
  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية 
 2022 سبتمبر 30المنتهية في التسعة أشهر  لفترة  

 

 
 

ALDAR PROPERTIES PJSC 

  

 شركة الدار العقارية ش.م.ع. 

 تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية
 

 أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 
 2022 سبتمبر 30



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 تقرير المراجعة والمعلومات المالية المرحلية 
 2022 سبتمبر 30المنتهية في التسعة أشهر  لفترة  

 

 الصفحات  
 

 
 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية  

 
1 

 
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 
2-3 

 
 الموجز الموحد  الربح أو الخسارةبيان 

 
4 

 
 الموجز الموحد  الدخل الشاملبيان 

 
5 

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 

 
6 

 
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 

 
7-8 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 

 
9-48 





  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 2           تام البيانات المالية الموجز  الموحد .م وز جتي ًا ال ز يضاحات المرفقة جامٍ  شت

 
 بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 2022 سبتمبر 30كما في 
 
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30  
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم  إيضاح  

     الموجودات 
     الموجودات غير المتداولة 
 3,557,052  5,442,902 5 ممتلكات وآالت ومعدات 

 293,195  342,308 6 موجوسات غير ملموسة والشهر  
 18,025,935  23,099,605 7 استثمارات عقارية 

 108,359  76,954 8 في شركات زميلة ومشاريو مشتركة ات استثمار 
 41,659  115,007 9 في موجوسات مالية   ات استثمار 

 20,299  206,156 19 مالية مشتقة  موجوسات
 526,839  516,244 10 ولرى موجوسات ذم  مدينة تجارية و 

 22,573,338  29,799,176  مجموع الموجودات غير المتداولة 
     

     الموجودات المتداولة 
 5,137,885  4,847,972  م ت ظ بها للبيو  ي ضاور قطو 

 4,503,543  4,328,770 11 وعما  تطوير قيد امنجاز 
 1,029,411  938,634 12 مسزون 
 77,475  152,463 9 في موجوسات مالية   ات استثمار 

 306,471  421,558 18 موجوسات العقوس 
 7,057,481  8,315,220 10 ولرى موجوسات تجارية و ذم  مدينة 

 8,857,133  9,305,496 13 نقد وورصد  لدى البنوك 
 26,969,399  28,310,113  الموجودات المتداولة مجموع 
 49,542,737  58,109,289  الموجودات مجموع 
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  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 4           تام البيانات المالية الموجز  الموحد .م وز جتي ًا ال ز يضاحات المرفقة جامٍ  شت

 
 الموجز الموحد    الربح أو الخسارةبيـان  
 2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 

 
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  أشهر المنتهية في  الثالثةفترة   
 سبتمبر  30  

 سبتمبر  30  2022
  سبتمبر 30  2021

 سبتمبر  30  2022
2021 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت   ألف درهم   ولف سرت   ألف درهم  إيضاحات 
         

 6,320,085  8,065,985  2,087,430  2,713,374 30/1 إيراسات وسلٍ اميجار 
 ( 3,885,899)  (4,618,853)  ( 1,253,397)  (1,578,252) 30/1 تكاليف مباشر 
 2,434,186  3,447,132  834,033  1,135,122  إجمالي الربح

         
 ( 97,377)  ( 275,314)  ( 27,068)  ( 100,458)  مصاريف بيو وتاويق 

         
         وإساريةمصاريف عمومية 
 ( 216,329)  ( 414,614)  ( 86,566)  ( 145,516)  تكاليف الموظ ي  
 ( 189,633)  ( 240,222)  ( 63,521)  ( 85,592)  استهالك وإط ا 

 ( 90,213)  ( 89,836)  ( 30,887)  ( 15,707)  المسصصات، إنس اض الءيمة وشطب، صافي
 ( 140,162)  ( 260,571)  ( 65,590)  ( 124,197)  ولرى 

         
 ( 119,748)  64,327  ( 37,123)  ( 12,387) 7 م  إعاس  تقيي  إستثمارات عقارية، صافي  رح  /(لاار )

 (6,488)  ( 6,274)  (1,873)  ( 2,364) 8 ال صة م  نتا ج شركات زميلة ومشاريو مشتركة
 10,253  22,888  8,182  9,253 7 م  إستبعاس إستثمارات عقارية رح 
 99,469  9,104  -  - 31 م  ص قة شرا   رح 

 ٍ  34,316  132,840  10,841  57,426 20 إيراسات تموي
 ( 199,596)  ( 273,610)  ( 67,012)  ( 113,626) 21 تكاليف تمويٍ
 20,107  50,398  681  10,906 22 إيراسات ولرى 

 1,538,785  2,166,248  474,097  612,860  ربح الفترة قبل الضريبة
         

 -  ( 35,917)  -  ( 11,698) 32 مصروف ضريبة الدلٍ
 1,538,785  2,130,331  474,097  601,162  ربح الفترة بعد الضريبة

         
         العائد إلى: 

 1,536,049  2,028,550  473,225  556,653  حقو  الملكية العا د  لمالكي الشركة 
 2,736  101,781  872  44,509  حقو  الملكية غير المايطر 

  601,162  474,097  2,130,331  1,538,785 
         
         

 0,195  0,251  0,060  0,064 23 ( بالدرهم)العائد األساسي والمخفض للسهم 
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 5           تام البيانات المالية الموجز  الموحد .م وز جتي ًا ال ز يضاحات المرفقة جامٍ  شت

 
 الموجز الموحد  الشاملبيـان الدخل  

 2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 

 إيضاحات
 سبتمبر  30

2022 
 سبتمبر  30 

2021  
  سبتمبر 30

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت   ألف درهم   ولف سرت   درهم ألف   
         

 1,538,785  2,130,331  474,097  601,162  ربح الفترة 
         

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

 -  ( 330,089)  -  ( 56,348) 33 فرو  الصرف على ترجمة العمليات ا جنبية
الءيمة العاسلة م  ت وطات التدفقات النقدية الناتجة  ورحاح

 27,612  192,505  24,431  71,455 34 لال  ال تر 
م  وسوات الت وط المعاس تصني ها إلى الرح   ا رحاحصافي 

 1,531  5,171  1,776  1,775 21 وو الساار 
         

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

م  إعاس  تقيي  موجوسات مالية بالءيمة العاسلة   (لاار )/رح 
 ( 501)  53,166  5,100  380 9 م  لال  الدلٍ الشامٍ اآللر  م  لال  الدلٍ الشامٍ اآللر 

 28,642  ( 79,247)  31,307  17,262  الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة 
 1,567,427  2,051,084  505,404  618,424  مجموع الدخل الشامل للفترة 

         
         عائد إلى: ال

 1,564,691  2,072,447  504,532  587,179  حقو  الملكية العا د  لمالكي الشركة 
 2,736  ( 21,363)  872  31,245  حقو  الملكية غير المايطر 

  618,424  505,404  2,051,084  1,567,427 
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 6                                                                        تام البيانات المالية الموجز  الموحد .م وز جتي ًا ال ز يضاحات المرفقة جامٍ  شت

 
 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد  

 2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
  

 رأس
 المـال

 احتياطي
 قانوني 

احتياطي تحوط 
 التدفقات النقدية 

احتياطي إعادة 
 تقييم إستثمار

 احتياطي 
إعادة تقييم 
 الموجودات 

إحتياطي تحويل 
 عمالت أجنبية

 أرباح 
 مستبقاة 

الملكية  حقوق 
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 )مدقق(  2021يناير  1الرصيد في 
 1,538,785 2,736 - 1,536,049 1,536,049 - - - - - - رح  ال تر  

 28,642 - - 28,642 - - - (501) 29,143 - - الدلٍ/ )الساار ( الشاملة ا لرى لل تر 
 1,567,427 2,736 - 1,564,691 1,536,049 - - (501) 29,143 - - )الساار ( الشاملة لل تر  مجموع الدلٍ/ 

 (1,140,082) - - (1,140,082) (1,140,082) - - - - - - ( 27توزيعات ورحاح )إيضاح 
 26,129,030 73,628 - 26,055,402 14,245,727 - - 17,641 (1,911) 3,931,315 7,862,630 )غير مدقق(  2021سبتمبر   30الرصيد في 

            
 27,636,783 715,213 - 26,921,570 15,044,624 - 73,623 9,800 (422) 3,931,315 7,862,630 )مدقق(  2022يناير  1الرصيد في 

            
 2,130,331 101,781 - 2,028,550 2,028,550 - - - - - - رح  ال تر  

 ( 79,247) ( 123,144) - 43,897 - ( 197,591) - 53,166 188,322 - - الدلٍ/ )الساار ( الشاملة ا لرى لل تر 
 2,051,084 ( 21,363) - 2,072,447 2,028,550 ( 197,591) - 53,166 188,322 - - مجموع الدلٍ/ )الساار ( الشاملة لل تر  

            
 1,815,646 - 1,815,646 - - - - - - - - ( 14)إيضاح   إصدار وسا  حقو  ملكية مستلطة

 (1,180,369) (974) - (1,179,395) (1,179,395) - - - - - - ( 27توزيعات ورحاح )إيضاح 
توزيعات ورحاح مدفوعة م  قبٍ شركة تابعة مقابٍ حقو   

 (7,093) (7,093) - - - - - - - - - ( 35الملكية الممتاز  )إيضاح 
قايمة مدفوعة على وسا  حقو  ملكية مستلطة )إيضاح  

14) - - - - - - (51,644 ) (51,644 ) - - (51,644 ) 
إعاس  تصنيف احتياطي الءيمة العاسلة للموجوسات المالية  
بالءيمة العاسلة م  لال  الدلٍ الشامٍ اآللر عند 

 - - - - 64,296 - - ( 64,296) - - - ( 9االستبعاس )إيضاح 
ال ركة م  استبعاس جز ي ل صص في شركات تابعة  

 3,258,219 3,302,843 - ( 44,624) ( 44,624) - - - - - - ( 35)إيضاح 
  جز ي إستبعاسالناتجة م   التريير في حصة حقو  الملكية 
 - 99,081 - ( 99,081) ( 99,081) - - - - - - ( 35/1)إيضاح ل صص في شركات تابعة  

حقو  الملكية غير المايطر  الناتجة عند اندما  ا عما   
 141,871 141,871 - - - - - - - - - ( 31/2)إيضاح 
 33,664,497 4,229,578 1,815,646 27,619,273 15,762,726 ( 197,591) 73,623 ( 1,330) 187,900 3,931,315 7,862,630 )غير مدقق(  2022سبتمبر  30الرصيد في  
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 7           تام البيانات المالية الموجز  الموحد .م وز جتي ًا ال ز يضاحات المرفقة جامٍ  شت

 
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  

 2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 

 فترة التسعة أشهر المنتهية في   
 سبتمبر 30  

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( إيضاحات  
 ولف سرت    ألف درهم   

     األنشطة التشغيلية 
 1,538,785  2,166,248  رح  ال تر  قبٍ الضريبة 

     تعديالت لـ:
 184,877  254,422 6، 5 إستهالك وإط ا  
 ٍ  (34,316)  (132,840) 20 إيراسات تموي
 ٍ  199,596  273,610 21 تكاليف تموي

 119,748  (64,327) 7 )رح (/ لاار  م  إعاس  تقيي  إستثمارات عقارية، صافي 
 6,488  6,274 8 ومشاريو مشتركة ال صة م  نتا ج شركات زميلة 

 90,213  89,836  المسصصات، إنس اض الءيمة وشطب، صافي 
 -  206  م  إستبعاس ممتلكات وآالت ومعدات لاار  
 (10,253)  (22,888)  م  استبعاس استثمارات عقارية  رح 

 (99,469)  (9,732) 31 رح  م  ص قة شرا  
 991  (3,165)   لاار  م  إعاس  تقيي  موجوسات مالية  )رح (/ 

 39,619  55,858  مسصص م افآت الموظ ي  
     

 2,036,279  2,613,502  التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل 
     

     الحركة في رأس المال العامل:
 755,479          (1,381,745)  في ذم  مدينة تجارية وموجوسات ولرى  نقص / )زياس (

 (145,709)  241,993  نقص/ )زياس ( في وعما  تطوير قيد امنجاز، مسزون ووراضي م ت ظ بها للبيو 
 (164,550)  (115,087)  زياس  في موجوسات العقوس 
 305,068  225,644  زياس  في م تجزات سا نة 

 165,425  285,563  مبالغ مدفوعة مقدمًا م  عمال زياس  في 
 (98,334)  390,696  زياس / )نقص( في مطلوحات العقوس
 243,602  796,502  زياس  في ذم  سا نة تجارية وولرى 

 1,060,981  443,566  النقد الناتج من العمليات 
 (9,217)  (29,105)  الم افآت المدفوعة للموظ ي  

 -  (92,810)  الدلٍ المدفوعة ضريبة 
     

 3,088,043  2,935,153  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
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 8           تام البيانات المالية الموجز  الموحد .م وز جتي ًا ال ز يضاحات المرفقة جامٍ  شت

 
 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 أشهر المنتهية في  تسعة فترة ال  

 سبتمبر   30  
2022 

 سبتمبر   30 
2021 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم  إيضاحات 
     

 3,088,043  2,935,153  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (49,123)  (1,996,323) 5 شرا  ممتلكات وآالت ومعدات 
 (12,171)  (15,924) 6 ستبعاس ام، صافي م  شرا  موجوسات غير ملموسة
 (183,934)  (5,107,592) 7 إضافات مستثمارات عقارية 

 118,327  204,677 7، 5 ممتلكات وآالت ومعدات و   عا دات م  إستبعاس إستثمارات عقارية 
 16,445  -  في شركات زميلة ومشاريو مشتركة عا دات م  إستبعاس إستثمار 

 (62,339)  (353,195) 31 امست واذ على شركات تابعة، صافي م  النقد المات وذ 
 681,394  (55,000)  وشهر ثالثةفي وسا و  جٍ بتواريا إست قا   دثر م   ال ركة

 (4,847)  (17,018)  إستثمار في موجوسات مالية 
 (999,494)  (425,707)  مقيد   بنكية في ورصد    ال ركة

 44,175  41,199  إيراسات تمويٍ ماتلمة 
 -  323,338  عا دات م  إست قا  سندات لزينة 

 -  ( 417,440)   السزينة   سفعات لاندات
 -  32,000 8 روس الما  مقابٍ استثمارات في شركة زميلة  تاديد 

 39  -  توزيعات ورحاح ماتلمة 
 ( 451,528)   ( 7,786,985)   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (1,514,500)  (5,435,541) 15 بنكية تاديد قروض 

 1,303,774  6,672,788 15 عا دات م  قروض بنكية 
 (25,728)  ( 54,263)   تاديد الجز  ا ساسي ملتزامات عقوس إيجار

 (210,303)  ( 268,983)   تكاليف تمويٍ مدفوعة
 (1,140,834)  (1,239,106)  توزيعات ورحاح مدفوعة

 -  3,258,219 35 الملكية في الشركات التابعة حقو  في حصة  ال ركة م   عا دات 
 (1,655)  -  النقد المدفوع لتاوية المشتقات 

 -  1,815,646 14 إصدار وسا  حقو  ملكية مستلطة عا دات م  
 (1,589,246)  4,748,760  صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية 

     

 1,047,269  ( 103,072)   )النقص(/ الزيادة في النقد ومرادفات النقد صافي 
 2,586,485  5,383,855 13 في بداية ال تر   النقد ومراسفات النقد 

 -  70,728  ت ثير التريرات في وسعار الصرف ا جنبي
 3,633,754  5,351,511 13 النقد ومراسفات النقد في نهاية ال تر  

     
 

 .الموجز الموحدلل صو  على ت اصيٍ المعامالت غير النقدية الماتبعد  م  بيان التدفقات النقدية  28راجو إيضاح 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

  2022 سبتمبر 30المنتهية في  للفترة 
 
 
 معلومات عامة  1
 
الصــاسر عــ  سا ــر   2004لاــنة  (16الموافقــة علــى إنشــا  شــركة الــدار العقاريــة ش.م.ع. )"الشــركة"( بموجــب القــرار رقــ  ) تتمــ

لاـنة ( 59الـوزاري رقـ  ) المرسـوم. تـ  إعـالن ت سـيس الشـركة بموجـب 2004ودتـوحر  12فـي   ممار  وبـوظبي  القتصاس  التسطيط وا
 . 2005فبراير  23الصاسر ع  وزير االقتصاس لدولة اممارات العرحية المت د  بتاريا  2005

 
الماجٍ تو  .ب.   المت د  وعنوانها  العرحية  اممارات  سولة  في  للشركة تو  الثابت  المقر  وبوظبي.51133إن  ا سه     ،  إن 

 العاسية للشركة مدرجة في سو  وبوظبي لألورا  المالية.
 )"الشركة ا م"( المدرجة في سو  وبوظبي لألورا  المالية. .ة للمجموعة تي شركة ول ا ظبي القابضة ش.م.عالشركة القابض إن 

فـي عـدس مـ  القطاعـات وحشـ ٍ ر ياـي فـي مجـاالت تطـوير وحيـو تعمٍ الشركة وشركاتها التابعة )يشـار إليهـا معـًا بــ "المجموعـة"( 
واستثمار وإنشا  وإسار  العقارات والسدمات المرتبطة بها. بامضافة إلى ذلت، تعمٍ المجموعة في إسار  وتشريٍ ال نـاس  والمـدارس 

 والمراسي وم طات التبريد والمطاع  ونواسي الشاطئ ومالعب الرولف.
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 

 ت  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديد  والمعدلة التالية والتي وصب ت سارية الم عـو  لل تـرات الاـنوية التـي تبـدو فـي وو
 ، في تام البيانات المالية الموجز  الموحد .2022يناير  1بعد 
 
 (3 رقم لتقارير الماليةلاإلطار المفاهيمي )تعديالت على المعيار الدولي  إلى اإلشارة •

فـي  جـوتري سون ترييـر  3 رقـ  لتقـارير الماليـةلتعمٍ التعديالت على ت ديث مرجو قدي  لإلطار الم اهيمي في المليار الـدولي 
 المتطلبات في المليار.

