ

 اإللالي القللا الدفتريا لللولوداد في تاري  التقارير اللاللاا
 

لان اللتو  ا على مدة ال لر اللتو ال لألداة على أااس للاعي لاتلفا  الحالد التي  د ل يتوفر فق ا عندما يتم قلاس خسارة الئت
ـــــتوة األداة الفرديا، يتم تجللال األد اد اللاللا في مجلوعاد لتققلم  دلقل على اد ث ارتفاعاد لوهريا في مخاطر الئتلان على مســ

عا اااتظام من  ال اإلدارة لضــلان أن م وااد  ل مجلوعا ل زالت تتعــارك خصــائص خســارة الئتلان اللتو  اا يتم مرال ا اللجلو 
 مخاطر ائتلان ملاثلاا

 إلغا  اإلعتراف
ــــل اللالي، أ  لل  من مجلوعا من اللولوداد اللاللا   ــ ــــل اللالي  أ  عند اللل م لل  من األصــ ــ ــــتب اد األصــ ــ ــــي ااــ ــ ــــ ل رئلســ ــ يتم اعــ

 ن بلان اللر ل اللالي اللواد لللجلوعا  عند:اللعاب ا   أي يتم إلغا  اإلعتراف اه م
 
 اات ا  اقوق ااتالم التدفقاد النقديا من األصل؛ أ   •
قلام اللجلوعا بتحويل اقو  ا في ااتالم التدفقاد النقديا من األصل، أ  قلام ا اافتراض دفال التلاماد مقابل التدفقاد النقديا   •

 لتفاقلا  ااطا؛    أ  قلام اللجلوعا بتحويل  افا اللخاطر  اللنافال االكامل من د ن أي تاخقر لوهري لطرف ثالث  فقان 
اللحتللا لألصل، أ   ب  عدم تحويل اللجلوعا أ  ااتفاظ ا ا افا اللخاطر  اللنافال اللحتللا لألصل،  لكن قلام ا بتحويل 

 السلطرة على األصلا 
 

ــتالم التدفقاد النق ــاطا، فإا ا تقوم بتققلم ما عندما تقوم اللجلوعا بتحويل اقو  ا في ااــ ــل أ  عندما تدخل في اتفاقلا  اــ ديا من أصــ
إذا،  الى أي مـدة،  ـد ااتفظـت الخـاطر  منـافال الللكلـاا عنـدمـا ل تقوم اللجلوعـا بتحويـل أ  الاتفـاظ إلى اـد   اقر ا ـافـا مخـاطر 

للحول إلى مدة معـار ت ا اللسـتلرة فلها في  منافال األصـل أ  تحويل السـلطرة على األصـل، تسـتلر اللجلوعا ااإلعتراف ااألصـل ا
ـــــاس ي  س   ـــــل اللحول  اللتلام اللرتبط اه على أاــ هذه الحالا، تقوم اللجلوعا  ذلك ااإلعتراف االلتلام اللرتبط اها يتم قلاس األصــ

 الحقوق  اللتلاماد التي ااتفظت ب ا اللجلوعاا
 

ــلان على   ــ ل ضـ ــتلرة التي تاخذ  ـ ــار ا اللسـ ــى مالغ للادل يتم قلاس اللعـ ــل أ  أ صـ ــللا لألصـ ــل اللحول االقللا اللدرلا األصـ األصـ
 الذي  د يتطلب من اللجلوعا دف ه، أي لا أ لا

 مقاصا األد اد اللاللا
يتم مقاصــــا اللولوداد اللاللا  اللطلوباد اللاللا  يتم إدراج صــــافي اللالغ في بلان اللر ل اللالي اللواد إذا  ان هناك اق  ااواي  
االي  ابل للتنفقذ للقاصا اللبالغ الل ترف ب ا  تولد هناك الا للتسويا على أااس الصافي،  لتحققق اللولوداد  تسويا اللطلوباد  

 في   ت  اادا



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

          49 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة

 
 )يتبع(  السياسات المحاسبيةملخص بأهم  3

 األدوات المالية )يتبع( 3/29
 ترتقباد التحوط

ــتقاد األد اد اللاللا منل عقود ال لالد االللا  عقود تبادل م دلد الفائدة للتحوط من مخاطر ال لالد   ـــ ــ ــ ــتخدم اللجلوعا معــ ـــ ــ ــ تســ
فله   األلنالا  مخاطر م دلد الفائدة، على التواليا يتم إدراج معتقاد األد اد اللاللا تلك مادئلان االقللا ال ادلا في التاري  الذي يتم

ــتقاد  لولوداد ماللا عندما تكون القللا ال ادلا مولبا  إبرام عقد ال ــ ا لاقان االقللا ال ادلاا يتم إدراج اللعـ ــتقاد  يتم إعادة قلااـ لعـ
   لطلوباد ماللا عندما تكون القللا ال ادلا االباا

 
ــــلي بتوثقق عال ا التحوط   ــــ ل راــ ، إلى لااب أهداف  اللتحوط لهبقن أداة التحوط  الاند  عند بدايا عال ا التحوط، تقوم اللجلوعا اعــ

اللجلوعا تقوم م امالد التحوط اللختلفاا عال ة على ذلك، عند بدايا التحوط  على أااس مستلر،   ا تنفقذإدارة اللخاطر  ااتراتلجل
 ال ائد  اللتحوط لهالتغقراد في القللا ال ادلا أ  التدفقاد النقديا للاند    تســوياما إذا  اات أداة التحوط ف الا في  اعــ ل راــلي بتوثقق  

 :متطلباد ف اللا التحوط التاللا ا افاعال اد التحوط    تستوفيإلى مخاطر التحوط،  ذلك عندما 
 
 ط؛ أداة التحو  اللتحوط لهتولد عال ا ا تصاديا بقن الاند   •
    ؛الئتلان على التغقراد في القللا التي تنتج عن تلك ال ال ا ال تصاديا  تاثقر مخاطرل يسلطر  •
ـــــ ـا النـاتجـا عن  للـا الانـد اللغطى الـذي تقوم اللجلوعـا اـالف ـل   • ـــ ــ ــ ـــــبـا التحوط ل ال ـا التحوط هي افســ ـــ ــ ــ   للـا أداة   اـالتحوط لـهاســ

 اوط لهاللتح التحوط التي تستخدم ا اللجلوعا االف ل للتحوط من تلك الكللا من الاند  
 

ـــــباالتحوط    ف اللاعندما تتو ف عال ا التحوط في تلالا متطلباد  ـــ ــ ــ ـــــنلف عال ا   التحوط  اللت لقا بنســ ـــ ــ ــ  لكن أهداف إدارة مخاطر تصــ
ــــب التحوط اللت لقا ا ال ا التحوط  ال نى آخر، إعادة توازن التحوط    ــ ــــوف تقوم بت ديل اســ ــ التحوط تبقى  لا هي، فإن اللجلوعا اــ

 اتى يل ن ا أن تلاي م ايقر التاهقل مرة أخرةا
 

 ألغراض محاابا التحوط، يتم تصنلف التحوطاد  ـ:
 
 ال ادلا عندما تتحوط من الت رض للتغقراد في القللا ال ادلا لألصل أ  اللتلام اللدرج أ  التلام ثابت غقر مدرج تحوطاد القللا   •
تحوطاد التدفقاد النقديا عندما تتحوط من الت رض للتغقراد في التدفقاد النقديا التي ت ود إما إلى مخاطر م قنا مرتبطا  •

محتللا بدرلا  اقرة  التي  د تؤثر على صافي الدخل اللستقالي اللدرج أ  مخاطر  ااصل أ  التلام مدرج أ  م املا متو  ا   
 ال لالد األلنالا في التلام ثابت غقر مدرج 

 تحوطاد لصافي الاتنلار في علللا ألنالا  •
 تحوطاد القللا ال ادلا

ــارةيتم إدراج التغقر في القللا ال ادلا ألداة التحوط في   ــــ ــ ــ ــاريف أخرة   الربح أ  الخســ ــــ ــ ــ ا يتم إدراج التغقر في القللا ال ادلا للاند  لصــ
ــان في  ـــ ــ ــ ــارة اللتحوط له ال ائد إلى اللخاطر اللتحوط ل ا  جل  من القللا اللدرلا للاند اللتحوط له  يتم إدرال ا أيضــ ـــ ــ ــ   الربح أ  الخســ

ملصـــاريف أخرةا االنســـبا ألاعـــطا التحوط للقللا ال ادلا اللت لقا االانود اللدرلا االتكلفا اللطفاة، يتم إطفا  أي ت ديل على القللا 
اللدرلا من خالل الربح أ  الخسـارة على مدة فترة التحوط اللتبقلا اااـتخدام طريقا م دل الفائدة الف ليا  د يادأ إطفا  م دل الفائدة  

فور إلرا  الت ـديـل  في موعـد ل يتجـا ز الو ـت الـذي يتو ف فلـه ت ـديـل الانـد اللتحوط لـه للتغقراد في القللـا ال ـادلـا ال ـائـدة الف لي  
ـــــرةن في   ــ ــ ـــــتب اد الاند اللتحوط منه، يتم إدراج القللا ال ادلا غقر اللطفاة مبا ــ ــ ــ الربح أ   إلى اللخاطر التي يتم التحوط من اا إذا تم ااــ

 االخسارة
 

يتم تصــنلف التلام ثابت غقر مدرج  اند متحوط منه، يتم إدراج التغّقر التراملي الالاق في القللا ال ادلا لاللتلام النابت ال ائد  عندما 
 االربح أ  الخسارةفي  إلى اللخاطر اللتحوط من ا  اصل أ  التلام مال إدراج األربا  أ  الخسائر اللقابلا  
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 تحوطاد التدفقاد النقديا

ـــــامل االخر في ااتلاطي التحوط للتدفقاد النقديا، في  ــ ـــــارة على أداة التحوط في الدخل العــ ــ يتم إدراج الجل  الفّ ال من الربح أ  الخســ
ا يتم ت ديل ااتلاطي التحوط للتدفقاد النقديا إلى الربح أ  الخسارة  الربح أ  الخسارةاقن يتم إدراج أي لل  غقر ف ال على الفور في 

 على أداة التحوط  التغقراد اللتراملا في القللا للاند اللتحوط منه، أي لا أ لااللتراملقن  
  

إذا تم إيقاف محااـبا التحوط للتدفقاد النقديا، فلجب أن يظل اللالغ اللترامم في الدخل العـامل االخر ضـلن الدخل العـامل اللترامم 
متو  اا اخالف ذلك، اـــــوف يتم إعادة تصـــــنلف اللالغ على الفور ضـــــلن إذا  اات ل تلال التدفقاد النقديا اللســـــتقاللا اللتحوط ل ا 

ــاب أي مالغ   ــنلفا ا د التو ف،  فور ظ ور التدفقاد النقديا اللتحوط ل ا، يجب أن يتم ااتسـ ــائر  ت ديل إلعادة التصـ األربا   الخسـ
 هو موضح أعالهامتبقي في الدخل العامل االخر اللترامم اعتلادان على طال ا الل املا األااالا  لا 

 تحوطاد صافي الاتنلاراد في علللاد ألنالا
ــااه لتحوطاد التدفقاد النقدياا يتم العتراف ااي  ــ ل معــ ــتنلاراد في ال لللاد األلنالا اعــ ــافي الاــ ــبا عن تحوطاد صــ يتم اللحااــ

ـــارة من عقود ال لالد األلنالا االللا اللت لقا االجل  الف ال من التحوط في الد ــ ــ ـــب أ  خســ ــ ــ ـــامل االخر  م ســ ــ ــ في    اللتراملاخل العــ
ــــارة،  يتم  ــــرة في الربح أ  الخســ ــــارة اللت لقا االجل  غقر الف ال مبا ــ ااتلاطي تحويل ال لالد األلنالاا يتم العتراف االربح أ  الخســ

  الل ااب  الخسائر األخرة ا إدرال ا ضلن
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

عند إعداد الالاااد اللاللا اللوادة لللجلوعا، يتطلب من اإلدارة  3عند تطاقق الســلااــاد اللحااــالا لللجلوعا،  اللاقنا في إيضــا   
ــــاد تؤثر على اللبالغ اللدرلا لإليراداد   ــ ــــاريفاتخاذ أا ام  تقديراد  افتراضــ ــ ــــااادولوداد  اللطلوباد   الل   اللصــ ــ  اللرفقا   اإلفصــ

ا تســـتند التقديراد  الفتراضـــاد اللرتبطا ب ا إلى الخارة الســـااقا  عوامل أخرة ت تار ذاد صـــلاا اللطلوباد اللحتللا اإلفصـــا  عن 
ــــــاد  التقديراد إلى    اللققنإن النتائج الف للا  د تختلف عن هذه التقديراد،   د يؤدي عدم  ــ ــ ــــــان هذه الفتراضــ ــ ــ اتائج تتطلب ت ديل اعــ

 في الفترة اللستقاللاا  التي تاثردلللولوداد أ  اللطلوباد   اللدرلالوهري على القللا  
 

يتم مرال ا هذه التقديراد  الفتراضــــاد اعــــ ل مســــتلرا يتم تســــجقل اإلختالف في التقديراد اللحااــــالا في الفترة التي يتم فق ا إعادة 
ن الت ــديالد النــاتجــا عن إعــادة التققلم تؤثر على تلــك الفترة، أ  في اــالــا  ون الت ــديالد مرال ــا هــذه التقــديراد  ذلــك في اــالــا أ

 الناتجا عن إعادة مرال ا التقديراد تؤثر في فترة اللرال ا  الفتراد اللستقاللا فقتم تسجقل ا في تلك الفترادا

 القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية  4/1
ــل ،  التي  امت اإلدارة ااتخاذها خالل فللا يلي القراراد   ــ ل منفصــ ــحا أدااه اعــ ــلن تقديراد  اللوضــ ــا، عدا تلك التي تتضــ ــااــ الحســ

 علللا تطاقق السلاااد اللحااالا لللجلوعا  التي ل ا أمنر تاثقر لوهري على اللبالغ الل ترف ب ا في الالاااد اللاللا اللوادةا

 تصنلف ال قاراد
 امت اإلدارة خالل علللا تصنلف ال قاراد ااتخاذ عدة أا اما هناك االا ل ذه األا ام لتحديد ما إذا  ان عقار ما مؤهل للتصنلف  

ــــتنلاريا  ـــ ــ ــ ــــ ت اللجلوعا  م قاراد إاــ ـــ ــ ــ الح م  منم قنا لتتل ن  م ايقرأ  ملتلكاد  آلد  م داد أ  عقاراد محتفظ ب ا للالالا  ضــ
ـــــتنلاريا  الللتلكاد  االلد  الل داداااتظام  ذلك الولب ت ريفا  لحتفظ ب ا للالالا عند اتخاذ أا ام ا، ال قاراد   ال د ال قاراد اإلاــ

ــنلف الللتلكاد على النحو اللاقن في  ــلا  التولق اد اللت لقا بتصـ ــر ط اللفصـ ــاي الد لي  أخذد اإلدارة ااإلعتبار العـ اللعلار اللحااـ
ــاي الد لي،   2ر م  ــاي الد لي،   16ر م    اللعلار اللحااـــ ــتخدام اللراد ل ذه ال قاراد على النحو الذي 40ر م    اللعلار اللحااـــ ،  اإلاـــ

 تحدده اإلدارةا
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 اللجلوعا  لؤلر -تصنلف عقود اإليجار  
الخاصا ب اا اددد اللجلوعا، بنا ن على تققلم  ر ط    اإلاتنلاراد ال قاريامحفظا    فياللجلوعا عقود إيجار عقاراد تجاريا   أبرمت

ــــادي لل قار التجاري  القللا الحاللا للحد األداى  ــ ــلنا من ال لر ال تصــ ــ ــ ــــ ل لل نا رئلســ ــ  أا ام الترتقباد، منل مدة اإليجار التي ل تعــ
   الللايااجللال اللخاطر   هامتفظ اعــ ل القللا ال ادلا لل قار التجاري، احقث تح   اد  اقر  امللدفوعاد اإليجار التي ل تصــل إلى  ل

 ااال قود   قود إيجار تعغقلل   تقوم الحاابااللت لقا اللكلا هذا ال قار  

 القراراد فللا يت لق اال قود مال ال لال 

 التلاماد األدا  تحديد
ـــــتنتجت،  ال قارادفللا يت لق بالال  ـــــلال  الخدماد    ااــ ـــــ ل التلام أدا    التي تم تحويل ا اللجلوعا إلى أن الســ ا على  اادفي  ل عقد تعــ

 له الخصـــو ، تعـــلل الســـلال  الخدماد اللوعودة في عقود بلال ال قاراد  قد التطوير اعـــ ل أاـــااـــي أعلال التصـــللم   ـــرا  اللواد 
ــ ل عام،  ــؤ لا عن لللال هذه الســـ إن   تطوير ال قارا اعـ لال  الخدماد  اإلدارة ال اما لللعـــر  ا على الرغم من أن هذه  اللجلوعا مسـ

ــلال  الخدماد يل ن أن تكون  ــ ــ ــتخدم    اادالتلام أدا  ت تارها  ، إل أن اللجلوعا  متلقلةالســ ــ ــ ــلاق ال قدا تســ ــ ــ ــت ملقلة في اــ ــ ــ ألا ا للســ
ــلال  الخدماد  لدخالد   ــــ ــ ــ فله  ت ا د  تم القار الل تلل الذي  لدمج ا في مخرلاد مجل ا، أي ال   هاماخدما    توفراللجلوعا تلك الســ

 ال لقلا مال

 ااتلفا  التلاماد األدا 
ـــــتلفا  التلاماد األدا  مال مر ر الو ت أ  في   ت  ـــ ــ ــ يتطلب من اللجلوعا تققلم  ل عقد من عقودها مال ال لال  لتحديد ما إذا تم ااــ

ـــــبـا إلدراج اإليرادادا  بنـا ن عللـه،  ـامـت الل ـــ ــ ــ اإليراداد من بلال  اـ   اإلعترافجلوعـا بتققلم تو قـت  محـدد ب ـدف تحـديـد الطريقـا اللنـااــ
 ال قاراد بنا ن على تحلقل د قق للحقوق  اللتلاماد الولب  ر ط ال قد  الاتعارة القااوالا من اللستعار القااواي لللجلوعاا

 
ا تحويل السلطرةا االنسبا للتبادلد  يتم فق محددة اقطا زمنلا   عندم تللا    عقاراديتم العتراف ااغلالا عقود اللجلوعا اللت لقا بالال  

ــر طا، من   ــ ــبا للتبادلد اللعــ ــ ــلطرة إلى ال لقل مال الللكلا القااوالاا االنســ ــ ــر طا لل قود، من اللتو ال علومنا أن تنتقل الســ ــ  اال امااللتو ال أن يحدث هذا عند ااتلفا  لللال العر ط غقر اللعــ
 

مر ر الو ت،  بالتالي،  مال  االنسـبا لل قود اللت لقا بالال ال قاراد  قد التطوير، ااـتنتجت اللجلوعا اعـ ل عام أاه تم ااـتلفا  الل ايقر  
عقــاراد تم بل  ــا ل لقــل  ااــد لكــامــل األرض  اللانى أ  ل قــار    ال قود هي عقود  هــذهت تار  مر ر الو ــتا  مال العتراف اــاإليراداد  

ــتنتجتأخذد اللجلوعا في العتبار ال وامل الواردة في عقود بلال ال قاراد    مت دد الوادادا ـــ ــلطرة على عقار مت دد     ااــ ـــ إلى أن الســ
 مر ر الو ت لألاباب التاللا:مال إلى ال لقل   تحويل ا الواداد يتم  

 
ا أي أن اللجلوعا  د أخذد في ت ليلهإاعا  األصل أ     عندال لقل   يسلطر علله  أصل  ت ليلإاعا  أ     عنأدا  اللجلوعا   ينتج •

 بنائها عندال قار اللعقد للئلنا   يسلطر على العتبار ال ديد من ال وامل التي تعقر إلى أن ال لقل 
  اللنجل ل ينتج عن أدا  اللجلوعا أصل ذ  ااتخدام بديلا عال ة على ذلك، لللجلوعا اق  الب النفاذ في الدفال مقابل األدا    •

آخر أثنا  تطويرها ااإلضافا إلى ذلك، يحق لللجلوعا، في لللال األ  اد، الحصول على مالغ ي وض ا على األ ل عن األدا    ت ا دينا أ  علللنا  من تولله ال قار  قد التطوير لاتخدام    مققدفي العتبار ال وامل التي تعقر إلى أاه    داتى تاريخها   د أخذ
تاريخه  عادة  اللنجل القرار،    اتى  هذا  اتخاذ  م قول ا عند  هامش ربح  إلى  تاريخه ااإلضافا  اللتكادة اتى   أخذد التكاللف 

 ا نايا في العر ط الت ا ديا   ذلك أي تعريال أ  اااقا  ااوالا يل ن أن تكلل أ  تلغي تلك العر ط الت ا دياا   ااإلعتبار  اللجلوعا
 

ــبا لل قود اللت لقا بالال ال قاراد  قد التطو  ــر، االنســ ــتنتجتير في مصــ ــتلفا  م ايقر   ااــ ــ ل عام إلى أاه لم يتم ااــ مر ر  اللجلوعا اعــ
 اعند اقطا زمنلا محددة،  بالتالي، فإا ا ت ترف ااإليراداد  الو ت
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  يتبال  القراراد فللا يت لق اال قود مال ال لال 

  يتبال  ااتلفا  التلاماد األدا 
ـــــا عند إبرام عقود  ــ ــ ـــــل ل لقل ،  امت اللجلوعا بتققلم أاه بنا ن على ال قود اللارما مال ال لال   أا ام القوااقن    اإلاعــ ــ ــ ـــــا  أصــ ــ ــ  إلاعــ

عن إاعــا  أ  ت ليل أصــل يســلطر علله   ينتجمر ر الو ت ألن أدا  اللجلوعا مال   اللوائح ذاد الصــلا، ت ترف اللجلوعا ااإليراداد  
 ال لقل عند إاعا  األصل أ  ت ليلها

 
 ذه ال قود ألن هناك عال ا مبا ــــرة بقن التكاللف التي  ل  اللحرز  تقدماللجلوعا أن طريقا اإلدخال هي أفضــــل طريقا لقلاس  اددد ال

 تتكادها اللجلوعا  تحويل البضائال  الخدماد إلى ال لقلا
 

ا ن على ال قود اللارمــا مال ال لال    ادارة اللرافق ،  ــامــت اللجلوعــا بتققلم أاــه بنــ   ال قــارادعنــد إبرام ال قود لتقــديم الخــدمــاد  إدارة    اللنافال  يست لك في افس الو ت   يستلممر ر الو ت ألن ال لقل مال  اإليراداد  ا أا ام القوااقن  اللوائح ذاد الصلا، ت ترف اللجلوعا  
 قلام اللجلوعا اادائ ااعند التي يوفرها أدا  اللجلوعا  

 
ـــــتلفـا  الل ـايقر اللـذ ورة   ـــ ــ ــ ا عنـدمـا يتم العتراف اـاإليراداد في   ـت محـددفي   ـت   ادأعاله، يتم العتراف اـاإليرادفي اـالـا عـدم ااــ

ـــــتلفـا  التلام األدا  لللجلوعـا الولـب  محـدد ـــ ــ ــ ، تقوم اللجلوعـا بتققلم  ـل عقـد من عقودهـا مال ال لال  لتحـديـد الو ـت الـذي تم فلـه ااــ
 ال قدا

 تحديد أا ار الل امالد
ـــــ ر ا ـــ ــ ــ لل ـاملـا فللـا يت لق ا ـل من عقودهـا مال ال لال ا عنـد اتخـاذ هـذا القرار، تقوم اللجلوعـا بتققلم يتطلـب من اللجلوعـا تحـديـد اــ

ــــر تلويل لوهري  أي اعتبار غقر  ــ ــــوماد أ  الغراماد   لود أي عنصــ ــ ــــرا  اللتغقرة في ال قد، اتلجا للخصــ ــ تاثقر أي من بدلد العــ
 اقدي في ال قدا

 
ــرا  اللتغقرة، ت ــتخدم اللجلوعا طريقا  اللالغ األمنر ااتلالن  الولب اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م عند تحديد تاثقر بدلد العـ سـ

 اقث يتم تحديد ا ر الل املا االرلو  إلى اللالغ األمنر ااتلالن بقن مجلوعا من مبالغ الادلد اللحتللاا   15

 تحويل السلطرة في ال قود مال ال لال 
أاه تم ااـــــتلفا  التلاماد األدا  في   ت محدد، يتم اإلعتراف ااإليراداد عندما يتم تحويل الســـــلطرة  في الحالد التي تقرر اللجلوعا

ـــــت الك منـافال الخـدمـاد من  اـل ال لقـلا في اـالـا عقود بلال اللولوداد  ـــ ــ ــ ـــــتالم أ  ااــ ـــ ــ ــ على اللولوداد إلى ال لقـل أ  عنـدمـا يتم ااــ
  ذاد ال ال ا االوادة اعــــ ل لوهري  عدم  لود أي عوائق في تســــللم الوادة ال قاريا، يتم ذلك عادة عندما يتم ااــــتالم بدلد العــــرا

 لل لقلا

 عنصر التلويل ال ام في ال قد  اعتبار
ل التامقن  اللجلوعا إلى أن هذا  ااتنتجتا  أ لي  تامقن، يحق لللجلوعا الحصول على  عقاراالنسبا لب ض ال قود التي تتضلن بلال  

األ للا لحلايا اللجلوعا من فعـل   التامقنادألاه ألاـباب أخرة غقر توفقر التلويل لللجلوعاا يتم ااـتخدام  عنصـر تلويل هامي تار  
التلاماته الولب ال قد اعــ ل منااــب اقث ل ي ون لل لال  تاري  ائتلااي محدد أ  لدي م     افاكلال ا ض أ   اــتالطرف االخر في إ

 تاري  من اللدفوعاد اللتاخرةا
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  يتبال  القراراد فللا يت لق اال قود مال ال لال 

 الضلاااد بدل
ـــــلن ــ ـــــنا  اادة ا د الات ا  من ال قار، منل تلالا   ال قارادعقود بلال  تتضــ ــ ـــــل إلى اــ ــ ـــــلاااد م قنا تغطي فترة تصــ ــ   ال قاراد على ضــ

تقديل ا  التي يتم تقديل ا أن هذه العــر ط تلنل ضــلاااد  من او  التامقد     بتققلم  اللجلوعا  امت للتطلباد األدا  التعــغقلي اللحددةا
 ا37 ر م  الد لي  يلعلار اللحاااالالولب   إاتساب ا مضلاااد لودة،  بالتالي يتم 

 تغققراد ال قد
لإليراداد في الفتراد الالاقـاا تـاخــذ    ع س هـاميتم العتراف بتغقراد ال قـد  ـإيراداد فقط إلى الحـد الـذي يحتلـل فلـه أل يؤدي إلى  

 اإلدارة في العتبار الخارة السااقا  تطاقق  ر ط ال قد  ال ال ا مال ال لال  في اتخاذ  رارات ما

 مطالباد ال قد
ــاد ال قود  ــ  ــه أا ــا لن تؤدي إلى  يتم العتراف الطــالب ــد اإلدارة أاــه فقط اــالقــدر الــذي يحتلــل فل ــدمــا ت تق  ع س هــام إيراداد فقط عن

ــــ ل د ري  يتم إلرا  الت ديالد في الفتراد    لإليراداد في الفتراد الالاقاا ــ تقوم اإلدارة الرال ا األا ام اللت لقا الطالباد ال قود اعــ
 االت ديالد مناابااللستقاللا، إذا أ ارد التققللاد إلى أن هذه 

 مولودادأ    أعلالتحديد ما إذا  ان الاتحواذ  
ــــتحواذ التي تقوم ب ا اللجلوعا، تحتاج اللجلوعا إلى   ـــ ــ ــ ــــبا ل لللاد الاــ ـــ ــ ــ ــــداراالنســ ـــ ــ ــ  اللولوداد أا ام هاما لتققلم ما إذا  اات   إصــ

ــتحوذة ــلطرة على  ا اللقاولا اللطلوباد   اللســ ــلت على الســ ــاط  ما إذا  اات  د اصــ ــ ل اعــ اد أ  أمنر من اللولودادا عندما ل تعــ
ــــتحواذ   ــــ ل هذا الاــ ــــتحواذ  أعلاليعــ ــــاب الاــ ــــل، يتم ااتســ ــــتحواذ أصــ ا عند إلرا  هذا التققلم، تطاق اللجلوعا ت ريف األعلال   إاــ

 اللولوداد تضـلن مجلوعا األاعـطا ي، يجب أن  أعلال الذي يتطلب، لكي يتم اعتباره   3 ر م  الولب اللعلار الد لي للتقارير اللاللا
 اإاعا  مخرلادفي القدرة على   هام، على األ ل، مدخالد  علللا لوهريا تساهم م نا اع ل اللستحوذة

 الرئلسي مقابل الو قل إعتبار اللدير
ــلال أ  الخدماد اللحددة من  ال طرف آخر ل يتح م في إن   ــر اد التاا ا هو الترتقب لتوفقر الســ التلام أدا  اللجلوعا في إادة العــ

ـــــلال أ  الخدماد اللحددة اللقدما من  ال طرف آخر  ال   ـــــلال أ  الخدماد إلى ال لقلا عندما   تحويلالســ ـــــتوفيتلك الســ اللجلوعا   تســ
ــلال أ  الخدماد التلام األدا ، ت ترف اللجلوع ـــ ــتحقا ل ا مقابل ترتقب الســ ـــ ا ااإليراداد في مالغ أت اب اإلدارة التي تتو ال أن تكون مســ

،  بنا ن علله، التطويراللحددة التي اـلقدم ا الطرف االخرا يتلنل اللتلام األاـااـي لللجلوعا في الترتقب لخدماد التطوير للعـاريال   :ه اقثهذ  معاريال التطويرفي   و قلت لل اللجلوعا  
 
 السلال أ  الخدماد اللحددة اللقدما من  ال أطراف أخرة  ال تحويل الخدماد إلى ال لقلااالسلطرة على اللجلوعا  تقومل  •
 ل تقال اللسؤ للا األااالا عن الوفا  االوعد على عاتق اللجلوعاا •
 منصو  علله في عقود اإلدارةا  و لا هل تتحلل اللجلوعا أي مخاطر مت لقا االلخل ن منذ امتالك الانلا التحتلا،  •
 للس لدة اللجلوعا مخاطر األا ار على عقود التطويرا  •
 ا لدير معاريال التطوير بنا ن على ما ينااا م د ن تقصقر من اللجلوعا يحتفظ ال لال  االحق في ااتب اد اللجلوعا  •
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 لعتراف االراوم اإلدارياعند اااتخدام الواقلا ال لللا 
   إلى لااب إدارة اللنعــاة    اللنعــاةتفاقلا مال ا وما أبوظاي   الح وما  ، تعــرف اللجلوعا على إدارة لللال معــاريال التلا ــلان مال  

على أاــاس   محتســباا  فقنا لالتفاقلا اللارما بقن الح وما  اللنعــاة  اللجلوعا، يحق لللجلوعا الحصــول على راــوم إ ــراف ا علللات 
ــلان مال الترتقب الت ا دي مال الح وما،  امت إللالي تكلفا التطوير اللدفوعا ل ـــ ــلاللا مقابل تقديم خدماد اإلدارةا تلا ــ ـــ ــاريال الرأاــ ـــ للعــ

من الح وما مقابل مالغ يتوافق اعـــــ ل مبا ـــــر مال قللا األدا  الل تلل لل لقل  بدلاللجلوعا بتققلم أن ل ا الحق في الحصـــــول على  
ذلك، تلا ــلان   بنا ن علىا  اللنعــاة على النحو اللتفق علله بقن الطرفقنفو  للعــاريال  بنا ن على النقد الف لي اللد  يتم تحديدهاتى تاريخه  

ــتخدم اللجلوعا  15مال متطلباد اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  ــقلا، تسـ ــاس مالغ    الواـ ــوم اإلداريا على أاـ ال لللا  ت ترف االراـ
 الفاتورة اللحدد بنا ن على النقد الف لي اللدفو ا

 لطرةالستققلم  
 ادارة ال قود مال اللقا لقن  الاتعاريقن فللا يت لق   ا ب دف تحسقن أدائ   علللات ا إلى لااب إدارة   اللنعاةتعرف اللجلوعا على إدارة  

ـــــاري   ـــــاةا على الرغم من أن اللجلوعا مخولا اإدارة لللال علللاد  ا العــ ـــــلطر على  اللنعــ ـــــاة ، فقد  درد اللجلوعا أا ا ل تســ   اللنعــ
 :اقث

 
 اللنعاة؛تقوم اللجلوعا بتنفقذ أاعطا إداريا الااا عن الح وما  للس لدي ا أي اصا ملكلا في  •
  اقث إا ا تفرض راــــوم إدارة ثابتا على إللالي مالغ الفاتورة لتكاللف التطوير التي  لللنعــــاةل تت رض اللجلوعا ل ائداد متغقرة  •

أطراف   ال  من  ال الح وما  تعــلل مســؤ للاد اللجلوعا فقط إدارة اللعــاريال التي يتم تنفقذها بوااــطا مقا لقن من  تســديدها يتم 
 ؛أخرة 

 ؛لنفس ا د ن أي موافقا مسبقا من الح وما اللنعاةأي من معاريال   تحويلللس لللجلوعا الحق في   •
ـــــا  • ــ ــ ـــــلح أعضــ ــ ــ ـــــاة  مجلس إدارة  على الرغم من أن اللجلوعا ل ا الحق في تر ــ ــ ــ  ت ققن إدارت ا التنفقذيا  تلنقل الح وما في   اللنعــ

ــتبقى، إل أن اللجلوعا  ال لوملاالجلعلاد   على اإلاجاز /  تعـــرف  ل تلالاحالا إلى موافقا الح وما في أدا  هذا الد ر الذي  اـ
ا من اخ  اللنعاةتسللم اللعاريال   / أ  تص لا   تصا  مجلس اإلدارة؛  الااا عن الح وما،  ال ون هذا أيضن

 تحتفظ الح وما االحق في ااتب اد اللجلوعا من منصب مدير اللعاريال بنا ن على ما ينااا ا د ن تقصقر من اللجلوعاا •
 التقديرات واإلفتراضات  4/2

 تحلل ،  التي  رالتقري  الفتراضــاد الرئلســلا اللت لقا االلســتقال  اللصــادر الرئلســلا األخرة للتقديراد غقر اللؤ دة في تاري   فللا يلي
في اللجلوعا   تستندا  القادمالللولوداد  اللطلوباد خالل السنا اللاللا    اللدرلاعلى القلم  الوهري دت ديال  د تساب  هامامخاطر  

