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 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة شركة الدار العقارية ش.م.ع.

 مقدمـة
لشـركة الدا  العقا ةة .م.م.م "االشـركةاو ركـركا اا العابعة "رشـا  ال اا قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

، الدخل الشـامل، العي رات في حقو  للدخل الموحدةات الموجزة بيانالركٍل من    2020 يون و  30، كما في  معًا بــــــــــــــــ االم مو ةاو
رملخص بالســـــيالـــــات الماالـــــبية الاامة رمعلومات  فســـــ رةة    المنعاية بذلك العا ةخ أكـــــار  ســـــعةالالملكية رالعدفقات النقدرة لفعرة 

ــبي اأخرى  ــاا رفقًا للمييا  الماالــــ ــنرلة  ن ا داد مذل المعلومات المالية المرحلية ر رقــــ ا داد ا  34لدرلي  قم  م ان اإلدا ة مســــ
 ام ان مسنرل عنا مي ابداء العنعاج حول مذل المعلومات المالية المرحلية العنادًا الى مراجععنامالعقا ةر المالية المرحلية

 نطا  المراجعـة
العي رقو. باـا مراجعـة المعلومـات المـاليـة المرحليـة ا، 2410لقـد قمنـا بمراجععنـا رفقـًا للمييـا  الـدرلي حول  مليـات المراجعـة  قم 

 عضـــمن مراجعة المعلومات المالية المرحلية الميا. باجراء اإللـــعفســـا ات، بشـــ ل   يســـي من  مدقق الاســـابات المســـعقل للمنشـــ ةام
ــل  األكخاص المسنرل ن  ن األمو  المالية رالماالبية، رإ با. اجراءات  ال لية رإجراءات مراجعة أخرىم ان نطا  المراجعة أقــــ

الميا. بالعدق ق رفقًا للمعاي ر الدرل ــــــــــــــــة للعدق ق، رالالعالي، فاناا ص  م ننا من الاوــول  لى     د حول جمي   جومرةا من نطا 
 األمو  الاامـة العي رم ن أن يب ناا العدق قم لذا، فاننا ص نبدي  أي  دق ق بش ناام

 اصلعنعـاج
ــعنادًا الى مراجععنا، لم يعب ن لنا ما يد ونا الى اإل عقاد ب ن المعلومات المال ــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة لم يعم ا دادما، من جمي   الــ

 امالعقا ةر المالية المرحليةا 34النواحي ال ومرةة، رفقًا للمييا  الماالبي الدرلي  قم 
  

  ديلوةت آند  و. "الشر  األرلطو
  
  
  
  
  

  موق  من قبل:
  جو ج ن م
  809 قم الق د 

  2020 أغسطس 12
 أبوظبي

 اإلما ات العرالية المعادة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 2020 يونيو 30كما في 

 
 يونيو 30  إيضاحات 

2020 
 ديسمبر 31 

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف دره    درهمألف    
      

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة
 3,504,590  3,392,394  5 ممتل ات وآالت ومعدات

 192,223  191,370  6 موجودات غير ملمواة والشهر 
 16,782,476  16,677,063  7 ااتثمارات عقارية

 198,979  192,588  8 ااتثمار في شركات زميلة ومشاريو مشتركة
 55,202  51,394  9 موجودات مالية بالءيمة العادلة م   الل الد م الشامم اآل ر 

       238,926  239,495  10 ذم  مدينة تجارية وأ ر  
      

       20,972,396  20,744,304   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة
 4,796,967  4,756,482   مستفظ بها للبيوأرض 

 2,546,972  2,584,520  11 أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 1,052,786  1,248,138  12 مخزون 

 6,211,360  6,189,584  10 ذم  مدينة تجارية وأ ر  
       5,686,242  3,678,061  13 نقد وأرصد  لد  البنوك

      
       20,294,327  18,456,785   الموجودات المتداولة مجموع 

      
       41,266,723  39,201,089   مجموع الموجودات
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 الموجز الموحد  الدخلبيـان 
 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 المنتهية في الثالثة أشهر   

 يونيو  30
 المنتهية في الستة أشهر 
 يونيو  30

 2019 2020 2019 2020 إيضاحات  
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف دره   ألف درهم  ألف دره   ألف درهم   
      

 3,420,653 3,763,842 1,656,148 2,006,831 23/1 إيرادات 
       (2,029,039) (2,349,436) (987,317) (1,291,091) 23/1 ت اليف مباشر  

      
 1,391,614 1,414,406 668,831 715,740  إجمالي الربح 

      
 (42,069) (42,988) (17,169) (24,752)  مصاريف بيو وتسويق 

      
      مصاريف عمومية وإدارية 

 (117,774) (116,555) (60,182) (58,371)  ت اليف موظفي   
 (131,523) (131,886) (66,304) (65,804)  ااتهالك وإطفاء