 
 (16قبل االستخدام المقصود )تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  العائدات -ممتلكات وآالت ومعدات  •

تمنــو التعــديالت ون تسصــ  مــ  تكل ــة وي بنــد مــ  بنــوس الممتلكــات واآلالت والمعــدات وي عا ــدات مــ  بيــو ا صــناف المنتجــة 
وحالتالي،  قة المقصوس  م  قبٍ امسار .وثنا  إحضار ذلت ا صٍ إلى الموقو وال الة الالزمة له لي ون قاسرًا على العمٍ بالطري

 الرح  وو الساار . بيان تعترف المنش   بعا دات المبيعات تام والتكاليف ذات الصلة في
 

 (37عديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تتكلفة تنفيذ العقد ) - المثقلة باإللتزاماتالعقود   •
بالعقــد تشــمٍ "التكــاليف التــي تتعلــق مباشــر  بالعقــد". يم ــ  ون تكــون التكــاليف التــي تتعلــق ت ــدس التعــديالت ون "تكل ــة الوفــا " 

مباشر  بالعقد إما تكاليف إضافية للوفا  بهاا العقد )على سبيٍ المثا  العمالة والمواس المباشر ( وو تسصيص التكاليف ا لـرى 
ريف االســـتهالك لبنـــد مـــ  الممتلكـــات واآلالت والمعـــدات المرتبطـــة مباشـــر  بتن يـــا العقـــوس )علـــى ســـبيٍ المثـــا  تسصـــيص مصـــا

 الماتسدمة في تن يا العقد(.
 

تعــديالت علــى المعيــار الــدولي للتقــارير ) 2020-2018علــى المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة  دورة التحســينات الســنوية •
والمعيـار المحاسـبي الـدولي  16الدولي للتقارير المالية رقـم ، المعيار 9، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1المالية رقم  

 (41رقم 
للمـر   لتقـارير الماليـةللمعايير الدوليـة ا: تطبيق 1لتقارير المالية رق  لالت اينات الانوية تعديالت على المليار الدولي   تتضم 
مليار العقوس اميجار و  16  رق   الدولي للتقارير المالية ، ا سوات المالية، المليار9 رق   ، المليار الدولي للتقارير الماليةا ولى
 الزراعة 41 رق  الدولي يالم اسب
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 المحاسبيةملخص بأهم السياسات  3

 بيان االلتزام  3/1
وتـي متوافقـة مـو  التقـارير الماليـة المرحليـة 34ت  إعداس البيانات المالية الموجز  الموحد  بناً  على المليـار الم اسـبي الـدولي رقـ  

 المتطلبات المتعلقة بها م  ونامة سولة اممارات العرحية المت د .
 

ال تتضـم  تـام البيانــات الماليـة المــوجز  الموحـد  جميــو المعلومـات وامفصــاحات الالزمـة للبيانــات الماليـة الاــنوية وينبرـي ون تقــرو 
. بامضافة لالت، فان النتا ج 2021سيامبر   31جنبًا إلى جنب مو البيانات المالية الموحد  المدققة للمجموعة للانة المنتهية في  

ال تعتبـر بالضـرور  مإشـر علـى النتـا ج التـي يم ـ  توقعهـا للاـنة الماليـة التـي  2022  سبتمبر  30ر المنتهية في  وشه  تاعةل تر  ال
 .2022سيامبر  31ستنتهي في 

 أساس التحضير  3/2
ب جميـو لقد ت  عرض البيانات المالية الموجز  الموحد  بـدرت  اممـارات )الـدرت ( باعتبارتـا العملـة الماـتسدمة للمجموعـة ويـت  تقريـ

 الءي  إلى وقرب ولف )ولف سرت ( إال إذا وشير إلى غير ذلت. 
 

، وإعـاس  تقيـي  االسـتثمارات العقاريـة، باستثنا  إعـاس  تقيـي  ت  إعداس البيانات المالية الموجز  الموحد  بناً  على مبدو التكل ة التاريسية
الشامٍ اآللر، وإعاس  تقيي  الموجوسات المالية بالءيمة العاسلة م  لال  الـرح  الموجوسات المالية بالءيمة العاسلة م  لال  الدلٍ 

علـى وسـاس ا سـه  بالءيمـة العاسلـة فـي نهايـة كـٍ فتـر  تقريـر. تاـتند  الـدفعاتوقيـاس  المشـتقة وو الساار ، وقياس ا سوات الماليـة
 ٍ الالو والسدمات.المقدم مقاب للبد التكل ة التاريسية بش ٍ عام على الءيمة العاسلة 

 
إن الاياسات الم اسبية الماتسدمة في إعداس تام البيانات المالية الموجز  الموحد  متوافقة مو تلت الماـتسدمة فـي إعـداس البيانـات 

 1 م  ، باستثنا  تطبيق المعايير والت ايرات الجديد  إعتباراً 2021سيامبر  31المالية الموحد  الانوية المدققة للانة المنتهية في 
 .2022يناير  

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

إن إعداس تام البيانات المالية الموجز  الموحـد  ياـتلزم مـ  امسار  اتسـاذ ا ح ـام، والتقـديرات واالفتراضـات التـي تـإثر علـى تطبيـق 
واميراسات والمصاريف. وم  المم   ون تستلف النتا ج ال علية ع   الاياسات الم اسبية والمبالغ المدرجة للموجوسات والمطلوحات

يــت  مراجعـة تــام التقـديرات واالفتراضـات بشــ ٍ ماـتمر. يــت  تاـجيٍ املـتالف فــي التقـديرات الم اســبية فـي ال تــر   تـام التقـديرات.
إعــاس  التقيـي  تــإثر علـى تلــت ال تـر ، وو فــي التـي يــت  فيهـا إعــاس  مراجعـة تــام التقـديرات وذلــت فـي حالــة ون التعـديالت الناتجــة عـ  

حالــة كـــون التعـــديالت الناتجـــة عــ  إعـــاس  مراجعـــة التقـــديرات تـــإثر فــي فتـــر  المراجعـــة وال تـــرات الماــتقبلية فيـــت  تاـــجيلها فـــي تلـــت 
 ال ترات.

 
عنــد إعــداس تــام البيانــات الماليــة المــوجز  الموحــد ، فــان ا ح ــام الر ياــية التــي قامــت بهــا امسار  فــي تطبيــق الاياســات الم اســبية 
للمجموعـــة والمصـــاسر الر ياـــية للتقـــدير غيـــر المإكـــد كانـــت مشـــابهة لتلـــت المطبقـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــد  كمـــا فـــي وللاـــنة 

 .2022يناير  1، باستثنا  تطبيق المعايير والت ايرات الجديد  إعتبارًا م  2021سيامبر  31المنتهية في 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات   5
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 2,961,523  3,557,052 الرصيد في بداية ال تر / الانة
 96,883  1,996,323 ( 3و   2) إضافات لال  ال تر / الانة

 230,189  89,323 ( 31)إيضاح ت  امعتراف بها كجز  م  إندما  ا عما  
 259,196  6,252 ( 11ت ويٍ م  وعما  تطوير قيد امنجاز )إيضاح 

 262,917  57,850 ( 7ت ويالت م  إستثمارات عقارية )إيضاح 
 (218,560)  ( 220,953) امستهالك الم مٍ لل تر / الانة

 (6,036)  (1,655) لال  ال تر / الانة إستبعاسات
 (29,060)  - في الءيمة الم مٍ لل تر / الانة امنس اض

 -  (41,290) فرو  وسعار الصرف 
 3,557,052  5,442,902 الرصيد في نهاية ال تر / الانة

 
يتعلق(  1) الموجوسات  إستسدام  والمعدات حق  واآلالت  الممتلكات  ر ياي  تتضم   ور   بش ٍ  إستئجار  بءيمة   ومباني  يضابعقد 

 ولف سرت (. 96,388: 2021سيامبر  31ولف سرت  )  151,172
 
ال تر ،  2) لل ناس  والضيافة  ( لال   الدار  فرسية    -وقعت  ات اقية    ذ.م.م.شركة  للشركة(  تابعة  لل ناس  والضيافة" شركة  )"الدار 

وسبٍ تري  باب الب ر روس السيمة )"ري اوس"(    ري اوسفند   مالت  ،  .لشرا  كامٍ ال صة االقتصاسية في منتجو باب.ذ.م.م
ولف    810,000  مبلغولف سرت  و   770,000  مبلغإجمالي    باي تيلتون، روس السيمة اممارات العرحية المت د  )"سبٍ تري"( مقابٍ

ولف    697,978  مبلغولف سرت  و   767,528  بمبلغ  والمعدات  واآلالتالممتلكات  إلى  نتج عنه إضافات  مما  سرت  على التوالي  
ولف سرت  على   103,900  مبلغولف سرت  و   23,500سرت  على التوالي. كما نتج ع  المعاملة الماكور  وعالم إضافات بمبلغ  

للبيو.   المالية رق   التوالي ك راضي م ت ظ بها  للتقارير  الدولي  المليار  لمتطلبات  الشرا    إندما "  3وفًقا  ا عما "، ت  احتااب 
ٍ كاست واذ على اوعالم   في وصٍ واحد  بش ٍ جوتري  تتركز    المات وذ لموجوسات  مجمالي احيث ون جميو الءيمة العاسلة     ص
 .م دس

 
  ( لال  ال تر ، وقعت الدار لل ناس  والضيافة ات اقية لشرا  مبنى فندقي ل ند  جزير  نوراي )"فند  نوراي"( مقابٍ بد  إجمالي 3)

ع   ويضًا  ولف سرت  إلى الممتلكات واآلالت والمعدات. نتج    232,966  مبلغ  إضافة ولف سرت  مما وسى إلى    600,000  بمبلغ
ضم  ذم  مدينة تجارية وموجوسات ولرى )إيضاح    كدفعات مقدمةولف سرت     350,000المعاملة الماكور  وعالم إضافة مبلغ  

10 .) 
 
  سبتمبر   30ل ة المبيعات )لل تر  المنتهية في  تك  مقيد  فيولف سرت     13,860  مبلغ  لل تر  على  الم مٍ  يشتمٍ االستهالك(  4)

ال تر  (.  ال شي :  2021 والمعدات لال   واآلالت  الممتلكات  ولرى م   بنوس  وي  قيمة  في  انس اض  تت  مالحاة مإشرات  ل  
 . 2022 سبتمبر 30المنتهية 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 الملموسة والشهرةالموجودات غير  6
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

  28,085          293,195 الرصيد في بداية ال تر / الانة
  19,107          16,121 إضافات لال  ال تر / الانة 

  282,123        88,149 ( 31)إيضاح ت  امعتراف بها كجز  م  إندما  ا عما  
 (35,702)         (33,469) امط ا  الم مٍ لل تر / الانة
 (418)              (197) إستبعاسات لال  ال تر / الانة

 -  (21,491) فرو  وسعار الصرف 
 293,195  342,308 الرصيد في نهاية ال تر / الانة

 
 
 استثمارات عقارية  7
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 16,462,916  18,025,935 الرصيد في بداية ال تر / الانة
 255,798  5,107,592 ( 2و   1) إضافات لال  ال تر / الانة

 929,801  697,529 ( 31ت  امعتراف بها كجز  م  إندما  ا عما  )إيضاح 
 146,383  64,327 الءيمة العاسلة، صافي  ورحاح

 (144,733)  ( 180,340) لال  ال تر / الانة استبعاسات
    ت ويالت )إلى(/ م 

 (262,917)  (57,850) ( 5ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 
 573,662  ( 387,415) ( 11)إيضاح  وعما  تطوير قيد امنجاز

 73,623  - ت ويٍ م  ممتلكات وآالت ومعدات إعاس  تقيي  على 
 (8,598)  - مبالغ مشطوحة 

 -  ( 170,173) فرو  وسعار الصرف 
 18,025,935  23,099,605 الرصيد في نهاية ال تر / الانة

 
للشركة( على  إحدى الشركات التابعة  "  الدار للعقارات االستثمارية)"   الدار للعقارات االستثمارية ذ.م.م. ( لال  ال تر ، است وذت  1)

ذ.م.م العقاري  للتطوير  ال مرا  شركة  م   المت د   العرحية  اممارات  السيمة،  روس  في  مو   بمبلغ   بد    إجمالي مقابٍ    .ال مرا 
 ولف سرت .   410,000

 
ارتنرز  كون لونس بلشركة  ٪ م  روس الما  المصدر  100بيو وشرا   لات اقية  الدار للعقارات االستثمارية  ( لال  ال تر ، وقعت  2)

سي   إس  آر  الر ياي(  المت د   دون لونس )"  ليمتد)المقر  العرحية  اممارات  وبوظبي،  في  ماجلة  إجمالي  "(،  بمبلغ مقابٍ   بد  
 .وساسا في إسار  وت جير العقارات التجارية كون لونس وتعمٍولف سرت .  4,300,000

 
(  2( إلى )1في )الماكور  وعالم    ات، ت  احتااب االست واذا عما   إندما   3  رق   لتقارير الماليةلوفًقا لمتطلبات المليار الدولي  

 تتركز في وصٍ واحد م دس.  المات وذ لموجوسات مجمالي اناًرا  ن جميو الءيمة العاسلة داست واذ موجوسات 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 )يتبع(  استثمارات عقارية 7
 
  30  المنتهية في  ولف سرت  )لل تر   22,888  بمبلغوحققت صافي رح     إستثمارات عقاريةقامت المجموعة لال  ال تر  ببيو  (  3)

 إستبعاسبند "م اب م     الموجز الموحد ضم ولف سرت ( والاي ت  تاجيله في بيان الرح  وو الساار     10,253:  2021  سبتمبر
 ". إستثمارات عقارية

 
ر في االستسدام.  يالتري  نتيجةإلى ممتلكات وآالت ومعدات    امستثمارات العقاريةلال  ال تر ، قامت المجموعة بت ويٍ بعض  (  4)

المجموعة في تطوير العقارات المعنية   بدوتالتريير في االستسدام منا ون  امنجاز نتيجة  م  وعما  تطوير قيد  الت ويٍ    يتعلق
 . بهدف بيعها لال  ال تر 

 
الموجوسات فيما يتعلق بش ٍ ر ياي باستئجار ا راضي بمبلغ  (  5) العقارية على حق إستسدام    334,400تشمٍ امستثمارات 

 ولف سرت (.   252,408: 2021سيامبر  31)  2022 مبرسبت 30ولف سرت  كما في  
 
فـــــي سولـــــة اممـــــارات العرحيـــــة المت ـــــد   التـــــي تقـــــوحصـــــة المجموعـــــة فـــــي ا راضـــــي والمبـــــاني امســـــتثمارات العقاريـــــة تمثـــــٍ ( 6)
 سرت . ولف 419,380سرت ( وجمهورية مصر العرحية )"مصر"( بمبلغ  ولف 22,680,225)
 
: صـافي لاـار  2021سـبتمبر  30ولـف سرتـ  ) 64,327 التي ت  تاجيلها لال  ال تر  بمبلغالءيمة العاسلة  ورحاحصافي إن  (  7)

ــة بمبلــغ  ــة  مــ ولــف سرتــ ( نتجــت بشــ ٍ ر ياــي  119,748الءيمــة العاسل ولــف سرتــ  )لل تــر   97,528 بمبلــغلاــار  الءيمــة العاسل
ت  مقاصته مقابٍ ، على مباني م ت ظ بها على ورض مات جر  الماجلة (ولف سرت   111,370:  2021سبتمبر    30المنتهية في  

 مـ  ولـف سرتـ  8,378: 2021سـبتمبر  30ل تـر  المنتهيـة فـي لولـف سرتـ  ) 161,855 بمبلـغالءيمـة العاسلـة الءيمة العاسلـة   ورحاح
بنـاً  علـى التقيـي  الـاي تـ  الر ياـية  العقاريـة امسـتثماراتعلـى  ة، تتعلـق بصـافي رحـ  الءيمـة العاسلـة الماـجللاار  الءيمة العاسلـة(

إن المءيمــي  تــ  وعضــا  فــي جمليــات مهنيــة لسبــرا  التقيــي  وذوي . مءّيمــون ماــتقلون لــيس لهــ  صــلة بالمجموعــة قبــٍ إجــرا م مــ 
 ارات العقاريــةلإلســتثميــت  عــرض ورحــاح وو لاــا ر الءيمــة العاسلــة  .مــإتالت مال مــة ولبــرات فــي تقيــي  العقــارات فــي مواقــو مماثلــة

يــت  . المــوجز الموحــدفــي بيــان الــرح  وو الساــار   ، صــافي"امســتثمارات العقاريــة/ )الساــار ( مــ  إعــاس  تقيــي   الم اــببنــد " ضــم 
 في التالاٍ الهرمي للءيمة العاسلة. 3الماتوى  ضم  امستثمارات العقاريةتصنيف  

 
  بصافي   الرسملة ومعدالت اميجار للعقارات التي نتج عنها االعترافقامت المجموعة باجرا  ت ليٍ ال ااسية على معدالت  (  8)

 الءيمة العاسلة. بناً  على ت ليٍ ال ااسية تاا:  م اسب
 
ولف سرت ، بينما ينتج   687,332نقطة وساس إلى زياس  في التقيي  بمبلغ    50قد ينتج ع  النقص في معد  الرسملة بنابة   •