ــاد الحاللا   ــ ــ ــات ا  تقديرات ا على الل ايقر اللتااا عند إعداد الالاااد اللاللا اللوادةا  مال ذلك،  د تتغقر الظر ف  الفتراضــ ــ ــ افتراضــ
ــتقاللا   ــ ــ ــ ــلطرة اللجلوعاا    اتلجااول التطوراد اللســ ــ ــ ــ ــئا التي تكون خارلا عن اــ ــ ــ ــ ــوق أ  الظر ف النا ــ ــ ــ ــ هذه   يتم ع ستغقراد الســ
 عند اد ث ااالتغققراد في الفتراضاد  

 مر ر الو تمال عندما يتم العتراف ااإليراد  اللحرز  قلاس التقدم  
ــا  التي   ــلن بلال عقاراد  قد التطوير  عقود اإلاعـ ــبا لل قود التي تتضـ ــتوفياالنسـ مر ر الو ت، يتم مال  اإليراداد  اإلعتراف ام ايقر   تسـ

ـــــتخدام طريقا اللدخالد، االرلو  إلى اللدخالد من ألل الوفا  االتلام األدا  اللت لق اإللالي اللدخالد  ـــ ــ ــ قلاس أدا  اللجلوعا اااــ
ــتلفا اللتو  ا  ــ ــــتخدام طريقا اللدخالد،  التي تتطلب إدراج اإليراداد   إلاــ ــــتكلال ال قارا ت تار اللجلوعا أن ااــ   التلام األدا ، أي ااــ

تسـتخدم اللجلوعا اعـ ل  ا  على أاـاس الج ود التي تاذل ا اللجلوعا لاـتلفا  التلام األدا ، تقدم أفضـل مرلال لإليراداد اللحققا ف للان 
ــلا الولب طريقا قلاس اللحرز  عام طريقا التكاللف اللتكادة  لقلاس للتقدم  ـــ ــ ل أفضــ ـــ ــور أدا  اللجلوعا اعــ ـــ في عقودها ألا ا تصــ

ـــــبا التكاللف اللتكادة اتى تاريخه إلى إللالي التكاللف  هذه، ي  اللحرز  التقدم ــ تم قلاس مدة التقدم اللحرز احو اإلاجاز بنا ن على اســ
ــــــاهم في التقدم ــ ــ ــــــتكلال التلام األدا ا عندما يتم تكاد التكاللف،  لكن ا ل تســ ــ ــ في الوفا  االتلاماد األدا   منل   اللحرز  اللقدرة عند ااــ

ا  اللبالغ غقر اللتو  ا لللواد ا ـــــن ـــ ــ ــ ــتب د اللجلوعا تاثقر تلك التكاللفا تقوم اللجلوعا أيضــ ــ ـــ ــ ــ لل درة أ  ال لالا أ  اللوارد األخرة ، تســ
 للجلوعا في الوفا  االتلاماد األدا ال  اللحرز تقدمالبت ديل طريقا اإلدخال ألي تكلفا متكادة ل تتنااب مال 
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  يتبال  مر ر الو تمال عندما يتم العتراف ااإليراد  اللحرز  قلاس التقدم  
ــافا لتكلفا الوفا  االلتلام  عند  ـــ ــ ــ ــتلفا  التلام األدا ا ااإلضــ ـــ ــ ــ تطاقق طريقا اللدخالد، تقوم اللجلوعا بتقدير الج ود أ  اللدخالد لاــ

 الت ا دي لل لال ، تتضلن هذه التقديراد اع ل رئلسي ما يلي:
 
 االنسبا ل قود التطوير، تكلفا التطوير  الانلا التحتلا اللت لقا ب ا؛  •
 د اإلاعا ، األعلال اللصد ا  لا تم تققلل ا من  ال ااتعاري اللعر  ؛   االنسبا ل قو  •
 االنسبا ل قود الخدماد، الو ت اللستغرقا •

 إاتساب مخصص الخسارة 
ا                                                         ن                                                                    تقوم اللجلوعا بتققلم ااخفاض قللا مولودات ا اللاللا بنا   على الوذج الخسارة الئتلاالا اللتو  اا الولب الوذج الخسارة الئتلاال 

ــائر الئتلاالا اللتو  ا في ا ايا  ل فترة تقرير  ــ ــائر الئتلاالا اللتو  ا  التغقراد في الخســ ــ ــاب الخســ ــ اللتو  ا، تقوم اللجلوعا اإاتســ
ــارة الالغ   لت  س ـــ ــ ــ ــص الخســ ـــ ــ ــ التغقراد في مخاطر الئتلان منذ العتراف اللادئي االلولوداد اللاللاا تقوم اللجلوعا اقلاس مخصــ

 يسا ي الخسارة الئتلاالا اللتو  ا على مدة ال لر اللتو ال ألد ات ا اللاللاا
 

لا   ابلا للدعم،  التي تســـتند إلى افتراضـــاد للحر ا عند قلاس الخســـارة الئتلاالا اللتو  ا، تســـتخدم العـــر ا م لوماد مســـتقاللا م قو 
ــ ا الب ضا ــ ــاديا   ل لا تاثقر هذه اللحر اد على ا ضــ ــ ــتقاللا للختلف اللحر اد ال تصــ ــ ــارة اافتراض الت نر هي   اللســ ــ ت تار الخســ

ـــــدادا ــ ــ ـــــارة الناتجا عن التخلف عن الســ ــ ــ ـــــتند إلى الفرق بقن التدفقاد النقديا الت ا ديا الل تقدير للخســ ــ ــ ـــــتحقا  تلك التي يتو   ا  تســ ــ ــ ســ
ــقناد الئتلاالا اللتكاملاا ــ ــافلا  التحســ ــ ــلاااد اإلضــ ــ تلنل ااتلاللا الت نر    اللقترض، مال األخذ في اإلعتبار التدفقاد النقديا من الضــ

مدار فترة زمنلا  إن ااتلاللا الت نر هي تقدير لاتلال التخلف عن الســداد على   مدخال رئلســلا في قلاس الخســارة الئتلاالا اللتو  اا
 محددة،  يعلل إاتساب ا الالاااد التاريخلا  الفتراضاد  التو  اد االظر ف اللستقاللاا

 
ــــص   ــــارة ائتلاالا متو  ااعترفت اللجلوعا الخصــ ــــنا اللنت لا في   على خســ ــــلار    31الذمم اللدينا التجاريا  األخرة للســ   2022ديســ

  445,064الالغ  خسـارة ائتلاالا متو  األف درهم   اللالي مخصـص   32,448:  2021ديسـلار  31ألف درهم    101,015الالغ 
 ألف درهم ا  341,301:  2021ديسلار  31ألف درهم  

 القللا ال ادلا لالاتنلاراد ال قاريا  الاتنلاراد ال قاريا  قد التطوير 
 االقللا ال ادلا مال العتراف االتغقراد في القللا ال ادلا في بلان الربح أ  الخسارةا  اإلاتنلاراد ال قاريا  تقوم اللجلوعا اإدراج

 
يتم تحديد القللا ال ادلا لالاــــتنلاراد ال قاريا من  ال خارا  تققلم عقاراد مســــتقلقن اااــــتخدام أاــــالقب تققلم م ترف ب اا تعــــلل هذه  

 األاالقب طريقا القللا اللتبقلا  طريقا راللا الدخلا
 

ــ ار الالال  ـــ ــتقاللا من اللولوداد  تتكون من أاــ ـــ ــتخدام تقديراد منل التدفقاد النقديا اللســ ـــ ــتخدام طريقا القللا اللتبقلا ااــ ـــ يتطلب ااــ
ــــا   ما يرتبط ب ا من أت اب م نلا  تكلفا تلويل ال  ،  م دل ال ائد الداخلي   ــتقاللا،  تكاللف اإلاعــ ــ  اإليجار  تدفقاد اإليراداد اللســ

ــت دف  م ــ ــوق اللحللا القائلا في ا ايا فترة التقارير  اللســ ــ ــتند هذه التقديراد على ظر ف الســ ــ ــت دفاا تســ ــ  اللاللاا                                                                                                           خاطر اللطو ر  ربحقته اللســ
 

 ا ار مناابا ل  س ظر ف اوق الاتنلار  لا في تواري  التققلماااات لال م دلد أ    ن                                                                                                                    بنا   على طريقا راـللا الدخل، يتم راـللا الدخل اللتو ال تحصـقله الولب عقود اإليجار القائلا  تدفقاد اإليجار اللسـتقاللا اللتو  ا 
 

ــوما لللجلوعا تققلم فترة اإلاتفاظ اللتبقلا  تو  اد الدخل على اللولوداد  ـــ ــ ــتقاللا غقر اللخصــ ـــ ــ يتطلب تحلقل التدفقاد النقديا اللســ
 التعغقللا القائلا من اإلدارة  ضال تقديراد  أا ام هاما تت لق ا وائد اإليجار اللستقاللا  م دلد الراللاا
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  يتبال   القللا ال ادلا لالاتنلاراد ال قاريا  الاتنلاراد ال قاريا  قد التطوير
 الفتراضاد الرئلسلا اللستخدما هي  لا يلي:إن  
 

 %اللدة 
  

 10,0- 6,75 م دلد الراللا 

 تقدير صافي القللا القابلا للتحقق لللخل ن   طال األراضي اللحتفظ ب ا للالال  أعلال التطوير  قد التنفقذ 
أعلال التطوير  قد التنفقذ اس ر التكلفا أ  صافي   ضلناللخل ن   طال األراضي اللحتفظ ب ا للالال  ال قاراد اللصنفا    إدراجيتم  

االرلو  إلى أا ار اللال اد  تكاللف اإلملال  السلف اللستللا   القابلا للتحقق، أي لا أ لا يتم تققلم صافي القللا  القابلا للتحققالقللا  
التطوير  ظر   السوق   خطط  الحاللا من  ال   القائلاف  القللا  يتم تحديد صافي  ال قاراد،  االنسبا لب ض  التقريرا  ا ايا فترة  في 

                     ن   ، اقنلا  ان ذلك متاا اا الحدينااللجلوعا ا د أخذ اللعورة الخارللا اللناابا  في ضو  م امالد السوق 
 

التققللاد الخارللا اااتخدام من جلاد  تقنلاد تققلم   إلىقطال األراضي اللحتفظ ب ا للالال  ل   القابلا للتحققتحديد صافي القللا    يستند
منل أا ار الالال اللتو  ا  تخطلط اللو ال  الا في ذلك اللوافقا على التخطلط    اال قارادمختلفا تاخذ في العتبار الل لوماد الخاصا  

على عنصر    تتضلن للل  ا ،  ال اللال اد  لكل متر مربال   م دلد الخصم     تكاللف الانا   التكلفا اللبالغ اللستردة  م دلد 
الانا  التغقراد في ظر ف السوقا يل ن أن تختلف تكاللف  اتلجاأا ار الالال اللتو  ا ل ا عدم يققن متاصل إن الح م  عدم اللققنا 

تغققراد في تخطلط اللو ال أ  أالوب الانا  أ   ال   اتلجاتقديرها اع ل غقر صحلح     ذلكااختالف ظر ف السوق  يل ن    اللتو  ا
 الظر ف غقر اللتو  ا التي تنعا أثنا  الانا ا

 
ـــــافي القللا القابلا للتحقق   ـــــ ار اللولودة في تاري  التقرير   االل تلل  للخل ن ال قاراديتم تققلم صــ ـــــوق  األاــ االرلو  إلى ظر ف الســ

ـــــوق التي تخـدم افس                                   ن              يتم تحـديـدهـا من  اـل اللجلوعـا، بنـا   على الل ـامال ـــ ــ ــ د اللقـاراـا التي اـددت ـا اللجلوعـا لل قـاراد في افس الســ
   طا  ال قارادا

اد  يتم تققلم صافي القللا القابلا للتحقق فللا يت لق ااعلال التطوير  قد التنفقذ االرلو  إلى أا ار السوق في تاري  التقرير عن ال قار 
ا التكاللف اللقدرة إل ــــ  ــ ــــت                       ن                     الل تللا الللاثلا، اا صــ ــ كلال التطوير  التكاللف اللقدرة الالزما إللرا  الالال، مال األخذ في العتبار القللا اــ

 ا      ن لوهريا   ذلك ، إذا  انلألموالاللمنلا 
 الاخفاض في قللا الللتلكاد  االلد  الل داد  األعلال الرأالاللا  قد اإلاجاز 

 األعلال الرأاـــلاللا  قد اإلاجاز لتحديد ااخفاض القللا عندما ي ون يتم تققلم ال قاراد اللصـــنفا ضـــلن الللتلكاد  االلد  الل داد 
هناك مؤ ـر على أن تلك األصـول  د ت رضـت لخسـارة ااخفاض القللاا يتم ع س خسـارة ااخفاض القللا الل اد تسـجقل ا في الفتراد  

را  تغققر على التقديراد اللســتخدما لتحديد اللالغ الســااقا للللتلكاد  االلد  الل داد  األعلال الرأاــلاللا  قد اإلاجاز عندما يتم إل 
 القابل لالاترداد لألصل منذ إعادة تسجقل آخر خسارة ااخفاض في القللاا

 
تحديد اللالغ القابل لالاــترداد  الذي ياخذ في العتبار القللا ال ادلا   من خالليتم مرال ا ااخفاض القللا أ  ع س ااخفاض القللا 

ــلن الللتلكاد  االلد  الل داد من  ال خاقر تققلم النظرللللتلكاد  قد   ــ ــ ــ ــنفا ضــ ــ ــ ــ ا يتم تحديد القللا ال ادلا لل قاراد الفندقلا اللصــ
 عقاراد مستقل اااتخدام طريقا التدفقاد النقديا اللخصوماا

 
ــائدة بن ايا فترة التقارير اللاللا  التفاقلاد الت ا ديا  يتم تحديد   ــ ــ ار الســ ــ ــوق الحدينا،  األاــ ــ ــا  الســ ــ التدفقاد النقديا االرلو  إلى أ ضــ

ــــوق الحاللا   ــــم التي ت  س تققللاد الســ ــــتخدام مجلوعا من م دلد الخصــ ــــل ا اااــ  تقديراد األعلار اإلاتاللا لللولوداد  يتم خصــ
لخاطر الخاصـــــا ااألصـــــلا يتم مقاراا صـــــافي القلم الحاللا االلبالغ اللدرلا لتققلم أي ااخفاض محتلل في للقللا اللمنلا لألموال  ال

 القللاا
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 )يتبع(أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 التقديرات واإلفتراضات )يتبع( 4/2

 األعلار اإلاتاللا للللتلكاد  االلد  الل داد  اللولوداد غقر اللللواا 
ـــــا في ا ايا  ل  تقوم اإلدارة الرال ا القلم اللتبقلا  األعلار اإلاتاللا اللقدرة للللتلكاد  االلد   ــ  الل داد  اللولوداد غقر اللللواــ

ــاي الد لي ر م   ــنوي  فقا  لللعلار اللحااـ ــاي الد لي ر م  16                         ن                              فترة تقرير مالي اـ ــنا 38 اللعلار اللحااـ ا  ررد اإلدارة اان تو  اد السـ
 الحاللا ل تختلف عن التقديراد السااقا االاتناد إلى مرال ت اا

 ضرائب الدخل 
ــريبا االلمخصــــــ   لدة اللجلوعا ــ ــريبا    ألف درهم  215,900:  2021ألف درهم    127,159 الالغ  اص ضــ ــ بتققلم اإلدارة للالغ الضــ

 اللستحقا الدفال على اللرامل الضريالا اللفتواا اقث ل يلال يت قن التفاق على اللتلاماد مال مصلحا الضرائب ذاد الصلاا 
 الضرائب اللؤللا 

ــــتخدما إلى الحد الذي   ــ ــــريالا غقر اللســ ــ ــــائر الضــ ــ ــــرائب اللؤللا للخســ ــ توفر ربح   اللحتللي ون فله من يتم العتراف الولوداد الضــ
ــائرا هناك االا إلى ا م  ــتفادة منه مقابل الخسـ ــريبا يل ن الاـ ــال للضـ ــريبا اللؤللا   مولودادهام لتحديد مالغ   من اإلدارةخاضـ الضـ

ــــريبا، إلى   ــ ــــ ا للضــ ــ ــتقاللا الخاضــ ــ ــ ــــتوة األربا  اللســ ــ ــــتراتلجلاد    لااب                           ن                                                                    التي يل ن العتراف ب ا، بنا   على التو قت اللحتلل  مســ ــ ااــ
 لضرياي اللستقاللااالتخطلط ا

 
ـــــريبا اللؤللا غقر الل ترف ب ا أ  الفر ق   36,030:  2011ألف درهم    24,266  مالغ  لدة اللجلوعا ــ ـــــل الضــ ــ ألف درهم  من أصــ

ــائر ا ــريالا اللرالاا تت لق هذه الخســ ــائر الضــ ــم  الخســ ــر اد الاللؤ تا القابلا للخصــ ــائر،  ل تنت ي التي  تاا ا  العــ ل ا تاري  من الخســ
ــــالالا ه ــــائر  صــ ــــتخدام ا     د ل يتمذه الخســ ــــاااــ ــــريبا في   للقاصــ ــــال للضــ اللجلوعاا ل يولد لدة في  م ان آخر  أي  الدخل الخاضــ

                                                     ن                        للضريبا  ل أي فر  تخطلط ضرياي متااا يل ن أن تدعم للئل ا العتراف ب ذه الخسائر   اخاض  اق مؤ ت  العر اد التاا ا أي فر 
ـــــم   ـــ ــ ــ ـــــريالـا مؤللـاا    لولودادأ  الفر ق اللؤ تـا القـابلـا للخصــ ـــ ــ ــ ــاس،  ررد اللجلوعـا أاـه ل   على  ضــ ـــ ـــ ــ ــ العتراف   يل ن ـا هـذا األاــ

 ؤ تا القابلا للخصماالضريبا اللؤللا على الخسائر الضريالا اللرالا  الفر ق الل  االلولوداد
 القابلا للتحديد القللا ال ادلا لللولوداد  اللطلوباد 

األعلال اقللت ا   اللقاولا من إادماج اللطلوباد   اللســــتحوذة، يتم العتراف االلولوداد القابلا للتحديد  47ملا هو ماقن في إيضــــا   
إللرا  التققلما إن   خارليتققلم من طرف   ااخصائي، اات اات اللجلوعا  اللطلوبادأ    لللولودادال ادلاا عند تقدير القللا ال ادلا  

 ا47   6الفتراضاد  التقديراد األااالا في تققلم القلم ال ادلا ماقنا االتفصقل في اإليضاااد  
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 ممتلكات وآالت ومعدات  5
 

  أعمال رأسمالية تحسينات   أجهزة  معدات  آالت  أثاث  سكن أراضي  
 المجموع قيد اإلنجاز  على المأجور  سيارات  حاسب آلي  مكتبية وماكينات وتركيبات عمال ومباني 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           التكلفة
 9,220,927 87,015 92,215 24,991 169,639 77,083 78,970 640,810 1,429,268 6,620,936 2021يناير   1في 

 96,883 35,302 6,549 836 13,140 1,549 68 10,234 - 29,205 إضافاد 
 259,196 - - - - - - - - 259,196  13تحويالد من أعلال تطوير  قد اإلاجاز  إيضا  

 136,474 - - - - - - - - 136,474  7إاتنلاراد عقاريا، صافي  إيضا   تحويالد من  
 230,189 30,199 11,460 7,285 2,960 5,404 9,298 5,381 - 158,202  47تم اإلعتراف ب ا  جل  من إادماج أعلال  إيضا   

  30,519  -  7,885   2,357   891   5,536   4,408   9,442  - -  5/3ااتب اداد  إيضا   
 9,913,150 152,516 102,339 30,755 184,848 78,500 83,928 646,983 1,429,268 7,204,013 2022يناير   1في 

 2,109,872 - 92,349 19,172 21,495 12,071 26,559 140,919 347 1,796,960 إضافاد 
 - (10,263) - - - - - - - 10,263 تحويالد 
 (406,208) - - - - - - - - (406,208)  7/3  ، 5/7  إاتنلاراد عقاريا، صافي  إيضا   إلىتحويالد  

 87,309 - 58 1,905 8,148 964 - 1,431 - 74,803  47تم اإلعتراف ب ا  جل  من إادماج أعلال  إيضا   
 (44,171) - (1,629) (1,115) (4,358) (7,220) (4,189) (21,839) - (3,821)  5/3ااتب اداد  إيضا   

 (118,285) (11,762) (8,155) (5,866) - (4,744) (7,175) (7,402) - (73,181) فر ق الصرف 
 11,541,667 130,491 184,962 44,851 210,133 79,571 99,123 760,092 1,429,615 8,602,829 2022ديسمبر    31في  

           االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
 6,259,404 - 41,611 21,563 139,293 73,837 71,909 587,036 1,413,724 3,910,431 2021يناير   1في 

 218,560 - 12,757 1,794 12,948 2,301 3,095 27,513 1,882 156,270 اللحلل للسنا 
 29,060 11,060 - - - - - - - 18,000  31الاخفاض في القللا  إيضا  

  126,443  - - - - - - - -  126,443   7إاتنلاراد عقاريا  إيضا  تحويالد إلى  
  24,483  -  2,438   2,357   673   5,465  (3,771) (9,779) - -  5/3ااتب اداد  إيضا   

 6,356,098 11,060 51,930 21,000 151,568 70,673 71,233 604,770 1,415,606 3,958,258 2022يناير   1في 
 315,635 - 17,795 6,788 27,576 6,513 4,454 33,679 1,970 216,860 اللحلل للسنا 

 (300,323) - - - - - - - 12,039 (312,362)  31  5/8 ع س / مخصص ااخفاض القللا، صافي  إيضا  
 (354,478) - - - - - - - - (354,478)  7/3  ، 5/7  إاتنلاراد عقاريا، صافي  إيضا   إلىتحويالد  

 (42,528) - (1,430) (1,042) (4,388) (7,217) (4,172) (21,837) - (2,442)  5/3ااتب اداد  إيضا   
 (39,259) - (5,978) (3,310) - (3,262) (3,936) (4,153) - (18,620) فر ق الصرف 

 5,935,145 11,060 62,317 23,436 174,756 66,707 67,579 612,459 1,429,615 3,487,216 2022ديسمبر    31في  
           القيمة المدرجة 

 5,606,522 119,431 122,645 21,415 35,377 12,864 31,544 147,633 - 5,115,613 2022ديسمبر    31في  
 3,557,052 141,456 50,409 9,755 33,280 7,827 12,695 42,213 13,662 3,245,755 2021ديسلار    31في 
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 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات  5
 

 الات الك اللحلل للسنا  لا يلي:  توزيالتم 
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4,073  20,780 تكلفا مبا رة
 214,487  294,855 مصاريف علوملا  اداريا 

 315,635  218,560 
 
  الدار للفنادق  الضلافا   ر ا تاا ا للعر ا  اتفاقلا لعرا    ذاماما ر ا فرديا    -،    ت الدار للفنادق  الضلافا  السناخالل    5/1

ري سوس ااب البحر رأس الخللا   ري سوس    دبل تري ااي  فندق  ، مالك  اذامام  مامل الحصا ال تصاديا في منتجال ااب
ألف    810,000  مالغ  ألف درهم    770,000  مالغإللالي    هقلتون، رأس الخللا اإلماراد ال ربلا اللتحدة   دبل تري   مقابل 

ألف    697,978  مالغألف درهم     767,528  الالغ   الل داد   االلدالللتلكاد  إلى  اتج عنه إضافاد  ملا  درهم على التوالي  
ألف درهم على    95,000  مالغألف درهم     23,500درهم على التواليا  لا اتج عن الل املا اللذ ورة أعاله إضافاد الالغ  

  ا للالالا التوالي  اراضي محتفظ ب
 

  الالغ   ،    ت الدار للفنادق  الضلافا اتفاقلا لعرا  مانى فند ي لفندق لليرة اوراي   فندق اوراي   مقابل بدل إللاليالسناخالل   
عن الل املا أيضان  ألف درهم إلى الللتلكاد  االلد  الل دادا اتج  232,966  مالغ  ألف درهم ملا أدة إلى إضافا  600,000

  ا 11ضلن ذمم مدينا تجاريا  مولوداد أخرة  إيضا     دف اد مقدماألف درهم  350,000اللذ ورة أعاله إضافا مالغ 
 

اقث أن    إاتحواذ على األصل  أعاله  ، تم ااتساب العرااألعلال  إادماج  3 فقنا للتطلباد اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م   
 في أصل  ااد محددا اع ل لوهري تتر ل  اللستحوذةللولوداد إلللالي الللال القللا ال ادلا 

 
تلنل أعلال رأالاللا  قد اإلاجاز اع ل رئلسي التكلفا اللتكادة على تطوير  تحسقن مرافق الضلافا  الترفله التي  اات  قد   5/2

قرير  اقتم تحويل ا إلى فئا األصول ذاد الصلا للللتلكاد  االلد  الل داد عندما تكون لاهلة لالاتخدام  اإلاجاز في تاري  الت
 اللقصودا 

 
: 2021ألف درهم    165من اإلاتب اد الالغ    خسارةخالل السنا،  امت اللجلوعا بالال ملتلكاد  آلد  م داد اتج عن ا    5/3

 ألف درهم ا   2,037
 
ألف درهم   148,420اقللا    أراضيد إاتئجار  و  االلد  الل داد اق إاتخدام اللولوداد فللا يت لق ا قتتضلن الللتلكاد    5/4

ألف درهم مقابل اق إاتخدام اللولوداد خالل    9,020ألف درهم ا تم تسجقل الات الك اللحلل الالغ    96,388:  2021 
ا لم تكن هناك إضافاد إلى اق إاتخدام اللولوداد  انا 30ألف درهم ا إن متواط مدة اإليجار هو   4,574: 2021السنا  

 خالل السناا ل تولد خلاراد تلديد أ  إا ا  على عقد اإليجارا 
 
 ا 20للتلكاد  االلد  الل داد  ضلان مقابل القر ض الانكلا  لا هو ماقن في إيضا    األراضي  اللبااي تم رهن ا ض 5/5
 
:  2021   2022ديسلار    31ملقون درهم  لا في    3,712  اللدرلاعقاراد فندقلا تالغ قللت ا  على  األراضي  اللبااي    تتضلن 5/6

 املقون درهم  1,855
 
ألف   40,253  مدرلا الالغ صنف ضلن الللتلكاد  االلد  الل داد اقللا  لاللانى  الخالل السنا،  امت اللجلوعا بتحويل    5/7

درهم في تاري  التغققر في ااتخدام   50,110التغققر في الاتخدام مال قللا عادلا الالغ    اتلجا  إاتنلاراد عقاريادرهم إلى  
ألا ا ت  س خسارة    اللوادربح أ  الخسارة  في بلان ال  اللدرلاألف درهم في القللا    9,857  الالغال قارا يتم العتراف االليادة  

 اال قارادااخفاض اااقا في القللا لتلك 
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  46,277  مدرلا الالغ،  امت اللجلوعا بتحويل اللانى اللصنف ضلن الللتلكاد  االلد  الل داد اقللا  السااقا  خالل السنا 
ألف درهم ضلن   73,623 الالغالتغققر في الاتخداما تم العتراف ااربا  إعادة التققلم  اتلجا إاتنلاراد عقارياألف درهم إلى 

 ا  7/3 إيضا   ق الللكلا  في اقو اللولوداد ااتلاطي إعادة تققلم 
 
السنا،    5/8 القللا  الرال ا  اللجلوعا   امتخالل  ااخفاض  القللا    ا اتج عن   التي  تققلم  ألف درهم   12,039  الالغااخفاض في 

ا تكاللف    4اإليضا     يظ رألف درهم ا    29,060:  2021  التقديراد ال اما غقر اللؤ دة اللت لقا بتحديد القللا ال ادلا اا صن
 الالال  الفتراضاد ال اما اللستخدماا

 
التغققر في التقديراد اللستخدما لتحديد    اتلجاالفندقلا    عقارات ا من    القابل لإلاتردادخالل السنا،  امت اللجلوعا الرال ا اللالغ   

الفندقلا منذ أن تم العتراف اآخر ااخفاض في القللاا اتج عن اللرال ا ع س خسارة ااخفاض    لل قارادابل لالاترداد  اللالغ الق 
في بلان الربح   إدرال ا ألف درهم   التي تم   29,060 خسارة إاخفاض القللا الالغ : 2021ألف درهم   312,362القللا الالغ 
بتحسن التدفقاد النقديا  الربحلا الناتجا عن تحسن ظر ف السوقا    رئلسياع ل    ا يت لق ع س في القللااللوادأ  الخسارة  

ا تكلفا الالال اللحددة من  ال   مستقل  تم    مقّلمتستند القللا القابلا لالاترداد لللولوداد ذاد الصلا إلى القللا ال ادلا اا صن
٪   9,0٪ إلى  7,0:  2021٪  9,5٪ إلى  7,5من    التخارجد  تحديدها االرلو  إلى طريقا التدفقاد النقديا اللخصوما اااتخدام عائ

 ٪ ا15,0٪ إلى 10,25: 2021٪  11,5٪ إلى 9,5 من  م دل خصم
 

الحساالا   تحلقل  الفندقلا اللصنفا ضلن الللتلكاد  االلد  الل دادا تم إلرا   عقارات ا تحلقل الحساالا لجللال  باللجلوعا     امت 
 ا بنا ن على تحلقل الحساالا هذا:التخارج،  م دل الخصم  عائد  اإل غال على ال ائد لكل غرفا متااا

 
  ٪ 4,3ألف درهم أ   193,500اقطا أااس إلى زيادة الالغ  50 د ينتج عن النقص في م دلد الخصم  عوائد التخارج القدار   •

اقطا أااس إلى اقص الالغ  50في القللا القابلا لالاترداد، بقنلا ينتج عن الليادة في م دلد الخصم  عائداد التخارج بنسبا 
 للا القابلا لالاترداد؛  ٪ في الق 8,1ألف درهم أ   364,700

٪ في القللا القابلا  5,3ألف درهم أ  زيادة بنسبا    239,100٪ إلى  5بنسبا    اللتااا د ينتج عن الليادة في م دلد الغرف   •
ألف درهم أ  اقص    461,500الالغ    ملاثل   اقص٪ إلى  5بنسبا    اللتااالالاترداد، بقنلا ينتج عن النقص في إيراداد الغرف  

 في القللا القابلا لالاتردادا  ٪10,2بنسبا 
بقنلا ينتج  ٪ في القللا القابلا لالاترداد،  6,1  زيادة بنسبا   ألف درهم أ   267,700٪ إلى  5الليادة في اإل غال بنسبا   د ينتج عن   •

 ٪ في القللا القابلا لالاتردادا 9,2 اقص بنسبا ألف درهم أ   413,100٪ إلى 5في اإل غال بنسبا   عن النقص
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 الشهرة

عقود العمالء /  
 المجموع  برامج حساب آلي  عالقات العمالء  المتأخرات

 درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      التكلفة

 118,579 106,209 9,111 - 3,259 2021يناير  1في 
 19,107 19,107 - - - إضافاد 

تم اإلعتراف ب ا  جل  من إادماج األعلال 
 282,123 2,010 42,995 133,090 104,028  47 إيضا  
 (3,681) (3,681) - - - إاتب اداد 

 416,128 123,645 52,106 133,090 107,287 2022يناير  1في 
 44,015 43,919 96 - - إضافاد 

تم اإلعتراف ب ا  جل  من إادماج األعلال 
 125,444 - 1,483 69,893 54,068  47 إيضا  

 (40,261) (395) - (11,109) (28,757) فر  اد الصرف 
 545,326 167,169 53,685 191,874 132,598 2022ديسمبر  31في 

      المتراكم اإلطفاء 
 90,494 90,494 - - - 2021يناير  1في 

 35,702 9,998 6,715 18,989 - محلل للسنا 
 (3,263) (3,263) - - - إاتب اداد 

 122,933 97,229 6,715 18,989 - 2022يناير  1في 
 47,935 14,026 7,743 26,166 - محلل للسنا 

 (486) (449) - (37) - فر  اد الصرف 
 170,382 110,806 14,458 45,118 - 2022ديسمبر  31في 

      القيمة المدرجة 
 374,944 56,363 39,227 146,756 132,598 2022ديسمبر  31في 
 293,195 26,416 45,391 114,101 107,287 2021ديسلار  31في 

 
تكرارنا إذا  اات هناك مؤ ــراد اان العــ رة  د إاخفضــت تقوم اللجلوعا ااختبار العــ رة اــنوينا لتحديد ااخفاض القللا، أ  اعــ ل أمنر    العـ رة   47إيضـا    ـر ا اـوديك    تم اإلعتراف ب ا اتلجا اإلاـتحواذ علىالعـ رة الل ترف ب ا من  ال اللجلوعا   إن م ظم قللت اا

 ت لق اقطا  الاتنلاراد الرئلسلاات  اللتبقلا
 

ـــــلن عقود ال لال  /  ــ ــ ـــــا   اللولوداد   عال ا ال لال   اللتاخرادتتضــ ــ ــ ـــــتحوذةغقر اللللواــ ــ ــ عقود إن األعلالا    إادماجمن خالل   اللســ
ــنوادا 10إلى   5من ل ا أعلار إاتاللا  ال لال  / اللتاخراد   ــتخدما في   إن اــ ــلا اللســ ــاد الرئلســ ــابالفتراضــ م دل   -هي؛   اإلاتســ

 ٪ا7٪ ،  م دل الو يصل إلى  18,5٪ إلى  14خصم من 
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 تتكون الاتنلاراد ال قاريا من ال قاراد الل تللا  ااتنلاراد عقاريا  قد التطويرا  اات الحر ا خالل السنا  لا يلي: 
 
 2022 2021 

 عقارات مكتملة 
عقارات قيد 

 عقارات مكتملة اإلجمالي  التطوير 
عقارات قيد 

 اإلجمالي  التطوير 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
       

 16,462,916 569,193 15,893,723 18,025,935 1,408,257 16,617,678 الرصقد في بدايا السنا 
 255,798 176,155 79,643 5,628,928 246,973 5,381,955  7/2    إضافاد خالل السنا

 929,801 677,555 252,246 697,529 - 697,529  47/2تم اإلعتراف ب ا  جل  من إادماج األعلال  إيضا   
 73,623 - 73,623 - - - إعادة تققلم عند التحويل من ملتلكاد  آلد  م داد

 - - - - (377,241) 377,241 تحويالد 
  144,733  -  144,733  (232,372) - (232,372) إاتب اداد

 146,383 10,646 135,737 442,797 46,547 396,250  7/8 إيضا     م سب القللا ال ادلا، صافي 
  8,598   8,598  - - - - مبالغ معطوبا 

       تحويالد من/ إلى :
  262,917   16,694   246,223  51,730 - 51,730  7/3ملتلكاد  آلد  م داد  إيضا   

    (17,122) (17,122) -  14مخل ن  إيضا  
 573,662 - 573,662 (411,757) (436,705) 24,948  13    7/1أعلال تطوير  قد اإلاجاز  إيضا   

 - - - (252,644) (148,157) (104,487) فر  اد الصرف
 18,025,935 1,408,257 16,617,678 23,933,024 722,552 23,210,472 الرصيد في نهاية السنة 

 
د إيجار و من أعلال تطوير  قد اإلاجاز اتلجا للتغققر في الاتخدام منذ أن دخلت اللجلوعا في عق  اديلنل ذلك تحويل ال قار   7/1

 ا  السنا خاللعند إمتلال ا   ادلل قار  أطراف أخرة مال  اتعغقلل
 
 اللا:الت اللولودادمن التكاللف الرأالاللا اللتكادة خالل السنا  علللاد الاتحواذ على  رئلسيتتكون اإلضافاد اع ل  7/2
 

، ااتحوذد الدار لل قاراد الاتنلاريا ذاماما   الدار لل قاراد الاتنلاريا  إادة العر اد التاا ا للعر ا  على السناخالل    1 
الحلرا مول في رأس الخللا، اإلماراد ال ربلا اللتحدة من  ر ا الحلرا للتطوير ال قاري ذاماما مقابل إللالي بدل الالغ  

 ألف درهما 410,000
 

هتش  ٪ من رأس اللال اللصدر لعر ا  وافلواس اارتنرز  100، ااتحوذد الدار لل قاراد الاتنلاريا على  السناالل  خ   2 
  4,373,000لللتد   موافلواس  ، مسجلا في أبوظاي، اإلماراد ال ربلا اللتحدة مقابل إللالي بدل الالغ    ريستر تد    مقو

 ا ابوظاي ال اللي الوا  ا في لليرة اللاري٪ من أبراج اوق أ100 وافلواس   ألف درهما تلتلك
 

  ،  هي اال قاريا القااضا اللحد دة   اللاري ا٪ من أا م اللاري60 على خالل السنا، ااتحوذد الدار لل قاراد الاتنلاريا  3 
ألف درهما  459,000  بدل الالغ ، مقابل إللالي اللاريا ر ا ذاد مسؤ للا محد دة في اوق أبوظاي ال اللي  مالك برج  

ال قاريا القااضا االكامل   االلاري   بنا ن علله  امت بتواقدال قاريا القااضا اللحد دة    اتلتلك اللجلوعا السلطرة على اللاري
  اقوق الللكلا ألف درهم من    192,600  الالغعلللا الاتحواذ العتراف    اتج عناللوادةا  لا    اللاللا  الالااادفي هذه  

 غقر اللسلطرةا 
 

اظرنا ألن لللال  إاتحواذ مولوداد    اد، تم ااتساب الاتحواذاألعلال  إادماج  3  ر م  لتقارير اللاللال فقنا للتطلباد اللعلار الد لي    تتر ل في أصل  ااد محددا اللستحوذةللولوداد إلللالي االقللا ال ادلا 
 

 ر في الاتخدام قالتغق  اتلجاإلى ملتلكاد  آلد  م داد    اإلاتنلاراد ال قاريا،  امت اللجلوعا بتحويل ا ض  السناخالل    7/3
اللجلوعا في تطوير    بدأدالتغققر في الاتخدام منذ أن  اإلاجاز اتلجا  التحويل من أعلال تطوير  قد    يت لقا   5/7 إيضا   

 اب دف بل  ا  ال قاراد الل نلا خالل الفترة
 
ألف    323,490تعلل اإلاتنلاراد ال قاريا على اق إاتخدام اللولوداد فللا يت لق اع ل رئلسي اإاتئجار األراضي الالغ   7/4

 ااإليجاراد هذه في إا ا  أ  تلديد خلاراد تولد لا انا 20 اإليجار مدةمتواط إن  ألف درهم ا 252,408: 2021درهم  
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لللجلوعا  التي تم رهن ا  ضلان مقابل  ر ض بنكلا، ل يولد لدة اللجلوعا  قود على اإلاتنلاراد ال قاريا  اااتننا  ا ض    7/5

  ا 20 إيضا   رياإاتنلارات ا ال قا إم االا تحققق  
 
لتطوير تتكون اإلاتنلاراد ال قاريا  قد التطوير اع ل رئلسي من  طال أراضي  قد التطوير اقث  افقت اللجلوعا على خطا    7/6

 يتم تحديد القللا ال ادلا ل ذه ال قاراد اااتخدام طريقا القللا اللتبقلاا  عقاراد تجاريا  ا نلاا
 
 23,579,958في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة    التي تقالتلنل اإلاتنلاراد ال قاريا اصا اللجلوعا في األراضي  اللبااي    7/7

 درهما ألف 353,066درهم   لل وريا مصر ال ربلا   مصر   الالغ  ألف
 
الا في ذلك ال قاراد  قد التطوير على أااس التققلم الذي تم إلراؤه من  ال   لإلاتنلاراد ال قارياإلى القلم ال ادلا    الوصولتم    7/8

مقّللون مستقلون للس ل م صلا االلجلوعاا إن اللقللقن هم أعضا  في للعلاد م نلا لخارا  التققلم  ذ ي مؤهالد مالئلا  
، فإن أفضل  أفضل ااتخدام ل ذه لإلاتنلاراد ال قاريافي موا ال ملاثلاا عند تقدير القللا ال ادلا     خاراد في تققلم ال قاراد

  30ال قاراد هو ااتخدام ا الحاليا تم تحديد التققللاد اع ل أاااي اااتخدام طريقا راللا الدخلا تم إلرا  التققلم  لا في  
  2022اوفلار  30بقن  لإلاتنلاراد ال قاريااد لوهريا على القللا ال ادلا ا ت تقد اإلدارة أاه لم تكن هناك تغققر 2022اوفلار 

لم ي ن هناك أي تغققر في تقنلاد التققلم خالل السناا لالطال  على الفتراضاد الرئلسلا اللستخدما ا  2022ديسلار    31   
 ا 4التقديراد ال اما اللت لقا بتحديد القللا ال ادلا رالال إيضا   في تحديد القللا ال ادلا لالاتنلاراد ال قاريا  عدم اللققن من 

 
ا لتلك اللوصى ب ا من  ال لجنا م ايقر التققلم الد للا  هي متوافقا مال اللبادئ  في اللعلار الد لي   اللاقنا تم تطاقق الاذج التققلم  فقن

 تحويالدلم تكن هناك    في التسلسل ال رمي للقللا ال ادلاا  3اللستوة    ضلن  اإلاتنلاراد ال قاريايتم تصنلف    ا13للتقارير اللاللا ر م  
 ا 2021 انا أ   2022 انا خالل 3أ    2 ،1اللستوياد  بقن
 

في محفظا ااتنلارات ا ال قاريا   اللولوداد  من أمار  عقار  13:  2021   عقار   18 امت اللجلوعا اإلرا  تحلقل الحساالا على  
د الراللا  قلم يتم إلرا  تحلقل الحساالا على م دل ألف درهم ا 14,249,507: 2021ألف درهم   20,519,724اإللالي قللا 

 اإليجارا بنا ن على تحلقل الحساالا هذا:
 
ألف  954,719:  2021ألف درهم    1,191,036اقطا أااس إلى زيادة الالغ    50 د ينتج عن النقص في م دل الراللا بنسبا   •

إلى اقص اقطا أااس    50بقنلا ينتج عن الليادة في م دل الراللا بنسبا  ،  في التققلم  ٪ 6,7:  2021٪  5,8درهم  أ  بنسبا  
 ٪  في التققلم؛  5,9: 2021٪  5,1 بنسبا ألف درهم  أ    847,842: 2021ألف درهم    1,040,975 الالغ

 1,302,472: 2021ألف درهم   1,524,388 الالغزيادة في التققلم  إلى٪ 10 د ينتج عن الليادة في م دلد اإليجار بنسبا  •
 1,524,590٪ إلى اقص الالغ  10٪ ، بقنلا ينتج عن النقص في م دلد اإليجار بنسبا  9,1:  2021٪  7,4ألف درهم  أ   

 ٪  في التققلما 9,1: 2021٪  7,4 بنسبا ألف درهم  أ  1,301,982:  2021ألف درهم  
 

 ا عادةن على م دلد ال تراض أ  تكلفا الديون  صقرة تختلف م دلد الخصم  م دلد الراللا عن أا ار الفائدة التي يتم تطالق
األلل  طويلا األللا يتم التوصل ا نايا إلى م دلد الخصم  م دلد الراللا من  ال مقللقن م نققن عند تحديد القللا ال ادلا 

لا لللالاظا التي يتم تحديدها اع ل السوقلا لل قاراد اااتخدام عوامل تققلم مت ددةا تولد عال اد متداخلا بقن اللدخالد غقر القاب
عام  فقان لظر ف السوقا  د يتاثر التققلم اال ال اد اللتداخلا بقن اثنقن من اللدخالد التي ل يل ن مالاظت لا؛ على ااقل اللنال، 

ا  باللنل،  د ينتج عن الليادة  د يتم تسويا الليادة في اإليجار االليادة في م دل الراللا،  بالتالي لن ينتج عن ذلك تاثقر على التققلم
 .زيادة في القللا إلى في اإليجار االتلامن مال النقص في م دل الراللا

 
 بلغت إيراداد اإليجار الل تسبا من  ال اللجلوعا من إاتنلارات ا ال قاريا،  التي تم تالقرها للل نا الولب عقود إيجار تعغقللا   7/9

 419,422ألف درهم   بلغت تكلفا التعغقل اللبا رة اللت لقا ب ذه ال قاراد    1,672,473:  2021ألف درهم    1,935,229  مالغ
 ألف درهم ا 348,868:  2021ألف درهم  
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 )يتبع( استثمارات عقارية 7
 
 التاللا: ال اماالل تللا من الفئاد  اإلاتنلاراد ال قارياتتكون  7/10
 

 التسوق  مساااد التجلئا اللجتلعلاعقاراد للالال االتجلئا: تتالف من مرامل  •
 ال قاراد التجاريا: تتكون من عقاراد مؤلرة  ل اتب •
 ال قاراد الس نلا: تتكون من عقاراد مؤلرة  واداد ا نلا  •

 
من التسلسل   3لقلاااد القللا ال ادلا اللتكررة اللصنفا ضلن اللستوة    الربح ا  الخسارةفي    اللدرلاالل ااب  الخسائر    بلغت  7/11

الربح أ  ألف درهم   يتم عرض ا في    146,383:  2021ألف درهم    442,797  صافي ربح الالغ  ل رمي للقللا ال ادلاا
  ا ، صافياإلاتنلاراد ال قارياالقللا ال ادلا على  م ااببند  ضلن  الخسارة

 
من التسلسل   3لقلاااد القللا ال ادلا اللتكررة اللصنفا ضلن اللستوة   الربح ا  الخسارةفي    اللدرلالللال الل ااب  الخسائر ت ود  

التغقراد في   إلى  ال ادلا  للقللا  اللت لقا    الل اابال رمي  اللحققا  الخسائر غقر  ال قارياأ   التطوير    ااإلاتنلاراد   م تللا   قد 
 28,992  الالغا نلا  اققت صافي ربح    نلاراد عقارياإات امت اللجلوعا خالل السنا بالال    التقريرا  فترة  اللحتفظ ب ا في ا ايا

  ا إاتنلاراد عقاريامن ااتب اد  م سببند   ضلن الربح ا  الخسارةفي  إدرالهألف درهم   الذي تم  14,637:  2021ألف درهم  
 
 إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  8
 

 : 2021ديسلار  31   2022ديسلار  31لللجلوعا  لا في   اللعاريال اللعتر ا لمقلاال العر ادفللا يلي تفاصقل  
 

 الجهة المستثمر فيها 
مكان التأسيس 

 نسبة التصويت  نسبة الملكية النشاط الرئيسي  والتشغيل )التسجيل(  
     

     شركات زميلة 
 ٪ 32 ٪ 32  ر ا تلويل  أبوظاي  أبوظاي للتلويل هاما ا

 ٪ 30 ٪ 30 عقاراد أبوظاي  لالاتنلاراد ال قاراد ذاماماالسديرة  
 ٪ 33 ٪ 33 إدارة اللعاريال أبوظاي  بنلا ذامام 

 ٪ 19 ٪ 19 عقاراد للر  ايلان   8/1اا ندر القااضا اللحد دة  إيضا   
 ٪ 20 ٪ 20 تطوير ال قاراد مصر   ر ا ر يال لاردال لإلاتنلار ال قاري

     
     مشاريع مشتركة 

 ٪ 50 ٪ 50 إدارة اللرافق  أبوظاي  التص لا    قد الرااا الد للا إلدارة اللرافق اللتكاملا ذاماما  
 ٪ 50 ٪ 50 تعغقل الفنادق  أبوظاي  ر يال ها س ذاماما 

 ٪ 50 ٪ 45 مواد الانا   أبوظاي  لالمسي للواد الانا  ذاماما   قد التص لا 
 ٪ 50 ٪ 50 ال قارادتطوير   اوريا  االلقرا اوديك للتطوير ال قاري

 
 ايتم اللحاابا عن لللال العر اد اللمقلا أعاله اااتخدام طريقا اقوق الللكلا في الالاااد اللاللا اللوادة
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 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(  ومشاريع مشتركةإستثمارات في شركات زميلة  8
 

الل لوماد اللاللا الللخصــا فللا يت لق ا ل من العــر اد اللمقلا ال اما لللجلوعاا تلنل الل لوماد اللاللا الللخصــا أدااه   فللا يلي
 اللبالغ اللوضحا في الالاااد اللاللا للعر ا اللمقلا:

 
أبوظبي للتمويل  

   ش.م.ع.

السديرة  
لالستثمارات  

 العقارات ذ.م.م. 
اسكندر القابضة  

 وع المجم  المحدودة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 106,751 6,086 23,544 77,121 2021يناير  1كما في 
 953 - 953 - ربح  ال فياصا 

 107,704 6,086 24,497 77,121 2021ديسمبر  31كما في 
 956 - 956 - ربح  ال فياصا 

 7,347 - - 7,347   8/2 إيضا   ع س إاخفاض القللا
   32,000  - -   32,000    8/2 إيضا    إاترداداد

 84,007 6,086 25,453 52,468 2022ديسمبر  31كما في 
 

ــا   اللعـــــاريال اللعـــــتر االل لوماد اللاللا الللخصـــــا فللا يت لق ا ل من   فللا يلي ال اما لللجلوعاا تلنل الل لوماد اللاللا الللخصـــ
 :لللعر   اللعتركأدااه اللبالغ اللوضحا في الالاااد اللاللا  

 

الراحة الدولية  
إلدارة المرافق  

المتكاملة ذ.م.م.  
 )قيد التصفية( 

رويال هاوس  
 ذ.م.م. 

الدار بسيكس  
 المجموع  ذ.م.م 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

 17,138 16,483    - 655 2021يناير  1كما في 
   9,167  1   9,168  - الربح  /خسارة الاصا في  

   39    39  - - توزي اد أربا  مستللا 
 9,168 - 9,168 - موزعا إلى الحساب الجاري 

   16,445    16,445  - - إاتب اداد 
 655 - - 655 2021ديسمبر  31كما في 

   8,721  -   8,721  - الربح  /خسارة الاصا في  
 8,721 - 8,721 - موزعا إلى الحساب الجاري 

 655 - - 655 2022ديسمبر  31كما في 
 
٪، اقث 19تم تصنلف اا ندر القااضا اللحد دة  عر ا زمقلا لللجلوعا على الرغم من أن اللجلوعا تلتلك اصا بنسبا    8/1

 أعضا  في مجلس إدارة العر ا اللستنلر ب اا 6من أصل  2اق ا الت ا دي في ت ققن تتلتال اللجلوعا بنفوذ  اقر اح م 
للتلويل،  بالتالي،    8/2 أبوظاي  مال  تم تخ لض رأس  السنا،  ب ا   32,000  مالغ  العر ا   ااتللتخالل  ألف درهم  تم العتراف 

ا لتاري  التقرير،  ام  ااتللت ،  بالتالي  اللالاي للتلويل بتخ لض رأس  أبوظ  تمتخ لض لحصا العر ا في أبوظاي للتلويلا لاقن
 ألف درهم مقابل هذا التخ لضا  38,400العر ا مالغ 

 
إلى أن اللالغ القابل لالاترداد  ان أعلى من    ااتنتجتاتنلارات ا في أبوظاي للتلويل  لقللا  الاخفاض  لتققلم  اإلرا   العر ا     امت

للعر ا اللستنلر   اللدرلاا اتلجا لذلك،  امت العر ا ا  س الاخفاض في القللا  ب ا   لحصت ا في العر ا اللستنلر  اللدرلاالقللا  
 ألف درهما   7,347 الالغ ب ا 
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 إن أادث الل لوماد اللاللا اللتااا فللا يت لق االعر اد اللمقلا لللجلوعا تم تلخلص ا أدااه:
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 938,301  270,156 إللالي اللولوداد 
   569,244   (19,605) إللالي اللطلوباد 
 369,057  250,551 صافي اللولوداد 

    
 107,704  84,007 اللجلوعا من صافي مولوداد العر اد اللمقلا اصا 

    
 59,606  6,421 إللالي اإليراداد 

    
 3,177  3,187 ربح السنا 

 
 إن أادث الل لوماد اللاللا اللتااا اللت لقا االلعاريال اللعتر ا لللجلوعا تم تلخلص ا أدااه:

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 60,607  53,009 إللالي اللولوداد 
   284,633   (294,477) إللالي اللطلوباد 
   224,026   (241,468) صافي اللطلوباد 

    
 655  655 اصا اللجلوعا من صافي مولوداد اللعاريال اللعتر ا

    
 16,349  15,227 إللالي اإليراداد 

    
   18,333   (17,441) صافي خسارة السنا

 
 الحصا في الخسائر:

 

   7,969   (26,322) الحصا غقر الل ترف ب ا من خسارة  ر ا زمقلا للسنا
    

   39,457   (65,779) الحصا اللتراملا في خسارة  ر ا زمقلا
 

ــــر القد تو فت   ــ ــــر اد اللمقلا اقث أن    العــ ــ ــــائر من ا ض العــ ــ ــــا الخســ ــ ــــر اعن العتراف احصــ ــ للس لدي ا أي التلام  ااواي أ     العــ
 إاتدلليا

 
 لا  يتم اللحااـــبا عن لللال العـــر اد اللمقلا  اللعـــاريال اللعـــتر ا أعاله اااـــتخدام طريقا اقوق الللكلا في الالاااد اللاللا اللوادة  

 ا3/6لللجلوعا في إيضا   ماقن في السلاااد اللحااالا   هو
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 الخسائر الل دلا مقابل الذمم اللدينا 
 

ــر اأخذد  ــتر ا  العــ ــاريال اللعــ ــا  ر يال ها س ذاماما  ااإلعتبار أن مالغ الذمم اللدينا من أاد اللعــ ــر اهو لل  من اصــ في  العــ
اللعــر   اللعــترك،  بالتالي فإن الخســائر الل ترف ب ا اااــتخدام طريقا اقوق الللكلا التي تتجا ز ااــتنلاراد اللجلوعا في األاــ م  

 ألف درهم  تم تسجقل ا على ذمم اللجلوعا من اللعر   اللعتركا  9,168: 2021ألف درهم    8,721ال اديا البالغا  
 

 أخرة 
 

معتركا  فقنا لالتفاقلا، يحق لللجلوعا الحصول على ت ويض   معر  ،  امت العر ا بالال أاد ااتنلارات ا في  2018خالل انا  
، بلغت القللا ال ادلا للادل 2021ديسلار    31     2022ديسلار    31إضافي طارئ بنا ن على أدا  العر ا اللستنلر فق اا  لا في  

ألف   82,000هو    الطارئ   للادلا  إللالي اللبالغ اللت ا د علق  ا  إن  أن تدفق اللنافال ال تصاديا غقر مؤ د  ل  ي  اقث  الطارئ 
 درهما 

 
 موجودات مالية  إستثمارات في  9
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  9/1

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 20,000  29,795 إاتنلار في أ راق ماللا إماراتلا مدرلا
 2  2 إماراتلا غقر مدرلاإاتنلار في أ راق ماللا 

 29,797  20,002 
 

 فللا يلي الحر ا خالل السنا:
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 53,905  20,002 يناير  1في 
 11,003  52,685 م سب إعادة التققلم، صافي 

 -  74,692 إضافاد 
   44,906   (117,582) إاتب اداد

 20,002  29,797 ديسلار  31في 
 

ــناخالل   ــتنلار هاما   1,000  بتبادل،  امت اللجلوعا  الســ ــر ا ريم لالاــ ــ م مللو ا في  ــ ــ م في   17,330مقابل   األف اــ ألف اــ
ــــتنلار هاما  ــــر ا ريم لالاــ ــــا هاما ا بلغت القللا ال ادلا لعــ ــــر ا  قو القااضــ ألف درهم  لا في تاري  الل املاا تم    74,692 ا ــ

ـــــتنلار هاما ا الالغ لفي القللا ال ادلا   اللتراملاتحويل التغقراد   ـــ ــ ــ ـــــر ا ريم لالاــ ـــ ــ ــ ألف درهم من ااتلاطي إعادة تققلم   64,492عــ
ا تم  هاما   قااضــــاألف اــــ م في  قو ال  7,449، تم بلال الســــناالاــــتنلار إلى األربا  اللســــتبقاة عند إلغا  العترافا لاقنا، خالل  

 االلستبقاةألف درهم من ااتلاطي إعادة تققلم الاتنلار إلى األربا     303 الالغتحويل فرق القللا ال ادلا النساي  
 

 ألف درهم ا  600: 2021    يتوزي اد األربا  اللستللا من هذه الاتنلاراد ل  إيراداد تخالل السنا، بلغ
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 الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  9/2
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 21,657  68,837 إاتنلار في صناديق د للا غقر مدرلا 
 
 بالتكلفة المطفأة موجودات مالية  9/3
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 77,475  179,744 إاتنلار في انداد الخلينا *
 

   الخلااا اللدرلا االتكلفا اللطفاة  التي تقارب القللا ال ادلاا انداد* يلنل هذا الاتنلار في 
 

 ا40تم اإلفصا  عن ت رض اللجلوعا للخاطر السوق  مخاطر الفائدة اللت لقا االلولوداد اللاللا في إيضا  
 

 العقود ومطلوبات العقودموجودات  10
 

ــدر ب ا فواتقر ااتجا من عقود بلال ال قاراد  التي تت لق احق اللجلوعا في  و تلنل مولوداد ال ق مقابل   الادلد اإليراداد التي لم يصـــ
ـــــتوفاة أ  غقر  ـــ ــ ــ ـــــلال أ  الخدماد التي  امت اللجلوعا بتحويل ا إلى ال لال ا إن هذه ال قود ل ا التلاماد أدا  متبقلا  غقر اللســ ـــ ــ ــ الســ

اللتبقلا ل ذه ال قودا من اللتو ال أن يتم العتراف ااغلالا    الفترةالعتراف ب ا  إيراداد على مدة    اللسـتوفاة للئلنا   التي من اللتو ال
ــص للتلاماد األدا  اللتبقلا  إيراداد في ال امقن اللقالقن   ــنوادا إن   5إلى    3على مدة     اللتبقياللالغ اللخصـ د و ال ق  مولوداداـ

 اذاد ال ال اهذه مضلواا االكامل مقابل الواداد ال قاريا  
 

هذه  إن تلنل مطلوباد ال قود اإليراداد اللؤللا الناتجا من عقود اإلاعا اد  تطوير ال قاراد في إطار معاريال الالال على الخارطاا  
ــتوفاة للئلنا   التي من اللتو ال العتراف ب ا  إيراداد على مدة  ــتوفاة أ  غقر اللسـ لتبقلا ال  الفترةال قود ل ا التلاماد أدا   غقر اللسـ

ــــص للتلاماد األدا  اللتبقلا  إيراداد في ال امقن اللقالقن      اللتبقي ل ذه ال قودا من اللتو ال أن يتم العتراف ااغلالا اللالغ اللخصــ
 انوادا  5إلى  3على مدة 
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 موجودات العقود 10/1

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 مولوداد ال قد: إللالي اللبالغ اللستحقا من ال لال  على عقود  
 264,484  568,563 بلال ال قاراد  

مولوداد ال قد: إللالي اللبالغ اللستحقا من ال لال  على عقود إاعا  
 41,987  - اللولوداد

 568,563  306,471 
 

هذه ال قود ل ا التلاماد أدا  إن   اإليراداد التي لم يصـــــدر ب ا فواتقر ااتجا من عقود بلال ال قارادا أعاله اعـــــ ل رئلســـــي  يلنل اللالغ
ألف درهم   التي من    4,071,340: 2021ألف درهم    5,556,432 مالغإللالي  اللئلنا     اللسـتوفاةأ  غقر   اللسـتوفاةمتبقلا  غقر  

 للتبقلا ل ذه ال قوداا  الفترةاللتو ال العتراف ب ا  إيراداد على مدة 
 

 3على مدة     اللتبقيمن اللتو ال أن يتم العتراف ااغلالا اللالغ اللخصـــص للتلاماد األدا  اللتبقلا  إيراداد في ال امقن اللقالقن  
 اذاد ال ال اال قاريا  الواداد اللالغ القائم مضلون االكامل مقابل  إن  انوادا 5إلى  

 
 مطلوبات العقود 10/2

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

   1,796,403   (1,488,221) مطلوباد ال قد: إللالي اللبالغ اللستحقا لل لال  على عقود بلال ال قاراد 
مطلوباد ال قد: إللالي اللبالغ اللستحقا لل لال  على عقود إاعا   

   38,748   (905,005) اللولوداد
 (2,393,226)   1,835,151   
 

ـــي يلنل اللالغ أعاله  ــ ــ ـــ ل رئلســ ــ ــ ـــاريال الالال على اإليراداد اللؤللا الناتجا من عقود اعــ ــ ــ ـــا اد  تطوير ال قاراد في إطار معــ ــ ــ اإلاعــ
ــــتوفاة للئلنا   إن    ا ادارة ال قاراد  الخارطا ــ ــ ــــتوفاة أ  غقر اللســ ــ ــ   13,089,122 مالغإللالي  اهذه ال قود ل ا التلاماد أدا   غقر اللســ

 اللتبقلـا ل ـذه ال قودا   الفترةالعتراف ب ـا  ـإيراداد على مـدة أن يتم  ألف درهم   التي من اللتو ال   7,912,878:  2021ألف درهم  
 3على مدة     اللتبقيمن اللتو ال أن يتم العتراف ااغلالا اللالغ اللخصـــص للتلاماد األدا  اللتبقلا  إيراداد في ال امقن اللقالقن  

 انوادا 5إلى  
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    الجزء غير المتداول 
 275,292  344,187   11/1ذمم مدينا تجاريا  إيضا  

 181,576  210,918   11/5إيضا  معتر ا  مبالغ مستحقا من  ر اد زمقلا  معاريال 
 137,663  135,262   3/ 11ذمم مدينا مت لقا بتلويل معاريال  إيضا  

 47,368  57,302   11/7مولوداد الضريبا اللؤللا  إيضا  
 51,304  43,726 أخرة 

 791,395  693,203 
   166,364   (212,663)   6/ 11اا صان: مخصص خسائر الئتلان اللتو  ا  إيضا  

 578,732  526,839 
    الجزء المتداول 

 4,208,111  3,048,929   11/1ذمم مدينا تجاريا  إيضا  
 1,565,475  2,655,499   11/8ال لاد  مبالغ مدفوعا مقدمان  إيضا  

 342,266  267,638   9/ 11تامقناد  ابلا لإلاترداد  
 314,701  736,248   11/2 إيضا   تكاللف  ابلا لالاترداد 

 26,280  26,364   11/5مبالغ مستحقا من  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا  إيضا  
 18,468  37,420 فوائد مستحقا 

 13,324  5,734   4/ 11ذمم مدينا من ا وما أبوظاي  إيضا  
 7,738  8,863   3/ 11ذمم مدينا مت لقا بتلويل معاريال  إيضا  

 8,217  - ذمم مدينا مت لقا بالال  ر اد تاا ا  أعلال 
 40,227  229,466 ضريبا القللا اللضافا القابلا لالاترداد

 687,611  799,394 أخرة 
 7,815,555  7,232,418 

   174,937   (232,401)   6/ 11اا صان: مخصص خسائر الئتلان اللتو  ا  إيضا  
 7,583,154  7,057,481 
 

 ذمم مدينة تجارية   11/1
 

اللبالغ اللســـــتحقا فللا يت لق الال اد  طال األراضـــــي  ال قاراد  اإليراداد من عقود اإلاعـــــا ا  لا    غالبان   تلنل الذمم اللدينا التجاريا
ــلار  31في   ــــ ــ ــ ــتحقا الدفال من أ ٪9:  2021من الذمم اللدينا التجاريا   ٪6،  اات 2022ديســ ــــ ــ ــ مار من الذمم اللدينا التجاريا  مســ

ــا علال    ــ ــا علال  ا تم تخ لف تر ل مخاطر الئتلان  2021خلســ ــ ــااقان في ا ض الحالد  : خلســ ــ اقث أن هؤل  ال لال   اموا اــ
ــي،  التي يحق لللجلوعا ت ا ديان الاتفاظ   ــ ــ ــديد دف اد،  في ا ض الحالد تكون الدف اد لوهريا، مقابل مال اد  طال األراضــ ــ ــ بتســ

 ماد الت ا ديا اللتبقلا  ذلك لتغطلا الخسائر التي تكادت ا اللجلوعااب ا في اال عدم امتلال اللتلا
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4,483,403  3,393,116 الذمم اللدينا التجاريا 
   158,807   (209,511)  6/ 11اا صا: مخصص الاخفاض في القللا  إيضا  

 3,183,605  4,324,596 
 

 انويان على اللبالغ اللستحقا الدفال فللا يت لق الال اد  طال األراضي  ال قارادا   ٪12يتم تحلقل فائدة بنسبا 
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 )يتبع(  ذمم مدينة تجارية وأخرى  11

 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية  11/1
 

 أعلار الذمم اللدينا
 

 إن أعلار الذمم اللدينا غقر منخفضا القللا هي  لا يلي:
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 3,499,270  2,120,033 غقر مستحقا السداد 
 210,051  507,936 يومان   180مستحقا الدفال  اتى 

 615,275  555,636 يومان  180مستحقا الدفال  أمنر من 
 3,183,605  4,324,596 
 

 تكاليف قابلة لالسترداد 11/2
 

تلنل التكاللف القابلا لالاــــترداد تكاللف متكادة الااان عن ا وما أبوظاي مت لقا اإاعــــا  الانلا التحتلا ل دة معــــاريال  تطوير معــــاريال  
 عقارياا  

 
 ذمم مدينة فيما يتعلق بتمويل المشاريع 11/3
 القيمة الحالية للحد األدنى للمدفوعات  الحد األدنى للمدفوعات  
 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 

     مبالغ مدينا من تلويل معاريال:
 7,738 8,863 18,293 14,877 خالل انا  اادة

 21,625 18,833 59,951 71,750 في السنا الناالا إلى الخامسا 
           116,038 116,429 206,077 179,401 ا د خلس انواد 

 266,028 284,321 144,125 145,401 
 - -  138,920  ( 121,903) اا صان: إيراداد تلويل غقر م تسبا 

          
      145,401 144,125 145,401 144,125 القللا الحاللا للحد األداى من اللدفوعاد اللستحقا 

 
 ذمم مدينة من حكومة أبوظبي  11/4
 

 اللبالغ اللستحقا مقابل الانلا التحتلا التي تم تسللل ا   طال األراضي التي تم بل  ااتلنل الذمم اللدينا من ا وما أبوظاي 
 

 من شركات زميلة ومشاريع مشتركة  مستحق 11/5
 متداولة  غير متداولة  
 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم 
     

 26,280 26,364 181,576 210,918 إللالي الذمم اللدينا 
            16,131  (24,634)  166,364  ( 210,918)   11/6 إيضا   اا صان: مخصص خسائر الئتلان اللتو  ا

  - 15,212 1,730 10,149 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع(  11
 

 مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 11/6
 

 ماات الحر ا في مخصص الخسائر الئتلاالا اللتو  ا خالل السنا  لا يلي:
 

 الذمم اللدينا التجاريا  
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 189,430  158,807 بدايا السناالرصقد في 
 24,895  47,956   30اللحلل للسنا  إيضا  

   55,518   2,748 مخصص، صافي    طبتحرير/  
 158,807  209,511   11/1الرصقد في ا ايا السنا  إيضا  

 
 مبالغ مستحقا من  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 174,942  182,494 الرصقد في بدايا السنا
 7,552  53,059 اللحلل للسنا 

 182,494  235,553   11/5الرصقد في ا ايا السنا  إيضا  
 

ــــطا  ــــتخدام الن ج اللبســ ــائر الئتلان اللتو  ا على مدة ال لر اللتو ال للذمم اللدينا التجاريا  األخرة اااــ ــ تقوم اللجلوعا اإدراج خســ
تحديد خســائر الئتلان اللتو  ا، تم تصــنلف  افا اللدينقن إلى أربال فئاد  لا تم تحديد اســبا خســارة الئتلان اللتو  ا لكل من ألل  

 فئا اااتخدام مصفوفا اللخصص:
 
  ؛٪0العر اد الح وملا   -الفئا األ لى   •
 ؛ ٪20إلى   ٪1العر اد الخاصا ذاد اللخاطر الئتلاالا اللنخفضا   -الفئا الناالا   •
  ؛  ٪60إلى   ٪20العر اد الخاصا ذاد اللخاطر الئتلاالا اللرتف ا   -الفئا النالنا   •
  ا٪100اللدينون في  ضال الت نر    -الفئا الراا ا  •
 

ــاديا ال اما  تققلم  ل من التوله الحالي  اللتو ال للظر ف في تاري    ــا االلدينقن  الظر ف ال تصـ تم ت ديل هذه الفئاد ل وامل خاصـ
 ، عند الحالاالألموالير اللاللا، الا في ذلك القللا اللمنلا  التقار 

 
ديســـــلار، فإن مخصـــــص الخســـــارة في  31 لا في   ٪5أ ل بنســـــبا أ    إذا  اات م دلد خســـــائر الئتلان اللتو  ا في  ل مرة أعلى

 الذمم اللدينا التجاريا ال ون أعلى أ  أ ل  لا يلي:
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 828  32 غقر مستحقا السداد 
 1,464  2,343 يومان   180مستحقا السداد  اتى 