 ولف سرت ؛ و  603,633نقطة وساس إلى نقص في تقيي  تام العقارات بمبلغ  50ع  الزياس  في معد  الرسملة بنابة 
بنابة   • اميجار  معدالت  في  الزياس   ع   ينتج  بمبلغ    ٪10قد  التقيي   في  زياس   سرت   972,003إلى  ع     ،ولف  ينتج  بينما 

 ولف سرت  في تقيي  تام العقارات. 971,480إلى نقص بمبلغ   ٪10بة النقص في معدالت اميجار بنا
 
 
 إستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  8
 

ولـف سرتـ  وتـ  االعتـراف  32,000 مبلـغ لال  ال تر ، ت  تسفيض روس ما  شركة زميلة للمجموعة واستلمت المجموعة وفًقا لـالت
ولـف سرتـ  )لل تـر   6,274بمبلـغ  بءيمةساا ر صافي ال صة م  البر ياية ا لرى بها كتسفيض في روس الما . تتعلق ال ركة ال

 ولف سرت (. 6,488 بمبلغ : رح 2021سبتمبر  30المنتهية في 
 

في المشروع المشترك، وحالتـالي فـان  الشركةتو جز  م  حصة  ون مبلغ الام  المدينة م  وحد المشاريو المشتركة  الشركة  اعتبرت
ولـف  6,868الساا ر المعترف بها باستسدام طريقة حقـو  الملكيـة التـي تتجـاوز اسـتثمارات المجموعـة فـي ا سـه  العاسيـة البالرـة 

 ولف سرت ( ت  تاجيلها على ذم  المجموعة م  المشروع المشترك. 7,153: 2021 سبتمبر 30لل تر  المنتهية في سرت  )
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 
 موجودات مالية  إستثمار في  9
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية بالقيمة 
 20,000  55,988 إستثمار في وورا  مالية إماراتية مدرجة

 2  2 إستثمار في وورا  مالية إماراتية غير مدرجة
    

    موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 21,657  59,017 استثمار في صناسيق سولية غير مدرجة

    
    بالتكلفة المطفأة موجودات مالية 

 77,475  152,463 نةيسندات السز استثمار في 
 267,470  119,134 
 
 . 2021سيامبر  31و  2022 سبتمبر 30قيمتها العاسلة كما في تقارب لالستثمارات المدرجة بالتكل ة المط      المدرجةالءي   إن
 

 ، إن التالاٍ الهرمي للءيمة العاسلة تو كما يلي:2021سيامبر  31و  2022 سبتمبر 30دما في 
 
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     )غير مدقق(  2022  سبتمبر 30

 55,990 2 - 55,988 إستثمار في وورا  مالية إماراتية 
 59,017 59,017 - - مدرجة إستثمار في صناسيق سولية غير 

 152,463 152,463 - - نةي استثمار في سندات السز 
 55,988 - 211,482 267,470 
     )مدقق( 2021سيامبر  31

 20,002 2 - 20,000 إستثمار في وورا  مالية إماراتية 
 21,657 21,657 - - إستثمار في صناسيق سولية غير مدرجة 

 77,475 77,475 - - نةي السز استثمار في سندات 
 20,000 - 99,134 119,134 
 

 .3وو الماتوى  2والماتوى  1ل  ي   تناك ت ويالت لال  ال تر  م  الماتوى 
 

 ولـــف ســـه  فـــي كيـــو القابضـــة 17,330ريـــ  لالســـتثمار مقابـــٍ شـــركة ولـــف ســـه  فـــي  1,000لـــال  ال تـــر ، قامـــت الشـــركة بتبـــاس  
تــاريا المعاملــة. تــ  ت ويــٍ التريــر  كمــا فــيولــف سرتــ   74,692. ش.م.ع ريــ  لالســتثمار العاسلــة لشــركة ءيمــةال. بلرــت ش.م.ع
ولــف سرتــ  مــ  احتيــاطي إعــاس  تقيــي  االســتثمار إلــى  64,492 بمبلــغ. ش.م.عريــ  لالســتثمار لشــركة فــي الءيمــة العاسلــة  المتــراد 
ا، لـال  ال تـر  ، تـ  بيـو ال عند إلرا  االعتراف.  الماتبقا ا رحاح   تـ  ت ويـٍ  .ش.م.ع فـي كيـو القابضـةولـف سـه  فـي  4,031حقـً

 .الماتبقا ولف سرت  م  احتياطي إعاس  تقيي  االستثمار إلى ا رحاح  196 بمبلغفر  الءيمة العاسلة النابي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 
 أخرى موجودات ذمم مدينة تجارية و  10
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    الجزء غير المتداول
 275,292  285,259 ذم  مدينة تجارية

 181,576  182,658 مبالغ مات قة م  شركات زميلة ومشاريو مشتركة 
 137,663  136,570 ذم  مدينة متعلقة بتمويٍ مشاريو 

 47,368  39,947 ( 32)إيضاح  موجوسات الضريبة المإجلة
 51,304  44,585 ولرى 

 689,019  693,203 
 (166,364)  ( 172,775) ناقصًا: مسصص لاا ر اال تمان المتوقعة 

 516,244  526,839 
    

    الجزء المتداول
 4,208,111  3,234,542 ذم  مدينة تجارية

 1,565,475    2,439,533 سلفيات ومبالغ مدفوعة مقدماً 
 342,266  304,954 ت مينات قابلة لإلسترساس 
 314,701  1,368,708 تكاليف قابلة لالسترساس

 40,227  162,875 قابلة لالسترساس ضريبة 
 26,280  26,387 مبالغ مات قة م  شركات زميلة ومشاريو مشتركة 

 18,468  32,226 فوا د مات قة
 13,324  5,734 ذم  مدينة م  ح ومة وبوظبي

 7,738  8,863 ذم  مدينة متعلقة بتمويٍ مشاريو 
 8,217  - ذم  مدينة متعلقة ببيو شركات تابعة ووعما  

 687,611  924,147 ولرى 
 8,507,969  7,232,418 

 (174,937)  ( 192,749) ناقصًا: مسصص لاا ر اال تمان المتوقعة 
 8,315,220  7,057,481 
 

: 2021 سـبتمبر 30ولـف سرتـ  )لل تـر  المنتهيـة فـي  24,222، ت  تكـوي  مسصـص لساـا ر ام تمـان المتوقعـة بمبلـغ  لال  ال تر 
 30ل تـر  المنتهيـة فـي ا) ال شـي ا لـرى. تـ  شـطب ذمـ  مدينـة تجاريـة بمبلـغ و مقابٍ الام  المدينة التجارية ولف سرت (    21,798
 ولف سرت (. 55,386: 2021  سبتمبر

 
ولـف سرتـ  تـ  سفعهـا لـال  ال تـر  كجـز  مـ  شـرا  جزيـر  نـوراي )إيضـاح  350,000 مبلغ مدفوعة مقدماً المبالغ  الالفيات و التشمٍ  

 تجريف واستصالح تام الجزر. بشرا  البا و  سيقومحيث   رتييجز تطوير ( ل5/3
 

التبريد"( التي تض  كامٍ حصـة المجموعـة فـي الاـعديات  منشآتعمليات تبريد المناطق )"ببيو الشركة  قامت، 2020  سنةلال   
ــد ذ. ــبة  .م.مللتبريـ ــة بناـ ــة مملوكـ ــركة تابعـ ــولينج ذ.م.م ٪( 85)شـ ــتري ت كـ ــعديات سياـ ا والاـ ــً ــٍ(. وفقـ ــة بالكامـ ــة مملوكـ ــركة تابعـ )شـ

علـى شـ ٍ رسـوم إضـافية لكـٍ حمولـة إضـافية  ال صو  على بـد ي ق للمجموعة ويًضا ،  ال وافزالت اقيات البيو والشرا  وات اقية  
 البــد قامــت امسار  بتقيــي  ون ، 2021سياــمبر  31 و 2022 ســبتمبر 30. فــي مــ  عمليــات التبريــد تــام المشــتري  عليهــاتعاقــد ي

 ،المإجــٍ تــو وصــٍ م تمــٍ حيــث ســيت  ت ديــد وجــوسم مــ  لــال  وقــوع وحــداخ ماــتقبلية غيــر مإكــد  ال تسضــو لاــيطر  المجموعــة
 ك صٍ.يت  االعتراف بها  ل وحالتالي 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز  11
 

فيمـا يلـي ال ركـة  تمثٍ وعما  تطوير قيد امنجاز تكـاليف التطـوير والبنـا  المتكبـد  علـى العقـارات التـي يـت  بنا تـا مـ  وجـٍ البيـو.
 ال تر / الانة:لال  

 
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    
 2,719,770  4,503,543 الانة ال تر / الرصيد في بداية

 1,901,420  2,303,355 الانةال تر / تكاليف التطوير المتكبد  لال  
 (1,690,359)  ( 1,837,789) لعقارات المباعة ل المباشر   تكاليفالمعترف بها في 

 3,222,129  - ( 31)إيضاح بها كجز  م  إندما  وعما   معترف
 (90,852)  (31,038) شطب تكاليف مشروع 

    : (إلىم / )ت ويالت  
 (725,707)  ( 540,975) ( 12مسزون )إيضاح 

 (573,662)  387,415 (7إستثمارات عقارية )إيضاح 
 (259,196)  (6,252) ( 5)إيضاح ممتلكات وآالت ومعدات 
 -  210,502 ورض م ت ظ بها للبيو 
 -  ( 659,991) فرو  وسعار الصرف 

 4,503,543  4,328,770 الانة نهاية ال تر /الرصيد في 
 

    تقو عقارات التطوير كما يلي:
    

 1,281,414  1,385,740 سالٍ سولة اممارات العرحية المت د 
 3,222,129  2,943,030 لار  سولة اممارات العرحية المت د 

 4,328,770  4,503,543 
 

ون  واسـتنتجت امنجـاز عمـا  التطـوير قيـد  للت قيـق القابلـةصـافي الءيمـة بت ديـد المجموعـة  قامـت، 2022 سـبتمبر 30دمـا فـي 
سياــمبر  31ولــف سرتــ  ) 31,038 بمبلــغتسفــيض ب امعتــرافوتــ   للت قيــق القابلــةالءيمــة مــ  صــافي  تــي وعلــى المدرجــةالءيمــة 
 .امنجازالتطوير قيد  وعما ولف سرت ( م   90,852: 2021

 
ــي   ــديرات صـــافي الءـ ــةتاـــتند تقـ ــاريا التقريـــر للمبلـــغ المتوقـــو ون ت ققـــه  للت قيـــق القابلـ ــدليٍ ا دثـــر موثوقيـــة والمتـــوفر فـــي تـ إلـــى الـ

 با صٍ.كما ت لا تام التقديرات في االعتبار الررض م  االحت اظ . امعتياسيةفي سيا  وعمالها المجموعة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 المخزون  12
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    
 979,640   902,044 عقارات م تملة

 49,771   36,590 مسزون تشريلي آلر
 938,634  1,029,411 

    يقو المسزون كما يلي:
    

 1,014,050  812,671 سالٍ سولة اممارات العرحية المت د 
 15,361  125,963 المت د لار  سولة اممارات العرحية 

 938,634  1,029,411 
 

ولـف سرتـ ( إلـى المسـزون  725,707: 2021سيامبر  31ولف سرت  ) 540,975لال  ال تر  / الانة، ت  ت ويٍ عقارات بءيمة 
كتكــاليف ولــف سرتــ (  566,374: 2021سياــمبر  31ولــف سرتــ  ) 536,597(. تــ  االعتــراف بمبلــغ 11)إيضــاح ادتمالهــا عنــد 

 مباشر  لال  ال تر / الانة.
 
 

 ومرادفات النقد نقد ال 13
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 6,582,349  6,530,983 نقد في الصندو  وورصد  لدى البنوك 
 2,274,784  2,774,513 وسا و قصير  ا جٍ م ت ظ بها لدى البنوك

 8,857,133  9,305,496 نقد وورصد  لدى البنوك
 

 النقد ومرادفات النقد 
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 8,857,133  9,305,496 نقد في الصندو  وورصد  لدى البنوك 
    

 -  (55,000) وشهر ثالثةوسا و قصير  ا جٍ بتواريا است قا  وصلية  دثر م  
     (3,473,278)  (3,898,985) ورصد  مقيد  لدى البنوك

 5,383,855  5,351,511 النقد ومراسفات النقد
 

    النقد ومراسفات النقد:
    

 5,015,734  5,117,751 سالٍ سولة اممارات العرحية المت د 
 368,121  233,760 لار  سولة اممارات العرحية المت د 

 5,351,511  5,383,855 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  ومرادفات النقدنقد ال 13
 

ولف    417,373:  2021سيامبر    31ولف سرت  )   306,313نقد لدى البنوك بمبلغ    إسرا ، ل  يت   2022  سبتمبر  30دما في  
للمجموعة حيث ون تام المبالغ م ت ظ بها م  قبٍ المجموعة بالنيابة ع  وطراف ولرى  ن    لدى البنوكا رصد     ضم سرت (  

 .كمديرالمجموعة ال تعمٍ 
 

ولف سرت ( والتي   1,278,074: 2021سيامبر   31ولف سرت  )   2,784,818ورصد  بءيمة    مقيد النقد والبنوك التتضم  ورصد   
بيو   مقابٍ  العمال   م   الماتل   النقد  تمثٍ  ضمان  حاابات  في  إيداعها  التطويريت   قيد  م  .  عقارات  المتبقي  الرصيد  يمثٍ 

بٍ مشاريو ح ومية وذم  توزيعات ا رحاح الدا نة والتي يت   ا رصد  النقدية المقيد  بش ٍ ر ياي ا رصد  النقدية الم ت ظ بها مقا
 .االحت اظ ب اابات بنكية من صلة لها

 
٪ و  0,12بي   ما  :  2021سيامبر    31٪ )4,13٪ و  0,14بي   ما  يتراوح معد  ال ا د  على الوسا و  جٍ لال  ال تر  / الانة  

ت  إيداع  ٪( لمصر.  9٪ و  7بي   ما  :  2021سيامبر    31٪ ) 10٪ و  5,75بي   ما  ٪( سنوًيا لدولة اممارات العرحية المت د  و 1
 . لدى بنوك م لية في سولة اممارات العرحية المت د في سولة اممارات العرحية المت د   المتعلقة بالعمليات دافة الوسا و البنكية

 
 

 أداة حقوق الملكية المختلطة 14
 

مليــون  500ســندات سا مــة ثانويــة بءيمــة )شــركة تابعــة للمجموعــة(  م..م.ذلــال  ال تــر ، وصــدرت شــركة الــدار لالســتثمار العقــاري 
"( علـى شـري تي . حامـٍ الاـند)"الاندات"( إلـى ماـتثمر )" الثانويةدا مة الاندات ال مستبدا مليون سرت (  1,838سوالر ومري ي )

تــ  اســتالم الشــري ة الثانيــة بءيمــة و ، 2022مليــون سوالر ومري ــي لــال  شــهر مــارس  310,5ءيمــة وتــ  اســتالم الشــري ة ا ولــى ب
 .2022في وبريٍ  الحقاً مليون سوالر ومري ي  189,5

 
ا لشــروط االت اقيــة،  ا لتقــديرتا المطلــق عــدم سفــو فا ــد  علــى  ال يوجــد للاــنداتوفقــً ــً وي تــاريا اســت قا  وقــد تستــار المجموعــة وفق

ا التسلف ع  الاداسالمطالبة بهام ال ا د . ل  يت  اعتبار مثٍ تاا ال دخ حدًثا م  وحداخ   الاندات ي ق ل امٍ  وال  الاندات . وفقـً
 رقـ  الـدولي يمليـار الم اسـبال سا  حقـو  ملكيـة مستلطـة بمـا يتماشـى مـو متطلبـات كـلشروط ووح ام االت اقية، يـت  تصـنيف ا سا  

مباشــرً  فــي  الاــنداتولــف سرتــ  والمتعلقــة باصــدار  22,017 بمبلــغ"ا سوات الماليــة: العــرض". تــ  تاــجيٍ تكــاليف المعاملــة  32
 حقو  الملكية.