 5,648  8,100 يومان   180مستحقا السداد  أمنر من 
 10,475  7,940 
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 موجودات الضريبة المؤجلة 11/7
 

 الضـــــريبا مولوداد  مطلوباد   مقاصـــــاتم يفللا يلي أهم اللطلوباد الضـــــريالا اللؤللا  اللولوداد الل ترف ب ا من  ال اللجلوعاا  
ــا مولوداد    ااوالان اللؤللا عندما ي ون هناك اق  الب النفاذ   ـــ ــريباللقاصــ ـــ ــريالا الحاللا  عندما   الضــ ـــ الحاللا مقابل اللتلاماد الضــ

الضــــريالا الحاللا    اللولوداد  اللطلوباداللجلوعا تســــويا     تنويتت لق اضــــرائب الدخل اللفر ضــــا من  ال افس اــــلطا الضــــرائب  
 على األااس الصافيا

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    مولوداد الضريبا اللؤللا 
 27,895  52,082 مخصصاد 

 21,355  10,181 خسائر ضريالا مرالا
    

    مطلوباد الضريبا اللؤللا 
   1,383   (4,138) تحويل ال لالد األلنالا 
   254   (657) ملتلكاد  آلد  م داد 

   245   (166) أخرة 
 47,368  57,302 موجودات الضريبة المؤجلة صافي 

 
  ضريبية مؤجلة غير معترف بها موجودات 

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 31,522  21,746 فر ق الخصم اللؤ ت 
 4,508  2,520 خسائر ضريالا مرالا

 24,266  36,030 
 

اللرتبط ااألربا  الخاض ا    اللققنعدم  اتلجاا اللؤللا فللا يت لق االانود اللذ ورة أعاله لالضريا االلولودادلم يتم العتراف 
 ا اللؤللاا لالضريا  االلولودادالعتراف  لت ديلللضريبا 

 
 سلفيات ومبالغ مدفوعة مقدما   11/8
 

مالغ  يلنل هذا اعــــ ل رئلســــي الســــلف الللنواا لللقا لقن  اللوردين مقابل ال لل في اللســــتقالا ااإلضــــافا إلى ذلك، يعــــلل الرصــــقد  
ــــناألف درهم تم دف ه خالل   350,000 ــــا    الســ ــــرا  لليرة اوراي  إيضــ ــــلقوم البائال 5 جل  من  ــ   اللت لق بتطوير لليرتقن اقث اــ

 لجلراتجريف  ااتصال  هذه ال  االت ا د
 

 تأمينات قابلة لإلسترداد 11/9
 

 يلنل هذا اع ل رئلسي  دائال صلاااا
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 أراضي محتفظ بها للبيع 12
 

للالال في اـلاق األعلال اإلعتلادياا إذا  ررد اإلدارة ااـتخدام  طال األرض تلنل األراضـي اللحتفظ ب ا للالال  طال أراضـي مخصـصـا  
ـــــتنلـاراد عقـاريـا  قـد التطوير عنـد  ـــ ــ ــ هـذه من ألـل التطوير، يتم تحويـل  طال األرض هـذه إمـا إلى أعلـال تطوير  قـد اإلاجـاز أ  إلى إاــ

 السنا  لا يلي:إطالق اللعاريال الل نلاا  اات الحر ا على األراضي اللحتفظ ب ا للالال خالل 
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 4,788,652  5,137,885 الرصقد في بدايا السنا
 352,976  232,572 إضافاد خالل السنا

   3,743   (207,784) تم اإلعتراف ب ا في تكلفا ال قاراد اللباعا  تكاللف مبا رة  
 -  (340,552)   13أعلال تطوير  قد اإلاجاز خالل السنا  إيضا   إلىمحولا 

 5,137,885  4,822,121 الرصقد في ا ايا السنا
 

، اددد اللجلوعا صـافي القللا القابلا للتحقق ألراضـق ا اللحتفظ ب ا للالالا تسـتند تقديراد صـافي القلم 2022ديسـلار    31ملا في 
األدلا اللوثو ا اللتوفرة في تاري  التقرير، اللالغ اللتو ال أن تحققه اللجلوعا من بلال هذه ال قاراد في اـــلاق  القابلا للتحقق إلى أمنر 

ــــافي القللا القابلا   ــ ــــتند تحديد صــ ــ ا الغرض من الاتفاظ االلخل نا يســ ــــن ــ أعلال ا اإلعتلادياا إن هذه التقديراد تاخذ في العتبار أيضــ
ــا   للتحقق لألرض اللحتفظ ب ا للالال إ ـــ ــتخدام من جلاد  تقنلاد تققلم متنوعا  إيضــ ـــ ــــي    ا4لى تققللاد خارللا اااــ ــ إن  طال األراضــ

 اللحتفظ ب ا للالال تقال في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدةا
 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز  13
 

ـــــلـاق األعلـال    بنـاؤهـا من ألـل الالالتلنـل أعلـال تطوير  قـد اإلاجـاز تكـاللف التطوير  الانـا  اللتكاـدة على ال قـاراد التي يتم   ـــ ــ ــ في اــ
 ااإلعتلاديا

 
 فللا يلي الحر ا خالل السنا:

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 2,719,770  4,503,543 الرصقد في بدايا السنا

 1,901,420  3,201,316 تكاللف التطوير اللتكادة خالل السنا 
 3,222,129  -   47تم اإلعتراف ب ا  جل  من إادماج أعلال  إيضا  

   1,690,359   (2,524,431) م ترف ب ا في تكاللف ال قاراد اللباعا 
   90,852   (50,344)   30، 13/1  طب تكاللف معر    إيضا 

 -  (73,333)   31، 13/2مخصص ااخفاض القللا  إيضا   
     تحويالد من/  إلى : 
   725,707   (688,082)   14مخل ن  إيضا  

   573,662   411,757   7إاتنلاراد عقاريا  إيضا  
   259,196   -   5ملتلكاد  آلد  م داد  إيضا  

 -  340,552   12 طال راضي محتفظ ب ا للالال  إيضا  
 -  (1,285,296) فر  اد الصرف 

 4,503,543  3,835,682 الرصقد في ا ايا السنا
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 )يتبع(  أعمال تطوير قيد اإلنجاز 13
 

 عقاراد التطوير  لا يلي:تقال 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    
 1,281,414  1,614,611 اللتحدة داخل د لا اإلماراد ال ربلا 

 3,222,129  2,221,071 خارج د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة 
 3,835,682  4,503,543 
 

ــتخداماد غقر  ابلا    13/1 ـــ ــ ــللم / ااــ ـــ ــ ــاريال التي تكون إما تصــ ـــ ــ ــر   اللت لقا االلعــ ـــ ــ  التكاللف األخرة   للتنفقذيلنل هذا تكاللف اللعــ
 الاتلرار فق ا  بالتالي  طا اا اللل ناللت لقا االلعاريال  قد التخطلط  التي ت تار اإلدارة أاه من غقر  

 
ــلار   31 لا في    13/2 ــلار   31     2022ديسـ ــافي القللا اللل ن تحقلق ا ألعلال التطوير  بتحديد  اللجلوعا    امت  ،2021ديسـ صـ
ــتنتجت قد  ــافي القللا اللل ن تحقلق ا    أعلى اللدرلاإلى أن القللا    اإلاجاز  ااـــ ــوديك في  من صـــ ــر اد التاا ا اـــ ملا       إادة العـــ

ديراد صـــــافي القلم القابلا للتحققق  تســـــتند تق  ا: ل  ـــــي  2021ألف درهم    73,333 الالغ أدة إلى مخصـــــص ااخفاض في القللا
ـــــلاق أعلال ا اإلعتلادياا  لا تاخذ هذه   إلى الدلقل األمنر موثوقلا  اللتوفر في تاري  التقرير لللالغ اللتو ال أن تحققه اللجلوعا في اــ

 التقديراد في العتبار الغرض من الاتفاظ ااألصلا  
 

م دلد التضـخم، تم تقديم تحلقل الحسـااـلا أدااه مال التاثقر على ربح السـنا الفتراضـاد الرئلسـلا اللسـتخدما هي م دلد الخصـم   
 ا د الضريبا:

 
 +5 %  -5 % 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 ( 5,753)  4,965 الخصم  لم د
 31,017  (31,062) م دل التضخم 

 
 المخزون  14
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 983,964  823,756 عقاراد م تللا
 45,447  31,293 مخل ن تعغقلي آخر 

 855,049  1,029,411 
 

ألف درهم  إلى اللخل ن من    725,707:  2021ألف درهم    688,082 بلغتخالل السنا، تم تحويل عقاراد م تللا اقللا إللاللا  
ـــــا     إمتلال ا أعلال التطوير  قد التنفقذ عند  ــ ــ ـــــنا، تم العتراف الالغ 13 إيضــ ــ ــ ـــــرة   724,235 ا خالل الســ ــ ــ ألف درهم  تكاللف مبا ــ

 ألف درهم ا  566,374:  2021 
 
 اللخل ن  لا يلي:قال ي

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,014,050  654,835 ال ربلا اللتحدة داخل د لا اإلماراد 
 15,361  200,214 خارج د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة 

 855,049  1,029,411 
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 )يتبع( المخزون  14

 
عقاراد اقللا عادلا على    اإلاــتحواذالالال للعــاريال التطوير،  امت اللجلوعا اإعادة    عــرا   الخالل الســنا تلا ــلان مال  ــر ط اتفاقلاد 

عدم األدا  الت ا دي لألطراف اللقابلاا تم تصــنلف هذه ال قاراد    اتلجاألف درهم     122,697:  2021ألف درهم    119,769 الالغ
 ت ااملخل ن بنا ن على طال 

 
ـــــلار    31ملا في  ـــــافي القللا تحديد  باللجلوعا    امت،  2022ديســ ـــــتنتجتللخل ا ا    القابلا للتحققصــ إلى ت ديل  اااه ل يتطلب  ااــ

 االقابلا للتحققلللخل ن إلى صافي القللا  اللدرلاالقللا   بتقديمإضافي فللا يت لق 
 

 النقد ومرادفات النقد  15
 

 2022  2021 
 درهمألف   ألف درهم 
    

 6,582,349  7,373,522 اقد في الصند ق  أرصدة لدة الانوك 
 2,274,784  5,174,586  دائال  صقرة األلل محتفظ ب ا لدة الانوك 

 8,857,133  12,548,108 اقد  أرصدة لدة الانوك 
 -  (555,000)  دائال  صقرة األلل بتواري  ااتحقاق أصللا ألمنر من ثالثا أ  ر 

   3,473,278   (4,972,790) مققدة لدة الانوك أرصدة 
 5,383,855  7,020,318 النقد  مرادفاد النقد 

 
ــــلن النقد   ــ ــــاريالا االلنا، يتم   1,065,845مالغ    مرادفاد النقديتضــ ــ ــــتالمه من أاد ال لال  مقابل تطوير ا ض اللعــ ــ ألف درهم تم ااــ

 لالاتخدام في تطوير تلك اللعاريال  فقنا لتقدير العر ااإيدا  هذه األرصدة لدة الانوك اللحللا  هي متااا 
 

ـــــلار  31ملا في   ـــ ــ ــ ـــــلن    417,373:  2021ألف درهم    243,456، لم يتم إدراج اقد لدة الانوك اقللا 2022ديســ ـــ ــ ــ ألف درهم  ضــ
ــا االلجلوعا اقث أن هذه اللبالغ محتفظ ب ا من  ال اللجلوعا االنلااا عن أطراف   ـــ ــدة لدة الانوك الخاصــ ـــ ــلن األرصــ ـــ أخرةا تتضــ

ألف درهم   التي تم إيداع ا في اســـاااد   1,278,074:  2021ألف درهم    2,701,012أرصـــدة اقللا  النقد  الانوك اللققدةأرصـــدة  
ــ ل   ــدة النقديا اللققدة اعـــ ــقد اللتبقي من األرصـــ ــتلم من ال لال  مقابل بلال عقاراد  قد التطويرا يلنل الرصـــ ــلان  تلنل النقد اللســـ ضـــ

النقديا اللحتفظ ب ا مقابل معـاريال ا وملا  ذمم توزي اد األربا  الدائنا  التي يتم الاتفاظ احسـاااد بنكلا منفصـلا   رئلسـي األرصـدة
 ل اا
 

في د لا اإلماراد   انويان    ٪1     ٪0,12:  2021    ٪5,17     ٪0,30م دل الفائدة على الودائال أللل خالل السنا ما بقن  يترا    
في د لا   اللت لقا اال لللاد  ا تم إيدا   افا الودائال الانكلا  في مصر٪9     ٪7:  2021    ٪13,9     ٪1,1ال ربلا اللتحدة  بقن  

 لدة بنوك محللا في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدةا اإلماراد ال ربلا اللتحدة  
 

 رأس المال  16
 

  ا م عادي مصر  اه صادر  مدفو  االكامل اقللا درهم 7,862,629,603:  2021   7,862,629,603يتكون رأس اللال من  
  ااد لكل ا ما 
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 أداة حقوق الملكية المختلطة 17
 

  1,837,663ملقون د لر أمري ي    500مالغ   ـر ا تاا ا لللجلوعا   مااماذ، أصـدرد  ـر ا الدار لالاـتنلار ال قاري  السـناخالل  
 ألف درهم  إلاتادال السنداد الدائلا النااويا   السنداد   إلى مستنلر   اامل السند   على  ريحتقنا

 
  189,5تم ااــتالم العــريحا الناالا اقللا   ،  2022خالل  ــ ر مارس  ملقون د لر أمري ي  310,5تم ااــتالم العــريحا األ لى اقللا 

 ا2022في أبريل    لاقان ملقون د لر أمري ي 
 

ــر ط التفاقلا،  ــنداد فقنا لعـ ــتحقاق   د تختار اللجلوعا  فقنا لتقديرها اللطلق عدم دفال فائدة على    ل يولد للسـ ــنداد أي تاري  ااـ  السـ
ــنداد ل يحق لحامل   ــ ــ ــدادب ذه الفائدةا لن يتم اعتبار منل هذا الحدث ادثنا من أاداث  اللطالبا    الســ ــ ــ ــر ط  التخلف عن الســ ــ ــ ا  فقنا لعــ

األد اد    32 ر م  الد لي  يلعلار اللحااــاالاداة اقوق ملكلا مختلطا الا يتلا ــى مال متطلباد   أا ام التفاقلا، يتم تصــنلف األداة 
  ا اللاللا: ال رض

 
ــجقل تكاللف الل املا  ــدار    22,016 الالغتم تســـ ــندادألف درهم  اللت لقا اإصـــ ــرةن في اقوق الللكلاا الســـ ــنا،  مبا ـــ   امت خالل الســـ

 ألف درهما  51,645 الالغ سائم  بدفال  اللجلوعا
 

 معدل الكوبون   المبلغ المصدر  فترة اإلصدار
 انا 15ا د  ت ققنمال إعادة  ٪5,625بنسبا م دل فائدة ثابت  ملقون درهم   1,140ملقون د لر أمري ي   310,5 2022مارس 
 انا 15ا د  ت ققنمال إعادة  ٪5,625بنسبا  م دل فائدة ثابت  ملقون درهم   698ملقون د لر أمري ي   189,5 2022أبريل 

 
 االحتياطيات  18

 
 االحتياطي النظامي

من أربا    ٪ 10، يتم تحويل  2021  لسنا  32للنظام األاااي للعر ا  القااون التحادي لد لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة ر م    فقا  
من رأس مال العر ا  ٪50العر ا إلى ااتلاطي اظامي غقر  ابل للتوزيالا  د يتم إيقاف إلرا  هذه التحويالد عندما يالغ الاتلاطي 

 من رأس اللال اللدفو ،  امت العر ا اإيقاف التحويالدا  ٪50اتلاطي  د بلغ اللدفو ا ااعتبار أن ال
 

 احتياطي تحوط التدفقات النقدية
يلنل ذلك الجل  الف ال من ار اد القللا ال ادلا ل قود مقايضا أا ار الفائدة التي تم تحديدها من  ال اللجلوعا  اد اد تحوط 

 ا  24 إيضا   لتحوطاد التدفق النقدي
 

 احتياطي إعادة تقييم استثمار
يلنل ااتلاطي إعادة تققلم الاتنلاراد صافي الل ااب أ  الخسائر التي لم يتم إصدارها  الل ترف ب ا في اللولوداد اللاللا االقللا 

 ال ادلا من خالل الدخل العامل االخرا
 

 فللا يلي الحر ا في اإلاتلاطي: 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 18,142  9,800 الرصقد في بدايا السنا
 11,003  52,685 م ااب القللا ال ادلا من إعادة التققلم 

   19,345   (64,795) غا  اإلعتراف عند ال مستبقاةمحولا إلى أربا  
 9,800  (2,310) الرصقد في ا ايا السنا
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 )يتبع(االحتياطيات  18

 
 الموجودات احتياطي إعادة تقييم 

التغققر في   اتلجا  اإلاتنلاراد ال قاريايلنل الفائض الناتج عن التققلم ال ادل لب ض الللتلكاد  االلد  الل داد عند التحويل إلى  
 الاتخداما 

 
 احتياطي ترجمة العمالت األجنبية

الحر ا إن  يلنل هذا فرق الصرف الناتج عن ترللا الالاااد اللاللا للعر اد التاا ا األلنالا  العر اد اللمقلا  اللعاريال اللعتر اا  
 :أدااه مدرلا السناخالل 

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 -  - الرصقد في بدايا السنا
 -  643,689 لل لللاد األلنالا صافي اللولوداد فر ق الصرف عند ترللا 

 -  (258,377) مت لقا االحصص غقر اللسلطرة 
 -  385,312 الرصقد في ا ايا السنا

 
 صكوك غير قابلة للتحويل 19
 

 :1ر م ص وك 
ــر ا م فاة ذاد 2018أمتوبر   1في   ـــ ــ وك اللحد دة،  هي  ــ ـــ ــدرد الدار للصــ ـــ ــؤ للا محد دة الولب  وااقن لليرة  ايلان ، أصــ ـــ مســ

ــ وك ر م  ــ وك غقر  ابلا للتحويل   صــ ــر ا تاا ا مللو ا االكامل لللجلوعا، صــ ألف درهم    1,836,750   اإللالي قللا تالغ 1  ــ
ــ وك ر م   500,000  ــبا  1ألف د لر ا تحلل الصـ ــتحق 4,750م دل ربح بنسـ ــنوي  تسـ ــ ل اصـــف اـ ــدادها اعـ ــتحق اـ ــنوينا يسـ ٪ اـ  ا2025لسداد في ااتلار ا

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,836,750  1,836,750 متحصالد من اإلصدار 
   17,158   (12,571) تكاللف اإلصدار غقر اللطفاة 

 23,023  23,265 األربا  اللستحقا 
 1,842,615  1,847,444 القللا اللدرلا

   23,023   (23,265) اا صان: الجل  اللتدا ل 
 1,819,592  1,824,179 الجل  غقر اللتدا ل 
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 )يتبع( صكوك غير قابلة للتحويل 19
 

 :2ر م ص وك 
 

ــ وك اللحد دة  ر م 2019أمتوبر   22في   ــدرد الدار للصــ ــؤ للا محد دة الولب  وااقن لليرة 2، أصــ ــر ا م فاة ذاد مســ  ،  هي  ــ
  1,836,750   اإللالي قللا تالغ 2 ـــر ا تاا ا مللو ا االكامل لللجلوعا، صـــ وك غقر  ابلا للتحويل   صـــ وك ر م    هيمايلان  

٪ اـــنوينا يســـتحق اـــدادها اعـــ ل اصـــف اـــنوي  3,875م دل ربح بنســـبا  2الصـــ وك ر م  ألف د لر ا تحلل  500,000ألف درهم    ا2029 تستحق السداد في أمتوبر  
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,836,750  1,836,750 متحصالد من اإلصدار 
   15,156   (16,117) تكاللف اإلصدار غقر اللطفاة 

 13,642  13,839 األربا  اللستحقا 
 1,835,236  1,834,472 القللا اللدرلا

   13,642   (13,839) اا صان: الجل  اللتدا ل 
 1,821,594  1,820,633 الجل  غقر اللتدا ل 

    
 3,641,186  3,644,812 إللالي الجل  غقر اللتدا ل 

    
 36,665  37,104 إللالي الجل  اللتدا ل 
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 قروض بنكية 20
 المبلغ القائم  

 االجمالي  غير متداول  متداول  الغرض تاريخ االستحقاق  التأمين
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       : 2022ديسمبر    31
 أهداف تجاريا عاما  2025مارس   مؤمن  420,000 420,000  - تس قل إلارة 
 أهداف تجاريا عاما  2027ااتلار  غقر مؤمن  1,000,000 1,000,000  - 1 رض أللل 

 أهداف تجاريا عاما  2025مارس   غقر مؤمن  300,000 300,000  - 1تس قل إئتلااي متجدد  
 أهداف تجاريا عاما  2027ااتلار  غقر مؤمن  500,000 500,000  - 2  متجدد تس قل إئتلااي  
 أهداف تجاريا عاما  2027  مارس غقر مؤمن  1,180,000 1,180,000  - 3  متجدد تس قل إئتلااي  
 أهداف تجاريا عاما  2025  مارس مؤمن  469,500 469,500  - 4  متجدد تس قل إئتلااي  

 تجاريا عاما أهداف  2027ااتلار  غقر مؤمن  400,000 400,000 - 2  رض أللل
 أهداف تجاريا عاما  2027ااتلار  غقر مؤمن  1,000,000 1,000,000  - 3  رض أللل
 أهداف تجاريا عاما  2026يواقو  مؤمن  300,000 300,000  - 4  رض أللل
 أهداف تجاريا عاما  2023اوفلار  مؤمن  500,000 - 500,000 5  رض أللل
 تلويل اللعر   2031ديسلار  مؤمن غقر   191,148 185,414 5,734 6  رض أللل
 تلويل اللعر   2024ديسلار  مؤمن  29,813 17,947 11,866 7  رض أللل
 تلويل اللعر   2027أمتوبر  مؤمن  81,578 63,223 18,355 8 رض أللل 
 تلويل اللعر   2027يواقو  مؤمن  134,209 114,883 19,326 9 رض أللل 

 خصم الذمم اللدينا  2028يواقو  مؤمن  37,174 17,832 19,342 تس قالد خصم ذمم مدينا 
 يا أغراض ااتنلار  2027ااتلار  مؤمن  94,625 77,400 17,225 تس قل مرااحا 

    (41,948) (40,858) (1,090) تكاللف ا تراض غقر مطفاة 
    17,543  - 17,543 فوائد  أربا  مستحقا 

 608,301 6,005,341 6,613,642    
       : 2021ديسلار    31

 أهداف تجاريا عاما  2025مارس   مؤمن  420,000 420,000 - تس قل إلارة 
 أهداف تجاريا عاما  2023ااتلار  مؤمن  500,000 500,000 - 1 رض أللل 

 أهداف تجاريا عاما  2024مارس   غقر مؤمن  495,016 495,016 - 1  متجدد تس قل إئتلااي  
 أهداف تجاريا عاما  2025مارس   غقر مؤمن  500,000 500,000 - 2  متجدد تس قل إئتلااي  
 أهداف تجاريا عاما  2026مارس   غقر مؤمن  808,758 808,758 - 3  متجدد تس قل إئتلااي  

 أهداف تجاريا عاما  2023أغسطس   مؤمن  400,000 400,000 - 2  رض أللل
 تجاريا عاما أهداف  2023أغسطس   مؤمن  500,000 500,000 - 3  رض أللل
 أهداف تجاريا عاما  2023ااتلار  مؤمن  500,000 500,000 - 4  رض أللل
 أهداف تجاريا عاما  2022أبريل   مؤمن  575 - 575 5  رض أللل
 تلويل اللعر   2022ديسلار  غقر مؤمن  256,916 - 256,916 6  رض أللل
 تلويل اللعر   2024ديسلار  مؤمن  81,351 61,014 20,337 7  رض أللل
 تلويل اللعر   2027أمتوبر  مؤمن  81,819 72,614 9,205 8 رض أللل 
 تلويل اللعر   2027يواقو  مؤمن  175,756 175,756 - 9 رض أللل 

   مؤمن   24,403   24,403  - تكاللف ا تراض غقر مطفاة 
    3,251 - 3,251 فوائد  أربا  مستحقا 

 290,284 4,408,755 4,699,039    
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إلى  0,70تحلــــل القر ض اللــــذ ورة أعاله هوامش تترا   من   إلى  0,70:  ٪2021  ٪2,25  ٪  أعلى من م ــــدل اإل راض  ٪2,0 
األاــااــيا االنســبا للقر ض التي تم الحصــول علق ا في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة، فإن م دل اإل راض األاــااــي اللســتخدم هو  

 إياور  بالنسبا للعر اد التاا ا الخارللا هو م دل اإل راض األاااي ذي الصلاا
 

 :2022ديسلار  31خالل السنا اللنت لا في  
 
اــــنواد مال خلار تلديد  5 للدة  ااــــتحقاق  بتواري مللار درهم لكل من لا  1 الالغاصــــلت اللجلوعا على  رضــــقن لديدين أللل   -

  500ا تم الحصـــــول على هذه القر ض إلعادة تلويل اثنقن من التســـــ قالد الحاللا اقللا إضـــــافققن اـــــنتقنااـــــتحقا ه للدة   تاري 
 ملقون درهم لكل من لا؛

ــلت اللجلوعا عل - ـــ ــ قل ائتلااي متجدد اقللا اصــ ـــ ــتحق خالل  ملقون درهم   500ى تســ ـــ ــ قل   5 يســ ـــ ــنواد من تاري  توقلال التســ ـــ اــ
 ؛التس قل االكاملا االلا تم ااتخدام إضافققن انتقنللدة الئتلااي مال خلار التلديد  

اــنواد من تاري  توقلال اتفاقلا القرض، مال   5مال فترة اــداد مدت ا ملقون درهم،    400   ت اللجلوعا اتفاقلا  رض أللل اقللا  -
ا تم الحصــــول على هذا القرض إلعادة تلويل تســــ قل  رض أللل  ائم يســــتحق في أغســــطس  إضــــافققن اــــنتقنللدة خلار التلديد  

 ؛2023
  إبرام اــنوادا تم  5 للدة ااــتحقاق  بتواري ملقون درهم    500ااهداف الاــتداما اقللا   اصــلت اللجلوعا على  رض لديد مرتبط -

 ؛2023 التي تستحق في أغسطس   الحاللا  هذا القرض إلعادة تلويل تس قالد  رض أللل للانك
  تسديد التس قالد القائلاا  السحوبادتلنل الحر ا اللتبقلا  -

 
 السوقا تم تس قر لللال القر ض اللذ ورة أعاله اس ر

 
ملقون درهم غقر مســــحوبا  ُملتلم ب ا  متجددة   3,974 ان لدة اللجلوعا تســــ قالد ائتلاالا متجددة ،  2022ديســــلار   31ملا في 

ملقون   8,903ملقون درهم ا بلغت القر ض الانكلا اللســحوبا خالل الســنا   3,696: 2021ديســلار   31على  ــ ل اتفاقلاد ثنائلا  
ــــلار    31درهم   ــ ــــداد  ر ضملقون درهم   تم   1,641:  2021ديســ ــ ــــنا  إعادة اــ ــ ــــلار    31ملقون درهم    6,772 الالغخالل الســ ــ ديســ
 ملقون درهم ا  1,783:  2021

 
رهن عقاري   من خالل   4  متجددة،  تس قالد إلارة  تس قالد ائتلاالا  5إلى    4يتم ضلان ا ض القر ض الانكلا   ر ض أللل من  
ألف درهم ، مولوداد تعغقللا   1,097,200:  2021ألف درهم    538,280على  طال أرض؛ من ا أرض محتفظ ب ا للالال اقللا  

بند الللتلكاد  االلد  الل داد    ضلنألف درهم     4,950,904:  2021ألف درهم    2,841,584  الالغمقدرة    إاتنلاراد عقاريا
 ألف درهم   تحلل ت  د مقابل صافي اقوق الللكلاا 40,495: 2021ألف درهم    49,822مالغ 

 
 مقابل ما يلي  التي تت لق فقط االعر ا التاا ا لللجلوعا في مصر:  9إلى  7يتم ضلان القر ض أللل من 

 
 ؛• الت  د اإيدا  لللال عائداد مال اد الواداد في الحساااد اللخصصا لدة اللقرضقن

    ؛الدرلا األ لى على اساب اللعاريال لصالح اللقرضقنمن • التنازل عن اق 
 • رهن األصول / الواداد  اللبااي اللؤلرة  رهن الواداد غقر اللباعاا
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 محتجزات دائنة  21
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 812,919  1,056,294   ر  12محتجلاد دائنا مستحقا السداد خالل 
 533,835  676,001   ر 12محتجلاد دائنا مستحقا السداد ا د 

 1,732,295  1,346,754 
 

 للعاريال الانا ا  آخرطرف من يلنل هذا اللبالغ اللحتجلة من  ال اللجلوعا من مقا لقن  
 

 إلتزامات عقود اإليجار 22
 

 المجموعة كمستأجر 
 

رالال للليد من الل لوماد  ا   اإلاتنلاراد ال قارياأبرمت اللجلوعا عقود إيجار لألراضي التي تم علق ا إاعا  ا ض مبااي اللجلوعا  
ا إن التلاماد اللجلوعا الولب عقود اإليجار مضلواا اللكلا اللؤلر لقط ا األرض اللؤلرةا اع ل عام، تتضلن 7     5  إيضاااد

ا على التنازل عن األصول اللؤلرة  تالقرها من الباطنا عقود إيجار اللجلوعا أيضن   ا  قودن
 

 ديسلار:  31فللا يلي القللا اللدرلا  تحلقل اإلاتحقاق إللتلاماد عقود اإليجار  لا في 
 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    تحليل اإلستحقاق: 
 51,124  61,096 السنا األ لى 

 42,051  58,559 الناالا السنا 
 40,655  56,059 النالنا السنا 
 41,181  47,458 الراا االسنا 
 37,523  47,418 الخامساالسنا 

 293,339  493,213  ما ا دها 
 505,873  763,803 الرصقد في ا ايا السنا

 (172,613)  (278,270) اا صان: الفائدة غقر اللحققا 
 485,533  333,260 
    

    : كما يلي تحليلهاتم 
 295,517  436,545 غقر متدا لا 

    
 37,743  48,988 متدا لا

 
ـــــلن  ظلفــا الخلااــا    ل توالــه اللجلوعــا مخــاطر ـــ ــ ــ ـــــقولــا فللــا يت لق اــالتلامــاد عقود اإليجــارا تتم مراقبــا مطلوبــاد اإليجــار ضــ ـــ ــ ــ الســ

   االلجلوعاا
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 اللبالغ الل ترف ب ا في الربح أ  الخسارة:فللا يلي  
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4,574  12,696 اات الك مصاريف الفوائد لحق إاتخدام اللولوداد 
 14,060  15,449   33فك مصاريف الفوائد على التلاماد عقود اإليجار خالل السنا  إيضا  

    
 

ــافاد   ــــ ــ ــ ــتخدام  هاما عاقديا غقر  لم ي ن لدة اللجلوعا إضــ ــــ ــ ــ ــنا  اإليجار خالل اللولوداد  التلاماد عقودلى اق ااــ ــــ ــ ــ      2022 اــ
 ا2021

 
 اإليجار:عقد  الحر ا على التلام  فللا يلي  

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 339,698  333,260 الرصقد في بدايا السنا
 14,004  137,422   47تم الاتحواذ علق ا  جل  من اادماج األعلال  إيضا  

 3,053  74,360 إضافاد 
 (37,555)  (75,240) دف اد اقديا

 14,060  18,603 تكاللف تلويل 
 -  (2,872) فر  اد الصرف 

 333,260  485,533 ا ايا السناالرصقد في 
 

 مزايا للموظفين  23
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 177,125  237,208 م افآد ا ايا الخدما لللوظفقن 
 46,220  59,685 خطا اوافل طويلا األلل 
 223,345  296,893 الرصقد في ا ايا السنا

 
 مكافآت نهاية الخدمة 

 
 الحر ا في مخصص م افآد ا ايا الخدما لللوظفقن:  فللا يلي

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 155,618  177,125 الرصقد في بدايا السنا
 41,954  48,815 اللحلل للسنا 

 10,733  48,882   47تم اإلاتحواذ علق ا عند إادماج األعلال  إيضا   
 (31,180)  (37,614) اللدفو  خالل السنا

 177,125  237,208 الرصقد في ا ايا السنا
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 خطة الحوافز طويلة األجل 

 افق مجلس إدارة اللجلوعا على خطا اوافل طويلا األلل لب ض موظفي العـر ا  العـر اد التاا ا ل اا   د صـللت خطا الحوافل  
ــاهلقنا الولب خطا الحوافل    لتحقققطويلا األلل لتوفقر اوافل طويلا األلل لفريق م قن من اإلدارة ال للا   عوائد طويلا األلل لللسـ

٪ من م افاة األدا  الخاصــا اه في صــند ق الحوافل طويلا األلل  تســاهم العــر ا  30ف اللؤهل بنســبا طويلا األلل، يســاهم اللوظ
ــبا   ــل 30بنفس النســ ــلحصــ ــ م اللققدةا اــ ــر ا في  اداد األاــ ــاهلا  ل من اللوظفقن  العــ ــتنلار مســ ــافلاا يتم ااــ ــاهلا إضــ ٪   لســ

ــتن ــقتم ااــ ــاهلاد اللجل ا التي اــ ــار ون على مالغ بنا  على اللســ ــتنلار اللحددة الولب  اللعــ ــا الاــ ــلااــ لارها  تحققق عائد  فقا لســ
ــتحقاق في ا ايا فترة الاتفاظ للدة  ــتلفا  متطلباد الاــ ــتنلار اإلختلاريا،  لا هو مذ ور أدااه، إذا تم ااــ  3اتفاقلا إدارة محفظا الاــ

بلغت  ألف درهم ،   26,043:  2021 ألف درهم    18,133بلغت مصـــــاريف الســـــنا فللا يت لق اخطا الحوافل طويلا األلل  اـــــنوادا 
ـــــنـا قللـا الـدف ـا   ـــ ــ ــ الحوافل طويلـا   اخطـاألف درهم  بقنلـا بلغـت اللتلامـاد اللت لقـا    6,870:  2021ألف درهم    12,918خالل الســ

ــــلار  31 لا في    األلل ــ ــ ــــاب القللا   46,220:  2021ألف درهم    59,685 مالغ  2022ديســ ــ ــ خطا ل اللدرلاألف درهم ا يتم ااتســ
 ا2021ديسلار  31   2022ديسلار   31 لا في  ذاد ال ال اويلا األلل على أااس ا ر الس م الحوافل ط

 
إلدارة تلويل  بنك محلي اقث  امت العــــر ا بت ققنمال أاد الانوك اللحللا    اإلختلارياأبرمت العــــر ا اتفاقلا إدارة محفظا الاــــتنلار  

تفاقلا الا يتم تسجقل اللالغ الللول الا يتلا ى مال  خطط الحوافل طويلا األللالعر ا لللستفقدين الولب    اتقوم ب ا التوزي اد التي  
ــلن الذمم اللدينا التجاريا    اإلختلاريا ـــ ــ ــتنلار ضــ ـــ ــ ــا      اللولودادإلدارة محفظا الاــ ـــ ــ ــر ا هي الللتلم   تبقى ا 11األخرة  إيضــ ـــ ــ العــ

 الولب اتفاقلاد اللوظفقنا  ااتحقا ات مالرئلسي لللستفقدين الا يتلا ى مال 
 

 أدوات مالية مشتقة 24
 

أاــــ ار الفائدة فللا    في الســــنواد الســــااقا، أبرمت اللجلوعا عقود مقايضــــاد أاــــ ار فائدة عائلا إلى ثابتا للتحوط للئلان من مخاطر
إلدارة مخاطر أاـ ار   آللا مقايضـا أاـ ار فائدةعقود   ذلكيت لق اا تراضـاد أاـ ار الفائدة ال ائلاا خالل السـنا، أبرمت اللجلوعا  

 لتو  ااال  للديون لال  الالفائدة اللحتللا لل املا أاواق رأس  
 

الولب عقود مقايضـــا اـــ ر الفائدة، توافق اللجلوعا على ااـــتادال الفرق بقن مبالغ الفائدة النابتا  م دلد الفائدة ال ائلا اللحتســـبا 
على اللبالغ األاـــااـــلا اإلاـــللا اللتفق علق اا تل ن هذه ال قود اللجلوعا من التخ لف من مخاطر تغققر أاـــ ار الفائدة على القللا 

النابتا ذاد األاــــ ار النابتا اللحتفظ ب ا  ت رضــــاد التدفقاد النقديا للديون اللتغقرة الصــــادرةا الولب عقود مقايضــــا   ال ادلا للديون 
م دل الفائدة إلصدار اوق رأس اللال للديون  التي تم تققلل ا على أا ا م املا   بتحديدأا ار الفائدة اللادئلا االللا، تقوم اللجلوعا  

،  التي اـقتم إصـدارها في تاري  محدد في اللسـتقالا إن عقود مقايضـا أاـ ار الفائدة هذه تل ن اللجلوعا من  متو  ا محتللا للغايا 
 التخ لف من مخاطر تغقر أا ار الفائدة بقن تاري  إصدار عقد اللقايضا االلل  تاري  إصدار الدينا

 
لتدفقاد النقديا اللســتقاللا اللخصــوما اااــتخدام منحنلاد ال ائد تســتند القللا ال ادلا للقايضــاد أاــ ار الفائدة في تاري  التقرير إلى ا

 القلم ال ادلا للقايضاد أا ار الفائدة:فللا يلي  من أا ار الفائدة التي يل ن مالاظت اا   اللستلدةاللطبقا 
 

 2021ديسلار  31 2022ديسمبر  31 
 التسلسل  إللالي  التسلسل  إجمالي  
 ال رمي  القللا الهرمي  القيمة  
 للقللا ال ادلا  اللدرلا للقيمة العادلة  المدرجة 
  ألف درهم  ألف درهم 

     : مولوداد ماللا معتقا
 - - 2المستوى  4,138 مقايضاد ا ر الفائدة  -
 2اللستوة  20,299 2المستوى  202,907 القائلا  مقايضاد أا ار الفائدة االللا -
     

 2اللستوة  6,648      -      - مقايضاد ا ر الفائدة  -مطلوباد ماللا معتقا 
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 )يتبع( أدوات مالية مشتقة 24
 

ــ ار الفائدة  الانود   ــ ــا أاــ ــ ــر ط ال اما ل قود مقايضــ ــ ــ ا، تقوم اللجلوعا اإلرا  تققلم اوعي   اللتحوط ل ا اظرنا ألن العــ ــ اللقابلا هي افســ
ــــ ر الفائدة  قللا الانود األد اد اللاللا 9للف اللا، الولب اللعلار الد لي للتقارير اللاللا   ــ ــ ــــا اــ ــ ــ ،  من اللتو ال أن قللا عقود مقايضــ

ــــ ار الفائدة ذاد ال ال اا إن التي تم ال ــ ــــتجااا لحر اد أاــ ــ ــــ ل من جي في التجاه الل امس ااــ ــ ــــوف يتم اعــ ــ تحوط ب ا فإن التغققر اــ
ــا االلجلوعا على  ــي ل دم ف اللا التحوط في عال اد التحوط هذه هو تاثقر الطرف اللقابل  مخاطر الئتلان الخاصـ ــدر الرئلسـ اللصـ

ــ ار الفا  ــ ار الفائدةا  القللا ال ادلا ل قود تبادل أاـ ئدة،  التي ل تن  س في القللا ال ادلا للاند اللحوط  الذي ي ود إلى التغققر في ااـ
 لم تنعا أي مصادر أخرة ل دم الف اللا من عال اد التحوط هذها

 
ــ ار الفائدة التي   ـــ ــ ــ ــا أاــ ـــ ــ ــ ــنلف لللال عقود مقايضــ ـــ ــ ــ بتا  تحوطاد مبالغ م دل الفائدة النا مقابل  م دلد الفائدة اللتغقرة    تتبادلتم تصــ

للتـدفقـاد النقـديـا لتقلقـل مخـاطر التـدفقـاد النقـديـا لللجلوعـا النـاتجـا عن م ـدلد الفـائـدة اللتغقرة على القر ض أ  الل ـامالد اللتو  ـا 
 االلحتللا للغايا

 
 في تاري  التقرير:يلخص الجد ل التالي الل لوماد اللت لقا القايضا أا ار الفائدة  عقود مقايضا أا ار الفائدة االللا القائلا  

 

 تاريخ اإلستحقاق
 متوسط سعر الفائدة 
 القيمة اإلسمية الثابت المتعاقد عليه 

 القيمة المدرجة لألصل/ )االلتزام( 
 المالي المشتق 

  2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم       
       

 - 4,138 - 183,625 - % 2,73 خالل انا
 (6,648) - 183,624 - ٪ 2,73 - انا 2من انا إلى 

 12,809 179,211 459,063 918,125 ٪ 1,31 % 1,11 السنا الناالا إلى الخامسا من
 7,490 23,696 459,063 367,250 ٪ 1,44 % 2,73 انواد  5أمنر من 
 13,651 207,045 1,101,750 1,469,000     المجموع 

 
 ار ا ااتلاطي التحوط في التدفقاد النقديا:  فللا يلي

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 (31,054)  (422) الرصقد في بدايا السنا
م سب القللا ال ادلا اللتراملا الناتجا من أد اد التحوط خالل السنا اللصنفا 

 193,394 ضلن تحوطاد التدفق النقدي 
 

27,326 
الخسائر اللتراملا الناتجا من أد اد التحوط الل اد تصنلف ا إلى الربح أ  

 6,947   33الخسارة  إيضا  
 

3,306 
 -  (9,671) ال ائد إلى اقوق الللكلا غقر اللسلطرة 

 (422)  190,248 الرصقد في ا ايا السنا
 

 دفعات مقدمة من عمالء 25
 

 اللستللا من ال لال ا     دائال التامقن أاااي األ ساطتلنل دف اد مقدما من علال  اع ل 
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  26
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    المتداول غير الجزء 
 1,173,377  713,253   26/1ذمم دائنا ل قئا ا وملا لعرا  األرض  إيضا  

 299,020  184,557 دائنون آخر ن إلاتحواذ األراضي 
 897,810  1,472,397 
    

    الجزء المتداول 
 997,488  1,715,099 ذمم تجاريا دائنا 

 4,012,825  5,621,893 تكاللف مقا لقن مستحقا 
 957,210  181,703 مستحقا لح وما أبوظاي مبالغ 

 253,273  586,724 إيراداد مؤللا 
 215,900  127,159 ضريبا دخل دائنا

 129,476  171,703   26/2مخصصاد  إيضا  
 112,848  131,582   1/ 38دف اد مقدما من ا وما أبوظاي  إيضا  

 88,242  87,841 توزي اد أربا  دائنا 
 45,883  65,216   26/1ذمم دائنا ل قئا ا وملا لعرا  األرض  إيضا  

 6,003  14,460 مخصص عقود منقلا االلتلاماد
 3,864  5,170 دائنون آخر ن إلاتحواذ األراضي 

 726,140  915,454   26/3مطلوباد أخرة  إيضا  
 9,624,004  7,549,152 
 

 اللخاطر اللاللا لضلان اداد  افا الذمم الدائنا  فقان للعر ط الئتلاالا اللتفق علق ا مسبقانا لدة اللجلوعا الاااد إلدارة 
 

 ذمم دائنة لهيئة حكومية لشراء األرض 26/1
  

 2عة أرض طق  1عة أرض طق 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 إللالي القللا الاللا للعل اد الصادرة لل قئا اللصريا 
 168,376 لللجتل اد ال لراالا الجديدة  ال قئا  

 
1,618,474 

 (970,905)  (37,476) الفائدة غقر اللطفاة 
 130,900  647,569 

 (39,033)  (26,183) اا ص: الجل  اللتدا ل 
 608,536  104,717 الجل  غقر اللتدا ل 

 
 1 ط ا أرض 

ـــاتلار  1في   ــ ــ ـــر اد التاا ا غقر ا،  افقت 2021اــ ــ ــ ـــريا لللجتل اد ال لراالا الجديدة على الطلب اللقدم من إادة العــ ــ ــ ل قئا اللصــ
اللتبقي لألرض  أي فوائد   يتم تسـديد السـ رألف درهما    183,361فدان اقللا إللاللا    123,38اللبا ـرة لعـرا   ط ا أرض السـااا 

 ا2027ااتلار   8 تنت ي في   2022مارس  8انواد تادأ من  6اصف انوي على مدة   سط 12مرتبطا اه على   ل 
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 ()يتبع ذمم دائنة تجارية وأخرى  26

 
 )يتبع( ذمم دائنة لهيئة حكومية لشراء األرض 26/1
 

 2 ط ا أرض 
معــتر ا بقن إادة العــر اد التاا ا  ال قئا إلاعــا  معــر   اضــري متكامل الســااا   تطوير، تم توقلال اتفاقلا 2019مارس  21في  
ـــــااقا    500 ــ ـــــناألف درهما خالل    1,692,882اقللا إللاللا تالغ   فدان    ط ا األرض الســ ــ ل قئا ا، بنا ن على ا ترا  من 2021  اــ

ال قئا على ااــتادال  ط ا األرض الســااقا اقط ا أرض   اللصــريا لللجتل اد ال لراالا الجديدة لت ديل هذا اللو ال،  افق مجلس إدارة
 قئا إلى العـر ا التاا ا مقابل  ط ا  ال ط ا األرض الجديدة التي  دمت ا  ااـتنددفدان   األرض الجديدة  ا    464,81لديدة السـااا  

 دلاامال خطا اداد م   االسااق اقط ا األرضاألرض السااقا إلى افس العر ط  األا ام التي تم إرفا  ا  
 

 متعلقة بعقود البناء مخصصات  26/2
 

 فللا يلي توزيال اللخصصاد اللت لقا ا قود الانا :
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 123,588  142,515 مخصص إلاجاز األعلال 
 5,888  9,653 مخصص لللطالباد اللتو  ا

 -  19,535 أخرة 
 171,703  129,476 
 

لاـتكلال تنفقذ   التي يتم تسـللل ا في السـنا القادماتت لق مخصـصـاد إاجاز األعلال االتكاللف اللقدرة اللتو ال تكادها على الواداد 
 اللراال الن ائلا من اللعاريالا

 
ـــــص   ــ ــ األخرةا تقوم اإلدارة الرال ا   الج اداللت لقا ال امالد اللجلوعا مال   القائلالطالباد اللتو  ا لللطالباد  لليتم تكوين مخصــ

 االج اداد  اللفا ضاد مال تلك لالتفاق  ألادثاألا ام انوينا  الرا  أي ت ديالد إذا للم األمر  فقنا 
 

 2022ديسلار   31ألف درهم  لا في   60,990الالغ  الطارئ اللستحق الدفال  الادلاللطلوباد األخرة على صافي   تتضلن 26/3
القللا ال ادلا   تم تقديرألف درهما    75,000الطارئ    للادليجب أل يتجا ز اللالغ اإلللالي  م ا  ألف دره  56,258:  2021 

إلى مر ر الو ت  لم تكن هناك تغققراد أخرة  الطارئ    الادلالتغققر في قللا    ي ودألف درهما    60,990الطارئ الالغ    للادل
اقث لم تكن هناك تغققراد لوهريا في اطاق   2022يسلار  د  31اللستحق الدفال  لا في  الطارئ    لادللفي القللا ال ادلا  

الطارئ من خالل تطاقق ا ج الدخلا ي تلد   للادلتقدير القللا ال ادلا  تقديرا تم  الالنتائج أ  الفتراضاد اللستخدما لتطوير  
في    3لاس اللستوة  ق  ف و ضلنقلاس القللا ال ادلا على اللدخالد ال اما التي ل يل ن مالاظت ا في السوق،  بالتالي  

الفتراضاد الرئلسلا م دل   تتضلنا  2021ديسلار    31    2022ديسلار    31 لا في  التسلسل ال رمي لقلاس القللا ال ادلا  
 ألف درهما 60,990 محتلل الالغ تدفق خارج  ٪ 9,7خصم بنسبا 



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

          88 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 اإليجار ودخل إيرادات  27
 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    إيراداد 
 3,645,255  5,828,408 تطوير عقاراد 

 1,387,745  1,133,444 التطوير إدارة 
 531,804  592,278 االلدارس الراوم  الدخل اللت لقا 
 487,711  588,211 إدارة ال قاراد  اللرافق 

 433,189  827,826 الضلافا  الترفله
 417,773  346,641 عقود اإلاعا اد 

    
    إيراداد إيجار 

 1,672,473  1,883,219 إيراداد إيجار على اإلاتنلاراد ال قاريا
 11,200,027  8,575,950 
 

 ألف درهم ا   37,175:  2021ألف درهم   45,534إيراداد إيجار محتللا الالغ    اإلاتنلاراد ال قاريا منإيراداد اإليجاراد    تتضلن
 

 تكاليف مباشرة 28
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 2,279,721  3,711,831 تطوير عقاراد 
 933,706  648,723 إدارة التطوير 

 406,342  559,669 ال قاراد  اللرافق إدارة 
 348,868  289,635 تكاللف مبا رة على اإلاتنلاراد ال قاريا 

 349,252  593,982 الضلافا  الترفله
 338,023  312,250 عقود اإلاعا اد 

 319,994  350,108 تكاللف مبا رة مت لقا االلدارس 
 6,466,198  4,975,906 
 

 وتسويقمصاريف بيع  29
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 128,226  333,876 تسويق معاريال 
 47,853  66,039 تجاريا  ف اللاد إعالااد 

 6,513  42,724 م ارض  رعاياد 
 442,639  182,592 
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 عمومية وإداريةمصاريف  30
 

 تعلل اللصاريف اإلداريا  ال لوملا األخرة ما يلي:  30/1
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 40,754  115,879 أت اب م نلا
 20,604  40,575 اإلدارة م افاة أعضا  مجلس 

 18,308  27,183 تكنولوللا الل لوماد ب مصاريف مت لقا
 152,275  281,327 أخرة 

 464,964  231,941 
 
 :تتكون تكاللف اللوظفقن ملا يلي 3/2

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,181,984  1,943,680 ر اتب  م افآد  ملايا أخرة 
 41,954  48,815   23م افآد ا ايا الخدما لللوظفقن  إيضا  

 83,907  124,022 تدريب  تطوير اللوظفقن 
 2,116,517  1,307,845 
    
    

    تكاللف موظفقن مخصصا إلى: 
 850,931  1,442,473 تكاللف مبا رة   
 451,529  626,946 مصاريف علوملا  اداريا   

 5,385  47,098 التطوير  مراللا معاريال  قد 
 2,116,517  1,307,845 
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 مخصصات، انخفاض القيمة وشطب، صافي 31
 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 29,060  (300,323)   5 إيضا   اللحلل قللا الللتلكاد  االلد  الل داد ع س / ااخفاض 
 24,895  47,956   11/6مخصص خسائر ائتلاالا متو  ا، صافي  إيضا  

مخصص ااخفاض القللا اللستحق من العر اد اللمقلا  اللعاريال اللعتر ا  
 37,001   8 إيضا   

 
- 

ع س مخصص ااخفاض قللا ااتنلاراد في  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا  
 (7,346)   8/2 إيضا   

 
- 

 (1,664)  14,514 منقلا ااإللتلاماد  قود ل  اللحرر  /اللخصص
 90,852  50,344   13 إيضا أعلال تطوير  قد التنفقذ    طب

 -  73,333  13 إيضا   اإلاجازمخصص ااخفاض قللا أعلال تطوير  قد 
 -  30,000 مخصص مقابل مصاريف مدفوعا مقدمان 

 -  68,631 مخصص ااخفاض قللا ذمم مدينا  مولوداد أخرة 
 64,392  1,973 ذمم مدينا معطوبا 

 39,516  47,754 أخرة 
 63,837  247,051 
 

 إيرادات تمويل 32
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    الفائدة/ األربا  اللستحقا على: 
 13,992  48,524  دائال إاالملا   
 943  39,837  دائال بنكلا ثابتا  
 6,584  46,366 اساااد لاريا  تحت الطلب  

 21,519  134,727 إللالي الفائدة/ األربا  الل تسبا
    

 9,529  63,809 ذمم مدينا من تلويل معاريالإيراداد تلويل م تسبا على 
 17,396  19,107 إيراداد تلويل أخرة 

 217,643  48,444 
 

 فللا يلي تحلقل إيراداد التلويل الل تسبا من اللولوداد اللاللا  فقان لتصنلف اللولوداد: 
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 

    مولوداد ماللا االتكلفا اللطفاة 
 26,925  82,916  ر ض  ذمم مدينا 

 21,519  134,727 أرصدة لدة الانوك   دائال 
 217,643  48,444 
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 تكاليف تمويل 33
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 243,096  368,915 تكاللف تلويل على  ر ض بنكلا  ص وك غقر  ابلا للتحويل 
 14,060  15,449  22فك تكلفا التلويل على التلام عقد اإليجار التعغقلي  إيضا  

 5,096  6,037 أخرة 
 390,401  262,252 

 الخسائر اللتراملا الناتجا عن أد اد التحوط الل اد تصنلف ا إلى  
 3,306  6,947   24 إيضا   الربح أ  الخسارة عند اإلاتحقاق

 397,348  265,558 
 

 إيرادات أخرى  34
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 10,913  - إيراداد منحا ا وملا مدرلا عند تسللم مولوداد الانلا التحتلا  
 33,139  8,881 تحرير مطلوباد، مستحقاد  مخصصاد أخرة 

 (1,271)  4,708 مولوداد ماللا االقللا ال ادلا من خالل الربح أ  الخسارة   خسارةم سب/  
 -  41,945 على الودائال  ال لالد األلنالا تحويلم ااب 

 20,802  41,522 أخرة 
 97,056  63,583 
 

 ضريبة الدخل 35
 

ـــــنا اال لللاد الخارللا لللجلوعاا   ـــــريبا الدخل للســ ـــــاب  اللجلوعا   تقومتت لق ضــ ـــــتخدام م دل  اإاتســ ـــــريبا الدخل اااــ ـــــر ف ضــ مصــ
ــافي الربح اللتو الا   ــريبا الذي يل ن تطالقه على صـ ــارة  إن الضـ ــريبا الدخل في بلان الربح أ  الخسـ ــر ف ضـ ــلا للصـ الل وااد الرئلسـ

 اللواد هي:
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    

 -  65,608 ا ضريبا الدخل الحالل مصر ف
 -  844 توزي اد األربا  مصر ف الضريبا على 

 -  (27,218) ملايا ضريبا الدخل اللؤللا 
 -  39,234 مصروف ضريبة الدخل 
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 ضريبة الدخل )يتبع( 35
 

 :تسويا ضريبا الدخللد ل فللا يلي  
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 -  3,182,967 ربح السنا  ال الضريبا
 -  (3,033,445) ل تخضال لضريبا الدخل التي أربا  اإلماراد 

 -  149,522 أربا  مصر تخضال لضريبا الدخل 
 -  33,642 ٪ 22,5لعر اد اللحللا بنسبا ل الدخل ضريبا الدخل اااتخدام م دل ضريبا

 -  2,061 مجلال ضرياي خا   ااتنلار مالي االتكلفا اللطفاة  
 -  (18,921) للضريبا  الخاضالاللصاريف/ الدخل غقر 

 -  20,971 ل ا  خسائر الفترة الحاللا التي ل يتم العتراف ااصل ضرياي مؤلل
 -  646 الفر ق في اإلطفا   الفوائد على التلاماد اإليجار 

 -  835 ت ديالد ضريالا أخرة 
 -  39,234 مصروف ضريبة الدخل 

 
لســنا   47، أصــدرد  زارة اللاللا في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة    زارة اللاللا   اللراــوم اقااون اتحادي ر م  2022أمتوبر   3ي  ف

العر اد  الدخل على  على العر اد  األعلال    ااون ضرائب العر اد   لتنفقذ اظام لديد لضريبا  دخل  اعان فرض ضريبا  2022
 ا2023يواقو  1في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدةا يتم تطاقق اظام ضريبا العر اد الجديد للفتراد اللحااالا التي تادأ في أ  ا د 

 
٪،  مال ذلك يل ن تطاقق 9العــــر اد بنســــبا   دخل بلا اللتحدة لل دل ضــــريبااعــــ ل عام، اــــتخضــــال األعلال في د لا اإلماراد ال ر 

ــآد، يتم تحديدها الولب  رار   ــريبا الذي ل يتجا ز اد م قن أ  على أاوا  م قنا من اللنعـ ــال للضـ ــفر٪ على الدخل الخاضـ م دل صـ
 من مجلس الوزرا ا

 
ــــتطا ـــ ــ ــ ــــلطاد تقوم اللجلوعا االلنا بتققلم تاثقر هذه القوااقن  اللوائح  اــ ـــ ــ ــ ــــاداد من  ال الســ ـــ ــ ــ ق اللتطلباد عند توفقر اللليد من اإلر ــ

 امن تاري  التطاقق  الضريالا ذاد الصلا
 

 العائد للسهم   36
 

يتم إاتساب مبالغ ال ائد للس م بتقسلم ربح السنا ال ائد إلى مالكي األا م ال اديا في العر ا األم على اللتواط اللرلح ل دد األا م 
 ال اديا القائلا خالل السناا  اقث أاه ل تولد أد اد مخفضا  ائلا، فإن ال ائد األاااي  اللخفض للس م متطااققنا  

 
 ال ائد األاااي  اللخفض للس م ال ائد إلى مالكي العر ا بنا ن على أااس الالاااد التاللا:يتم إاتساب 

 
 2022  2021 
    

    العائد )ألف درهم(
    :عائداد لغرض ااتساب ال ائد األاااي  اللخفض على الس م

 2,315,601  2,944,464 لالكي العر ال ال ائدالسنا ربح 
ا: التوزي اد اللستحقا لحامل السند  أداة اقوق الللكلا اللختلطا   -اا صن

 (51,645)   17إيضا   
 

- 
 2,892,819  2,315,601 
    

    المتوسط المرجح لعدد األسهم 
 7,862,629,603  7,862,629,603  اللتواط اللرلح ل دد األا م ال اديا لغرض ال ائد األاااي  اللخفض للس م

    
 0,295  0,368 العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى مالكي الشركة )درهم(
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 توزيعات األرباح   37
 

ــــاهلون في إلتلا    ــ ــــنويا اللن قدة في   افق اللســ ــ   1,179,394على توزيال أربا  اقديا الالغ   2022أبريل   11الجلعلا ال لوملا الســ
ـــــنا اللنت لا في  ـــــلار   31ألف درهم للســ ـــــ ما ا تر  مجلس اإلدارة، في التلاع   15بوا ال   2021ديســ فاراير   9اللن قد في    مفلس للســ

ـــــنـا اللن  16، توزيال أربـا  اقـديـا بوا ال  2023 ـــ ــ ــ ـــــ م للســ ـــ ــ ــ ـــــلار    31ت لـا في  فلس للســ ـــ ــ ــ للوافقـا   ااألربـا  اللقتراـ  ادا توزي ـ 2022ديســ
 اللساهلقن في الجلعلا ال لوملا السنوياا

 
 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  38
 

ــا افوذ لوهري على الطرف   ــلطرة على الطرف االخر أ  ملاراـــ ت تار الج اد ذاد عال ا عندما ي ون ألاد الج اد القدرة على الســـ
االخر عند اتخاذ القراراد اللاللا أ  التعـــغقللاا تتكون الج اد ذاد ال ال ا من اللســـاهم الرئلســـي  العـــر اد اللمقلا  أعضـــا  مجلس 

ــققن لللجلوعا  اإلدارة  موظفي اإلدارة ا ــ ــآد التاا ا ل ملرئلســ ــ ــر ط هذه الل امالد من  ال إدارة اللجلوعا  يتم  اللنعــ ــ ا يتم اعتلاد  ــ
 ا اعر ط متفق علق ا من  ال أعضا  مجلس اإلدارة أ  اإلدارةا   الدخول فق

 
ــا هاما  ــقون ألفا ظاي القااضــ ــاهلون الرئلســ ــر ا األم    ايلنل اللســ ــآد  العــ ــتنلار  اللنعــ ــر ا مبادلا لالاــ   اهاما   التاا ا ل ا   ــ

من خالل منعــاة تخضــال   لعــر افي االتاا ا ل اا إن ا وما أبوظاي هي مســاهم رئلســي غقر مبا ــر   العــر اد  اللســاهم الرئلســي    
تســلطر علق ا   التي  اللنعــآد   ذلكح وما أبوظاي  ا  أدااه ما يت لقا تعــلل األرصــدة  الل امالد اللوضــحا لســلطرة ا وما أبوظاي

 ا وما أبوظايا
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 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  38

 
 أرصدة الجهات ذات العالقة 38/1
 

 فله  هي  لا يلي:  إدرالهذاد ال ال ا   بلان اللر ل اللالي اللواد الذي تم   للج اداألرصدة ال اما 
 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    ( حكومة أبوظبي 1)
    

 809,762  1,220,246 ذمم مدينا تجاريا  أخرة 
    

 (987,907)  (185,069) ذمم دائنا تجاريا  أخرة 
 

 مولوداد ال قود
 

105,087 
  

41,987 
 

 مطلوباد ال قود 
 

(870,081) 
  

)9,934( 
    

 (112,848)  (131,582)   26دف اد مستللا مقدمان  إيضا  
         

    التابعة له ( مساهم رئيسي والشركات 2)
    

 34,825  60,835 ذمم مدينا تجاريا  أخرة 
 

 (113,190)  محتجلاد دائنا
 

(139,915) 
    

 (5,822)  (835) ذمم دائنا تجاريا  أخرة 
    

    الشركة األم والشركات التابعة لها 
    

 372,188  711,043 ذمم مدينا تجاريا  أخرة 
    

 (485,290)  (666,666) محتجلاد دائنا
    

 (322,720)  (27,675) ذمم دائنا تجاريا  أخرة 
    

    ( 4) شركات زميلة ومشاريع مشتركة
    

 25,361  1,729 مستحق من معر   معترك 
 

 جهات ذات عالقة معامالت مع 38/2
 

ــا  عنه في إن   ــ ــتالم اا اخالف ما تم اإلفصــ ــ ــلاااد أ  ااــ ــ اا لم يتم تقديم ضــ ــديدها اقدن ــ ــقتم تســ ــ ــلواا  اــ ــ ــتحقا غقر مضــ ــ اللبالغ اللســ
ــــا    ــــتر ا، لم يتم تكوين  10اإليضــ ــــاريال اللعــ ــــر اد اللمقلا  اللعــ ــــتحق من العــ ــــائر الئتلاالا اللتو  ا مقابل اللســ ــــص الخســ للخصــ

ـــــقل ا فللا  ــ ـــــ وك في تحصــ ــ ـــــص للديون اللعــ ــ ـــــتحقا إلى ل اد ذاد عال اا تحلل ا ض الذمم اللدينا من  مخصــ ــ يت لق االلبالغ اللســ
 انوادا 5إلى    2٪ انويان  تستحق السداد خالل 9اللعاريال اللعتر ا اسبا فائدة انويا ال دل 
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 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  38

 
 )يتبع( جهات ذات عالقة معامالت مع 38/2
 

ــــناخالل   ــ ــــلاق األعلال  ال ال اذاد  الج ادالل امالد ال اما مال    اات، الســ ــ ــــر ط متفق    اإلعتلاديا،  التي تم تنفقذها في اــ ــ  فقنا لعــ
 :الج ادعلق ا بقن 

 
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    
    ( حكومة أبوظبي 1)

 1,757,829  1,478,909 إيراداد 
 10,913  11,337 إيراداد أخرة 

 8,725  7,069 إيراداد تلويل من تلويل معر  
    له  مساهم رئيسي والشركات التابعة( 2)

  30,807  36,743 إيراداد 
 9,203  - إيراداد أخرة 

    الشركة األم والشركات التابعة لها ( 3)
 -  17,692 إيراداد 

 -  256,354   1 التطوير التكلفا اللتكادة على معاريال  قد 
 -  2,145,065   2التكلفا اللتكادة على معاريال تحت اإلدارة  

 -  20,978 تكاللف أخرة 
    الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ( 4)

 8,725  7,553 إيراداد تلويل 
    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين ( 5)

 17,179  32,777 ر اتب  م افآد  ملايا أخرة 
 973  1,060 ملايا ما ا د التوظلف 
 17,327  11,252 اوافل طويلا األلل 

 45,089  35,479 
    
 20,604  40,575 ( 4(، )3) المصاريف -( مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 6)
 
 لللعاريال  قد التطويرا  اإلاجازاعلال تطوير  قد  التي تم العتراف ب ا  السناالتكاللف اللتكادة خالل   النل هذي  1 
 
ــــاريالالتكاللف اللتكادة على   النل هذي  2  ــ ــــانلااا عن ا وما أبوظايا يتم االتحت اإلدارة    اللعــ ــ  دف اد هذه التكاللف مقابل   مقاصــ

 مقدما من ا وما أبوظاي ا
 
 ألف درهم ا  20,700: 2021ألف درهم    18,075،  امت العر ا بدفال م افآد أعضا  مجلس اإلدارة الالغ السناخالل    3 
 
    DRS، أاعــــاد العــــر ا براامج م افآد مؤللا   2022 لســــنال تلدة خالل التلا  الجلعلا ال لوملا تلا ــــلان مال الل افآد ال  4 

في   م افآت م٪ من  30لؤللا، يســــاهم أعضــــا  مجلس اإلدارة بنســــبا الل افآد  البراامج   خطط ألعضــــا  مجلس اإلدارةا الولب
اهلا إضــافلاا يتم ااــتنلار مســاهلا  ل من أعضــا  ٪   لســ 30العــر ا افس النســبا     تســاهملؤللا  الل افآد  البراامج   خطط

 اــقتم الدفال الا يتلا ــى مال اــلااــا م افآد مجلس إدارة مجلوعا الدارا       اداد األاــ م اللققدة  مجلس اإلدارة  العــر ا في 
ــقتم الدفال   ــا  مجلس اإلدارةاــ ا    ألعضــ ــنواد  في أ لاقدن ــ م اللققدة في  تكللف م أ  ا ايا مدة  ثالث اــ بنا ن على قللا  اداد األاــ  ا2022 اسناألف درهم ل ذا الاراامج اللت لق   7,200ا بلغت مستحقاد العر ا ، أي لا أااقذلك الو ت
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 )يتبع( وأرصدة مع جهات ذات عالقةمعامالت   38

 
 :جهات ذات عالقة أرصدة ومعامالت أخرى مع 38/2

 

ألف    2,703,774:  2021ديسلار    31ألف درهم    3,975,998  الالغ  2022ديسلار    31القر ض القائلا  لا في  إن    1 
التلويل على هذه القر ض   لانوك الخاض ا لسلطرة الح وما  اللساهم الرئلسيا بلغت تكلفاالسداد إلى ا درهم  مستحقا  

ألف   51,140:  2021ديسلار    31 السنا اللنت لا في    2022ديسلار    31ألف درهم للسنا اللنت لا في    105,432
 درهم ا 

: 2021ديسلار  31ألف درهم    8,887,275  الالغ  2022ديسلار    31يتم الاتفاظ االودائال  األرصدة الانكلا  لا في    2 
بنوك خاض ا لسلطرة الح وما  اللساهم الرئلسيا بلغت إيراداد التلويل على هذه الودائال ألف درهم  لدة    5,666,299

 ألف درهم ا 5,206: 2021ديسلار  31 السنا اللنت لا في  2022ديسلار  31ألف درهم للسنا اللنت لا في  52,874
ما  طرة الح وما  اللساهم الرئلسي  الصادرة من خالل بنوك خاض ا لسل  الانكلا الضلاااد    اإلئتلانخطاااد  بلغت قللا    3 

 ألف درهم ا 290,910: 2021ديسلار  31  2022ديسلار  31ألف درهم للسنا اللنت لا في   553,050 قللته
هتش ٪ من رأس اللال اللصدر لعر ا  وافلواس اارتنرز   100 على إاتحوذد الدار لإلاتنلاراد ال قاريا، السناخالل   4 

  ا  2  7/2  إيضا للساهم الرئلسي  اللحد دة من ا ريستر تد  مقو
٪  40بقنلا يلتلك اللساهم الرئلسي اسبا    االلاري  من أا م  ٪60  على  إاتحوذد الدار لإلاتنلاراد ال قاريا،  السناخالل    5 

  ا  3  7/2  إيضا  
 

 إلتزامات ومطلوبات طارئة  39
 

 إلتزامات رأسمالية  39/1
 اللتكادة هي  لا يلي:إن النفقاد الرأالاللا اللت ا د علق ا  غقر 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,814,665  5,678,563 معاريال  قد التطوير 
 9,235,913  15,783,285 إدارة معاريال

 93,446  95,633 أخرة 
 21,557,481  11,144,024 
 

اللجلوعا،  التي تم إبرام التفاقلاد   اللدارة من  ال تلنل إدارة اللعاريال اع ل رئلسي اللبالغ الت ا ديا اللتبقلا اللت لقا االلعاريال  
ألف درهم   15,518,349نلااا عن ا وما أبوظايا  يعلل ذلك مالغ  االاللت لقا ب ا مال اللقا لقن  ااتلرد تحت اام اللجلوعا  