 
 معدل الكوبون   المبلغ المصدر  فترة اإلصدار 

 سنة  15بعد   تعيي معد  فا د  ثابت مو إعاس   مليون سرت ( 1,140مليون سوالر ومري ي )  310,5 2022مارس 
 سنة  15بعد   تعيي معد  فا د  ثابت مو إعاس   مليون سرت ( 698مليون سوالر ومري ي )  189,5 2022وبريٍ 
 

 ولف سرت . 51,644 بءيمةقاا   بدفو المجموعة  قامتلال  ال تر ، 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 قروض بنكية وصكوك غير قابلة للتحويل 15
 المجموع  غير متداولة  متداولة  
  أكثر من سنة  أقل من سنة  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    )غير مدقق( 2022  سبتمبر  30كما في 
 3,676,062 3,643,173 32,889 ص وك غير قابلة للت ويٍ

 5,910,588 4,931,886 978,702 قروض بنكية
 1,011,591 8,575,059 9,586,650 

    2021ديسمبر   31كما في 
  3,677,851  3,641,186 36,665 ص وك غير قابلة للت ويٍ

  4,699,039  4,408,755 290,284 قروض بنكية
 326,949 8,049,941  8,376,890  
 

غير ما وحة وملتزمة ولف سرت    4,905,289كان لدى المجموعة تاهيالت ا تمانية متجدس  بءيمة  ،  2022  سبتمبر  30دما في  
  6,673الما وحة لال  ال تر     البنكيةبلرت القروض    سرت (.ولف    3,996,226: 2021سيامبر    31)  ش ٍ ات اقيات ثنا ية  على
في    مليون  المنتهية  )ال تر   ال تر   مليون   1,304:  2021  سبتمبر  30سرت   والمدفوعة لال   سرت     مليون   5,436  بمبلغ  سرت ( 

   سرت (.  مليون  1,515: 2021  سبتمبر 30)ال تر  المنتهية في 
 

 : 2022سبتمبر  30لال  ال تر  المنتهية في 
مليون سرت  لكٍ منهما مو بنت م لي م  لال     500م  تاهيالتها ال الية بءيمة    2  عدس  باعاس  تمويٍقامت المجموعة   -

سنوات مو ليار تمديد است قاقها لمد     5مليار سرت  لكٍ منهما ل تر  وولية مدتها    1الدلو  في قرضي  جديدي   جٍ بءيمة  
 . 2022تمبر بالكامٍ في سب التاهيلي إضافيي . ت  استسدام كال   سنتي 

  2022مليون سرت  مو وحد البنوك الم لية في سبتمبر    500وقعت المجموعة واستسدمت تاهيٍ ا تماني متجدس جديد بءيمة   -
 إضافيي . سنتي سنوات مو ليار تمديد لمد   5ويات ق لال  

المجموعة على قرض جديد  جٍ بءيمة   - قابلة  5مليون سرت  مو فتر  سداس مدتها    400وقعت  لمد  سنتي    سنوات  للتمديد 
ت   ولرى  في    ال صو  على .  تنتهي  ال الية والتي  البنت  تمويٍ تاهيالت  القرض معاس   االنتها  م   2023  سنةتاا  ت    .

 القرض القدي .  وتاديدم  لال  االست اس  م  التاهيٍ الجديد  2022إعاس  التمويٍ في ا سبوع ا و  م  ودتوحر 
 .ال اليةتمثٍ ال ركة المتبءية س ب وتاديد التاهيالت  -
 

 ت  تاعير جميو القروض الماكور  وعالم باعر الاو .
 

م ت ظ بها للبيو بمبلغ   ي ضارت  على قطو ور   م  لال وتي مضمونة   حقو  الملكيةصافي  تعهد ببعض القروض البنكية  ت مٍ  
1,097,200  ( سرت   سرت (،    1,097,200:  2021سيامبر    31ولف  إستثماراتتشريلية    موجوساتولف  بمبلغ   عقارية  ضم  
ولف سرت     38,619ولف سرت ( وممتلكات وآالت ومعدات بمبلغ    4,950,904:  2021سيامبر    31ولف سرت  )  4,995,256

 ولف سرت (.    40,495: 2021سيامبر  31)
 

  : مصرفي مجموعة لتابعة لالشركة بال فقط والتي تتعلق بنكية مقابٍ ما يليالقروض بعض اليت  ضمان 
 ؛ قرضي • التعهد بايداع جميو عا دات مبيعات الوحدات في ال اابات المسصصة لدى الم

 و  ؛الدرجة ا ولى على حااب المشاريو لصال  المقرضي م  • التناز  ع  حق 
  • رت  ا صو  / الوحدات والمباني المإجر  ورت  الوحدات غير المباعة.

 
  دفعات مقدمة من عمالء 16

تطوير العقارات ووسا و ل  المجموعة  بيو مشاريو  ع تمثٍ سفعات مقدمة م  عمال  بش ٍ وساسي ا قااط الماتلمة م  العمال   
 الت مي . 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 دائنة تجارية وأخرى ذمم  17
 سبتمبر 30 

 2022  
 سيامبر 31
 2021 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    متداولغير 
 1,173,377  906,458 ( 17/1)إيضاح   وراضيذم  سا نة لهيئة ح ومية لشرا  

 299,020  246,105 سا نون آلرون مست واذ ا راضي
 1,152,563  1,472,397 

    متداول
 997,488  1,171,152 ذم  سا نة تجارية  

 4,142,301  5,241,906 تكاليف مقاولي  مات قة 
 253,273  615,275 إيراسات مإجلة 

 215,900  121,150 ضريبة سلٍ سا نة
 112,848  97,632 ( 24/1سفعات مقدمة م  ح ومة وبوظبي )إيضاح 

 88,242  88,009 توزيعات ورحاح سا نة
 45,883  48,084 ( 17/1)إيضاح   وراضيذم  سا نة لهيئة ح ومية لشرا  
 957,210  18,375 مبالغ مات قة ل  ومة وبوظبي 

 6,003  8,347 مسصص عقوس مثقلة بااللتزامات 
 3,864  5,682 وراضي سا نون آلرون مست واذ 

 726,140  903,017 مطلوحات ولرى 
 8,318,629  7,549,152 
 

 لدى المجموعة سياسات مسار  المساطر المالية لضمان سداس كافة الام  الدا نة وفقًا للشروط اال تمانية المت ق عليها مابقًا.
 

 أراضيلهيئة حكومية لشراء ذمم دائنة  17/1
 

 1قطعة ورض  
علـى الطلـب المقـدم مـ  إحـدى الشـركات التابعـة غيـر لهيئة المصرية للمجتمعات العمرانيـة الجديـد  ا، وافقت 2021سبتمبر    1في  

المتبقـي لـألرض ووي  يت  تاـديد الاـعرسرت .  مليون  241 تبلغ فدان بءيمة إجمالية 123,38المباشر  لشرا  قطعة ورض بمااحة 
 .2027سبتمبر  8وتنتهي في  2022مارس  8سنوات تبدو م   6نصف سنوي على مدى  قاط 12فوا د مرتبطة به على ش ٍ 

 
 2قطعة ورض  

والهيئة المصرية للمجتمعات العمرانيـة  للشركة مشتركة بي  إحدى الشركات التابعة تطوير، ت  توقيو ات اقية 2019مارس    21في  
. مليـون سرتــ  2,229تبلـغ  بءيمـة إجماليـة فــدان )"قطعـة ا رض الاـابقة"( 500نشـا  مشـروع حضـري متكامـٍ بماـاحة م الجديـد 
لتعــديٍ تــاا الموقــو، وافــق مجلــس إسار  لهيئــة المصــرية للمجتمعــات العمرانيــة الجديــد  ابنــاً  علــى اقتــراح مــ  ، 2021 ســنةلــال  

ــة ــابقة بقطعـ ــة ا رض الاـ ــتبدا  قطعـ ــى اسـ ــاحة  الهيئـــة علـ ــد  بماـ ــد "(.  464,81ورض جديـ ــدان )"ا رض الجديـ ــة فـ ــتندت قطعـ اسـ
وي مـدفوعات مقدمـة إن ا رض الجديد  إلى ن س الشروط وا ح ام التي ت  إرفاقها بقطعة ا رض الاابقة مو لطة سداس معدلـة. 

 قطعة ا رض الجديد .للتزامات االمقابٍ قطعة ا رض الاابقة ت  االت ا  على تعديلها مقابٍ 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  دو مطلوبات العقموجودات و  18
 

مقابـٍ الاـلو  البـد الناتجة م  عقوس بيو العقـارات والتـي تتعلـق ب ـق المجموعـة فـي س اميراسات غير الم وتر  و العق  موجوساتتمثٍ  
ــا إلـــى العمـــال .  ــا التزامـــات وسا  متبءيـــة )إن وو الســـدمات التـــي قامـــت المجموعـــة بت ويلهـ ــام العقـــوس لهـ ــتوفا  وو غيـــر تـ غيـــر الماـ

ا المتوقــو ون يــت  االعتــراف بهــا كــايراسات علــى ال تــر  المتبءيــة مــ  تــام العقــوس. مــ  المتوقــو االعتــراف  والتــي مــ  الماــتوفا  جز يــً
ت  ضـمان . سنوات 5إلى  3على مدى  والمتبقيكايراسات في العامي  المقبلي  بمعا  المبلغ المسصص اللتزامات ا سا  المتبءية 

 .ذات العالقةة الوحدات العقاري مقابٍبالكامٍ  موجوسات العقوس تام
 
تـام إن اميراسات المإجلة الناتجة م  عقوس البنا  وتطوير العقارات في إطار مشـاريو البيـو علـى السارطـة.   سو مطلوحات العقمثٍ  ت

ا( والتــي مــ  المتوقــو االعتــراف بهــا كــايراسات علــى مــدى ال تــر   المتبءيــة لهــام العقــوس. مــ  المتوقــو ون يــت  االعتــراف ب غلبيــة المبلــغ المسصــص اللتزامــات ا سا  المتبءيــة كــايراسات فــي العــامي  العقــوس لهــا التزامــات وسا  )غيــر الماــتوفا  وو غيــر الماــتوفا  جز يــً
 سنوات. 5إلى  3على مدى  يوالمتبقالمقبلي  

 
  أدوات مالية مشتقة 19
 

مقايضـات وسـعار ال ا ـد  المتريـر  إلـى الثابتـة للت ـوط الجز ـي لمسـاطر وسـعار ال ا ـد  فيمـا يتعلـق بقروضـها   بابرام  المجموعة  قامت
 ال ركة في ا سوات المالية المشتقة مبينة وسنام:إن ذات ا سعار المترير .  

 سبتمبر 30 
 2022  

 سيامبر 31
 2021 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 (13,675)  13,651 الرصيد في بداية ال تر / الانة
 27,326  192,505   صافي تريرات الءيمة العاسلة 
 13,651  206,156 الرصيد في نهاية ال تر / الانة

 
 مدرجة كما يلي:

 
 20,299  206,156 موجوسات غير متداولة 
 ( 6,648)  - مطلوحات غير متداولة

 206,156  13,651 
 

  إيرادات تمويل 20
 أشهر المنتهية  تسعةال  أشهر المنتهية  الثالثة 
  سبتمبر 30 

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
  سبتمبر 30 

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم  ولف سرت    ألف درهم 

        فوائد/ أرباح محققة على:
 10,000  26,916  3,096  12,449 وسا و متوافقة مو وح ام الشريعة امسالمية

 932  17,789  233  8,574 وسا و بنكية ثابتة
 4,563  24,241  1,487  12,044 حاابات جارية وت ت الطلب 

 33,067  4,816  68,946  15,495 
        

 7,368  51,888  2,177  18,216 إيراسات تمويٍ م تابة على ذم  مدينة 
 11,453  12,006  3,848  6,143 إيراسات تمويٍ ولرى 

 57,426  10,841  132,840  34,316 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 تكاليف تمويل  21
 
 أشهر المنتهية  تسعةال  أشهر المنتهية  الثالثة 
  سبتمبر 30 

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
  سبتمبر 30 

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
 )غير مدقق(  مدقق( )غير   )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم  ولف سرت    ألف درهم 
        

 183,653  250,615  60,445  105,487 تكاليف تمويٍ على قروض بنكية وص وك غير قابلة للت ويٍ
 تكل ة التمويٍ على التزامات عقد اميجار التشريلي 

 10,594  11,525  3,482  3,941 ( 25/2)إيضاح  
 3,818  6,299  1,309  2,423 ولرى 

 111,851  65,236  268,439  198,065 
        

 الناتجة ع  وسوات الت وط المترادمة الساار  
 1,531  5,171  1,776  1,775 المعاس تصني ها إلى الرح  وو الساار  
 113,626  67,012  273,610  199,596 
 
 

 إيرادات أخرى  22
 
 أشهر المنتهية  تسعةال  أشهر المنتهية  الثالثة 
  سبتمبر 30 

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
  سبتمبر 30 

2022 
 سبتمبر  30 

2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم  ولف سرت    ألف درهم 
        

 موجوسات مالية  م  إعاس  تقيي    الءيمة العاسلة ورحاح /)لاا ر(
 ( 991)  5,461  ( 281)  ( 996) بالءيمة العاسلة م  لال  الرح  وو الساار   

 3,323  3,329  -  - إيراسات ت  امعتراف بها عند تالي  البنية الت تية 
 447  -  -  - والمات قات والمسصصات  ت رير املتزامات

 17,328  41,608  962  11,902 ولرى 
 10,906  681  50,398  20,107 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 العائد للسهم  23
 

مبالغ العا د للاه  بتقاي  رح  ال تر  العا د إلى مالكي ا سه  العاسية في الشركة ا م على المتوسط المرج  لعدس    يت  إحتااب
 ا سه  العاسية القا مة لال  ال تر . وحيث ونه ال توجد وسوات مس ضة قا مة، فان العا د ا ساسي والمس ض للاه  متطابقي . 

 
 العا د ا ساسي والمس ض للاه  العا د إلى مالكي الشركة بناً  على وساس البيانات التالية: يت  إحتااب

 
 أشهر المنتهية  تسعةال  الثالثة أشهر المنتهية 
 سبتمبر  30 

2022 
 سبتمبر 30 

2021 
 سبتمبر  30 

2022 
 سبتمبر 30 

2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(  العائد )الف درهم( 

 عا دات لررض العا د ا ساسي  
  والمس ض للاه :  

  
 

    
 

 1,536,049  2,028,550  473,225  556,653 العا د إلى مالكي الشركة   ال تر رح  
)وسا  حقو  الملكية    ناقًصا: التوزيعات المات قة ل امٍ الاند

 ( 51,644) (14إيضاح  -المستلطة 
 -  (51,644 )  - 

 505,009  473,225  1,976,906  1,536,049 
        

        المتوسط المرجح لعدد األسهم
المتوسط المرج  لعدس ا سه  العاسية لررض العا د ا ساسي  

 7,862,629,603  7,862,629,603 والمس ض للاه  
  

7,862,629,603 
  

7,862,629,603 
        

 العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى  مالكي الشركة
 0,251  0,060  0,064 )درهم( 

 
 0,195 

 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  24
 

تعتبــر الجهــات ذات عالقــة عنــدما ي ــون  حــد الجهــات القــدر  علــى الاــيطر  علــى الطــرف اآللــر وو ممارســة ن ــوذ جــوتري علــى 
الشــركة ا م والشــركات التابعــة لهــا مــ  الطــرف اآللــر عنــد اتســاذ القــرارات الماليــة وو التشــريلية. تتكــون الجهــات ذات العالقــة مــ  

ميلـة ووعضـا  مجلـس امسار  ومـوظ ي امسار  الر ياـيي  للمجموعـة والمنشـآت التابعـة لهـ . يـت  المااتمي  الر ياـيي  والشـركات الز و 
اعتمـاس شـروط تـام المعـامالت مـ  قبـٍ إسار  المجموعـة ويـت  الــدلو  فيهـا بشـروط مت ـق عليهـا مـ  قبـٍ وعضـا  مجلــس امسار  وو 

 امسار . 
 

  .ش.م.ع التابعـة لهـا وشـركة مباسلـة لالسـتثمار والمنشـآت)"الشـركة ا م"(  .ول ا ظبـي القابضـة ش.م.عيمثٍ المااتمون الر يايون  
مــ  لــال  منشــ    لشــركةفــي اإن ح ومــة وبــوظبي تــي ماــات  ر ياــي غيــر مباشــر التابعــة لهــا.  والشــركات)"الماــات  الر ياــي"( 

التــي  المنشــآت وكــالت  ومــة وبــوظبي ب يتعلــق وسنــام مــاتشــمٍ ا رصــد  والمعــامالت الموضــ ة . تسضــو لاــيطر  ح ومــة وبــوظبي
 تايطر عليها ح ومة وبوظبي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  24
 

 :العالقةأرصدة الجهات ذات  24/1
 
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    : حكومة أبوظبي
 809,762  2,018,939 ذم  مدينة تجارية وولرى 
 (987,907)  (24,035) ذم  سا نة تجارية وولرى 

 (112,848)  (97,632) ( 17سفعات ماتلمة مقدمًا )إيضاح 
 41,987  105,087 العقوسموجوسات 

 (9,934)  ( 501,141) مطلوحات العقوس 
    

    التابعة لهمساهم رئيسي والشركات 
 34,825  37,573 ذم  مدينة تجارية وولرى 
 (5,822)  (1,994) ذم  سا نة تجارية وولرى 

 (139,915)  ( 113,185) م تجزات سا نة 
    

    االتابعة لهوالشركات  الشركة األم
 372,188  461,543 ذم  مدينة تجارية وولرى 
 (322,720)  (26,442) ذم  سا نة تجارية وولرى 

 (485,290)  ( 383,003) م تجزات سا نة 
    

    شركات زميلة ومشاريع مشتركة 
 25,361  20,793 مات ق م  مشروع مشترك 

 
المبــالغ الماــت قة غيــر مضــمونة وســيت  تاــديدتا نقــًدا. لــ  يــت  تقــدي  ضــمانات وو اســتالمها. بســالف مــا تــ  امفصــاح عنــه فــي إن 

لمسصــص الساــا ر اال تمانيــة المتوقعــة مقابــٍ الماــت ق مــ  الشــركات الزميلــة والمشــاريو المشــتركة، لــ  يــت  تكــوي   10اميضــاح 
يتعلـق بالمبـالغ الماــت قة إلـى جهـات ذات عالقــة. ت مـٍ بعـض الــام  المدينـة مــ  مسصـص للـديون المشــ وك فـي ت صـيلها فيمــا 
 سنوات. 5إلى  2٪ سنويًا وتات ق الاداس لال  9المشاريو المشتركة نابة فا د  سنوية بمعد   
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع(  24
 

 الجهات ذات العالقة المعامالت الهامة مع 24/2
 أشهر المنتهية في  تسعةال 
 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    أبوظبي: حكومة 
 1,393,858  1,149,393 إيراسات