 ر ا الدار لللعاريال ذاماما   ر ا تاا ا للعر ا   التي اقتم تلويل ا   إلتلامادألف درهم  من    8,746,856  :2021ديسلار    31 
 من انا إلى خلس انوادا تترا   مقدمنا من  ال ا وما أبوظايا يتم توزيال اللتلاماد اللذ ورة أعاله على فترة 
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 )يتبع( إلتزامات ومطلوبات طارئة 39

 
 إلتزامات عقود إيجار تشغيلية  39/2
 

 اللجلوعا  لؤلر 
 

انوادا   5ال قاريا الاتنلاريا اللللو ا لللجلوعا  ل ا  ر ط تترا   بقن انا      اللحفظاعلى    اأبرمت اللجلوعا عقود إيجار تعغقلل
ل يللك اللستالر ن خلار  را  ال قار عند اات ا  فترة اإليجارا تتضلن ترتقباد إيجار ال قاراد التجاريا فقراد لتل قن اللرال ا 

السائدةا   السوق  لظر ف  التصاعديا لراوم اإليجار  فقنا  خلاراد  الد ريا  على  مدة   للتخارجتحتوي ا ض عقود اإليجار  ا ايا   ال 
 اإليجارا 

 
إن الحد األداى من عقود اإليجاراد اللستقاللا اللستحقا الولب عقود اإليجار التعغقللا غقر القابلا لإللغا  اللت ا د علق ا  لا في 

 ديسلار هي  لا يلي:  31
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    مبااي: 
 992,440  1,353,378 خالل انا  اادة 

 2,421,609  3,399,640 من السنا الناالا اتى الخامسا
 1,692,257  2,035,476 ا د خلس انواد

 6,788,494  5,106,306 
 

ا عقود إيجار اقث يحق   ااتالم اإليجار على أااس   لللجلوعاااإلضافا إلى التلاماد اإليجار اللذ ورة أعاله، لدة اللجلوعا أيضن
 م دل د ران اللستالرين  راوم الخدماا

 
 المطلوبات الطارئة  39/3

 
 خطاااد إعتلاد  ضلاااد بنكلا 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 740,195  861,399 خطاااد إعتلاد  ضلاااد بنكلا 
    

 2  2 اصا اللجلوعا في اللطلوباد الطارئا للعاريال معتر ا   ر اد زمقلا
 

ــــلن ـــ ــ ــ ــــلاااد بنكلا  خطاااد اعتلاد اقللا   تتضــ ـــ ــ ــ ألف درهم  مت لقا    395,937:  2021ألف درهم    364,019اللطلوباد أعاله ضــ
 الللجلوعا تاا امقا لد  اعر ا

 
 محتملة مطالبة قانونية  39/4
 

ــد اللجلوعا تت لق ا قد تم توقل ه في  2022في يناير   ـــ ــابق دعوة ضــ ـــ ــنا،  دم مورد اــ ـــ ـــــت 2022يواقو  28ا في  2007  اــ ، رفضــ
ـــــلا االكامل التي   ــ اللورد، بنا ن على الرأي اللقدم من  ال لجنا من الخارا  الل قنقن من  ال من  ال  رف  ا  تم  اللح لا البتدائلا القضــ ـــــتئنــاف لم يقــدم أي اقــائق لوهريــا أخرة  لكنــه ط ن في رأي الخارا ا  ،  ــدم  2022اللح لــاا في يولقو   ـــ ــ ــ مح لــا     ــامــتاللورد ااــ

ــتئناف ــ ــلار   اإعادة  الاــ ــ ــــت مح لا  2022ت ققن افس هقئا الخارا  الل قنقن من  ال اللح لا للنظر في هذا الط نا في ديســ ، رفضــ
 ا2023فاراير   27 ال   النقضعلى مح لا  األمريجب على اللورد أن ي رض لصالح الدارا   الط ن اللقدمالاتئناف  
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 األدوات المالية  40

 السياسات المحاسبية الهامة   40/1
اللســتخدما،  يعــلل ذلك فئا العتراف  أاــاس القلاس  أاــاس إدراج تم اإلفصــا  عن تفاصــقل الســلااــاد اللحااــالا ال اما  الطرق  

ــا  ر م   ــاريف، فللا يت لق ا ل فئا من اللولوداد اللاللا  اللطلوباد اللاللا  أد اد اقوق الللكلا في ايضــ اول  3اإليراداد  اللصــ
 الالاااد اللاللا اللوادةا

 فئات األدوات المالية  40/2
 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

    الموجودات المالية 
 20,002  29,797 ااتنلار في مولوداد ماللا االقللا ال ادلا من خالل الدخل العامل االخر 

 21,657  68,837 ااتنلار في مولوداد ماللا االقللا ال ادلا من خالل الربح أ  الخسارة
 20,299  207,045 مولوداد ماللا معتقا 

 77,475  179,744 اللطفاة  االتكلفامولوداد ماللا 
 15,135,082  18,565,756 ذمم مدينا  النقد  األرصدة لدة الانوك  االتكلفا اللطفاة  

 19,051,179  15,274,515 
    

    المطلوبات المالية 
 20,441,769  24,546,778 مطلوباد ماللا مقااا االتكلفا اللطفاة 

 6,648  - ماللا معتقا اطلوباد
 24,546,778  20,448,417 

 المخاطر المالية  40/3
ألاــــواق اللاللا اللحللا  ال الللا،  مراقبا  ادارة  لالوصــــول    تنســــققللجلوعا خدماد لألعلال،  ل   الخلينا ســــم تلويل العــــر اد  يقدم

ـــــلـا  التو  ـاد التي تم إعـدادهـا داخللـان  التي   ـــ ــ ــ تقوم اللخـاطر اللـاللـا اللت لقـا ا لللـاد اللجلوعـا بنـا ن على النلـاذج  ال المـاد القلـااــ
اطر ال للا  مخاطر أاــ ار الت رضــاد اســب درلا  اجم اللخاطرا تتضــلن هذه اللخاطر مخاطر الســوق  الا في ذلك مخ   بتحلقل

ــــ ى اللجلوعا للحد من تاثقر هذه اللخاطر اللاللا من خالل  ــ ــ ــــقولاا تســ ــ ــ ــــ ار   مخاطر الئتلان  مخاطر الســ ــ ــ الفائدة  مخاطر األاــ
ااــتخدام تقنلاد إدارة مخاطر منااــبا  يعــلل ذلك ااــتخدام األد اد اللاللا اللعــتقا للتحوط من الت رض لللخاطرا يتم إدارة ااــتخدام 
ــقولا  الحر ا اللتو  ا في م دل الفائدة  م دلد تحويل   ـــ ــ ــوق  مر ل الســ ـــ ــ ــتقاد األد اد اللاللا  فقان لتحلقل اإلدارة لتول اد الســ ـــ ــ معــ
ــتلرا ل تقوم اللجلوعا االدخول أ  اللتالرة في األد اد اللاللا الا في ذلك  ــ ل  مســ ال لالد األلنالا التي تقوم اإلدارة الرال ت ا اعــ

 اد اللاللا ألغراض اللضارباامعتقاد األد  

 رأس المال  مخاطر 40/4
في اللجلوعا ااا ا  ادرة على الاتلرار في األعلال بقنلا تقوم االحصول على  اللنعآدتقوم اللجلوعا اإدارة رأالال ا للتامد من أن 

ــدة  ــاهلقن من خالل الحد األمنل ألرصـ ــاد    اقوق الللكلاا لم يتم إلرا الدين   ال ائد األعلى لللسـ ــلااـ تغققراد  اقرة على أهداف أ  اـ
 ا2021    2022ديسلار   31أ  علللاد إدارة رأس اللال خالل السنا اللنت لا في 

 
ـــ وك غقر   ــ ــ ـــدة لدة الانوك،  اقوق الللكلا اليتكون هل ل رأس اللال من الصــ ــ ــ ـــند ق  األرصــ ــ ــ قابلا للتحويل  القر ض  النقد في الصــ

ــر ا  التي تتكون من ــ ــادر  الاتلاطلاد   ال ائدة للالكي العــ ــ ــتبقاة األربا    أداة اقوق الللكلا اللختلطا  رأس اللال الصــ ــ  لا هو    اللســ
 اللوادا  الللكلااقوق  بلان  مفصح عنه في بلان التغققراد في  
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 )يتبع( األدوات المالية 40

 )يتبع( رأس المال مخاطر 40/4
ب دف ت ليل اجا  األعلال على اللدة الطويل  في ظل الظر ف ال تصـــاديا اللتغقرة تقوم اللجلوعا الراقبا  ت ديل هل ل رأاـــلال ا 

ــاهلق اا يتم تحققق ذلك من خالل الجلال بقن إلرا اد إدارة اللخاطر الا في ذلك مراقبا  األلل مال اللحافظا على عوائد مجليا  ــ للســ
 السقولا  خفض تكاللف التلويل  الرا اد صارما لتققلم الاتنلاراد  الحفاظ على مقايلس عاللا إلدارة األعلالا

 
لنقديا  تققلم مقدرت ا على ااــــتلفا  اللتلاماد الت ا ديا  تخضــــال اللرا اد اللاللا الرئلســــلا للرال ا د ريا تتضــــلن تو  اد التدفقاد ا

  تو  اد مستوياد اللديوالا  اللتلام الواثقق ال تراض االرغم من عدم تحديد أي أهداف ب ذا الخصو ا  
 

: 2021   ٪5,5، بلغ الل دل اللرلح لتكلفا الديون  2022ديســــلار  31 لا في    ,تقوم اللجلوعا الراقبا تكلفا ديوا ا اعــــ ل مســــتلر
  ,يتم تققلم فر  الاتنلار  التطوير مقابل عائد مالئم على اقوق الللكلا لضلان تحققق قللا طويلا األلل لللساهلقن  , 2,81٪

 
ــر ط   ــ ـــ ــ ــ ــافي الللكلا11:  2021من اتفاقلاد القر ض    12تتطلب مواثقق  ــ ــ ـــ ــ ــ عدد ثالثا يتطلب   ,  ااتفاظ اللجلوعا احد أداى لصــ

ــافي ملكلا اللجلوعا يالغ   ر ض ـــ ــ ــر اد   6اد أداى لصــ ـــ ــ ــافي الللكلا إلادة العــ ـــ ــ مللار درهم،  تتطلب أرب ا  ر ض اد أداى لصــ
 ,مللار درهم 4التاا ا يالغ 

 مخاطر السوق  40/5
تغققراد في إن مخاطر الســـــوق هي مخاطر تذبذب القللا ال ادلا أ  التدفقاد النقديا اللســـــتقاللا ألصـــــل مالي أ  التلام مالي اتلجا لل

ــوق  ــ ــ ــ ار الســ ــ ــ ــوق  تتكون  ,أاــ ــ ــ ــ ار الفائدة  مخاطر   منمخاطر الســ ــ ــ ثالثا أاوا  من اللخاطر: مخاطر ال لالد األلنالا  مخاطر أاــ
ــلال ــ ــ م  مخاطر الســ ــ ــ ار األاــ ــ ــ ار األخرة، منل مخاطر أاــ ــ ــوق القر ض  تتعــــــ  ,األاــ ــ  الانكلا لل األد اد اللاللا اللتاثرة الخاطر الســ

 ,اللاللا  األد اد اللاللا اللعتقا اللولوداد الاتنلار في  

 مخاطر العمالت األجنبية أ( 
التغقراد في ا ر صرف  اتلجامخاطر ال لالد األلنالا هي مخاطر تقلب القللا ال ادلا أ  التدفقاد النقديا اللستقاللا للت رض  إن 

 اال لالد األلنالا
 

ـــــر ا تاا ا ألنالاتحويل   د تت رض اللجلوعا للخاطر مت لقا ب ـــــتنلارات ا في  ــ ـــــ ا االد لر األمري ي  ااــ فللا    ,ال لالد على  ر ضــ
يت لق ال امالد  أرصدة اللجلوعا االد لر األمري ي  الريال الس ودي، فإن اللجلوعا غقر م رضا للخاطر ال للا اقث أن الدرهم 

 ,اإلماراتي  الريال الس ودي مربوطان االلنا االد لر األمري ي
 
لخص الجد ل أدااه اســااــلا اللولوداد  اللطلوباد النقديا  غقر النقديا لللجلوعا للتغقراد في تحر اد صــرف ال لالد األلنالا  ي

٪ 5بنسـبا    ت/ ااخفضـ  ارتف تذي الصـلا  د   صـرف ال لالد األلنالااـ ر   لو  ان  التحلقل على الفتراضـاد  يسـتند  ,في ا ايا السـنا
 :ثابتا  خرة لللال اللتغقراد األ إاقا مال 

 
 صافي التعرض  المطلوبات الموجودات

التأثير على صافي  
حقوق الملكية  

 % 5 -لحساسية +/ 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

2022     
 62,688-+/ 1,253,769 ( 3,482,918) 4,736,687 لنله مصري 

     
2021     

 76,897 -+/ 1,537,941 (4,773,715)  6,311,656 لنله مصري 
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 )يتبع(  مخاطر السوق  40/5

 مخاطر سعر الفائدة ب( 
التغقراد في أا ار الفائدة في   اتلجاأا ار الفائدة في تقلب القللا ال ادلا أ  التدفقاد النقديا اللستقاللا لألداة اللاللا    تتلنل مخاطر

 االسوق 
 

تقوم اللجلوعا اإدارة هذه   ,إن اللجلوعا م رضا للخاطر م دل الفائدة اقث أن اللجلوعا تقترض أموال ال دلد فائدة ثابتا  متغقرة
 ا اللخاطر من خالل إاقا  م دل منااب بقن ال تراض ااا ار ثابتا  أا ار متغقرة،  بااتخدام عقود مقايضا أا ار الفائدة

 
 ا20   15   9في اإليضاااد  اللدرلات رض اللجلوعا لل دلد الفائدة على اللولوداد  اللطلوباد اللاللا ت
 

الخاصا ب ا،  التي تخضال   لل ايقر أا ار الفائدة التاللا ضلن عال اد محاابا التحوط  معلار م دل    لتحديثتت رض اللجلوعا 
 اللتحوط ل ا، تعتلل الانود 15 لا هو مدرج في اإليضا  ر م  ا  زبـ  آياور  م ان لق لا الفائدة: لقاور االد لر األمري ي  اياور  يعار إ

 امت اللجلوعا   اعلى الديون الصادرة االد لر األمري ي  الدرهم اإلماراتي اس ر فائدة متغقر  ديون مصدرة االد لر األمري ي  الدرهم
 هذا   اأا ار الفائدة الجديدةمعلار  لل الصناعلا التي تدير التحول إلى  من مختلف مجلوعاد ال   ربالراقبا السوق  اللخرلاد عن  

 ا ياوراليعلل اإلعالااد الصادرة عن اللنظلقن 
 

يتالف من مساراد ال لل التاللا: إدارة اللخاطر، الضرائب، الخلااا  آياورااتجااا لإلعالااد،  امت اللجلوعا بوضال براامج ااتقالي 
ال دف من الاراامج هو إن   ايخضال الاراامج إلدارة اللدير اللالي  الاتداما الذي يقدم تقاريره إلى مجلس اإلدارة  ا القااوالا  اللحاابا

م ان ت رضاد   بديلا  آياورف م  إلى م دلد مرلعلا  السلس  لتل قن الاتقال  خطا علل  تقديل ا  اددد   اداخل األعلال  اعداد 
حوط الساريا   امت بت ديل التفاقلاد لجللال هذه التس قالد  أد اد التحوط اااتننا  اللجلوعا لللال تس قالد القر ض  أد اد الت

أدااه إلى م دل لديد  اللدرلامن اللتو ال ت ديل مقايضا أا ار الفائدة الل لقا  ا اادة من ا لت ديل ا مال الل دل الخالي من اللخاطر
 ا 2023 اناخال  من اللخاطر في الربال األ ل من 

 
في الو ت الحالي، لم ي ن هناك أي تولله   امن اللخاطر  ياتستخدم لللال القر ض اللستقاللا االد لر األمري ي ا ر لديد خال 

 ا 2023 انااعان أي تغققر في مؤ ر إياور اللرل ي للدرهم  ل يتو ال أي تغققر في 
 
معلار   ت ديلاساب    9  ر م  في اطاق ت ديالد اللعلار الد لي للتقارير اللاللا  اللتحوط ل ا للا يلي تفاصقل أد اد التحوط  الانود  ف

التحوط اسب او   الفائدة،  الانود    ام دل  ل ا تتطابق  ر ط  اللقابلا  اللتحوط  التحوط  ااد اد  الخاصا  تلك  تت رض   االلدرلا مال 
 : فائدة اقث تقترض اللجلوعا األموال ااا ار فائدة ثابتا  متغقرةاللجلوعا للخاطر أا ار ال

 

 نوع األداة  نوع التحوط
تاريخ 

 التحوط من القيمة اإلسمية اإلستحقاق
     

اتفاقلا مبادلا ا ر  
 الفائدة 

أ  ر   3ااتالم ا ر لقاور للدة 
  دفال مقايضا ا ر فائدة ثابتا 

ديسلار  27
2023 

د لر   50,000,000
 أمري ي 

 أ  ر لقاور  3

     

 تحلقل اساالا م دل الفائدة 
االنسبا   اتم تحديد تحالقل الحساالا أدااه بنا ن على الت رض لل دلد الفائدة لألد اد غقر اللعتقا  لا في ا ايا فترة التقارير اللاللا

لللولوداد  اللطلوباد ال دلد متذبذاا، يتم إعداد التحلقل اافتراض أن مالغ األصل أ  اللتلام  لا في ا ايا  ل فترة تقارير ماللا 
 امان  ائلان طوال السنا

 
رتفال/ ااخفض ربح اقطا أااس  تم الاتفاظ ا افا اللتغقراد األخرة ثابتا ل  100في اال أن م دلد الفائدة أعلى/ أ ل ال دل  

  األف درهم  22,980: زيادة/ اقص الالغ 2021ألف درهم   15,357الالغ  2022ديسلار  31اللجلوعا للسنا اللنت لا  لا في 
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 )يتبع( الماليةاألدوات  40

 )يتبع(  مخاطر السوق  40/5

 )يتبع( مخاطر سعر الفائدةب( 
 عقود تبادل أا ار الفائدة 

 توافق اللجلوعا الولب عقود تبادل أا ار الفائدة على مبادلا الفرق بقن مبالغ م دل الفائدة النابت  اللتذبذب  التي يتم ااتساب ا على 
تل ن هذه ال قود اللجلوعا من تخ لض مخاطر تغققر م دلد الفائدة على القللا ال ادلا   اعلق ا أااس مبالغ رئلسلا إاللا متفق  

 الال تراض الصادر ال دلد فائدة محددة  ت رضاد التدفقاد النقديا على الدين الصادر ال دلد متغقرة

 تحوط التدفقاد النقديا 
لا ا تبادل أا ار فائدة متذبذاا مقابل أا ار فائدة ثابت  تحوطاد تدفقاد  يتم تحديد  افا عقود تبادل أا ار الفائدة  التي يتم الو 

يتم تبادل أا ار  ااقديا  ذلك ب دف التقلقل من ت رض اللجلوعا للتدفقاد النقديا الناتجا عن ال تراض الولب أا ار فائدة متذبذاا
  االفائدة  اداد القرض في افس الو ت

 
 ا اللاللا لللجلوعا مال أطراف مقابلا ت لل في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدةتم الت ا د على معتقاد األد اد 

 مخاطر االئتمان  40/6
تتلنل مخاطر ائتلان اللجلوعا في مخاطر ت نر الطرف اللقابل في الوفا  االتلاماته الت ا ديا ملا يؤدي إلى تكاد اللجلوعا لخسارة  

  اماللا
 

 اع ل من أاعطت ا التعغقللا  من األاعطا التلويللا اع ل أاااي  إن النوااي الرئلسلا التي تت رض فق ا اللجلوعا للخاطر الئتلان  
 ااألرصدة لدة الانوك  اللولوداد اللاللا اللعتقا  اللولوداد السائلا   هيأاااي ذمم مدينا تجاريا  أخرة  

 
ل فقط مال أطراف مقابلا ذاد  درة ائتلاالا  واقلا للتخ لف من مخاطر الخسارة اللاللا الناتجا  امت اللجلوعا بتطاقق الااا الت ام

تس ى اللجلوعا إلدارة مخاطر الئتلان من خالل مراقبا لللال الت رضاد الئتلاالا  الحد من الل امالد مال أطراف   اعن الت نر
 ال ذه األطراف اللقابلا على احو  مستلرمقابلا محددة للست ذاد عال ا  تققلم القدرة الئتلاالا 

 
ا اعتلاد اللوافقاد الدائنا  الرا اد اللراقبا األخرة لضلان اتخاذ إلرا اد اللتاا ا لاترداد الديون اللتاخرة ااإلضافا إلى   ايتم أيضن

ااس فردي في ا ايا فترة التقرير للتامد ذلك، تقوم اللجلوعا الرال ا اللالغ القابل لالاترداد لكل دين تجاري  ااتنلاراد اللدينا على أ
في هذا الصدد، ترة اإلدارة أن مخاطر الئتلان لللجلوعا  د  امن تكوين مخصص خسارة  اف  مقابل اللبالغ غقر القابلا لالاترداد

صورة مستلرة على الحالا يتم إلرا  تققلم الئتلان ا  اتتكون الذمم اللدينا التجاريا من عدد  اقر من ال لال   اإاخفضت اصورة لوهريا
 االلاللا للذمم اللدينا

 
إن مخاطر الئتلان على األموال السائلا  األد اد اللاللا اللعتقا محد دة ألن األطراف اللقابلا هي بنوك ذاد تصنلفاد ائتلاالا 

 ا عاللا مخصصا من  ال   الد التصنلف الئتلااي الد للا

 تر قل مخاطر الئتلان 
ر الئتلان عندما ي لل عدد من األطراف اللقابلا في أاعطا ملاثلا أ  في أاعطا في افس اللنطقا الجغرافلا، أ  ينتج تر قل مخاط

عندما ي ون لدي م افس الخصائص ال تصاديا  التي تج ل  ابلقت م للوال ا اللتلاماد الت ا ديا تتاثر اع ل ملاثل مال التغققراد في 
يعقر تر ل مخاطر الئتلان إلى الحساالا النسالا ألدا  اللجلوعا تجاه التطوراد التي   ,  غقرها الظر ف ال تصاديا أ  السلاالا أ

تم اإلفصا  عن تفاصقل تر ل أرصدة الذمم التجاريا اللدينا في اإليضا  ر م   ,تؤثر على  طا  أعلال م قن أ  منطقا لغرافلا م قنا
طر الئتلان من خالل ااتالم مدفوعاد األ ساط، في ا ض الحالد الجوهريا، ت تقد اإلدارة اااه يتم التخ لف من تر ل مخا ,11/1

 التي  د تتلح لللجلوعا ت ا ديان الاتفاظ ب ا في اال عدم امتلال اللتلاماد الت ا ديا اللتبقلا ب دف تغطلا الخسائر التي تتكادها 
 ا اللجلوعا
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 )يتبع( األدوات المالية 40

 )يتبع(  مخاطر االئتمان 40/6

  يتبال   تر قل مخاطر الئتلان
بنك   15لانك محلي       فر  ألناي بنك محلي    15٪  من الودائال لدة  100:  2021٪   100، تم إيدا   2022ديسلار    31في  

تم تققلم األرصدة لدة الانوك على أا ا تحتوي على مخاطر ائتلان ت نر عن اللتلاماد  األناي في مصر  اللللكا ال ربلا الس وديا
وم  اللللكا ال ربلا الس وديا  التي يق ، مصرمنخفضا اقث أن هذه الانوك هي بنوك رئلسلا ت لل في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة

   االانك اللر لي الرا ات ا في الد ل اللت لقا ب ا 
 

إن القللا التي تلنل الحد األعلى للت رض للخاطر الئتلان االنسبا لللولوداد اللاللا  لا في ا ايا فترة التقارير اللاللا في اال 
  ات نر الطرف اللقابل عن أدا  التلاماته تسا ي تقريبان قلل ا اللدرلا 

  ا  ضلاااد  تحسقناد ائتلاالا أخرة محتفظ ب رهوااد
ــقناد ائتلاالا أخرة لتغطلا مخاطرها الئتلاالا اللرتبطا الولودات ا اللاللا، إل أاه يتم  ــ ــ ــلاااد أ  تحســ ــ ــ ل تحتفظ اللجلوعا ااي ضــ

ــلواا على الواداد ال قاريا ذاد ال ال ا  تخ لف مخاطر ـــ ــ ــ ــلا بتطوير ال قاراد ألا ا مضــ ـــ ــ ــ ل  االئتلان اللرتبطا االلدينقن ذاد الصــ
ـــــلح لللجلوعـا بالال أ  إعـادة تـامقن الواـداد ال قـاريـا ذاد ال ال ـا في اـالـا الت نر من  اـل الطرف اللقـابـل ـــ ــ ــ لم تكن هنـاك أي   اُيســ

 ايا ذاد ال ال اتغققراد هاما في لودة الواداد ال قار 

 مخاطر السيولة  40/7
ـــــب  ذلك إلدارة  ـــــقولا منااــ ـــــقولا على عاتق إدارة اللجلوعا  التي  امت اإعداد إطار إدارة مخاطر اــ ـــــؤ للا إدارة مخاطر الســ تقال مســ

ولا من خالل تقوم اللجلوعا اإدارة مخاطر الســق  امتطلباد اللجلوعا النقديا  الســقولا على اللدة القصــقر  اللتواــط  الطويل األلل
ــــتقاللا  ــ ــــ قالد  ر ض ملتلم ب ا،  عن طريق مراقبا التدفقاد النقديا الف للا  اللســ ــ ــــ قالد بنكلا  تســ ــ الاتفاظ اااتلاطلاد  افلا  تســ

 اعلى احو  مستلر،   ذلك من خالل مقابلا تواري  ااتحقاق اللولوداد  اللطلوباد النقديا
 

 :2021    2022ديسلار  31طلوباد اللاللا لللجلوعا في  يلخص الجد ل أدااه ااتحقا اد اللولوداد  الل
 

 من شهر إلى  أقل من شهر 
 أشهر  3

 أشهر  3من 
 إلى سنة 

 من سنة إلى 
 سنوات  5

 أكثر  
 اإلجمالي  سنوات  5من 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       2022ديسمبر  31

       المطلوبات المالية 
 11,857,993 - 1,573,812 6,391,062 3,290,995 602,124   1أد اد ل تحلل فائدة  

 3,681,917 1,836,750 1,808,062 37,105 - - ص وك غقر  ابلا للتحويل  
 6,613,641 - 6,005,937 590,161 4,792 12,751 متغقرة أد اد ال دلد فائدة  

 763,803 493,213 209,494 21,747 33,602 5,747 مطلوباد عقود اإليجار 
 22,917,354 2,329,963 9,597,305 7,040,075 3,329,389 620,622 المجموع 

       2021ديسلار  31
       المطلوبات المالية 

 8,460,531 - 346,023 5,659,446 2,202,305 252,757   1أد اد ل تحلل فائدة  
 3,677,851 1,836,750 1,802,420 23,023 - 15,658 ص وك غقر  ابلا للتحويل  

 4,723,442 - 4,436,226 21,390 263,795 2,031 متغقرة أد اد ال دلد فائدة  
 505,873 293,339 161,410 15,008 32,913 3,203 مطلوباد عقود اإليجار 

 6,648 - 6,648 - - - أد اد ماللا معتقا 
 17,374,345 2,130,089 6,752,727 5,718,867 2,499,013 273,649 المجموع 

 ا تتضلن  دائال تامقن من ال لال    1 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   41
 

 القللا ال ادلا لللولوداد اللاللا  اللطلوباد اللاللا التي ل يتم قلاا ا االقللا ال ادلا  لكن اإلفصا  عن القللا ال ادلا مطلوب 
 

 اللطلوباد اللاللا التي تم إدرال ا االتكلفا اااتننا  ما هو موضح في الجد ل التالي، في رأي اإلدارة فإن القلم اللدرلا لللولوداد  
 ا اللطفاة في الالاااد اللاللا اللوادة تقارب قللت ا ال ادلا

 
 2022 2021 
إجمالي القيمة   

 المدرجة
 القيمة  
 العادلة 

إللالي القللا 
 اللدرلا

 القللا 
 ال ادلا 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     المالية بالتكلفة المطفأة المطلوبات 
 2,012,858 1,842,615 1,803,119 1,847,445   19 إيضا   1ص وك ر م 
 1,987,198 1,835,236 1,683,694 1,834,473   19 إيضا   2ص وك ر م 

     
 

 افي التسلسل ال رمي للقللا ال ادلا 1يتم تصنلف الص وك غقر القابلا للتحويل ضلن اللستوة 
 

 القللا ال ادلا لللولوداد اللاللا لللجلوعا التي تم قلاا ا االقللا ال ادلا على أااس متكرر 
 

يقدم الجد ل التالي م لوماد اول القلم ال ادلا  ايتم قلاس ا ض اللولوداد اللاللا لللجلوعا االقللا ال ادلا في ا ايا  ل فترة تقرير
 : 2021ديسلار  31   2022ديسلار  31ل ذه اللولوداد اللاللا  لا في 

 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
     

     2022ديسمبر  31
ال ادلا من خالل  إاتنلاراد في مولوداد ماللا االقللا  

 الدخل العامل االخر 
    

 29,797 2 - 29,795   9أا م  إيضا  
ال ادلا من خالل   إاتنلاراد في مولوداد ماللا االقللا 

 الربح  الخسارة 
    

 68,837 68,837 - -   9صناديق  إيضا  
     

     2021ديسلار  31
ال ادلا من   خالل  إاتنلاراد في مولوداد ماللا االقللا 

 الدخل العامل االخر 
    

 20,002 2 - 20,000   9أا م  إيضا  
ال ادلا من خالل   إاتنلاراد في مولوداد ماللا االقللا 

 الربح  الخسارة 
    

 21,657 21,657 - -   9صناديق  إيضا  
     

 اخالل السنا الحاللا أ  السااقا 3أ  اللستوة  2اللستوة  ،1لم تكن هناك تحويالد خالل السنا من اللستوة 
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 المعلومات القطاعية   42

 
 قطاعات األعمال 42/1
 

 اللجلوعا اللستلرة هي  لا يلي:إن الل لوماد القطاعلا ل لللاد 
 

 2022ديسمبر  31السنة المنتهية في 
 

    الدار لإلستثمار   الدار للتطوير 

 
 تطوير 

 وبيع العقارات 
 خدمات  

 إدارة المشاريع 
الشركات  

  التابعة في مصر
إستثمارات  

 عقارية 
 الضيافة 
 التعليم  والترفيه 

اإلستثمارات  
  الرئيسية

غير موزعة/  
 الموحدة  حذوفات 

 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            إيراداد  دخل تالقر من علال  خارلققن 

 5,987,439 -  951,667 592,278 414,307 -  75,859 1,125,042 2,828,286 مال مر ر الو ت  -
 3,336,624 -  - - 413,519 -  1,328,585 8,897 1,585,623 في زمن محدد  -
 1,875,964 -  - - - 1,865,909  10,055 - - التالقر  -

 - (231,070)  159,586 - - 69,320  - 2,164 - ما بقن القطاعاد 
 11,200,027 (231,070)  1,111,253 592,278 827,826 1,935,229  1,414,499 1,136,103 4,413,909 ( 1إجمالي اإليرادات )

            
 (6,321,608) 146,018  (884,894) (352,198) (593,982) (274,832)  (837,707) (620,298) (2,903,715) تكلفا اإليراداد اااتننا  راوم الخدما 

 (144,590) -  - - - (144,590)  - - - مصاريف راوم الخدما 
 4,733,829 (85,052)  226,359 240,080 233,844 1,515,807  576,792 515,805 1,510,194 إجمالي الربح 

            
 
 ا ألف درهم يلنل إيراداد راوم الخدماد 144,590يتضلن إللالي إيراداد اإلاتنلاراد ال قاريا مالغ   1 
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 )يتبع(المعلومات القطاعية   42

 
 )يتبع( قطاعات األعمال 42/1
 

 : يتبال  إن الل لوماد القطاعلا ل لللاد اللجلوعا اللستلرة هي  لا يلي
 

 2022ديسمبر  31السنة المنتهية في 
   الدار لإلستثمار   الدار للتطوير                    

 تطوير   
 وبيع العقارات 

 خدمات  
 إدارة المشاريع 

 الشركات التابعة 
  في مصر 

 إستثمارات 
 عقارية

 الضيافة
 التعليم  والترفيه 

 اإلستثمارات
 الرئيسية

 غير موزعة/ 
 الموحدة  حذوفات 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
           

 4,733,829 (85,052) 226,359 240,080 233,844 1,515,807  576,792 515,805 1,510,194 إجمالي الربح 
           

 (442,639) (7,700) (4,436) (5,262) (4,162) (9,412)  (120,496) (9,222) (281,949) مصاريف بلال  تسويق 
 (342,790) 44,437 (35,330) (49,305) (192,658) (39,063)  (6,228) (9,800) (54,843) اات الك  اطفا  

 (63,837) (102,698) (2,615) (1,745) 311,356 (67,227)  (97,669) - (103,239) مخصصاد ااخفاض القللا/  طب، صافي 
 (1,091,910) (67,012) (119,425) (84,913) (21,011) (229,923)  (170,571) (55,933) (343,122) مصاريف علوملا  اداريا 

 (165) - 43 (41) - (167)  - - - م سب/  خسارة  من إاتب اد ملتلكاد  آلد  م داد 
 442,797 - - - - 372,920  69,877 - - م سب إعادة تققلم إاتنلاراد عقاريا، صافي 

 28,992 - - - - 28,992  - - - إاتب اد ااتنلار عقاري م سب من 
 (7,765) - - - - (7,765)  - - - اصا في الخسارة من  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا 

 9,104 - - - - 9,104  - - - م سب من  را  صفقا 
القللا ال ادلا من إعادة تققلم مولوداد االقللا ال ادلا من خالل الربح أ    م سب
 الخسارة

- - -  - - - - 4,708 4,708 

 217,643 (19,716) 2,045 2,375 3,461 51,279  72,908 14,822 90,469 إيراداد تلويل
 (397,348) 51,455 (9,717) (4,741) (9,000) (369,191)  (48,675) (713) (6,766) تكاللف تلويل 
 92,348 5,029 10,728 5,845 - 16,451  41,944 682 11,669 إيراداد أخرة 
 (39,234) - - - - -  (39,234) - - ضريبا الدخل