 3,323  3,329 إيراسات ولرى 
 6,564  6,361 إيراسات تمويٍ م  تمويٍ مشروع

    
    التابعة لهمساهم رئيسي والشركات 

 23,086  11,667 إيراسات
 9,203  - إيراسات ولرى 

    
    االتابعة لهوالشركات  الشركة األم

 -  14,438 إيراسات
 -  111,939 (1)التكل ة المتكبد  على مشاريو قيد التطوير
 -  1,707,034 ( 2)التكل ة المتكبد  على مشاريو ت ت امسار  

 -  14,759 تكاليف ولرى 
    

    ة مشتركالشركات الزميلة والمشاريع ال
 5,649  5,649 إيراسات تمويٍ م  مشروع مشترك

    
    موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 

 14,295  24,716 رواتب وم افآت ومزايا ولرى 
 707  794 مزايا ما بعد التوظيف 
 ٍ  8,669  7,817 حوافز طويلة ا ج

    
    أعضاء مجلس اإلدارة

 12,000  20,131 م افآت وعضا  مجلس امسار 
 
 للمشاريو قيد التطوير. امنجاز عما  تطوير قيد كالتكاليف المتكبد  لال  ال تر  التي ت  االعتراف بها  امثٍ تاي ( 1)
 
تـــام التكـــاليف مقابـــٍ  مقاصـــةنيابـــة عـــ  ح ومـــة وبـــوظبي. يـــت  بالت ـــت امسار   المشـــاريوعلـــى التكـــاليف المتكبـــد   امثـــٍ تـــاي ( 2)

 مقدمة م  ح ومة وبوظبي". سفعات"
 
 20,700: 2021 سـبتمبر 30ولـف سرتـ  ) 18,075قامت الشركة بدفو م افآت وعضـا  مجلـس امسار  بمبلـغ ،  لال  ال تر  ( 3)

 ولف سرت (.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع(  24
 

 جهات ذات عالقة أرصدة ومعامالت أخرى مع 24/3
 
ولف    2,703,774:  2021سيامبر    31ولف سرت  )  3,154,626  بمبلغ  2022  سبتمبر  30كما في    القا مةالقروض  إن   ( 1)

التمويٍ  مات قة الاداس إلى البنوك الساضعة لايطر   سرت (   ح ومة وبوظبي والشركة ا م والماات  الر ياي. بلرت تكل ة 
القروض   في    63,579على تام  المنتهية  لل تر   في    2022  سبتمبر  30ولف سرت   المنتهية  :  2021  سبتمبر  30)ال تر  

 سرت (. ولف  38,439
:  2021سيامبر    31ولف سرت  )  5,850,817بمبلغ    2022  سبتمبر  30كما في  يت  االحت اظ بالوسا و وا رصد  البنكية   ( 2)

بلرت إيراسات التمويٍ ح ومة وبوظبي والشركة ا م والماات  الر ياي.  لدى بنوك لاضعة لايطر   ولف سرت (   5,666,299
الوسا و   تام  لل تر     24,208على  سرت   في  ولف  في    2022  سبتمبر  30المنتهية  المنتهية  :  2021  سبتمبر  30)ال تر  

 ولف سرت (.   5,495
لايطر    ( 3) لاضعة  بنوك  قبٍ  م   الصاسر   البنكية  والضمانات  اال تمان  لطابات  قيمة  ا م  بلرت  والشركة  وبوظبي  ح ومة 

  290,910:  2021سيامبر    31)  2022  سبتمبر  30ولف سرت  لل تر  المنتهية في    477,484  ما قيمتهوالماات  الر ياي  
 ولف سرت (. 

 
 

 ومطلوبات طارئةلتزامات إ 25
 

 لتزامات رأسمالية إ 25/1
 غير المتكبد  تي كما يلي:و إن الن قات الروسمالية المتعاقد عليها 

 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    درهمألف  
    

 1,814,665  6,036,303 مشاريو قيد التطوير 
 9,235,913  15,960,568 إسار  مشاريو

 93,446  103,963 ولرى 
 22,100,834  11,144,024 
 

المجموعة، والتي ت  إبرام االت اقيات  المدار  م  قبٍتمثٍ إسار  المشاريو بش ٍ ر ياي المبالغ التعاقدية المتبءية المتعلقة بالمشاريو 
ولــف  15,700,343 نيابــة عــ  ح ومــة وبــوظبي. ويشــمٍ ذلــت مبلــغبالالمتعلقــة بهــا مــو المقــاولي  واســتمرت ت ــت اســ  المجموعــة 

( والتي سيت  للشركة )شركة تابعة .شركة الدار للمشاريو ذ.م.م اتولف سرت ( م  التزام 8,746,856 :2021سيامبر  31سرت  )
 م  سنة إلى لمس سنوات.تتراوح  تمويلها مقدًما م  قبٍ ح ومة وبوظبي. يت  توزيو االلتزامات الماكور  وعالم على فتر  

 
  إلتزامات عقود إيجار تشغيلية  25/2

يلي القابل  فيما  غير  التشريلية  اميجار  عقوس  بموجب  المات قة  الماتقبلية  اميجارات  عقوس  م   ا سنى  المتعاقد ال د  لإللرا   ة 
 عليها:

 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    المجموعة كمؤجر
 992,440  1,099,079 لال  سنة واحد  

 2,421,609  2,792,032 م  الانة الثانية حتى الساماة 
 1,692,257  1,833,060 بعد لمس سنوات 

 5,724,171  5,106,306 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع( إلتزامات ومطلوبات طارئة 25
 

 )يتبع( إلتزامات عقود إيجار تشغيلية 25/2
 

 اميجار:  عقوس است قا  مطلوحاتتواريا فيما يلي ت ليٍ 
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    كمستأجرالمجموعة 
 51,124  44,723 لال  سنة واحد  

 161,410  220,957 م  الانة الثانية حتى الساماة 
 293,339  493,570 بعد لمس سنوات 

 759,250  505,873 
 
 أشهر المنتهية في  تسعةال 
 2021 سبتمبر 30  2022 سبتمبر 30 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    كمستأجرالمجموعة 
 10,594  11,525 ( 21)إيضاح على التزامات عقوس اميجار  تكاليف التمويٍ

 -  1,123 اميجار قصير  ا جٍمصاريف متعلقة بعقوس 
 12,648  10,594 
 

 35,351: 2021 سـبتمبر 30ولـف سرتـ  )ال تـر  المنتهيـة فـي  56,643بلغ إجمالي التدفقات النقدية السارجة عـ  عقـوس اميجـار 
 .ولف سرت (

 
 المطلوبات الطارئة 25/3
 2021 سيامبر 31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    درهمألف  

    خطابات إعتماد وضمانات بنكية 
 740,195  725,736 صاسر  ع  المجموعة 

 2  2 حصة المجموعة في المطلوحات الطار ة لمشاريو مشتركة وشركات زميلة
 725,738  740,197 
 

ولـــف سرتـــ (  395,937: 2021سياـــمبر  31سرتـــ  )ولـــف  364,600 مبلـــغ واالعتمـــاسات الماـــتندية البنكيـــةتتضـــم  الضـــمانات 
 .متعلقة بشركة مقاوالت تابعة

 
 محتملة مطالبة قانونية  25/4
 

، رفضــت 2022يونيــو  28. فــي 2007، قــدم مــورس ســابق سعــوى ضــد الشــركة تتعلــق بعقــد تــ  توقيعــه فــي ســنة 2022فــي ينــاير 
المورس، بناً  علـى الـروي المقـدم مـ  قبـٍ لجنـة مـ  السبـرا  المعينـي  مـ  م  قبٍ رفعها ت   بالكامٍ التي  الم  مة االبتدا ية القضية  

. فــي يوليــو، قــدم المــورس اســتئناف لــ  يقــدم وي حقــا ق جوتريــة ولــرى ولكنــه طعــ  فــي روي السبــرا . وعــاست م  مــة قبــٍ الم  مــة
االستئناف تعيي  ن س تيئة السبرا  المعيني  م  قبـٍ الم  مـة للناـر فـي تـاا الطعـ . فـي الوقـت ال ـالي، مـ  المقـرر ون تصـدر 

 .2022نوفمبر  ووا ٍ لجنة السبرا  روي آلر في
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 نتائج موسمية  26
 

والرحــو تتعلــق الطبيعــة الموســمية  نشــطة المجموعــة فقــط بقطــاع الضــيافة والترفيــه، الــاي تتقلــب فيــه اميــراسات لــال  الرحــو ا و  
 ا لير م  الانة.

 
 

 توزيعات األرباح  27
 

ــد  فــــي  ــنوية المنعقــ ــة الاــ ــة العموميــ ــاع الجمليــ ــاتمون فــــي إجتمــ ــة بءيمــــة 2022 وبريــــٍ 11وافــــق الماــ ــاح نقديــ ، علــــى توزيــــو ورحــ
ورحــاح نقديــة  :2021فلـس للاــه  الواحــد )لاـنة  15، بمبلــغ 2021سياــمبر  31ولـف سرتــ  عـ  الاــنة المنتهيــة فـي  1,179,394

 .، والتي ت  سفعها لال  ال تر فلس للاه  الواحد( 14,5ولف سرت  ، بءيمة  1,140,082بءيمة  
 

 
 معامالت غير نقدية  28
 

 النقدية الموجز الموحد:بيان التدفقات في  امستثمارية والتمويليةنشطة ا غير النقدية الهامة المتعلقة ب المعامالتفيما يلي 
 
 سبتمبر  30التسعة أشهر المنتهية في  
 2022 2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت   ألف درهم 

   
 449,572 387,415 ( 7ت ويٍ بي  إستثمارات عقارية واعما  تطوير قيد امنجاز )إيضاح 

 16,694 57,850 ( 7عقارية وممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح  ت ويٍ بي  إستثمارات
 - 72,786 ( 9تباس  االستثمار في الموجوسات المالية )إيضاح 
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والمطلوحـات الماليـة المقاسـة بالتكل ـة باستثنا  ما ت  امفصاح عنـه فـي الجـدو  التـالي، تعتبـر امسار  ون الءـي  المدرجـة للموجـوسات 
 تقارب قيمها العاسلة. في البيانات المالية الموجز  الموحد  المط   

 
 )مدقق(  2021سيامبر  31  ()غير مدقق 2022 سبتمبر 30 
 القيمة   إجمالي القيمة المدرجة  

 العادلة 
 الءيمة   إجمالي الءيمة المدرجة  

 العاسلة 
 ولف سرت   ولف سرت    ألف درهم  ألف درهم  

      المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة 
      صكوك غير قابلة للتحويل 

 2,012,858 1,842,615  1,814,250 1,824,477 (15)إيضاح  1ص وك رق  
 1,987,198 1,835,236  1,715,231 1,851,585 (15)إيضاح  2ص وك رق  

 3,676,062 3,529,481  3,677,851 4,000,056 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 معلومات قطاعية  30
 

 التشغيل قطاعات  30/1
 

قطاعــات ذات لصــا ص اقتصــاسية متشــابهة. تــ  ت ديــد القطاعــات التــي يجــب امبــال  عنهــا تــ  تجميــو عمليــات المجموعــة فــي 
ا لهي ـٍ ا نشـطة االسـتثمارية والسـدمات المقدمـة لمجموعـات العمـال .  8 رق   بموجب المليار الدولي للتقارير المالية وحالتـالي، وفقـً

 :عنها لل ترات ال الية وال ترات المقارنة وتي كما يليت  إعداس التقارير  سبعة قطاعات بعرضقامت المجموعة فقد 
 

 الدار للتطوير
لشركة  ا تعابتطوير وتاويق بنت الدار العقاري المتنوع واالستراتيجي ووعما  إسار  التطوير القا مة على  للتطويرتمثٍ الدار 

 الدار، بما في ذلت مشاريو امس ان والبنية الت تية ال  ومية.
 
 ؛  تطوير وحيو العقارات -العقارات تطوير وحيو  •
 ؛ وإسار  المشاريو المستل ة -لدمات إسار  المشاريو  •
 بش ٍ ر ياي شركة تابعة للتطوير العقاري تعمٍ في مصر   -الشركات التابعة في مصر   •
 

 الدار لالستثمار
االستثمار وإسار  ا صو  العقارية، إلى جانب تمثٍ الدار لالستثمار منصة إسار  ا صو  ا ساسية للمجموعة والتي تركز على 

 ا عما  التشريلية بما في ذلت ما يلي:
 
للدلٍ متنوعة عبر قطاعات التجز ة   والمنتجةم  اة م  ا صو  العقارية م  الدرجة االستثمارية  –امستثمارات العقارية  •

 ؛واللوجاتية  والا نية والتجارية
 ؛  مجموعة م  ال ناس  ومالعب الرولف ونواسي الشاطئ والمراسي -الضيافة والترفيه  •
 )م  رياض ا ط ا  حتى الصف الثاني عشر(؛ و K-12لسا  والعام ا التعلي  لدمات تقدي  –التعلي   •
امستراتيجية التي تشمٍ بش ٍ وساسي إسار  الممتلكات وإسار  المرافق    المجموعةمارات استث –االستثمارات الر ياية  •

 .وامنشا ات
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 30
 

 التشغيل )يتبع( قطاعات  30/1
    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  
            )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال

            ت جير م  عمال  لارجيي إيراسات وسلٍ 
 4,237,107 -  638,408 436,485 214,989 -  65,917 894,550 1,986,758 مو مرور الوقت  -
 2,470,082 -  - - 244,808 -  849,899 3,227 1,372,148 في زم  م دس -
 1,358,796 -  - - - 1,350,758  8,038 - - الت جير -

 - ( 170,982)  121,867 - - 48,721  - 394 - القطاعات ما بي  
 8,065,985 ( 170,982)  760,275 436,485 459,797 1,399,479  923,854 898,171 3,358,906 (1إجمالي اإليرادات )

            
 (4,516,998) 115,699  ( 601,193) ( 256,888) ( 381,295) ( 192,246)  ( 549,871) ( 520,518) (2,130,686) تكل ة اميراسات باستثنا  رسوم السدمة 

 ( 101,855) -  - - - ( 101,855)  - - - مصاريف رسوم السدمة 
 3,447,132 ( 55,283)  159,082 179,597 78,502 1,105,378  373,983 377,653 1,228,220 إجمالي الربح

            
            )غير مدقق( 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال

            إيراسات وسلٍ ت جير م  عمال  لارجيي 
 4,275,892 -  642,394 395,692 117,799 -  - 1,076,935 2,043,072 مو مرور الوقت  -
 801,346 -  - - 130,916 -  - 31,434 638,996 في زم  م دس -
 1,242,847 -  - - - 1,242,847  - - - الت جير -

 - ( 104,075)  87,957 4,604 - 11,514  - - - ما بي  القطاعات 
 6,320,085 ( 104,075)  730,351 400,296 248,715 1,254,361  - 1,108,369 2,682,068 (1إجمالي اإليرادات )

            
 ( 3,793,724) 88,231  ( 658,232) ( 276,428) ( 241,752) ( 178,912)  - ( 783,534) ( 1,743,097) باستثنا  رسوم السدمة تكل ة اميراسات 

 ( 92,175) -  - - - ( 92,175)  - - - مصاريف رسوم السدمة 
 2,434,186 ( 15,844)  72,119 123,868 6,963 983,274  - 324,835 938,971 إجمالي الربح

 
ولف   38,252 بمبلغ وإيجار م تمٍ يمثٍ إيراسات رسوم السدماتولف سرت (  92,715مبلغ  2021 سبتمبر 30)لل تر  المنتهية في ولف سرت   101,855( يتضم  إجمالي إيراسات امستثمارات العقارية مبلغ 1)

  ولف سرت (.  24,411 : 2021 سبتمبر 30سرت  )لل تر  المنتهية في 
 شركة الم ور الهندسية للمقاوالت العامة ذ.م.م. امستثمارات الر ياية *تشمٍ 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 30
 

 التشغيل )يتبع( قطاعات  30/1
    الدار لإلستثمار  الدار للتطوير  

 
 تطوير 

 وبيع العقارات 
 خدمات 

 إدارة المشاريع 
الشركات التابعة  

 إستثمارات   في مصر 
 عقارية

 الضيافة 
 التعليم  والترفيه 

 اإلستثمارات
 غير موزعة/   الرئيسية

 الموحدة  حذوفات 
 ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  
            )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة ال

 3,447,132 ( 55,283)  159,082 179,597 78,502 1,105,378  373,983 377,653 1,228,220 إجمالي الربح 
 ( 275,314) ( 2,241)  ( 4,096) ( 3,623) ( 43) (3,296)  ( 79,409) ( 446) ( 182,160) وتاويق مصاريف بيو 

 ( 1,005,243) ( 49,950)  ( 109,589) ( 98,920) ( 141,949) ( 159,034)  ( 113,166) ( 50,883) ( 281,752) مصاريف عمومية وإسارية 
 64,327 -  - - - 64,327  - - - إعاس  تقيي  إستثمارات عقارية   م  الرح 
 22,888 -  - - - 22,888  - - - ، صافي م  إستبعاس استثمارات عقارية  الرح 

 ( 6,274) -  - - - ( 6,274)  - - - م  شركات زميلة ومشاريو مشتركة  النتا جحصة في  
 9,104 -  - - - 9,104  - - - م  ص قة شرا    الرح 

 132,840 ( 26,168)  99 278 508 59,606  58,207 4,167 36,143 إيراسات تمويٍ
 ( 273,610) 34,517  ( 7,077) ( 3,568) ( 6,984) ( 245,243)  ( 34,894) ( 550) ( 9,811) تكاليف تمويٍ
 50,398 6,808  856 171 - 13,000  18,127 50 11,386 إيراسات ولرى 

 ٍ  ( 35,917) -  - - - -  ( 35,917) - - مصروف ضريبة الدل
 2,130,331 ( 92,317)  39,275 73,935 ( 69,966) 860,456  186,931 329,991 802,026 ربح الفترة

            
            )غير مدقق(  2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة ال

 2,434,186 (15,844)  72,119 123,868 6,963 983,274  - 324,835 938,971 إجمالي الربح 
 (97,377) (2,330)  (5,264) (3,623)  (250)  - - (85,910) مصاريف بيو وتاويق 

 ( 636,337) ( 80,047)  (32,162) ( 42,311) (104,374) (89,390)  - (25,152) (262,901) مصاريف عمومية وإسارية 
 (119,748) -  - - - (119,748)  - - - ، صافيإعاس  تقيي  إستثمارات عقارية  لاار  م 

 10,253 -  - - - 10,253  - - - إستبعاس استثمارات عقارية م    الرح 
 (6,488) -  - - - (6,488)  - - - م  شركات زميلة ومشاريو مشتركة  النتا جحصة في  

 99,469 -  - - - -  - 99,469 - م  ص قة شرا    الرح 
 34,316 4,680  2 1 - 2,330  - - 27,303 إيراسات تمويٍ
 (199,596) 5,683  (2,270) (3,368) (11,886) (175,513)  - (348) (11,894) تكاليف تمويٍ
 20,107 2,319  4,501 - 30 560  - - 12,697 إيراسات ولرى 

 1,538,785 ( 85,539)  36,926 74,567 (109,267) 605,028  - 398,804 618,266 ربح الفترة
 
 . 2022 سنةقابلة للمقارنة مو عرض   لتكون  2021 سبتمبر 30المنتهية في   لل تر االستثمارات العقارية واالستثمارات الر ياية ضم  مصاريف الإعاس  تصنيف بعض ت  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 30
 

 التشغيل )يتبع( قطاعات  30/1
 

 تي كما يلي: والمشاريو إن موجوسات ومطلوحات القطاعات والن قات الروسمالية
 
    لإلستثماراتالدار   الدار للتطوير  

 
تطوير وبيع  

 العقارات
خدمات إدارة  

 المشاريع 
الشركات التابعة  

  في مصر
إستثمارات  

 عقارية
الضيافة  
 التعليم والترفيه 

اإلستثمارات  
  الرئيسية 

غير موزعة/ 
 الموحدة  حذوفات 

 درهم ألف  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
            )غير مدقق(  2022 سبتمبر 30كما في 

 58,109,289 * 8,037,494  1,148,396 914,163 3,946,153 25,224,953  5,358,858 4,879,861 8,599,411 مجموع الموجوسات 
            

            )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30الفترة المنتهية في 
 2,213,046 55,941  42,667 82,989 1,704,046 266,818  11,859 30,263 18,463 ن قات روسمالية
 8,108,475 -  - - - 5,752,750  591,957 - 1,763,768 ن قات المشاريو 

            
            )مدقق(  2021ديسمبر  31كما في 

 49,542,737 * 5,152,295  870,955  728,210     2,116,305   18,996,384   6,397,069    4,071,997    11,209,522  مجموع الموجوسات 
            

            )غير مدقق(  2021 سبتمبر 30الفترة المنتهية في 
 54,954 18,839  5,853 10,671 10,705 3,648  - 5,110 128 ن قات روسمالية
 1,691,819 -  - - - 183,934  - - 1,507,885 ن قات المشاريو 

 
 (. سرت  ولف 4,179,296:  2021سيامبر  31ولف سرت  ) 6,852,454الم ت ظ بها لدى الشركة بمبلغ  لدى البنوكبالنقد وا رصد   ر يايغير الموزعة بش ٍ  الموجوسات* يتعلق إجمالي 



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

                   33 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 )يتبع(  معلومات قطاعية 30
 

  القطاع الجغرافي 30/2
 

 فيما يلي معلومات القطاع ع  عمليات المجموعة: لار  اممارات )بما في ذلت مصر(.  وحعض البلدانتعمٍ المجموعة في اممارات العرحية المت د  
 
 2021 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  التسعة  2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةال 

 
دولة اإلمارات العربية 

  المجموع الدولية  المتحدة
دولة اإلمارات العربية 

 المجموع الدولية  المتحدة
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
        

 49,542,737 6,397,069 43,145,668  58,109,289 5,358,858 52,750,431 2021ديسمبر  31و  2022 سبتمبر 30مجموع الموجودات كما في 
        

        بيان الربح أو الخسارة الموحد )غير مدقق(
        إيراسات وسلٍ ت جير م  عمال  لارجيي 

 4,275,892 - 4,275,892  4,237,107 65,917 4,171,190 مرور الوقت مو  -
 801,346 - 801,346  2,470,081 849,898 1,620,183 في زم  م دس -
 1,242,847 - 1,242,847  1,358,797 8,039 1,350,758 الت جير -

 6,320,085  6,320,085  8,065,985 923,854 7,142,131 إجمالي اإليرادات
        

 ( 3,793,724) - ( 3,793,724)  (4,516,998) (549,871) (3,967,127) تكل ة اميراسات باستثنا  رسوم السدمة 
 ( 92,175) - ( 92,175)  (101,855) - (101,855) مصاريف رسوم السدمة 

 2,434,186 - 2,434,186  3,447,132 373,983 3,073,149 إجمالي الربح
        

 ( 97,377) - ( 97,377)  (275,314) (79,409) (195,905) مصاريف بيو وتاويق 
 ( 636,338) - ( 636,338)  (1,005,243) (113,166) (892,077) مصاريف عمومية وإسارية
 ( 119,748) - ( 119,748)  64,327 - 64,327 ، صافي إعاس  تقيي  إستثمارات عقارية م اسب/ )لاا ر( م 

 10,253 - 10,253  22,888 - 22,888 م اب م  إستبعاس استثمارات عقارية
 99,469 - 99,469  9,104 - 9,104 م اب م  شرا  ص قة  

 (6,488) - (6,488)  (6,274) - (6,274) شركات زميلة ومشاريو مشتركة نتا جحصة في 
 ٍ  34,316 - 34,316  132,840 58,207 74,633 إيراسات تموي
 ( 199,595) - ( 199,595)  (273,610) (34,894) (238,716) تكاليف تمويٍ
 20,107 - 20,107  50,398 18,127 32,271 إيراسات ولرى 

 - - -  (35,917) (35,917) - مصروف ضريبة الدلٍ
 1,538,785 - 1,538,785  2,130,331 186,931 1,943,400 ربح الفترة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

 إندماج األعمال  31
 

 2022اإلستحواذات في سنة 
 

 مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م   31/1
 

" إحدى الشركات التابعة للشركة( ات اقية للتعلي )"الدار  شركة الشسص الواحد ذ.م.م. –، وقعت الدار للتعلي  2022يناير    20في  
شرا  مدرسة الشهب الساصة ذ.م.م )"الشهب"(، وتي شركة ذات ماإولية م دوس  ماجلة فـي وبـوظبي، اممـارات العرحيـة المت ـد  

، لالنجــاز، تــ  االنتهــا  مــ  جميــو الشــروط الر ياــية الاــابقة 2022 يونيــو 1ولــف سرتــ . فــي  72,210إجمــالي قــدرم  بــد مقابــٍ 
تـو التـاريا الـاي اسـت وذت فيـه المجموعـة علـى الاـيطر  علـى الشـهب. تـ  االسـت واذ علـى الشـهب   2022  يونيو  1وحالتالي فان  

االسـت واذ باسـتسدام طريقـة االسـت واذ الم اسـبية، وحنـا  لتعلي  فـي مجـا  التعلـي . تـ  احتاـاب لدجز  م  نمو وتوسو وعما  الدار 
 بالءي  العاسلة المإقتة لكٍ منها. المقبولةبالموجوسات القابلة للت ديد والمطلوحات  امعترافعلى ذلت، ت  

 
ــة للت إن  ــوسات القابلـ ــى الموجـ ــت واذ علـ ــاريا االسـ ــة فـــي تـ ــة المإقتـ ــالءي  العاسلـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــالغ المعتـــرف بهـ ــد المبـ ــت وذ ديـ  الماـ

 :التاليفي الجدو   مبينة المقبولةوالمطلوحات 
 
 ألف درهم  

   الموجودات
 74,054  ممتلكات وآالت ومعدات 
 1,483  موجوسات غير ملموسة
 2,158  ذم  مدينة تجارية وولرى 
 1,821  نقد وورصد  لدى البنوك

 79,516  مجموع الموجودات
   

   المطلوبات 
 1,246  الموظ ي  م افآت 

 2,521  إلتزامات عقوس اميجار
 12,660  ذم  سا نة تجارية وولرى 

 16,427  مجموع المطلوبات 
   

 63,089  إجمالي صافي الموجوسات القابلة للت ديد بالءيمة العاسلة 
   

   تم إستيفاؤه من خالل: 
 65,084  النقد

 7,126  * البد  المإجٍ
  72,210 
   

 9,121  الشهرة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2022اإلستحواذات في سنة 
 

  )يتبع( مدرسة الشهب الخاصة ذ.م.م 31/1
 

 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
 ألف درهم  
   

 ( 65,084)  النقد المدفوع لإلست واذ 
 1,821  صافي النقد المات وذ عند إندما  ا عما 

  
 

 ( 63,263) )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة االستثمارية(  صافي النقد السار  عند امست واذ
 ( 845) تكاليف المعاملة لإلست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة التشريلية(

 ( 64,108)  صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ
 
 شروط وفقا لالت اقية.بعض الولف سرت  عند االنتها  م   7,126 البالغالمبلغ المتبقي  يات ق* 
 

بنـــد المصـــاريف العموميـــة  ضـــم ولـــف سرتـــ  تـــ  تاـــجيلها كمصـــاريف لـــال  ال تـــر   1,098بلرـــت التكـــاليف المتعلقـــة باالســـت واذ 
ولــف سرتــ  فــي  387 بمبلــغ لاــار ولــف سرتــ  وصــافي  7,491بــايراسات بمبلــغ  الشــهبوامساريــة. مــ  تــاريا االســت واذ، ســاتمت 

ولــف سرتــ  وكــان  9,056، فــان إيــراسات المجموعــة كانــت ســترت و بمقــدار الاــنةعمليــات المجموعــة. إذا تــ  االســت واذ فــي بدايــة 
ولف سرت . ياتند صافي الموجوسات المعترف بها في تام البيانات المالية الموحد  إلى تقيي    3,928وعلى بمقدار    الساار صافي  

 لعاسلة.مإقت لءيمها ا
 

تعوس الشهر  المعترف بها في المقام ا و  إلى ووجه التآزر المتوقعة والمزايا ا لرى م  سمج وصو  وونشطة الشهب مو مجموعـة 
شــ ٍ عالقــة طالبيــة حيــث تتمتــو  علــىتــي ا عمــا   إنــدما كجــز  مــ   الماــت وذ غيــر الملموســة إن الموجــوسات  الــدار للتعلــي .

 تعتبر، ولالتال الي إيراسات على مدى فتر  طويلة.  يالطالب الجا   ققيم  المتوقو ون و مدرسة الشهب بمعد  احت اظ معتد ، 
 لإليراسات وم  المتوقو ون تكون ذات قيمة. عامٍ ر ياي الطالبيةالعالقة 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2022اإلستحواذات في سنة 
 

  توافق لتطوير المشاريع العقارية ذ.م.م 31/2
 

٪ مـ  حصـة 70، وقعت شركة الدار اللوجاتية القابضة الم دوس  )شـركة تابعـة للشـركة( ات اقيـة بيـو وشـرا  2022وبريٍ  18في  
 ،فـــق فـــي وبـــوظبيات ساـــت تو ولـــف سرتـــ .  331,033 بـــد  قـــدرم مقابـــٍ)"توافـــق"( شــركة توافـــق لتطـــوير المشـــاريو العقاريـــة ذ.م.م. 

ت  االست واذ على شـركة توافـق كجـز  مـ  لطـة وير واستثمار وإسار  العقارات الصناعية. اممارات العرحية المت د  وتشارك في تط
 2022وبريـٍ  1الدار لالسـتثمار لتنويـو م  اتهـا وقطاعهـا إلـى قطاعـات صـناعية ولوجاـتية. تـ  احتاـاب االسـت واذ اعتبـارا مـ  

بــالءي  العاسلــة  المقبولــةجوسات القابلــة للت ديــد والمطلوحــات ، تــ  االعتــراف بــالمو وحنــاً  عليــهباســتسدام طريقــة االســت واذ الم اســبية، 
 لكٍ منها.

 
إن المبـالغ المعتــرف بهـا فيمــا يتعلــق بالءيمـة العاسلــة فــي تـاريا االســت واذ علـى الموجــوسات القابلــة للت ديـد الماــت وذ  والمطلوحــات 

 المقبولة مبينة في الجدو  وسنام:
 ألف درهم  

   الموجودات
 697,529  إستثمارات عقارية 

 2,447  ممتلكات وآالت ومعدات 
 5,403  ذم  مدينة تجارية وولرى 
 31,946  نقد وورصد  لدى البنوك

 737,325  مجموع الموجودات
   

   المطلوبات 
 1,411  م افآت الموظ ي  

 133,439  إلتزامات عقوس اميجار
 102,355  قروض بنكية

 8,576  عمال سفعات مقدمة م  
 9,536  ذم  سا نة تجارية وولرى 

 255,317  مجموع المطلوبات 
   

 482,008  إجمالي صافي الموجوسات القابلة للت ديد بالءيمة العاسلة  
 (141,871)   حقو  الملكية غير المايطر  

 340,137  حصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذة 
 (331,033)  ناقص: بد  الشرا  

 9,104  مكسب شراء صفقة  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2022اإلستحواذات في سنة 
 

 )يتبع( ذ.م.متوافق لتطوير المشاريع العقارية  31/2
 

 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
 ألف درهم  
   

 ( 331,033)  النقد المدفوع لإلست واذ 
 31,946  صافي النقد المات وذ عند إندما  ا عما 

  
 

 ( 299,087) )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة االستثمارية(  صافي النقد السار  عند امست واذ
 ( 1,807) تكاليف المعاملة لإلست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة التشريلية(

 ( 300,894)  صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ
 

 والتـي تبلـغت  قيـاس ال صـة غيـر الماـيطر  المعتـرف بهـا فـي تـاريا االسـت واذ بـالرجوع إلـى ال صـة الناـبية فـي صـافي ا صـو  
 ولف سرت . 141,871

 
بنـــد المصـــاريف العموميـــة  ضـــم لـــال  ال تـــر  كمصـــاريف  تاـــجيلهاولـــف سرتـــ  تـــ   1,807بلرـــت التكـــاليف المتعلقـــة باالســـت واذ 

ولـف سرتـ  فـي  20,907 بمبلـغولـف سرتـ  وصـافي رحـ   30,447 بمبلـغايراسات بـ. مـ  تـاريا االسـت واذ، سـاتمت توافـق وامسارية
ولــف سرتــ  وكــان  15,062 ، فــان إيــراسات المجموعــة كانــت ســترت و بمقــدارالاــنةإذا تــ  االســت واذ فــي بدايــة عمليــات المجموعــة. 