 3,143,733 (176,549) 67,652 102,293 321,830 1,271,805  278,648 455,641 822,413 ربح السنة 
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 )يتبع(المعلومات القطاعية   42

 
 )يتبع( قطاعات األعمال 42/1

 
 2021ديسلار  31السنا اللنت لا في 

 
   الدار لإلاتنلار   الدار للتطوير  

 
 تطوير 
 ال قاراد بلال  

 خدماد 
 إاتنلاراد عقاريا  إدارة اللعاريال

 الضلافا
 اللوادة  غقر موزعا/ اذ فاد  اإلاتنلاراد الرئلسلا الت للم  الترفله   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
          

          من عمالء خارجيين ودخل تأجير  إيرادات  
 5,623,848 -  908,653 531,804 211,048 -   1,356,245 2,616,098 مال مر ر الو ت   -
 1,282,797 -  -  -  222,140 -   32,924 1,027,733 في زمن محدد   -
 1,669,305 -  -  -  -  1,669,305  -  -  التالقر   -

 -   159,024  133,682 4,604 -  20,738  -  -  ما بقن القطاعاد
          
          

 8,575,950  159,024  1,042,335 536,408 433,188 1,690,043  1,389,169 3,643,831 (1إجمالي اإليرادات )
          

  4,859,578  135,875  824,271   329,349   349,252   279,154    949,235   2,264,192  تكلفا اإليراداد اااتننا  راوم الخدما 
  116,328  -  -  -  -   116,328   -  -  الخدما مصاريف راوم  

          
          

 3,600,044  23,149  218,064 207,059 83,936 1,294,561  439,934 1,379,639 إجمالي الربح 
          



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

                  107 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
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 )يتبع(المعلومات القطاعية   42

 
 )يتبع( قطاعات األعمال 42/1

 
 2021ديسلار  31السنا اللنت لا في 

 

      الدار لإلاتنلار   الدار للتطوير  
 تطوير   

  بلال ال قاراد 
 خدماد  

 اللعاريال إدارة 
 إاتنلاراد   

 عقاريا 
 الضلافا 

اإلاتنلاراد   الت للم   الترفله  
 الرئلسلا

غقر موزعا/  
 اللوادة  اذ فاد 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
          

 3,600,044 (23,149) 218,064 207,059 83,936 1,294,561  439,934 1,379,639 إللالي الربح 
          

 (182,592) (2,961) (6,316) (4,541) - (13,707)  (114)  (154,953) مصاريف بلال  تسويق 
 (250,189) 6,770 (20,657) (44,715) (144,213) (17,522)  (22,715) (7,137) اات الك  اطفا  

 (247,051) - (2,044) 382 (490) (39,102)  - (205,797) صافي  ،مخصصاد ااخفاض القللا/  طب 
 (683,470) (25,253) (102,638) (57,081) (6,891) (181,842)  (30,308) (279,457) مصاريف علوملا  اداريا 

 (2,037) (3,176) - - - -  1,139 - ملتلكاد  آلد  م داد من إاتب اد   خسارة  /م سب
 146,383 - - - - 135,736  - 10,647 إاتنلاراد عقاريا، صافي م سب إعادة تققلم 

 14,637 - - - - 14,637  - - م سب من إاتب اد ااتنلاراد عقاريا
 (8,214) - - - - (8,214)  - -  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا الخسارة من اصا في 

 99,469 - - - - -  - 99,469 م سب من  را  صفقا 
القللا ال ادلا من إعادة تققلم مولوداد االقللا ال ادلا من خالل الربح أ   خسارة 
 الخسارة 

- -  - - - - (1,271) (1,271) 

 48,444 (10,825) 10 29 - 3,444  - 55,786 إيراداد تلويل
 (265,558) 13,400 (2,978) (4,639) - (238,629)  (540) (32,172) تكاللف تلويل 
 64,854 3,761 4,501 - - 564  - 56,028 إيراداد أخرة 

 2,333,449 (42,704) 87,942 96,494 (67,658) 949,926  387,396 922,053 ربح السنا 
          
          

 ألف درهم يلنل إيراداد راوم الخدمادا  116,328  يتضلن إللالي إيراداد اإلاتنلاراد ال قاريا مالغ 1 
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 )يتبع(المعلومات القطاعية   42

 
 )يتبع( قطاعات األعمال 42/1
 

 الرأالاللا  اللعاريال هي  لا يلي: إن مولوداد  مطلوباد القطاعاد  النفقاد 
 

   الدار لإلستثمارات   الدار للتطوير 

 
تطوير وبيع 

 العقارات 
خدمات إدارة  

 المشاريع 
الشركات التابعة  

  في مصر
إستثمارات  

 عقارية 
الضيافة  

 التعليم  والترفيه 
اإلستثمارات  

 المجموعة  حذوفات  غير موزعة  الرئيسية
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  

            2022ديسمبر  31كما في 
            

26,490,88  4,627,620 5,744,487 7,592,656 مجلو  اللولوداد 
1 

4,306,817 869,854 1,275,340 10,159,846
* 

208,483 61,275,984 

            
 2,429,753 - 82,830 136,981 169,206 1,859,991 -  20,175 32,628 127,942 افقاد رأالاللا 

            
 9,527,772 - - - - - 6,278,247  788,063 - 2,461,462 افقاد اللعاريال 

            
            2021ديسلار  31ملا في 

 49,542,737 (14,956) *5,167,253 870,953 728,210 2,116,305 18,996,384  6,397,069 4,071,997 11,209,522 مجلو  اللولوداد 
            

 455,690 - 45,191 8,060 22,757 16,823 4,405  - 5,350 353,104 افقاد رأالاللا 
            

 2,157,218 - - - - - 255,799  - - 1,901,419 افقاد اللعاريال 
            
 

  ا درهم ألف  4,179,296: 2021ديسلار  31ألف درهم   9,310,238اللحتفظ ب ا لدة العر ا الالغ   لدة الانوكاالنقد  األرصدة  رئلسيغقر اللوزعا اع ل  اللولوداد* يت لق إللالي  
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 )يتبع(المعلومات القطاعية   42

 
 )يتبع( قطاعات األعمال 42/1
 

التنفقذي،  الذي ي تار يتم إاعا   طاعاد التعغقل في اللجلوعا على أااس تلك الل وااد التي يتم تققلل ا اااتظام من  ال الرئلس  
الراقبا اتائج التعغقل الخاصا اقطاعاد التعغقل التاا ا   الرئلسي  صااال القرار التعغقلي الرئلسيا يقوم  اقر صااال القرار التعغقلي 

للالي اإليراداد لللجلوعا اع ل منفصل اغرض اتخاذ القراراد اللت لقا بتوزيال اللوارد  تققلم األدا ا يتم تققلم أدا  القطا  بنا ن على إ
 يتم قلااه اع ل متسق مال الربح أ  الخسارة في    األربا   مجلوعا  اا ا من مؤ راد األدا  الرئلسلا ااإلضافا إلى ربحلا القطا 

 الالاااد اللاللا اللوادةا
 

ــنا  خالل   ــ ــغقل اللجلوعادا ي لز النلوذج الجديد اللر اا   2021اــ ــ ــا لا في لللال  ،  امت اللجلوعا بتطاقق الوذج لديد لتعــ ــ اللســ
أاحا  اللؤاــســا،  يحدد اللســؤ للاد الرئلســلا لإلدارة  تقارير اإلدارة الداخللا، مال ضــلن  طاعي أعلال أاــااــققن: تطوير الللتلكاد 

ـــــتنلار  ،  ادارة اللولوداد الدار للتطوير    ادارت ا  ــ ــ ج  ا اتلجا لذلك،  امت اللجلوعا اإعادة تنظلم  طاعات ا لت  س الوذ الدار لإلاــ
 التعغقل الجديدا 

 
ألغراض إعداد تقارير اإلدارة الداخللا، تم تجللال علللاد اللجلوعا في  طاعاد ذاد خصــائص ا تصــاديا متعــاب اا ترة اإلدارة أن 

له هذا يتم تحقلقه على أفضل  له من خالل تطوير ال قاراد  اللال اد  خدماد إدارة اللعاريال  ال قاراد الاتنلاريا  الضلافا  الترف
  الت للم  الاتنلاراد الرئلسلا  قطاعاد تعغقللاا

 
ـــــب ا  طاعاد   طاعقن ا رض بالتالي، فقد  امت اللجلوعا  ــ ــ ـــــلقن إلى اــ ــ ــ تم إعداد التقارير عن ا للفتراد الحاللا  الفتراد   فرعلا  مقســ

 اللقاراا  هي  لا يلي:
 

 الدار للتطوير 
 تطوير  بلال ال قاراد  -تطوير  بلال ال قاراد  •
 إدارة اللعاريال اللختلفا  -ارة اللعاريال خدماد إد •
 اع ل رئلسي  ر ا تاا ا للتطوير ال قاري ت لل في مصر   -العر اد التاا ا في مصر  •

 
 الدار لالستثمار 

 إاتحواذ  ادارة ال قاراد الس نلا  التجاريا  التجلئا  تالقرها –اإلاتنلاراد ال قاريا  •
  األاعطا الترفق لاالفنادق  -الضلافا  الترفله  •
 تقديم خدماد الت للم  -الت للم  •
 تعلل اللقا لد  علللاد إدارة اإلاعا اد  اللرافق  -الاتنلاراد الرئلسلا  •
 

ا إلى الل لوماد اللقدما إلى اإلدارة ال للا لللجلوعا اعـــان تخصـــلص اللوارد  ااـــتراتلجلاد التســـويق  خطوط التقارير اإلداريا  ااـــتنادن
ا ل ل ــل    8ألعلــال، تم تحــديـد القطــاعـاد التي يجــب إعـداد تقرير عن ــا الولـب اللعلــار الـد لي للتقــارير اللــاللــا ر م   قلــاس أدا  ا  فقــن

 األاعطا الاتنلاريا  الخدماد اللقدما للجلوعاد ال لال ا
 

 التي تم الفصا  عن ا في   إن السلاااد اللحااالا للقطاعاد التي يتم إعداد تقارير عن ا هي افس السلاااد اللحااالا لللجلوعا
ا يلنل ربح القطا  الربح الل تسب من  ل  طا  د ن تخصلص تكاللف اإلدارة اللر ليا  مصاريف الالال  التسويق 3إيضا  ر م  

العر اد اللمقلا  اللعاريال اللعتر ا  األربا   الخسائر األخرة  ايراداد التلويل   اتائج ر اتب أعضا  مجلس اإلدارة  الحصا في  
 تكاللف التلويلا إن هذا هو اللقلاس اللقدم إلى اللسؤ ل عن اتخاذ القراراد اللت لقا اال لللاد ألغراض توزيال اللوارد  تققلم أدا  

 القطا ا 



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

            
    
  110 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
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 )يتبع(المعلومات القطاعية   42

 
 )يتبع( قطاعات األعمال 42/1
 

 ألغراض مراقبا أدا  القطاعاد  تخصلص اللوارد بقن القطاعاد:
 
، الاتنلار في  النقد  األرصدة لدة الانوك  تقارير عن ا اااتننا يتم تخصص  افا اللولوداد على القطاعاد التي يتم إعداد   •

اللاللا  األد اد اللاللا اللعتقاا يتم توزيال اللولوداد اللستخدما   اللولودادالعر اد اللمقلا  اللعاريال اللعتر ا، الاتنلار في  
التي يحقق ا  ل  طا  يتم إعداد تقارير عنه   اع ل معترك من  ال القطاعاد التي تم إعداد تقارير عن ا بنا ن على اإليراداد

 اع ل مستقل؛   
 تكاللف التلويل  ايراداد التلويل  األربا   الخسائر األخرة للقطاعاد الفردياا تخصلصيتم  •
 

الرأالاللا من إضافاد ملتلكاد  آلد  م داد  مولوداد غقر مللواا بقنلا تتكون افقاد اللعر   من إضافاد    اللصاريفتتكون 
ـــــتنلـاراد عقـاريـاإلى   ـــ ــ ــ ـــــتب ـاد اإليراداد   عقـاراد إاــ ـــ ــ ــ  علللـاد   خـااـابقن القطـاعـاد عنـد التواقـد  تظ ر في   مـا    قـد التطويرا يتم ااــ

ــــ ار التحويل بقن  طاعاد ا ــ ــتب اد ا تكون أاــ ــ ــ ــــاس الاــ ــ ــــغقل على أاــ ــ اطريقا ملاثلا للل امالد مال أطراف    علللاد تجاريا احتالتعــ
 اأخرة 
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 القطاع الجغرافي 42/2
 

 القطا  خارج اإلماراد  الا في ذلك مصر ا يعلل القطا  اللحلي األاعطا  ال لللاد في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة، بقنلا يعلل  الد لت لل اللجلوعا في اإلماراد ال ربلا اللتحدة  عدد  لقل من 
 الد لي األاعطا  ال لللاد خارج د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدةا 

 2021ديسلار    31  2022ديسمبر    31 

  المجموع الدولية دولة اإلمارات العربية المتحدة  
د لا اإلماراد ال ربلا 

 اللجلو  الد للا  اللتحدة 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 49,542,737 6,397,069 43,145,668  61,275,984 4,627,620 56,648,364 مجموع الموجودات 
        بيان الربح أو الخسارة الموحد 

        إيراداد  دخل تالقر من علال  خارلققن 
 5,623,848 - 5,623,848  5,987,439   75,859       5,911,580   مال مر ر الو ت   -
 1,282,797 - 1,282,797   3,336,624  1,328,585  2,008,039  في زمن محدد   -
 1,669,305 - 1,669,305  1,875,964   10,055        1,865,909  التالقر   -

 8,575,950 - 8,575,950   11,200,027  1,414,499  9,785,528   إجمالي اإليرادات 
        

 (4,859,578) - (4,859,578)  (6,321,608)   (837,706)    (5,483,902)   تكلفا اإليراداد اااتننا  راوم الخدما 
 (116,328) - (116,328)  (144,590)          -                   (144,590)      مصاريف راوم الخدما 

 3,600,044 - 3,600,044  4,733,829    576,793       4,157,036   إجمالي الربح 
        

 (182,592) - (182,592)  (442,639) (120,496) (322,143) مصاريف بلال  تسويق 
 (247,051) - (247,051)  (63,837) (97,669) 33,832 مخصصاد ااخفاض القللا/  طب، صافي 

 (2,037) - (2,037)  (165) (1) (164) /  خسارة  من ااتب اد ملتلكاد  آلد  م داد   م سب
 (250,189) - (250,189)  (342,790) (6,228) (336,562) إات الك  اطفا 

 (683,470) - (683,470)  (1,091,910) (170,571) (921,339) مصاريف علوملا  اداريا 
 146,383 - 146,383  442,797 69,876 372,921 م ااب من إعادة تققلم إاتنلاراد عقاريا، صافي 

 14,637 - 14,637  28,992 - 28,992 م سب من إاتب اد ااتنلاراد عقاريا
م ااب/  خسائر  القللا ال ادلا من إعادة تققلم اللولوداد اللاللا االقللا ال ادلا من خالل الربح 

 (1,271) - (1,271)  4,708 - 4,708 أ  الخسارة 
 99,469 - 99,469  9,104 - 9,104 م سب من  را  صفقا 

 (8,214) - (8,214)  (7,765) - (7,765)  ر اد زمقلا  معاريال معتر ا   اتائجاصا في  
 48,444 - 48,444  217,643 72,908 144,735 إيراداد تلويل 
 (265,558) - (265,558)  (397,348) (48,675) (348,673) تكاللف تلويل 
 64,854 - 64,854  92,348 41,945 50,403 إيراداد أخرة 

 - - -  (39,234) (39,234) - الدخل مصر ف ضريبا  
 2,333,449 - 2,333,449  3,143,733 278,648 2,865,085 ربح السنا 
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 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 مصاريف عمومية وإدارية أخرى   43
 

 ألف درهم ا 36,100: 2021ألف درهم    23,708تتضلن اللصاريف ال لوملا  اإلداريا األخرة مساهلاد التلاعلا الالغ 
 

 معامالت غير نقدية  44
 

 الل امالد غقر النقديا ال اما اللت لقا ااألاعطا الاتنلاريا  التلويللا في بلان التدفقاد النقديا اللواد:فللا يلي 
 

 2022  2021 
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 189,294  51,730  5تحويل بقن إاتنلاراد عقاريا  ملتلكاد  آلد  م داد  إيضاااد 
 573,662  411,757   13 اعلال تطوير  قد اإلاجاز  إيضا  تحويل بقن إاتنلاراد عقاريا 

 -  72,786   9إيضا  ماللا   مولودادتبادل ااتنلار في 
 

 تسوية االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية   45
 

ــــطا التلويللا، الا في ذلك  ل   ـــ ــ ــ ــــح الجد ل أدااه التغققراد في التلاماد اللجلوعا الناتجا من األاعــ ـــ ــ ــ من التغقراد النقديا  غقر  يوضــ
 النقدياا إن اللطلوباد الناتجا عن األاعــــطا التلويللا هي تلك التي تم تصــــنلف التدفقاد النقديا ل ا، أ  التدفقاد النقديا اللســــتقاللا، 

 في بلان التدفقاد النقديا اللواد لللجلوعا  تدفقاد اقديا من األاعطا التلويللاا
 

 الرصيد في  
يناير  1

2022 

التدفقات  
النقدية 

 التمويلية )ا(
 تعديالت  

 القيمة العادلة 

 
  31الرصيد في  

 ( 2أخرى )  2022ديسمبر 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

 10,295,559 263,462 - 1,655,207 8,376,890   1 ر ض بنكلا  ص وك  
 485,533 227,513 - (75,240) 333,260 إلتلاماد عقود اإليجار 

 - - 13,651 - (13,651) أد اد ماللا معتقا
 8,696,499 1,579,967 13,651 490,975 10,781,092 
      

ل ائداد من القر ض الانكلا  الص وك  تسديد القر ض امالغ صافي  تع ل التدفقاد النقديا من القر ض الانكلا  الص وك    1 
 تكلفا التلويل اللدفوعا  في بلان التدفقاد النقديا اللوادا الص وك  الا في ذلك 

 اإلضافاد الناتجا عن الاتحواذ على األعلال  تكاللف التلويل اللتكادةا رئلسيتتضلن أخرة اع ل   2 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع( تسوية االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية   45

 
 الرصقد في  

 2021يناير  1
التدفقاد النقديا  

   3التلويللا  
 ت ديالد  

   4أخرة   القللا ال ادلا 
  31الرصقد في 

 2021ديسلار 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
      

 8,376,890 835,053 -  463,324  8,005,161   3 ر ض بنكلا  ص وك  
 333,260 31,117 -  37,555  339,698 إلتلاماد عقود اإليجار 

  13,651  -  27,326   1,655  15,330 أد اد ماللا معتقا
      
      
 8,360,189  502,534   27,326  866,170 8,696,499       
 

ل ائداد من القر ض الانكلا  الص وك  تسديد القر ض امالغ صافي  تع ل التدفقاد النقديا من القر ض الانكلا  الص وك    3 
  الص وك  الا في ذلك تكلفا التلويل اللدفوعا  في بلان التدفقاد النقديا اللوادا

 جل  من اادماج األعلال  إيضــــا    إاــــتحواذها ألف درهم تم   596,417 الالغتتضــــلن أخرة اعــــ ل رئلســــي  ر ض بنكلا   4 
 ألف درهما  243,096   تكاللف التلويل اللتكادة الالغ 47

 

 حقوق الملكية غير المسيطرة    46
 

 التاا ا غقر اللللو ا االكامل لللجلوعا:يوضح الجد ل أدااه تفاصقل اقوق الللكلا غقر اللسلطرة للعر اد   46/1
 

 اسم الشركة التابعة 

مكان  
التأسيس  
والمكان  
الرئيسي 
 لألعمال 

نسبة حقوق الملكية وحقوق  
التصويت التي تحتفظ بها  

 حقوق الملكية غير المسيطرة 
الربح / )الخسارة( الموزعة على  

 المتراكمة الحصص غير المسيطرة  حقوق الملكية غير المسيطرة 
  2022 2021 2022 2021 2022 2021 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  (%) (%)  
        

الدار هااسقل اس بي في ريستر تقد  
 - 1,834,750 - - - 49,00 اإلماراد  لللتد   هااسقل  

 ر ا الدار لإلاتنلار القااضا اللققدة  
 اللحد دة 

 - 1,620,464 - 64,600 - 11,87 اإلماراد 

 ر ا السادس من أمتوبر للتنللا  
 626,473 479,428 - 111,845 40,14 40,14 مصر   الاتنلار هاماما  اوديك  

 - 192,600 - - - 40,00 اإلماراد  لحد د الال قاريا القااضا   االلاري
 ر ا   –اللعاريال ال قاريا   لتطويرتوافق 

 - 160,151 - 18,280 - 30,00 اإلماراد  ذاماما   العخص الوااد
  ر ا اللحور ال ندالا لللقا لد 

 88,667 92,752 17,848 4,544 34,80 34,80 اإلماراد  ال اما ذاماما   
 37 37 - - 8,60 8,60 اإلماراد  الح اديرة إلدارة ال قاراد ذاماما 

 36 36 - - 8,60 8,60 اإلماراد  السلح إلدارة ال قاراد ذاماما 
 715,213 4,380,218 17,848 199,269    المجموع 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
   )يتبع( حقوق الملكية غير المسيطرة  46
 

 ــــر ا تاا ا  -اللحد دة    ــــر ا الدار لالاــــتنلار القااضــــا اللحد دة   ، أبرمت  ــــر ا الدار لالاــــتنلار القااضــــا  الســــناخالل   46/2
٪ في  ــــر ا الدار لالاــــتنلار ال قاريا ذامام   الدار لالاــــتنلار ال قاريا   اتفاقلا امتتاب مال  ــــر ا  100لســــاهم بنســــبا  اللللجلوعا   

ـــــا ال ـــــتنلار القااضــ ـــــر ا الدار لالاــ ـــــتور   أبولو   فللا يت لق اعــ  ا عادي اقوق ملكلافي   ابولولحد دة، اقث امتتات  أبولو لريتل إافســ
 ـر ا الدار لالاـتنلار القااضـا اللحد دةا   فيملقون د لر أمري ي  300اقللا  ملتازةملقون د لر أمري ي  اقوق ملكلا   100اقللا 

ــتكون اقوق الللكلا الللتازة   ــ م في الذ رة ا مللمااــ ــنويا لتحويل إلى عدد ثابت من األاــ ــتحلل م دل  النالنا ل الســ تاري  اإلغالق  اــ
٪ من اصـــت ا في  ـــر ا الدار لالاـــتنلار القااضـــا اللحد دة مقابل 11,121  اااـــتب ادفائدة ثابتا اتج عن اللذ ور أعاله قلام الدار  

ــارةل تؤدي الل ـاملـا اللـذ ورة أعاله إلى   ملقون درهم ا  1,469ملقون د لر أمري ي    400اقـدي  ـدره   إللـالي بـدل ـــ ـــ ــ ــ ا اللجلوعـ   خســ
لســــلطرة على  ــــر ا الدار لالاــــتنلار القااضــــا اللحد دة  بالتالي تم ااتســــاب ا  ل املا اقوق ملكلاا تم العتراف االفرق بقن اللالغ ا

ملقون   1,469 الالغاللســتلم    للادلملقون درهم  القللا ال ادلا   1,568ت ديل اقوق الللكلا غقر اللســلطرة الالغ  من خاللهالذي يتم 
اـقتم تحديد  ا ـر ا الدار لالاـتنلار القااضـا اللحد دة  اصـا في٪  0,75ملقون درهم   99الللكلاا يلنل الفرق البالغ    درهم في اقوق 

ـــــتفقد الن ائي ل ذه  ـــــااللالك اللســ ـــــر ط خطاب لاااي  0,75البالغا    الحصــ ـــــال الن ائي    علله مال أبولو  بنا ن  متفق٪  فقا لعــ على الوضــ
ذلك العتراف ااصــل مالي  التلام   اتج عنضــريبا دخل العــر اد في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدة عند تنفقذها  بالتالي، فقد لقااون  

 تسويا اللولوداد  اللطلوباد في   ت  اادا  تنوي  للتسويالنفاذ  ل   ابلاالصافي اقث أن العر ا لدي ا اق  ااواي   بلااهمالي تم 
 

 ألف درهما  20,979 الالغتوزي اد أربا   بدفال الدار لالاتنلار القااضا اللحد دة   ر ا   امت، السناخالل  
 

 إلى اللالكقن  التي اتجت عن الل املا:  ال ائدةالتاثقراد على اقوق الللكلا    التالييوضح الجد ل  
 

 ألف درهم  
   

 1,568,080  القللا اللدرلا للحصص اللستب دة 
 (1,469,000)  الادل اللستلم

 99,080 التغقر في اقوق الللكلا ال ائدة إلى مالكي العر ا
 

أعاله  بالتالي تم تصـــنلف ا  حقوق ملكلا  تم تســـجقل ا ضـــلن  اقوق الللكلا   ااإلمتتابل يولد على العـــر ا أي التلام ت ا دي يت لق 
  ااألد اد اللاللا: ال رض  32الد لي ر م    يلعلار اللحاااالاللوادة  فقنا للتطلباد  اللوللةغقر اللسلطرة  في الالاااد اللاللا  

 
 االلستبقاةألف درهم  تم تحلقل ا على األربا     8,133بلغت تكلفا الل املا 

 
ــناخالل   46/3 ــر ا     امت، الســ ــباالعــ ــر ا تاا ا مللو ا بنســ ــلس  ــ ــقل 100 بتااــ ــر ا الدار هااســ ــتر تقد لللتد ٪  ــ  اس بي في ريســ

٪ 51من  عـــ لتت،  هي  ـــر ا محد دة النطاق تااـــســـت في اـــوق أبوظاي ال اللي، أبوظاي، اإلماراد ال ربلا اللتحدة،      هااســـقل 
مال    اــنا 20، أبرمت العــر ا اتفاقلا بلال   ــرا  األراضــي اللؤللا على مدة لاقان ل ذا٪ من أاــ م الفئا با 49من أاــ م الفئا أ    

ـــــــ  ـــــــ  2,6اقوق التدفق النقدي ألمنر من   تم تحويلل اقث  قهااســ ـــي إلى هااســ ــ ــ ـــر ا   امتلا  قملقون متر مربال من األراضــ ــ ــ  ذلك  العــ
ــتب اد  ــ لاااـ ــقل إس بي في   1,836ملقون د لر أمري ي    500لالغ بدل امقابل    بالفئا  من    ا أاـ ــر ا إيه بي هااسـ ملقون درهم  لعـ

ـــــبا اذامام ــ ــ ـــــر ا مللو ا بنســ ــ ــ ـــــر ا أبولو  ابقتال مااجلنت إل بي   أبولو  ابقتال  ا لن يتم تحديد 100،  هي  ــ ــ ــ أبولو   عائداد٪ لعــ
 اعلر اإلتفاقلا مدةعلى  أ  أربا  إاتب اد األراضي، إن  لدد،  مابقتال مسبقا  اتخضال للحر ا في تققللاد األراضي

 
ا اللســتبقاةت ديل ا مقابل األربا    تمألف درهم    36,492بلغت التكاللف اللت لقا االل املا اللتكادة إلصــدار  ااــتب اد أاــ م الفئا  ب  

،  بالتالي تم تصــــنلف ا  حقوق ملكلا  تم تســــجقل ا ضــــلن  اقوق الللكلا ل يولد على العــــر ا التلام ت ا دي مرتبط اااــــ م الفئا  ب 
  ااألد اد اللاللا: ال رض  32الد لي ر م   يلعلار اللحاااالغقر اللسلطرة  في الالاااد اللاللا اللوادة  فقنا للتطلباد  



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

            
    
  115 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31في  للسنة المنتهية

 
   )يتبع( حقوق الملكية غير المسيطرة  46
 

ــــص هاما  46/4 ــر اد التاا ا لللجلوعا التي ل ا اصــ ــ ــا فللا يت لق االعــ ــ ــلطرةا تلنل   فللا يلي الل لوماد اللاللا الللخصــ ــ غقر مســ
 الل لوماد اللاللا الللخصا أدااه اللبالغ  ال علللاد الاتب اد داخل اللجلوعاا

 
 2022 2022 2022 2022 2022 2021 2021 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
شركة الدار  

  لالستثمار
القابضة  
 *المحدودة

 شركة 
 المحور 

توافق   سوديك
 اللوجستية* 

 اوديك   ر ا اللحور  * الدار هانسيل 

        
 6,311,656 375,930 2,872,876 452,638 4,627,620 372,947 1,463,752 مجلو  اللولوداد 
  4,773,715    309,633  ( 2,824,153) ( 249,835) ( 3,039,391) ( 295,409) (74,758) مجلو  اللطلوباد 

 1,537,941 66,297 48,723 202,803 1,588,229 77,538 1,388,994 اللولوداد صافي  
        

 - 417,773 - 56,757 1,414,499 346,641 792,742 اإليراداد 
 -                   366,485  - 4,175 ( 1,135,851) ( 333,583) ( 248,562) اللصاريف
 - 51,288 - 60,932 278,648 13,058 544,180 ربح السنا

        
        

 - 33,440 -  42,652 166,799 8,514 479,580 العر ا   ال ائد للالكيربح السنا 
غقر الللكلا لحقوق ال ائد  ربح السنا 
 اللسلطرة

 
64,600 

 
4,544 

 
111,845 

 
18,280 

 
- 

 
17,848 

 
- 

 - 51,288 -  60,932 278,648 13,058 544,180 ربح السنا
 - - - - ( 643,689) - 81,462 الدخل العامل االخر للسنا 

        
توزي اد أربا  مدفوعا لحقوق الللكلا غقر  

 اللسلطرة
 

20,979 
 
- 973 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

        
صافي التدفقاد  الخارلا / الداخلا من 

 األاعطا التعغقللا
 

1,179,129 
 

26,505 
 

113,109 
 

39,756 
 
- 

 
 21,512   

 
- 

        
صافي التدفقاد الداخلا/  الخارلا  من 

 األاعطا اإلاتنلاريا
 
(5,007,448 ) 

 
22,514 

 
(209,631 ) 

 
(975 ) 

 
- 

 
39,430 

 
- 

        
صافي التدفقاد الداخلا/  الخارلا  من 

 التلويللااألاعطا 
 

4,424,598 999 115,956 (11,938)  - 39,430  - 
 
 االسناخالل  اللنعآدأر ام اللقاراا اقث تم الاتحواذ على هذه   لم يتم عرض* 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 إندماج األعمال   47

 
 2022اإلستحواذات في سنة 

 

 مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م   47/1
 

  إادة العـــــر اد التاا ا للعـــــر ا  اتفاقلا للت للم  الدار     ـــــر ا العـــــخص الوااد ذاماما –،    ت الدار للت للم  2022يناير   20في  
ــجلا في أبوظاي، اإلماراد ال ربلا اللتحدة  ــؤ للا محد دة مسـ ــر ا ذاد مسـ ــ ب  ،  هي  ـ ــا ذامام   العـ ــ ب الخاصـ ــا العـ ــرا  مدراـ  ـ

،  بالتالي  لالاجاز، تم الات ا  من لللال العـــر ط الرئلســـلا الســـااقا  2022 يواقو 1ألف درهما في    72,210إللالي  دره  بدلمقابل  
هو التاري  الذي ااــتحوذد فله اللجلوعا على الســلطرة على العــ با تم الاــتحواذ على العــ ب  جل  من الو    2022 يواقو 1فإن  

ــــال أعلال الدار   ــــالا،  بنا  على ذلك، تم  لت للم  ل تواــ ــــتحواذ اللحااــ ــــتخدام طريقا الاــ ــــتحواذ اااــ ــــاب الاــ في مجال الت للما تم ااتســ
 االقلم ال ادلا اللؤ تا لكل من اا  اللقاولاااللولوداد القابلا للتحديد  اللطلوباد    اإلعتراف

 
 اللطلوباد   اللســــتحوذةعلى اللولوداد القابلا للتحديد    اللبالغ الل ترف ب ا فللا يت لق االقلم ال ادلا اللؤ تا في تاري  الاــــتحواذإن  

 :التاليفي الجد ل   ماقنا  اللقاولا
 

 ألف درهم  
   الموجودات 

 74,054  ملتلكاد  آلد  م داد 
 1,483  مولوداد غقر مللواا 

 2,158  ذمم مدينا تجاريا  أخرة 
 1,821  اقد  أرصدة لدة الانوك 

 79,516  مجموع الموجودات 
   

   المطلوبات 
 1,246  م افآد اللوظفقن 

 2,521  إلتلاماد عقود اإليجار 
 12,660  ذمم دائنا تجاريا  أخرة 

 16,427  مجموع المطلوبات 
   

 63,089  إللالي صافي اللولوداد القابلا للتحديد االقللا ال ادلا
   

   تم إستيفاؤه من خالل: 
 65,084  النقد 

 7,126  اللؤلل* الادل 
  72,210 
   

 9,121  الشهرة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
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 )يتبع( مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م  47/1
 

 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
 ألف درهم  
   

   65,084   النقد اللدفو  لإلاتحواذ
 1,821  صافي النقد اللستحوذ عند إادماج األعلال 

   
   63,263  الاتنلاريا صافي النقد الخارج عند اإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا 

   1,098  تكاللف الل املا لإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا التعغقللا 
   64,361   صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ

 
 عر ط  فقا لالتفاقلااا ض الألف درهم عند الات ا  من  7,126 البالغاللالغ اللتبقي  يستحق* 
 

اللصـاريف ال لوملا  اإلدارياا من   ضـلن السـناألف درهم تم تسـجقل ا  لصـاريف خالل   1,098التكاللف اللت لقا االاـتحواذ  بلغت 
ــ ب اإيراداد   ــ ــ ــ ــاهلت العــ ــ ــ ــ ــتحواذ، اــ ــ ــ ــ ــارة  13,738 الالغتاري  الاــ ــ ــ ــ ــافي خســ ــ ــ ــ ألف درهم في علللاد   1,445 الالغ  ألف درهم  صــ

  الخســـارة ألف درهم،   ان صـــافي    9,056، فإن إيراداد اللجلوعا  اات اـــترتفال القدار الســـنااللجلوعاا إذا تم الاـــتحواذ في بدايا 
ـــــافي اللولوداد الل ترف ب ا في هذه الالاااد اللاللا اللوادة إلى تققلم مؤ ت لقلل ا   3,928أعلى القدار   ـــ ــ ــ ـــــتند صــ ـــ ــ ــ ألف درهما يســ