صافي الموجوسات المعترف بها في تام البيانات المالية الموحـد  إلـى تقيـي   ياتندولف سرت .   10,145لى بمقدار  صافي الرح  وع
 مإقت لءيمها العاسلة.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2022اإلستحواذات في سنة 
 

 ماكرو للخدمات الفنية ذ.م.م.   ميسشركة   31/3
 

٪ مـ  وســه  100)شــركة تابعـة للشـركة( علــى  شــركة الشـسص الواحـد ذ.م.م. -، اســت وذت شـركة لدمـة 2022وغاـطس  1فـي 
فــي سبــي، اممــارات  مــيست ساــت شــركة مليــون سرتــ .  4,4 بــد  قــدرم س"( مقابــٍا)"مــ .مــادرو للســدمات ال نيــة ذ.م.م مــيسشــركة 

كجـز  مـ  لطـة لدمـة لتنميـة وعمـا  إسار  المرافـق. تـ   مـيسفي لدمات إسار  المرافـق. تـ  االسـت واذ علـى  وتعمٍالعرحية المت د   
ــاًرا مـــ   ــت واذ اعتبـ ــه، تـــ   2022س وغاـــط 1احتاـــاب عمليـــة االسـ ــاً  عليـ ــبية، وحنـ ــت واذ الم اسـ ــتسدام طريقـــة االسـ ــراف باسـ امعتـ

بـالءي  العاسلـة المإقتـة لكـٍ منهـا. نـتج عـ  عمليـة االسـت واذ االعتـراف  المقبولـةوالمطلوحات  المات وذ القابلة للت ديد   بالموجوسات
 4,343 بمبلـغ  والعالقـات والعقـوس ال صـرية( ولف سرت  وموجوسات غيـر ملموسـة )عقـوس العمـال  628بءيمة  م اب شرا  ص قة  ب

تـ  قيـدم كامـة سا نـة. بلـغ النقـد الماـت وذ لـال  والمتبقي ولف سرت   2,390، ت  سفو مبلغ 2022سبتمبر  30كما في   سرت .  ولف
 ولف سرت . 1,132عملية امست واذ مبلغ 

 
 ذ.م.م.  شركة باكتيف للحلول المستدامة  31/4
 

بـد   ٪ م  وسه  شركة بادتيف لل لو  الماتدامة ذ.م. م )"بـادتيف"( مقابـ100ٍ، است وذت لدمة على   2022وغاطس    1في  
سرت . ت سات شركة بادتيف في وبوظبي، اممارات العرحية المت ـد  وتـي متسصصـة فـي إسار  الطاقـة وعقـوس وسا    مليون   10  قدرم

 والتوسـو علـى بـادتيف كجـز  مـ  لطـة ور يـة مجموعـة الـدار للعمـٍ امسـت واذت   . تـ  لمباني وونامة الـل  والتشريٍ اآلليالطاقة  
باســتسدام طريقــة االســت واذ الم اســبية،  2022وغاــطس  1فــي لــدمات إسار  الطاقــة. تــ  احتاــاب عمليــة االســت واذ اعتبــاًرا مــ  

. نــتج عــ  بــالءي  العاسلــة المإقتــة لكــٍ منهــا المقبولــةوالمطلوحــات  الماــت وذ القابلــة للت ديــد  امعتــراف بــالموجوساتوحنــاً  عليــه، تــ  
 بمبلـــغولـــف سرتـــ  وموجــوسات غيـــر ملموســـة )عقـــوس العمــال  والمـــرلص لهـــ (  2,345عمليــة االســـت واذ االعتـــراف بالشــهر  بمبلـــغ 

سا نة. بلغ النقد المات وذ ت  قيدم كامة والمتبقي ولف سرت    6,844، ت  سفو مبلغ  2022سبتمبر    30كما في    ولف سرت .  6,207
 ولف سرت . 185لال  عملية امست واذ مبلغ 

 
 ذ.م.م.   للخدمات األمنيةشركة سبارك  31/5
 

، شـركة الشـسص الواحـد ذ.م.م. -ا منيـةسـدمات ل٪ م  وسه  شركة سـبارك ل 100، است وذت لدمة على 2022سبتمبر    1في  
مليــون سرتــ . تقــدم ســبارك  120 بــد  قــدرم "ســبارك"( مقابــٍ ـ)يشــار إليهــا معــا بــ، سبــي .ذ.م.م -ا منيــةســدمات لوبــوظبي وســبارك ل

مجموعــة شــاملة مــ  ال لــو  ا منيــة للعمــال  التجــاريي  والاــ ني فــي سولــة اممــارات العرحيــة المت ــد . تــ  االســت واذ علــى ســبارك 
. تــ  احتاــاب الــدارالســدمات ال ــاليي  مــو م  اــة  واســتكما  مــزوسي الــدارلتعزيــز ناــام إسار  العقــارات والمرافــق المتكاملــة لشــركة 

باستسدام طريقة االست واذ الم اسبية، وحنا  على ذلت ، ت  االعتراف بـالموجوسات القابلـة  2022سبتمبر  1االست واذ اعتبارا م  
 بالءي  العاسلة المإقتة لكٍ منها. المقبولةللت ديد والمطلوحات 

 
ــإن  ــا يتعلـ ــا فيمـ ــالغ المعتـــرف بهـ ــد المبـ ــة للت ديـ ــوسات القابلـ ــى الموجـ ــت واذ علـ ــاريا االسـ ــة فـــي تـ ــة المإقتـ ــالءي  العاسلـ ــت وذ ق بـ  الماـ

 :التاليفي الجدو   مبينة المقبولةوالمطلوحات 
 ألف درهم 

  الموجودات
 12,756 ممتلكات وآالت ومعدات 
 27,948 موجوسات غير ملموسة

 485 مسزون 
 99,126 ذم  مدينة تجارية وولرى 

 17,072 وورصد  لدى البنوكنقد 
 157,387 مجموع الموجودات
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2022اإلستحواذات في سنة 
 

 )يتبع(ذ.م.م.  للخدمات األمنيةشركة سبارك  31/5
 
 ألف درهم 

  المطلوبات 
 1,426 مطلوحات عقوس اميجار 

 36,977 مزايا الموظ ي  
 35,667 ذم  سا نة تجارية وولرى 

   74,070 مجموع المطلوبات 
 83,317 إجمالي صافي الموجوسات القابلة للت ديد بالءيمة العاسلة 

 ( 120,019) الشرا بد  ينز : 
 36,702 الشهرة

 
 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ

 ألف درهم  
   

 -  * النقد المدفوع لإلست واذ
 17,072  صافي النقد المات وذ عند إندما  ا عما 

  
 

 17,072 )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة االستثمارية( عند امست واذ  الناتجصافي النقد 
 ( 2,459) تكاليف المعاملة لإلست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة التشريلية(

 14,613  عند اإلستحواذ الناتجصافي النقد 
 

 بمبلـغولـف سرتـ  للبـا و، وتـ  االحت ـاظ بـالمبلغ المتبقـي  104,124مبلـغ  بـدفو لدمـةشـركة  قامـت،  2022ودتـوحر    3* الحًقا فـي  
 ولف سرت  والاي يسضو لشروط ووح ام معينة وفًقا لالت اقية. 15,895

 
بنـــد المصـــاريف العموميـــة  ضـــم كمصـــاريف لـــال  ال تـــر   تاـــجيلهاولـــف سرتـــ  تـــ   2,459بلرـــت التكـــاليف المتعلقـــة باالســـت واذ 

ولــف سرتــ  فــي  759 بمبلــغولــف سرتــ  وصــافي رحــ   21,775 بمبلــغســاتمت ســبارك بــايراسات  . مــ  تــاريا االســت واذ،وامساريــة
ولـف سرتـ  وكـان  172,637عمليات المجموعة. إذا تـ  االسـت واذ فـي بدايـة الاـنة، فـان إيـراسات المجموعـة كانـت سـترت و بمقـدار 

بهـا فـي تـام البيانـات الماليـة الموحـد  إلـى تقيـي  اتند صـافي الموجـوسات المعتـرف يولف سرت .  5,453صافي الرح  وعلى بمقدار 
 مإقت لءيمها العاسلة.

 
غير الملموسة إن الموجوسات م  االست واذ.  تعوس الشهر  المعترف بها في المقام ا و  إلى ووجه التآزر المتوقعة والمزايا ا لرى 

فــي بعــض  ســباركعقــوس العمــال  وعالقــات العمــال ، حيــث سللــت شــ ٍ عالقــة  تــي علــىا عمــا   إنــدما كجــز  مــ   الماــت وذ 
العقــوس الثابتــة مــو العمــال  لتــوفير حلــو  ومنيــة ل تــرات تتجــاوز ســنة واحــد ، بامضــافة إلــى ت قيــق إيــراسات مــ  العديــد مــ  العمــال  

تــي  ســباركالبيــة قاعــد  عمــال  للرايــة حيــث ون غ ةواحتمــا  قيــام العمــال  بتجديــد العقــوس م تملــ ا مــدعالقــة طويلــة  الــاي  لــديه 
 .عالقات عمال  طويلة ا مد



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

            
    
   40 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 2021اإلستحواذات في سنة 
 

 أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م. )سوديك(شركة السادس من  31/6
 

ــة "الشـــركة  وبرمـــت، 2021مـــارس  14فـــي  ــة القابضـــة ش.م.ع. )القابضـ ــا  "( ADQوشـــركة وبـــوظبي التنمويـ ــالفات اقيـــة عطـ  ت ـ
ا )" ــً ــ لتا ت ال ـ ــالفوشـ ــبة الت ـ ــت الشـــركة ناـ ــالف٪ فـــي 70"(. تمتلـ ــا  الت ـ ــت ظبينمـ ــركة  ت ـ ــةشـ ــة القابضـ ــوظبي التنمويـ ش.م.ع.  وبـ

فيما يتعلق بعرض االست واذ المقترح م  لـال  إطـال  عـرض المناقصـة  الت الفالنابة المتبءية. ت  تش يٍ ب  "(ADQ)القابضة "
ا لل صــٍ الثــاني عشـر مــ  الال  ــة التن يايــة لقـانون ســو  روس المــا  المصــري رقـ   )ال صــٍ الثــاني  1992لاــنة  95املزامـي وفقــً

الما  المصـدر لشـركة الاـاسس مـ  ودتـوحر للتنميـة واالسـتثمار ش.م.م. )سـوسيت( )عـرض ٪ م  روس 51عشر( لـ ما ال يقٍ ع   
 االست واذ(.

 
عــرض المناقصــة ٪ مــ  روس المــا  القــا   لاــوسيت بعــد نجــاح 85,52 مــا يقــاربعلــى  الت ــالف، اســت وذ 2021سياــمبر  16فــي 

قيمـة  تـ  تقـديرللاـه  الواحـد، جنيـه مصـري  20,0بالكامـٍ، باـعر شـرا  . وحلرت قيمة عـرض المناقصـة املزامـي النقـدي املزامي
٪ م  حصة سوسيت م  لـال  59,86 ما يقارب. وحنا  على ذلت، است وذت الشركة على مليار جنيه مصري  7,1سوسيت بمبلغ 

  جميــو امجــرا ات بعــد االنتهــا  مــ 2021سياــمبر  16فــي  الت ــالفا ســه  إلــى  ت ويــٍمليــون سرتــ . تــ   997 بمبلــغ بــد سفــو 
  .الايطر  على سوسيت الت الففيه  است وذالاي التاريا  كانالقانونية والتنايمية وحالتالي تاا التاريا 

 
للت ـالف، "( ADQوشـركة وبـوظبي التنمويـة القابضـة ش.م.ع. )القابضـة "بناً  على شروط ات اقية المااتمي  المبرمة بي  الشـركة 

ا إلــى و اســتنتجت وحالتــالي تاــيطر علــى ســوسيت. يقــو المقــر الر ياــي لاــوسيت فــي القــاتر ،  الت ــالفنهــا تاــيطر علــى الشــركة ويضــً
مصــر وتــي مدرجــة فــي البورصــة المصــرية. تــ  االســت واذ علــى ســوسيت كجــز  مــ  اســتراتيجية التوســو الشــاملة للشــركة فــي ســو  

م اسبية، وحنـاً  عليـه، تـ  االعتـراف بـالموجوسات القابلـة ال امست واذاتباستسدام طريقة  امست واذالعقارات المصري. ت  احتااب  
بالءيمــة العاسلـــة المإقتــة الساصــة ب ـــٍ منهــا. كانــت الم اســـبة المبد يــة لالســت واذ علـــى  المقبولــةوالمطلوحـــات  الماــت وذ للت ديــد 

 31( غيــر م تملــة كمــا فــي 3 رقــ  اســت واذ علــى ا عمــا  تماشــيًا مــو المليــار الــدولي للتقــارير الماليــةكســوسيت )التــي تــ  تقييمهــا 
ــة للت ديــد الماــت وذ عليهــا والمطلوحــات  بــامعتراف بــالموجوسات، لــالت قامــت المجموعــة 2021سياــمبر  باســتسدام  المقبولــةالقابل

 المبالغ المإقتة.
 

ــةإن  ــوسات القابلـ ــى الموجـ ــت واذ علـ ــاريا االسـ ــة فـــي تـ ــة المإقتـ ــالءي  العاسلـ ــق بـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــالغ المعتـــرف بهـ ــد  المبـ ــت وذ للت ديـ  الماـ
 :التاليفي الجدو   مبينة المقبولةوالمطلوحات 

 
  2021ديسمبر  31كما في  المعترف بها عند اإلستحواذ القيم العادلة المؤقتة

 ألف درهم 
  الموجودات

 224,359 ممتلكات وآالت ومعدات 
 31,108 موجوسات غير ملموسة * 

 929,801 إستثمارات عقارية 
 3,222,129 تطوير قيد امنجازوعما  
 15,361 مسزون 

 47,368 موجوسات الضريبة المإجلة 
 77,475 إستثمار في موجوسات مالية
 1,393,988 ذم  مدينة تجارية وولرى 
 370,067 نقد وورصد  لدى البنوك

 6,311,656 مجموع الموجودات
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2021اإلستحواذات في سنة 
 

 )يتبع( شركة السادس من أكتوبر للتنمية واالستثمار ش.م.م. )سوديك( 31/6
 

 ألف درهم 2021ديسمبر  31كما في  المعترف بها عند اإلستحواذ القيم العادلة المؤقتة
  

  المطلوبات 
 127,532 سفعات مقدمة م  عمال 

 1,530,756 مطلوحات العقوس 
 2,212,760 ذم  سا نة تجارية وولرى 

 596,417 قروض 
 14,004 مطلوحات عقوس اميجار 

 92,830 م تجزات سا نة 
 199,416 ضريبة الدلٍ الدا نة 

   4,773,715 مجموع المطلوبات 
 1,537,941 إجمالي صافي الموجوسات القابلة للت ديد بالءيمة العاسلة 

 (626,473) حقو  الملكية غير المايطر  
   911,468 حصة المجموعة في صافي الموجودات المستحوذة 

 (996,881) بد  الشرا  
  

 (85,413) الشهرة
 

وصــو  وونشــطة ســوسيت ووصــو   سمــجا لــرى مــ   والمزايــاالشــهر  المعتــرف بهــا فــي المقــام ا و  إلــى ووجــه التــآزر المتوقعــة  تعــوس
ولــف سرتــ  فــي ســيا  االســت واذ علــى ســوسيت فيمــا يتعلــق  95,992اعترفــت المجموعــة بــالتزام طــارا بمبلــغ  وونشــطة المجموعــة.

 بالتعرضات الضريبية المستل ة التي ت  تقييمها على ونها م تملة للراية م  قبٍ المجموعة.
 
 متـ لرات. تمثـٍ ا عمـا  إنـدما مـ  كجـز   الماـت وذ عقـوس العمـال   متـ لراتغيـر الملموسـة بشـ ٍ وساسـي   الموجوساتتمثٍ  *  

 متعدس  ال ترات. الرح وت  تقييمها باستسدام طريقة  التي ل  يت  تاليمهاعقوس العمال  المبيعات المتعاقد عليها للوحدات 
 

٪ حصــة ملكيــة فــي ســوسيت( المعتــرف بهــا فــي تــاريا االســت واذ بــالرجوع إلــى ال صــة 40,14تــ  قيــاس ال صــة غيــر الماــيطر  )
 ولف سرت . 626,473 والتي تبلغالنابية في صافي ا صو  

 
 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ

 ألف درهم  
   

 (996,881)  النقد المدفوع لإلست واذ 
 370,067  صافي النقد المات وذ عند إندما  ا عما 

  
 

 (626,814) )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة االستثمارية(  صافي النقد السار  عند امست واذ
 (14,108) تكاليف المعاملة لإلست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة التشريلية(

 (640,922)  صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

            
    
   42 

 
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 
 

  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2021اإلستحواذات في سنة 
 

  الدار للمشاريع ذ.م.م. 31/7
 

ــاريا  ــتتولى الشـــركة وو وي مـــ  2020ودتـــوحر  25بتـ ــا سـ ــات  التـــي بموجبهـ ــاكر  ت ـ ــركة مـ ــة القابضـــة والشـ ، وقعـــت وبـــوظبي التنمويـ
الشــركات التابعــة لهــا تطــوير وإسار  بعــض المشــاريو الروســمالية ل  ومــة وبــوظبي وحالنيابــة عنهــا مــ  لــال  االســت واذ علــى شــركة 

ا امشـراف امساري علــى المشــاريو تابعـة لشــركة مـدن العقاريــة ش.م.ع. )"مـ دن"(. وكجــز  مـ  مــاكر  الت ـات ، ســتتولى الشـركة ويضــً
 التي تن اتا مااند . ستواصٍ ح ومة وبوظبي تمويٍ المشاريو وست صٍ الدار على رسوم إسارية لسدمات إسار  المشاريو. 

 
ــاير  ــي ينـ ــي  ح2021فـ ــٍ بـ ــار عمـ ــى إطـ ــار  وبـــوظبي علـ ــاي ممـ ــق المجلـــس التن يـ ــاريو ، وافـ ــوير المشـ ــركة لتطـ ــة وبـــوظبي والشـ  ومـ

، وقعـــت الشـــركة ات اقيـــة مـــو مـــدن 2021فبرايـــر  1عـــالو  علـــى ذلـــت، فـــي الروســـمالية كمـــا تـــو مـــاكور وعـــالم فـــي إمـــار  وبـــوظبي. 
الـدار للمشـاريو"( مقابـٍ بـد  إجمـالي قـدرم "الـدار للمشـاريو ذ.م.م. ) ،٪ م  شركتها التابعة المملوكة بالكام100ٍواست وذت على  

 ولف سرت .  7,945
 

إن الدار للمشاريو تي شركة ذات ماإولية م دوس  ت سات في إمار  وبوظبي. الدار للمشـاريو تـو مـدير مشـروع م ـوض مـ  قبـٍ 
سار  وتــوفير ليــارات وماــتدامة فــي إمــار  وبــوظبي مــو ا نشــطة الر ياــية بشــ ٍ وساســي م نشــطةح ومــة وبــوظبي لبنــا  مجتمعــات 

لمشــاريو المجمعــات الاــ نية، تصــمي  الماــاد ، إسار  ومتابعــة بنــا  الماــاد  والمشــاريو. إن ا عمــا  الماــت وذ  مإتلــة منــدما  
باستسدام طريقة االست واذ الم اسبية، وحناً  عليـه،  امست واذ. ت  احتااب 3ا عما  بموجب المليار الدولي للتقارير المالية رق  

 كٍ منها. لبالءيمة العاسلة  المقبولةوالمطلوحات  المات وذ   االعتراف بالموجوسات القابلة للت ديد ت
 

إن المبـالغ المعتــرف بهـا فيمــا يتعلــق بالءيمـة العاسلــة فــي تـاريا االســت واذ علـى الموجــوسات القابلــة للت ديـد الماــت وذ  والمطلوحــات 
 المقبولة مبينة في الجدو  وسنام:

 
 همألف در  

  الموجودات
 5,453 ممتلكات وآالت ومعدات 
 103,687 موجوسات غير ملموسة * 
 537,776 ذم  مدينة تجارية وولرى 

 646,916 مجموع الموجودات
  

  المطلوبات 
 1,076 م افآت الموظ ي  

 538,426 ذم  سا نة تجارية وولرى 
 539,502 مجموع المطلوبات 

  
 107,414 إجمالي صافي الموجوسات القابلة للت ديد بالءيمة العاسلة  

 (7,945) ناقص: بد  الشرا  
 99,469 مكسب شراء صفقة  

 
ا عمـا  والتـي سـاتمت تاريسيـًا فـي  * تمثٍ الموجوسات غير الملموسة عقـوس العمـال  التـي تـ  امسـت واذ عليهـا كجـز  مـ  إنـدما 

 اميراسات وت قيق التدفقات النقدية الماتقلة وت  تقييمها باستسدام طريقة الرح  الزا د  متعدس  ال ترات.
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  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( 2021اإلستحواذات في سنة 
 

 )يتبع(  الدار للمشاريع ذ.م.م. 31/7
 

 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
 ألف درهم  
   

 (7,945)  النقد المدفوع لإلست واذ 
 -  صافي النقد المات وذ عند إندما  ا عما 

   
 (7,945) صافي النقد السار  عند امست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة االستثمارية( 

 (5,666) تكاليف المعاملة لإلست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة التشريلية(
   

 (13,611)  صافي النقد الخارج عند اإلستحواذ
 

 إلدارة العقارات ذ.م.م.  أستيكو 31/8
 

شـــركة الشـــسص الواحـــد ذ.م.م.، فـــرع سبـــي )"بـــروفيس"، شـــركة تابعـــة  –، اســـت وذت بـــروفيس مسار  العقـــارات 2021ينـــاير  6فــي 
٪ م  وستي و مسار  العقارات ذ.م.م.، وتي شركة ذات ماإولية م دوس  )"وستي و"( ماجلة في سبي، اممارات 100للشركة( على  
ولــف سرتــ . تشــارك وســتي و بشــ ٍ وساســي فــي إسار  الممتلكــات ولــدمات إسار   66,991 ــد  مقابــٍ بــد  إجمــالي قــدرم العرحيــة المت

ا مستل ــة مــ  العقــارات الاــ نية والتجاريــة والتجز ــة وال نــاس   ن ــا  اممــارات العرحيــة المت ــد . تــ  احتاــاب امســت واذ باســتسدام طريقــة االســت واذ والممتلكــات المرموقــة المستلطــة فــي جميــو وات ــاس المــالك، لــدمات الوســاطة واالستشــارات العقاريــة، وتــدير ونواعــً
. الم اسبية، وحناً  عليه، ت  االعتراف بالموجوسات القابلة للت ديد المات وذ  والمطلوحات المتكبد  بالءيمة العاسلة المإقتة لكٍ منها

 لال  االست واذ على منشآت قا مة في الصناعة ذات الصلة.ت  االست واذ على وستي و كجز  م  لطة بروفيس للتوسو م  
 

إن المبـالغ المعتــرف بهـا فيمــا يتعلــق بالءيمـة العاسلــة فــي تـاريا االســت واذ علـى الموجــوسات القابلــة للت ديـد الماــت وذ  والمطلوحــات 
 المقبولة مبينة في الجدو  وسنام:

 ألف درهم  
   الموجودات

 377  ومعدات ممتلكات وآالت 
 43,300  موجوسات غير ملموسة * 
 19,734  ذم  مدينة تجارية وولرى 

 3,415  النقد وا رصد  لدى البنوك
 66,826  مجموع الموجودات

   
   المطلوبات 

 9,657  م افآت الموظ ي  
 8,141  ذم  سا نة تجارية وولرى 

 17,798  مجموع المطلوبات 
   

 49,028  الموجوسات القابلة للت ديد بالءيمة العاسلة إجمالي صافي 
 (66,991)  ناقص: بد  الشرا  

 (17,963)  الشهرة
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  )يتبع( إندماج األعمال 31
 

 )يتبع( أستيكو إلدارة العقارات ذ.م.م. 31/8
 

* تمثٍ الموجوسات غير الملموسة بش ٍ وساسي العالمـة التجاريـة والعالقـات مـو العمـال  الماـت وذ  كجـز  مـ  إنـدما  ا عمـا . 
حقــو  الملكيــة. تمثـٍ العالمــة التجاريــة اســ  الشــركة التــي تــ  االســت واذ عليهــا "اســتي و" ويــت  تقييمهــا باســتسدام طريقــة امع ــا  مــ  

تمثـٍ عالقــات العمــال  عالقــات مستل ــة مــو العمــال  فيمــا يتعلــق بجمليــات المــالك وإسار  الممتلكــات واستشــارات التقيــي  والتــرليص 
 وقد ت  تقييمها باستسدام طريقة ت قيق فا ض متعدس  ال ترات.

 
زايـا ا لـرى مـ  سمـج وصـو  وونشـطة وسـتي و مـو وصـو  تعوس الشهر  المعترف بها في المقام ا و  إلى ووجه التآزر المتوقعة والم

 وونشطة بروفيس والقوى العاملة المجمعة.
 

 تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ
 ألف درهم  
   

 (57,809)  النقد المدفوع لإلست واذ 
 3,415  صافي النقد المات وذ عند إندما  ا عما 

   
 (54,394) صافي النقد السار  عند امست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة االستثمارية( 

 (823) تكاليف المعاملة لإلست واذ )مدرجة في التدفقات النقدية م  ا نشطة التشريلية(
   

 (55,217)  صافي النقد السار  عند امست واذ
 
 

 ضريبة الدخل 32
 

مصــروف ضــريبة الــدلٍ لل تــر  باســتسدام باحتاــاب المجموعــة  تقــومتتعلــق ضــريبة الــدلٍ لل تــر  بالعمليــات السارجيــة للمجموعــة. 
الم ونــات الر ياـية لمصــروف ضــريبة الــدلٍ فــي بيــان فيمــا يلــي علــى إجمــالي ا رحـاح الاــنوية المتوقعــة.  المطبــقمعـد  الضــريبة 

 :الموحدالرح  وو الساار  الموجز 
 
 أشهر المنتهية في  تسعةال  لثالثة أشهر المنتهية في ا 
  سبتمبر 30 

2022 
  سبتمبر 30 

2021 
  سبتمبر 30 

2022 
  سبتمبر 30 

2021 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   )غير مدقق(  )غير مدقق(  

 ولف سرت    ألف درهم  ولف سرت    ألف درهم ضرائب الدخل 
 -  36,836  -  15,479 مصروف ضريبة الدلٍ ال الية 

 -  95  -  95 مصروف الضريبة على توزيعات ا رحاح
 -  ( 1,014)  -  ( 3,876) مصروف ضريبة الدلٍ المإجلة 

 -  35,917  -  11,698 مصروف ضريبة الدخل معترف بها في الربح أو الخسارة 
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 ضريبة الدخل )يتبع( 32
 

 موجودات الضريبة المؤجلة
 

موجـــوسات ومطلوحـــات  مقاصـــةت  يـــلمجموعـــة. االضـــريبية المإجلـــة المعتـــرف بهـــا مـــ  قبـــٍ  والموجـــوساتفيمـــا يلـــي وتـــ  المطلوحـــات 
لمقاصــة موجــوسات الضــرا ب ال اليــة مقابــٍ االلتزامــات الضــريبية  قانونيــاً  واجــب الن ــاذالضــرا ب المإجلــة عنــدما ي ــون تنــاك حــق 

 مطلوحـاتالموجـوسات و الالمجموعـة تاـوية  وتنـوي  سـلطة الضـرا بال الية وعندما تتعلق بضرا ب الـدلٍ الم روضـة مـ  قبـٍ ن ـس 
 الضريبية ال الية على ا ساس الصافي.

  
 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 

    موجودات الضريبة المؤجلة
 27,895  20,359 مسصصات

 21,355  23,088 لاا ر ضريبية مرحلة
 43,447  49,250 

    الضريبة المؤجلة  مطلوبات
 (1,383)  (2,343) عمالت وجنبية  ت ويٍ

 (254)  (935) ممتلكات وآالت ومعدات 
 (245)  (222) ولرى 

 47,368  39,947 صافي موجودات الضريبة المؤجلة
 

  ضريبية مؤجلة غير معترف بها موجودات
 

 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    درهمألف  
    

 31,522  25,344 فرو  السص  المإقت
 4,508  3,194 لاا ر ضريبية مرحلة

 28,538  36,030 
 

 نه ال يعتبر م  الم تمٍ ون تكون تناك ورحاح ة المإجلة فيما يتعلق بالبنوس الماكور  وعالم يالضريب بالموجوساتل  يت  االعتراف 
 . للضريبة متاحة لتبرير امعتراف بالموجوسات الضريبية المإجلةماتقبلية لاضعة 
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 إحتياطي تحويل عمالت أجنبية  33
 

 2021سيامبر  31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  مدقق( )غير  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 -  - في بداية ال تر / الانةالرصيد 
   330,089 للعمليات ا جنبية ت ويٍ صافي الموجوساتفرو  الصرف عند 

 -  ( 132,498) حقو  الملكية غير المايطر   حصة
 -  197,591 الرصيد في نهاية ال تر / الانة

 
 

 تحوط التدفقات النقدية إحتياطي  34
 

 2021 سيامبر 31  2022 سبتمبر 30 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ولف سرت    ألف درهم 
    

 ( 31,054)  (422) الرصيد في بداية ال تر  
 27,326  192,505 م اسب الءيمة العاسلة على ت وطات التدفقات التنقدية الناتجة لال  ال تر 

 3,306  5,171 وسوات الت وط المعاس تصني ها إلى الرح  وو الساار صافي الم اسب م  
 -  (9,354) عا د  إلى حقو  الملكية غير المايطر  

 ( 422)  187,900 الرصيد في نهاية ال تر  
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 حقوق الملكية غير المسيطرة   35
 

 وت  المعامالت لال  ال تر  التي وثرت على حقو  الملكية غير المايطر : فيما يلي
 

 في حقوق ملكية الشركات التابعة  الحركة
 

شـركة تابعـة  -شـركة الـدار لالسـتثمار القابضـة الم ـدوس " وبرمت شركة الدار لالسـتثمار القابضـة الم ـدوس  )"لال  ال تر ،   35/1
شــركة الــدار لالســتثمار العقاريــة ذ.م.م " الــدار لالســتثمار العقاريــة"(  ات اقيــة ادتتــاب مــو ٪ فــي 100ماــات  بناــبة الو  للمجموعــة

 حقـو  ملكيـةفـي  ابولـو، حيـث ادتتبـت شركة الـدار لالسـتثمار القابضـة الم ـدوس شركة وبولو جريتٍ إن اتور )"وبولو"( فيما يتعلق ب
شركة الدار لالسـتثمار القابضـة  فيمليون سوالر ومري ي  300ءيمة ب ممتاز مليون سوالر ومري ي وحقو  ملكية   100بءيمة    ةعاسي

الثالثــة لتــاريا امغــال   الاــنوية لت ويــٍ إلــى عــدس ثابــت مــ  ا ســه  فــي الــاكرى ا ملزمــة. ســتكون حقــو  الملكيــة الممتــاز  الم ــدوس 
شــركة الــدار لالســـتثمار ٪ مـــ  حصــتها فــي 11,121 باســتبعاسوســت مٍ معــد  فا ــد  ثابــت. نــتج عـــ  المــاكور وعــالم قيــام الــدار 

ال تــإسي المعاملــة المــاكور   مليــون سرتــ (. 1,469مليــون سوالر ومري ــي ) 400نقــدي قــدرم  إجمــالي بــد مقابــٍ  القابضــة الم ــدوس 
ت  وحالتالي ت  احتاابها كمعاملة حقو  ملكية.  شركة الدار لالستثمار القابضة الم دوس لايطر  على االمجموعة  ر لااوعالم إلى 

مليـون سرتـ  والءيمـة العاسلـة  1,568بمبلـغ تعـديٍ حقـو  الملكيـة غيـر الماـيطر   مـ  لاللـهاالعتراف بـال ر  بـي  المبلـغ الـاي يـت  
شـركة الــدار  حصــة فـي٪ 0,75مليـون سرتـ   99تـ  فـي حقــو  الملكيـة. يمثـٍ ال ـر  البــالغ مليــون سر  1,469 بمبلـغالماـتل   للبـد 

 مت ـق٪ وفقـا لشـروط لطـاب جـانبي 0,75البالرـة  ال صـةسيت  ت ديد المالت المات يد النها ي لهام   .لالستثمار القابضة الم دوس 
. وحالتـالي، ي سولـة اممـارات العرحيـة المت ـد  عنـد تن يـامضريبة سلـٍ الشـركات فـلقانون على الوضو النها ي  عليه مو وبولو وحنا ً 

 للتاــويةلن ــاذ ل قابــٍبالصــافي حيــث ون الشــركة لــديها حــق قــانوني  بيانــهذلــت االعتــراف ب صــٍ مــالي والتــزام مــالي تــ   نــتج عــ فقــد 
 تاوية الموجوسات والمطلوحات في وقت واحد.  وتنوي 

 
 ولف سرت . 7,093  بمبلغ ممتاز  مرحليةتوزيعات ورحاح بدفو شركة الدار لالستثمار القابضة الم دوس   قامتلال  ال تر ، 

 
 إلى المالكي  والتي نتجت ع  المعاملة: العا د الت ثيرات على حقو  الملكية  التالييوض  الجدو  

 ألف درهم  
   

 1,568,081  الءيمة المدرجة لل صص الماتبعد 
 (1,469,000)  الماتل البد  

 99,081 مالكي الشركة  حقو  الملكية العا د  إلىالترير في 
 

تــ  تصــني ها ك قــو  ملكيــة وتــ  تاــجيلها ضــم  "حقــو   وعــالم  وحالتــالي بامدتتــابال يوجــد علــى الشــركة وي التــزام تعاقــدي يتعلــق 
ا لمتطلبـات  المـوجز الملكية غيـر الماـيطر " فـي البيانـات الماليـة  ا سوات الماليـة: " 32الـدولي رقـ   يمليـار الم اسـبالالموحـد  وفقـً

 ".العرض
 

 وحقو  الملكية غير المايطر . الماتبقا ت  ت ميٍ المعاملة على ا رحاح 
 

 اس بـي فــي رياــتركتيد ليمتــدشــركة الــدار تاناــيٍ ٪ 100 بت سـيس شــركة تابعــة مملوكــة بناـبةالشــركة  قامــتال تــر ، لـال   35/2
مــ   شــ ٍت، وتــي شــركة م ــدوس  النطــا  ت ساــت فــي ســو  وبــوظبي العــالمي، وبــوظبي، اممــارات العرحيــة المت ــد ، وت()"تاناــيٍ"

 20وبرمت الشركة ات اقية بيو وشرا  ا راضي المإجلة على مـدى ، لهاا الحقاً  ٪ م  وسه  ال ئة ب.49٪ م  وسه  ال ئة و و 51
الشـركة  قامـت. ٍيمـ  ا راضـي إلـى تاناـمليـون متـر مرحـو  2,6حقو  التدفق النقدي  دثر م    ت  ت ويٍٍ حيث  يمو تانا  سنة

لشركة إيه بي تانايٍ إس مليون سرت (  1,836مليون سوالر ومري ي ) 500مبلغ بد  بمقابٍ  بم  ال ئة  اهوسهمدالت باستبعاس  
 عا ـدات٪ لشركة وبولو كابيتا  مانجمنت إ  بي )"وبولو كابيتا "(. ل  يت  ت ديـد  100، وتي شركة مملوكة بنابة  .بي في ذ.م.م

 .عمر امت اقية مدىعلى   راضي، إن وجدت،وو ورحاح إستبعاس ا وستسضو لل ركة في تقييمات ا راضيوبولو كابيتا  مابقا  
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 حقوق الملكية غير المسيطرة )يتبع(  35
 

 .الماتبقا تعديلها مقابٍ ا رحاح  وت ولف سرت   36,492واستبعاس وسه  ال ئة "ب" اصدار ب المتعلقة بلرت تكل ة المعاملة المتكبد 
 

، وحالتالي ت  تصني ها ك قو  ملكية وت  تاجيلها ضم  "حقو  الملكيـة ال يوجد على الشركة التزام تعاقدي مرتبط ب سه  ال ئة "ب"
 ".ا سوات المالية: العرض" 32الدولي رق   يمليار الم اسبالالموحد  وفًقا لمتطلبات  الموجز غير المايطر " في البيانات المالية 

 

 
 أحداث بعد فترة التقرير   36
 

، وقعـت شـركة بـروفيس لسـدمات إسار  جمليـات المـالك ذ.م.م )"بـروفيس وو إيـه" 2022ل تـر  التقريـر، لـال  ودتـوحر   الحقاً   36/1
وتي شركة تابعة للمجموعة( ات اقية لبيـو وشـرا  شـركة سـاغا الدوليـة لسـدمات إسار  جمليـة المـالك الدوليـة ذ.م.م وشـركة سـاغا وو 

قـدرم  مبـد ي بـد تـ  ت سياـهما فـي سبـي، اممـارات العرحيـة المت ـد  مقابـٍ  منشـآتا إيه سي إم سي سي )"سـاغا وو إيـه سـي"(، وتمـ
ساغا وو إيه سي في لدمات إسار  الممتلكات وت  االست واذ عليها   تعمٍمليون سرت  لاضو للتعديالت وفقا لشروط االت اقية.   37

لـ  الموحـد ،  المـوجز  دار تـام البيانـات الماليـةدجز  مـ  لطـة بـروفيس السـتكما  وتوسـيو م  اـة جمليـة المـالك. فـي تـاريا إصـ
 تك  م اسبة االست واذ ا ولية لهام المعاملة م تملة.
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