 ل ادلااا
 

ت ود العـــــ رة الل ترف ب ا في اللقام األ ل إلى أ له التآزر اللتو  ا  الللايا األخرة من دمج أصـــــول  أاعـــــطا العـــــ ب مال مجلوعا 
ــا إن اللولوداد   الدار للت للما ــتحوذةغقر اللللواـ ــا    هي علىاألعلال    إادماج جل  من    اللسـ ــ ل عال ا طالبلا اقث تتلتال مدراـ  ـ

ــ ب ال دل ااتفا  ــ ــ ــم  يحققمن اللتو ال أن    ظ م تدل، العــ ــ ــ ال ال ا   ت تار،  لذلكالحالي إيراداد على مدة فترة طويلاا   يالطالب الجســ
 لإليراداد  من اللتو ال أن تكون ذاد قللاا  عامل رئلسي  الطالبلا

 
   توافق لتطوير المشاريع العقارية ذ.م.م 47/2
 

ــرا  2022أبريل   18في   ــر ا  اتفاقلا بلال   ــ ــر ا تاا ا للعــ ــا اللحد دة   ــ ــتلا القااضــ ــر ا الدار اللولســ ــا 70،    ت  ــ ٪ من اصــ
اإلماراد   ،فق في أبوظاياألف درهما تااــســت تو   331,033 بدل  دره مقابل  توافق     ــر ا توافق لتطوير اللعــاريال ال قاريا ذاماما  

ــــارك في تط ــ ــــر ا توافق  جل  من خطا الدار  ال ربلا اللتحدة  تعــ ــ ــــتحواذ على  ــ ــ ــــناعلاا تم الاــ ــ ــــتنلار  ادارة ال قاراد الصــ ــ وير  ااــ
اااـــتخدام    2022أبريل   1لالاـــتنلار لتنويال محفظت ا   طاع ا إلى  طاعاد صـــناعلا  لولســـتلاا تم ااتســـاب الاـــتحواذ اعتبارا من 

 االقلم ال ادلا لكل من اا اللقاولالوداد القابلا للتحديد  اللطلوباد  طريقا الاتحواذ اللحااالا،  بنا ن علله، تم العتراف االلو 
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 )يتبع(  2022اإلستحواذات في سنة 
 

    )يتبع(  المشاريع العقارية ذ.م.متوافق لتطوير   47/2
ـــــتحوذة  اللطلوبـاد   ـــ ــ ــ ـــــتحواذ على اللولوداد القـابلـا للتحـديـد اللســ ـــ ــ ــ إن اللبـالغ الل ترف ب ـا فللـا يت لق اـالقللـا ال ـادلـا في تـاري  الاــ

 اللقاولا ماقنا في الجد ل أدااه:
 ألف درهم  

   الموجودات 
 697,529  إاتنلاراد عقاريا
 2,447   م داد ملتلكاد  آلد 

 5,403  ذمم مدينا تجاريا  أخرة 
 31,946  اقد  أرصدة لدة الانوك 

    737,325  مجموع الموجودات 
   المطلوبات 

 1,411  م افآد اللوظفقن 
 133,439  إلتلاماد عقود اإليجار 

 102,355   ر ض بنكلا
 8,576  دف اد مقدما من علال  
 9,536  ذمم دائنا تجاريا  أخرة 

    255,317  مجموع المطلوبات 
 482,008  إللالي صافي اللولوداد القابلا للتحديد االقللا ال ادلا 

 (141,871)   اقوق الللكلا غقر اللسلطرة 
 340,137  حصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذة

 (331,033)  اا ص: بدل العرا 
 9,104  مكسب شراء صفقة  

 
 التدفقات النقدية عند اإلستحواذتحليل 

    ألف درهم  
   331,033   النقد اللدفو  لإلاتحواذ

    31,946  صافي النقد اللستحوذ عند إادماج األعلال 
   299,087  صافي النقد الخارج عند اإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا الاتنلاريا 

   1,807  لإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا التعغقللا تكاللف الل املا 
   300,894   صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ

 
ــــول   ــــافي األصــ ــــالا في صــ ــــا النســ ــــتحواذ االرلو  إلى الحصــ ــــلطرة الل ترف ب ا في تاري  الاــ ــــا غقر اللســ   التي تالغ تم قلاس الحصــ

  ألف درهما  141,871
بند اللصــاريف ال لوملا  اإلدارياا   ضــلن لصــاريف خالل الفترة    تســجقل ا ألف درهم تم   1,807بلغت التكاللف اللت لقا االاــتحواذ  

ـــــاهلت توافق  من تاري  ا ـــ ــ ــ ـــــتحواذ، اــ ـــ ــ ــ ـــــافي ربح   47,638 الالغإيراداد  الاــ ـــ ــ ــ ألف درهم في علللاد   51,813 الالغألف درهم  صــ
ألف درهم   ان صـــــافي الربح    15,062، فإن إيراداد اللجلوعا  اات اـــــترتفال القدار الســـــنااللجلوعاا إذا تم الاـــــتحواذ في بدايا 

ـــــتندألف درهما    5,181أعلى القدار   ـــ ــ ــ ـــــافي اللولود يســ ـــ ــ ــ اد الل ترف ب ا في هذه الالاااد اللاللا اللوادة إلى تققلم مؤ ت لقلل ا صــ
 ال ادلاا



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

            
    
  119 

 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(إندماج األعمال  47

 
 )يتبع(  2022اإلستحواذات في سنة 

 
 ماكرو للخدمات الفنية ذ.م.م.   ميسشركة  47/3
 

٪ من أاـ م  ـر ا  100  ـر ا تاا ا للعـر ا  على     ـر ا العـخص الوااد ذاماما -، ااـتحوذد  ـر ا خدما 2022أغسـطس  1في  
ـــــر ا ملسملقون درهما   4,4  بدل  درهس   مقابل  ا   م  امامر  للخدماد الفنلا ذامام ملس ــ ــ ـــــت  ــ ــ ــ ـــــســ ــ ــ في دبي، اإلماراد ال ربلا  تااــ

ــــــتحواذ على    ت لل  اللتحدة ــ ــ ــــــاب  ملسفي خدماد إدارة اللرافقا تم الاــ ــ ــ  جل  من خطا خدما لتنللا أعلال إدارة اللرافقا تم ااتســ
القابلا    اإلعتراف االلولوداداااــتخدام طريقا الاــتحواذ اللحااــالا،  بنا ن علله، تم   2022أغســطس   1علللا الاــتحواذ اعتبارنا من 

ل ســـــب  ـــــرا  صـــــفقا ااالقلم ال ادلا اللؤ تا لكل من اا اتج عن علللا الاـــــتحواذ العتراف    اللقاولا   اللطلوباد  اللســـــتحوذةللتحديد  
ــــريا     628اقللا  ــــا  عقود ال لال   ال ال اد  ال قود الحصــ  31 لا في   درهما  ألف  4,343 الالغألف درهم  مولوداد غقر مللواــ

ـــــلار ــ ــ ـــــتحواذ مالغ    2,390، تم دفال مالغ 2022 ديســ ــ ــ ـــــتحوذ خالل علللا اإلاــ ــ ــ ألف درهم  اللتبقي تم  قده  ذما دائناا بلغ النقد اللســ
 ألف درهما  1,132

 
 شركة باكتيف للحلول المستدامة ذ.م.م.   47/4
 

 بدل  دره   تلف   مقابل٪ من أاـ م  ـر ا اامتلف للحلول اللسـتداما ذاما م   اام100، ااـتحوذد خدما على  2022أغسـطس  1في  
ــا في إدارة الطا ا  عقود أدا  الطا ا    ملقون  10 ــر ا اامتلف في أبوظاي، اإلماراد ال ربلا اللتحدة  هي متخصـــصـ ــســـت  ـ درهما تااـ

ــغقل االلي ــتحواذللبااي  أاظلا التح ما تم ل   التعـ ــال على اامتلف  جل  من خطا  رؤيا مجلوعا الدار لل لل  اإلاـ في خدماد    التواـ
اااـــــتخدام طريقا الاـــــتحواذ اللحااـــــالا،  بنا ن علله، تم    2022أغســـــطس  1الطا اا تم ااتســـــاب علللا الاـــــتحواذ اعتبارنا من   إدارة

ـــــتحوذةالقابلا للتحديد    اإلعتراف االلولوداد ـــ ــ ــ ـــــتحواذ   اللقاولا اللطلوباد   اللســ ـــ ــ ــ االقلم ال ادلا اللؤ تا لكل من اا اتج عن علللا الاــ
 لا في   ألف درهما  6,206 الالغألف درهم  مولوداد غقر مللواا  عقود ال لال   اللرخص ل م    2,345العتراف االع رة الالغ 

ــلار 31 ــتحواذ مالغ  ألف درهم  اللتبقي تم  قده  ذما دائناا بلغ النقد الل  6,844، تم دفال مالغ 2022 ديســ ــتحوذ خالل علللا اإلاــ ســ
 ألف درهما  185

 
 ذ.م.م.   للخدمات األمنية شركة سبارك  47/5
 

 ــــر ا العــــخص الوااد ذاماما،   -األمنلاخدماد  ل٪ من أاــــ م  ــــر ا اــــبارك ل 100، ااــــتحوذد خدما على  2022اــــاتلار  1في  
ملقون درهما تقدم ابارك مجلوعا   120 بدل  دره  ابارك   مقابل ـ، دبي  يعار إلق ا م ا باذامام -األمنلاخدماد لأبوظاي  ابارك ل

 ــاملا من الحلول األمنلا لل لال  التجاريقن  الســ ني في د لا اإلماراد ال ربلا اللتحدةا تم الاــتحواذ على اــبارك لت ليل اظام إدارة 
 1ا تم ااتســاب الاــتحواذ اعتبارا من الدارمال محفظا  ااــتكلال مل دي الخدماد الحالققن    الدارال قاراد  اللرافق اللتكاملا لعــر ا  

 اللقاولا اااــتخدام طريقا الاــتحواذ اللحااــالا،  بنا  على ذلك، تم العتراف االلولوداد القابلا للتحديد  اللطلوباد    2022اــاتلار 
 االقلم ال ادلا اللؤ تا لكل من اا
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 اللطلوباد   اللســــتحوذةاللبالغ الل ترف ب ا فللا يت لق االقلم ال ادلا اللؤ تا في تاري  الاــــتحواذ على اللولوداد القابلا للتحديد  إن  
 :التاليفي الجد ل   ماقنا  اللقاولا

 ألف درهم 
  الموجودات 

 12,756 ملتلكاد  آلد  م داد 
 27,948 مولوداد غقر مللواا 

 485 مخل ن 
 99,126 مدينا تجاريا  أخرة ذمم 

 17,072 اقد  أرصدة لدة الانوك 
   157,387 مجموع الموجودات 

  المطلوبات 
 1,426 مطلوباد عقود اإليجار 

 36,977 ملايا اللوظفقن 
 36,622 ذمم دائنا تجاريا  أخرة 

   75,025 مجموع المطلوبات 
 82,362 االقللا ال ادلاإللالي صافي اللولوداد القابلا للتحديد 

   120,019  بدل العرا ينلل: 
 37,657 الشهرة

 
 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ

    ألف درهم  
 104,132  * النقد اللدفو  لإلاتحواذ

 17,072  صافي النقد اللستحوذ عند إادماج األعلال 
   

   87,060  عند اإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا الاتنلاريا  الخارجصافي النقد  
   2,459  تكاللف الل املا لإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا التعغقللا 

   89,519   عند اإلستحواذ الخارجصافي النقد 
 

 التفاقلاال  فقان عر ط  أا ام م قنا ل يخضالألف درهم  الذي    15,887 الالغ* يتم الاتفاظ االلالغ اللتبقي  
 

بند اللصــاريف ال لوملا  اإلدارياا   ضــلن لصــاريف خالل الفترة    تســجقل ا ألف درهم تم   2,459بلغت التكاللف اللت لقا االاــتحواذ  
ـــــبارك اإيراداد   ــ ــ ـــــاهلت اــ ــ ــ ـــــتحواذ، اــ ــ ــ ـــــافي ربح    95,555 الالغمن تاري  الاــ ــ ــ ألف درهم في علللاد   5,855 الالغألف درهم  صــ

ــترتفال القدار   ــنا، فإن إيراداد اللجلوعا  اات اـ ــتحواذ في بدايا السـ ــافي الربح    172,637اللجلوعاا إذا تم الاـ ألف درهم   ان صـ
ـــــافي اللولوداد الل ترف ب ا في هذه الالاااد اللاللا اللوادة إلى تققلم مؤ ت لقلل ا يألف درهما    5,453لى القدار  أع ـــ ــ ــ ـــــتند صــ ـــ ــ ــ ســ

 ال ادلاا
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ــتحواذا   ــ ــ رة الل ترف ب ا في اللقام األ ل إلى أ له التآزر اللتو  ا  الللايا األخرة من الاــ ــ ــا  إن اللولوداد ت ود العــ ــ غقر اللللواــ
في ا ض ال قود  اـــــبارك ـــــ ل عال ا عقود ال لال   عال اد ال لال ، اقث دخلت  هي علىاألعلال    إادماج جل  من  اللســـــتحوذة

ــافا إلى تحققق إيراداد من ال ديد من ال لال  النابتا مال ال لال  لتوفقر   ـــ ــ ــنا  اادة، ااإلضــ ـــ ــ   الذين لدي مالول أمنلا لفتراد تتجا ز اــ
ـــــبـاركللغـايـا اقـث أن غـالالـا  ـاعـدة علال   ا ااتلـال قلـام ال لال  بتجـديـد ال قود محتللـ  األمـدعال ـا طويلـا   ـــ ــ ــ هي عال ـاد علال   اــ
 اطويلا األمد

 
    ساغا أو إيه سي 47/6

 
ـــــر ـا تـاا ـا 2022أمتوبر    19في   ـــ ــ ــ ـــــر ـا بر فلس لخـدمـاد إدارة للعلـاد اللالك ذامام   بر فلس أ  إيـه   هي  ــ ـــ ــ ــ ـــــتحوذد  ــ ـــ ــ ــ ، ااــ

عـر ا اـاغا الد للا لخدماد إدارة للعلا اللالك الد للا ذامام   ـر ا اـاغا أ  إيه ل٪ من رأس اللال اللصـدر  100لللجلوعا  على  
ملقون درهما    37منعـآد تم تااـلسـ لا في دبي، اإلماراد ال ربلا اللتحدة مقابل بدل  دره  دي إم اـي اـي   اـاغا أ  إيه اـي  ،  هلا 

ت لل اــاغا أ  إيه اــي في خدماد إدارة الللتلكاد  تم الاــتحواذ علق ا  جل  من خطا بر فلس لاــتكلال  تواــلال محفظا للعلا  
  اإلعتراف ااـتخدام طريقا الاـتحواذ اللحااـالا،  بنا ن علله، تم ا  2022أمتوبر   19اللالكا تم ااتسـاب علللا الاـتحواذ اعتبارنا من 

ــتحوذةالقابلا للتحديد    االلولوداد ـــ ــ ــ ــتحواذ العتراف    اللقاولا اللطلوباد    اللســ ـــ ــ ــ االقللا ال ادلا اللؤ تا لكل من اا اتج عن علللا الاــ
 ألف درهما  31,396غ ألف درهم  اللولوداد غقر اللللواا  عال ا ال لال   الال  4,944االع رة الالغ 
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ــا   أبرمت،  2021مارس  14في   ــا هاما ا  القااضـ ــر ا أبوظاي التنلويا القااضـ ــر ا   ـ ــ لتا   تحالف   اتفاقلا عطا  ADQالعـ   ـ
    ADQ ـر ا أبوظاي التنلويا القااضـا هاما ا  القااضـا    تحتفظبقنلا    التحالف٪ في  70  ا تلتلك العـر ا اسـبا التحالفتحالفنا   

ــ قل ا ــبا اللتبقلاا تم تعـ ــا اإلللامي  فقنا للفصــــل    التحالفالنسـ ــتحواذ اللقتر  من خالل إطالق عرض اللنا صـ فللا يت لق ا رض الاـ
ــ ما ل يقل عن   1992لســنا    95اــوق رأس اللال اللصــري ر م   النااي ععــر من الالئحا التنفقذيا لقااون  ــ ــ ـــ ــ ــ  الفصــل النااي ععــر  لـــ

 ٪ من رأس اللال اللصدر لعر ا السادس من أمتوبر للتنللا  الاتنلار هاماما  اوديك   عرض الاتحواذ ا51
 

ـــــلار  16في   ــ ـــــتحوذ  2021ديســ ــ ــا  ٪ من رأس اللال القائم  85,52 ما يقاربعلى    التحالف، ااــ ـــ ــ ـــــوديك ا د اجا  عرض اللنا صــ ــ لســ
ـــــرا   ـــــ ر  ــ ـــــا اإلللامي النقدي االكامل، اســ ـــــ م الوااد،    20,0اإلللاميا  بلغت قللا عرض اللنا صــ ـــــري للســ قللا   تم تقديرلنله مصــ

ــوديك الالغ  ــر ا على   7,1اـ ــتحوذد العـ ــريا  بنا  على ذلك، ااـ ــوديك من خالل 59,86  ما يقاربمللار لنله مصـ ــا اـ ٪ من اصـ
ا د الات ا  من لللال اإللرا اد القااوالا    2021ديســلار   16في    التحالفاألاــ م إلى    تحويلملقون درهما تم  997 لغالا بدلدفال 

بنا ن على  ـــــر ط اتفاقلا اللســـــاهلقن  ا الســـــلطرة على اـــــوديك  التحالففله   ااـــــتحوذالتاري  الذي    ان التنظلللا  بالتالي هذا التاري    ا إلى أا ا تسـلطر   ااـتنتجت   للتحالف،  ADQي التنلويا القااضـا هاما ا  القااضـا  اللارما بقن العـر ا   ـر ا أبوظا العـر ا أيضـن
 بالتالي تســلطر على اــوديكا يقال اللقر الرئلســي لســوديك في القاهرة، مصــر  هي مدرلا في الاورصــا اللصــرياا تم    التحالفعلى  

اااــتخدام   اإلاــتحواذر ا في اــوق ال قاراد اللصــريا تم ااتســاب الاــتحواذ على اــوديك  جل  من ااــتراتلجلا التواــال العــاملا للعــ 
االقللا ال ادلا   اللقاولا اللطلوباد    اللســــتحوذةاللحااــــالا،  بنا ن علله، تم العتراف االلولوداد القابلا للتحديد    اإلاــــتحواذادطريقا 

 اللؤ تا الخاصا ا ل من اا



 
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  

            
    
  122 

 المالية الموحدة إيضاحات تتعلق بالبيانات 
 )يتبع(  2022ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 )يتبع(إندماج األعمال  47

 
 )يتبع(  2021اإلستحواذات في سنة 

 
 )يتبع(   شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م. )سوديك( 47/7
 

 اللطلوباد   اللســــتحوذةاللبالغ الل ترف ب ا فللا يت لق االقلم ال ادلا اللؤ تا في تاري  الاــــتحواذ على اللولوداد القابلا للتحديد  إن  
 :التاليفي الجد ل   ماقنا  اللقاولا

   
 ألف درهم  
   

   الموجودات 
 224,359  ملتلكاد  آلد  م داد 

 31,108  مولوداد غقر مللواا *
 929,801  إاتنلاراد عقاريا

 3,222,129  أعلال تطوير  قد اإلاجاز 
 15,361  مخل ن 

 47,368  مولوداد الضريبا اللؤللا 
 77,475  إاتنلار في مولوداد ماللا

 1,393,988  ذمم مدينا تجاريا  أخرة 
 370,067  اقد  أرصدة لدة الانوك 

 6,311,656  مجموع الموجودات 
 

 127,532  مقدما من علال  دف اد 
 1,530,756  مطلوباد ال قود 

 2,211,579  ذمم دائنا تجاريا  أخرة 
 596,417   ر ض

 14,004  مطلوباد عقود اإليجار 
 92,830  محتجلاد دائنا

 199,416  ضريبا الدخل الدائنا 
 1,181  م افآد اللوظفقن 
 4,773,715  مجلو  اللطلوباد 

   
 1,537,941  اللولوداد القابلا للتحديد االقللا ال ادلاإللالي صافي 

 (626,473)  اقوق الللكلا غقر اللسلطرة 
 911,468  حصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذة

   
 (996,881)  بدل العرا  

 (85,413)  الشهرة
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بند اللصاريف ال لوملا  اإلدارياا  ضلن  السنا لصاريف خالل   تسجقل ا ألف درهم تم   14,108بلغت التكاللف اللت لقا االاتحواذ  
في علللاد اللجلوعاا لم تكن هناك م لوماد ماللا  رتكون مســاهلا اــوديك في اإليراداد  صــافي الربح صــفمن تاري  الاــتحواذ،  

تاري  الاــــتحواذا لم تكن هناك م امالد أ  أاداث    لا في اللنعــــاة لذلك  ان من غقر ال للي تواقد متااا اتى تاري  الاــــتحواذ  
إذا تم الاــتحواذ في بدايا ا  2021ديســلار    31 من  التواقد، لذلك  ررد اإلدارة  2021ديســلار    31من تاري  الاــتحواذ اتى    هاما

ألف درهما    191,071ألف درهم   ان صـــافي الربح أعلى القدار   1,619,221الســـنا، فإن إيراداد اللجلوعا  اات اـــترتفال القدار  
ت ود العـ رة الل ترف ب ا في اللقام األ ل إلى أ له التآزر اللتو  ا  الللايا األخرة من دمج أصـول  أاعـطا اـوديك  أصـول  أاعـطا 

ـــــلاق   95,992اللجلوعاا اعترفت اللجلوعا االتلام طارئ الالغ  ـــــاد  ألف درهم في اــ ـــــوديك فللا يت لق االت رضــ ـــــتحواذ على اــ الاــ
 االضريالا اللختلفا التي تم تققلل ا على أا ا محتللا للغايا من  ال اللجلوعا

 
عقود   متاخراداألعلالا تلنل   إادماج جل  من   اللسـتحوذةعقود ال لال     متاخرادغقر اللللواـا اعـ ل أاـااـي   اللولوداد* تلنل 

 مت ددة الفترادا  الربح تم تققلل ا اااتخدام طريقا  التي لم يتم تسللل ا علق ا للواداد ال لال  اللال اد اللت ا د  
 

٪ اصــا ملكلا في اــوديك  الل ترف ب ا في تاري  الاــتحواذ االرلو  إلى الحصــا النســالا 40,14تم قلاس الحصــا غقر اللســلطرة  
 ألف درهما  626,473  التي تالغفي صافي األصول  

 
 النقدية عند اإلستحواذتحليل التدفقات 

 ألف درهم  
   

 (996,881)  النقد اللدفو  لإلاتحواذ
 370,067  صافي النقد اللستحوذ عند إادماج األعلال 

   
 (626,814) صافي النقد الخارج عند اإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا الاتنلاريا 

 (14,108)  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا التعغقللا تكاللف الل املا لإلاتحواذ 
 (640,922)  صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ
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،    ت أبوظاي التنلويا القااضـــا  العـــر ا مذ رة تفاهم التي الولا ا اـــتتولى العـــر ا أ  أي من العـــر اد  2020أمتوبر    25بتاري   
التاا ا ل ا تطوير  ادارة ا ض اللعـاريال الرأاـلاللا لح وما أبوظاي  بالنلااا عن ا من خالل الاـتحواذ على  ـر ا تاا ا لعـر ا مدن  

ا اإل ــــراف اإلداري على اللعــــاريال التي تنفذها مســــاادةا ال قاريا هاما ا   م دن  ا   جل  من مذ رة التفاهم، اــــتتولى العــــر ا أيضــــن
 اتواصل ا وما أبوظاي تلويل اللعاريال  اتحصل الدار على راوم إداريا لخدماد إدارة اللعاريالا 

 
ـــــاريال  ،  افق اللجلس التنفقذي إلمارة أبوظاي على إطار ع2021في يناير  لاقان،   ـــ ــ ــ ـــــر ا لتطوير اللعــ ـــ ــ ــ لل بقن ا وما أبوظاي  العــ

،    ت العــر ا اتفاقلا مال مدن  ااــتحوذد 2021فاراير   1الرأاــلاللا  لا هو مذ ور أعاله في إمارة أبوظايا عال ة على ذلك، في  
ــر ت ا التاا ا اللللو ا االكامل100على   ــ ــاريال ذاماما    ،٪ من  ــ ــ ــاريال   مقابل بدل "الدار لللعــ ــ ألف    7,945إللالي  دره الدار لللعــ
 درهما 

 
إن الدار لللعــــاريال هي  ــــر ا ذاد مســــؤ للا محد دة تااــــســــت في إمارة أبوظايا الدار لللعــــاريال هو مدير معــــر   مفوض من  ال 

 مسـتداما في إمارة أبوظاي مال األاعـطا الرئلسـلا اعـ ل أاـااـي إلدارة  توفقر خلاراد للعـاريال    اعـطاا وما أبوظاي لانا  مجتل اد 
اللجل اد السـ نلا، تصـللم اللسـامن، إدارة  متاا ا بنا  اللسـامن  اللعـاريالا إن األعلال اللسـتحوذة مؤهلا إلادماج األعلال الولب  

 ا 3اللعلار الد لي للتقارير اللاللا ر م  
 

ـــــاب   ـــــتحواذتم ااتســ ـــــالا،  بنا ن علله، تم العتراف االلولوداد الق  اإلاــ ـــــتحواذ اللحااــ ـــــتخدام طريقا الاــ ـــــتحوذة ابلا للتحديد  اااــ  اللســ
 كل من اا لاالقللا ال ادلا   اللقاولا اللطلوباد  

 
ـــــتحوذة  اللطلوبـاد   ـــ ــ ــ ـــــتحواذ على اللولوداد القـابلـا للتحـديـد اللســ ـــ ــ ــ إن اللبـالغ الل ترف ب ـا فللـا يت لق اـالقللـا ال ـادلـا في تـاري  الاــ

 اللقاولا ماقنا في الجد ل أدااه:
 ألف درهم  

   الموجودات 
 5,453  ملتلكاد  آلد  م داد 

 103,687  مولوداد غقر مللواا *
 537,776  ذمم مدينا تجاريا  أخرة 

 646,916  مجموع الموجودات 
 

   المطلوبات 
 1,076  م افآد اللوظفقن 

 538,426  ذمم دائنا تجاريا  أخرة 
 539,502  مجموع المطلوبات 

   
 107,414  إللالي صافي اللولوداد القابلا للتحديد االقللا ال ادلا 

 (7,945)  اا ص: بدل العرا 
 99,469  مكسب شراء صفقة  

 
ا بند اللصــاريف ال لوملا  اإلداريا ضــلن  الســنا لصــاريف خالل    تســجقل ا ألف درهم تم   5,666بلغت التكاللف اللت لقا االاــتحواذ  

  222,651 الالغألف درهم  صــــافي ربح    322,223 الالغإيراداد  في  ــــر ا الدار لللعــــاريال  تكون مســــاهلا  من تاري  الاــــتحواذ،  
ألف درهم    7,278ألف درهم في علللاد اللجلوعاا إذا تم الاــــتحواذ في بدايا الســــنا، فإن إيراداد اللجلوعا  اات اــــترتفال القدار  

 ألف درهما  3,145  ان صافي الربح أعلى القدار 
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عقود   متاخراداألعلالا تلنل   إادماج جل  من   اللسـتحوذةعقود ال لال     متاخرادغقر اللللواـا اعـ ل أاـااـي   اللولوداد* تلنل 
 مت ددة الفترادا  الربح تم تققلل ا اااتخدام طريقا  التي لم يتم تسللل ا ال لال  اللال اد اللت ا د علق ا للواداد 

 
 اإلستحواذتحليل التدفقات النقدية عند 

 
 ألف درهم   
    

 (7,945)   النقد اللدفو  لإلاتحواذ
         -   صافي النقد اللستحوذ عند إادماج األعلال 

 (7,945)    مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا الاتنلاريا  الخارج عند اإلاتحواذصافي النقد  
    

         (5,666)   التدفقاد النقديا من األاعطا التعغقللا تكاللف الل املا لإلاتحواذ  مدرلا في 
     (13,611)   صافي النقد الخارج عند اإلاتحواذ 

 
 أستيكو إلدارة العقارات ذ.م.م.  47/9
 

للعــر ا    ــر ا العــخص الوااد ذاماما، فر  دبي   بر فلس ،  ــر ا تاا ا   –، ااــتحوذد بر فلس إلدارة ال قاراد  2021يناير   6في  
٪ من أاـــــتل و إلدارة ال قاراد ذاماما،  هي  ـــــر ا ذاد مســـــؤ للا محد دة   أاـــــتل و   مســـــجلا في دبي، اإلماراد ال ربلا 100على  

ألف درهما تعــارك أاــتل و اعــ ل أاــااــي في إدارة الللتلكاد  خدماد إدارة اتحاد اللالك،   66,991اللتحدة مقابل بدل إللالي  دره 
ــاطا  ال ــ نلا  التجاريا  التجلئا  الفنادق  الللتلكاد اللرمو ا خدماد الواــ ــاراد ال قاريا،  تدير أاواعنا مختلفا من ال قاراد الســ ــتعــ اــ

ــالا،  بنا ن علله، تم   ــتحواذ اللحااــ ــتخدام طريقا الاــ ــتحواذ اااــ ــاب اإلاــ اللختلطا في لللال أاحا  اإلماراد ال ربلا اللتحدةا تم ااتســ
ـــــتل و  العتراف االلولوداد القابلا   ـــــتحواذ على أاــ ـــــتحوذة  اللطلوباد اللتكادة االقللا ال ادلا اللؤ تا لكل من اا تم الاــ للتحديد اللســ

 مجل  من خطا بر فلس للتواال من خالل الاتحواذ على منعآد  ائلا في الصناعا ذاد الصلاا
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  )يتبع( إندماج األعمال 47

 
 )يتبع(  أستيكو إلدارة العقارات ذ.م.م. 47/9
 

ـــــتحوذة  اللطلوبـاد   ـــ ــ ــ ـــــتحواذ على اللولوداد القـابلـا للتحـديـد اللســ ـــ ــ ــ إن اللبـالغ الل ترف ب ـا فللـا يت لق اـالقللـا ال ـادلـا في تـاري  الاــ
 الجد ل أدااه:اللقاولا ماقنا في 

 ألف درهم  
   

   الموجودات 
 377  ملتلكاد  آلد  م داد 

 43,300  مولوداد غقر مللواا *
 19,734  ذمم مدينا تجاريا  أخرة 

 3,415  النقد  األرصدة لدة الانوك 
 66,826    مجموع الموجودات 

   
   المطلوبات 

 9,657  م افآد اللوظفقن 
 8,141   أخرة ذمم دائنا تجاريا 

 17,798  مجموع المطلوبات 
   

 49,028  إللالي صافي اللولوداد القابلا للتحديد االقللا ال ادلا
 (66,991)  اا ص: بدل العرا 

 (17,963)  الشهرة
 

ــتحواذ   ــجقل ا ألف درهم تم  823بلغت التكاللف اللت لقا االاـ ــاريف خالل    تسـ ــنا لصـ ــلن السـ ــاريف ال لوملا  اإلداريا  ضـ ا بند اللصـ
ــتحواذ،   ــ ــ ــاهلا  من تاري  الاــ ــ ــ ــتل و تكون مســ ــ ــ ــافي ربح   52,503 الالغإيراداد  في أاــ ــ ــ ألف درهم في   10,242 الالغألف درهم  صــ

ــــ رة الل ي ودعلللاد اللجلوعاا  ــــافي اللولوداد الل ترف ب ا في هذه الالاااد اللاللا اللوادة إلى قلل ا ال ادلاا ت ود العــ  ترف صــ
ب ا في اللقام األ ل إلى أ له التآزر اللتو  ا  الللايا األخرة من دمج أصــــول  أاعــــطا أاــــتل و مال أصــــول  أاعــــطا بر فلس  القوة 

  ال املا اللجل اا
 * تلنل اللولوداد غقر اللللواـا اعـ ل أاـااـي ال الما التجاريا  ال ال اد مال ال لال  اللسـتحوذة  جل  من إادماج األعلالا تلنل 
 ال الما التجاريا اام العر ا التي تم الاتحواذ علق ا  ااتل و   يتم تققلل ا اااتخدام طريقا اإلعفا  من اقوق الللكلاا تلنل عال اد 
ـــــاراد التققلم  الترخلص   ـد تم تققلل ـا  ـــ ــ ــ ـــــتعــ ـــ ــ ــ ال لال  عال ـاد مختلفـا مال ال لال  فللـا يت لق اجلعلـاد اللالك  ادارة الللتلكـاد  ااــ

 يقا تحققق فائض مت ددة الفترادااااتخدام طر 
 

 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
     ألف درهم   

 (57,809)   النقد اللدفو  لإلاتحواذ
         3,415   صافي النقد اللستحوذ عند إادماج األعلال 

 (54,394)    مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا الاتنلاريا  الخارج عند اإلاتحواذصافي النقد  
         (823)   تكاللف الل املا لإلاتحواذ  مدرلا في التدفقاد النقديا من األاعطا التعغقللا 

     (55,217)   صافي النقد الخارج عند اإلاتحواذ 
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 أحداث بعد فترة التقرير  48
 

مااترد آاد لقنقن ااتقريور ديلاين هولدينغ  ٪ من أا م  ر ا  75،    ت العر ا اتفاقلا الاتحواذ على  2022ديسلار    27في       48/1
في تعغقل خدماد أعلال    ت للاإلماراد ال ربلا اللتحدة    ،اوق أبوظاي ال الليفي   ام آاد التااست  لللتد  ام آاد ال  ا  

ملال ا  ، لم يتم ااتلفا  ا ض العر ط إل2022ديسلار  31التصللم الداخلي اللتلقلة في اإلماراد ال ربلا اللتحدةا  لا في 
   االاتحواذ علللا كتللت بالتالي لم 

 
   ت العر ا اتفاقلا لعرا   ط تي أرض تق ان في لليرة الف د في أبوظاي، اإلماراد ال ربلا اللتحدة لاقنا لتاري  التقرير،   48/2

 اعلى مدة خلس انواد تسديدها مللار درهم يتم  2,5 بدل الالغ  مقابل إللالي
 

لتطوير ثالث مجتل اد في دبي، اإلماراد ال ربلا    راما إاتراتلجلا مال دبي القااضا  العر ا  أبرمتالتقرير،  لاقنا لتاري     48/3
 ا تواقده اللجلوعا  تنوي لللجلوعا ألغلالااا من خالل معر   معترك مللوك  اللتحدة

 
 

 إعتماد البيانات المالية الموجزة الموحدة    49
 

 ا2023فاراير   9تم اعتلاد  الازة إصدار الالاااد اللاللا اللوللة اللوادة من  ال مجلس اإلدارة بتاري   
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