 (16,941) (43,431) (2,527) (10,206)  المخصصات، إنخفاض الءيمة وشطب، صافي 
 (47,025) (33,988) (24,719) (12,850)  أ ر  

      
 (80,275) (173,118) (40,138) (38,190) 7  سار  الءيمة العادلة إلاتثمارات عقارية

م سب م  تسويم أعمال تطوير قيد اإلنجاز إلى  
 - 3,855 - - 7 إاتثمارات عقارية نتيجة التفير في اإلاتخدام 

 (910) (7,171) (4,375) (6,268) 8 السصة م   سا ر شركات زميلة ومشاريو مشتركة 
 23,013 53 23,013 36  م سب م  إاتبعاد ممتل ات وآالت ومعدات 

 17,690 2,237 - 2,079  إاتثمار عقاري م سب م  إاتبعاد 
 42,710 36,121 18,600 14,481 17 إيرادات تمويم 
 (177,384) (172,709) (88,242) (81,612) 18 ت اليف تمويم 
       107,553 51,780 69,359 49,947 19 إيرادات أ ر  

      
       968,679 786,606 476,147 484,230  ربح الفترة 

      
      عائد إلى: 

 1,023,401 783,464 470,428 483,363  مال ي الشركة 
       (54,722) 3,142 5,719 867  حقو  المل ية غير المسيطر  

      
  484,230 476,147 786,606 968,679       
      
      
      

       0,130 0,100 0,060 0,061 20 العائد األساسي والمخفض للسهم بالدرهم 
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 الموجز الموحد  بيـان الدخل الشامل
 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 المنتهية في الثالثة أشهر  

 يونيو  30
 المنتهية في الستة أشهر 
 يونيو  30

 2020 2019 2020 2019 
 مدقق()غير  )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق(  
 ألف دره   ألف درهم ألف دره   ألف درهم 
     

 968,679 786,606 476,147 484,230 ربح الفترة 
     

     الدخل الشامل اآلخر 
     

 البنود التي ل  يت  إعاد  تصنيفها الحقاً إلى الربح 
 أو الخسار : 

    

 م  إعاد  تقيي  موجودات مالية بالءيمة العادلة   سار 

 (1,931) ( 3,807) (2,864) ( 300) م   الل الد م الشامم اآل ر 
     

 إعاد  تصنيفها الحقاً إلى الربح قد يت البنود التي 
 أو الخسار : 

    

الءيمة العادلــة الناتجــة مــ  أدوات التســوط  ( سار )/م سب
 (83,379) ( 6,867) (42,505) 571  الل الفتر  مصنفة ضم  تسوطات التدفقات النقدية

المترادمة الناتجة ع   )الم سب( /إعاد  تصنيف الخسار 
 (5,946) 3,448 (5,946) 1,724 (18أدوات التسوط إلى الربح أو الخسار  )إيضاح 

إعاد  تصنيف إحتياطي تسوط لمشروع مشــترك عنــد إلفــاء 
      1,717 - - - (8اإلعتراف )إيضاح 

     
      (89,539) ( 7,226) (51,315) 1,995 للفتر  ة ا  ر  الشامل  )الخسار (الد م/

     
      879,140 779,380 424,832 486,225 مجموع الدخل الشامل للفترة 

     
     

     مجموع الدخل الشامل عائد إلى:
 933,862 776,238 419,113 485,358 مال ي الشركة

      (54,722) 3,142 5,719 867 حقو  المل ية غير المسيطر  
     
     
 486,225 424,832 779,380 879,140      



 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

   هكه البيانات المالية الموجز  الموحد .م أز جتي ًا الءز يضاحات المرفقة جاإلم  شت

6 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 

 
 رأس 

 المـال 
 احتياطي 
 قانوني 

 احتياطي 
 تحوط

احتياطي إعادة  
 تقييم إستثمار 

 
 أرباح  

 مستبقاة 

حقوق الملكية  
العائدة لمالكي  

 الشركة 
 حقوق الملكية  
 المجموع  غير المسيطرة 

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

 24,235,830 172,662 24,063,168 12,163,947 34,729 70,547 3,931,315 7,862,630 )مدقق( 2019يناير  1الرصيد في 
         

 968,679 (54,722) 1,023,401 1,023,401 - - - - ربح الفتر 
 (89,539) - (89,539) - (1,931) (87,608) - - ا  ر   ةالخسار  الشامل

 (1,100,768) - (1,100,768) (1,100,768) - - - - (25أنصبة أرباح )إيضاح 
         
         

 24,014,202 117,940 23,896,262 12,086,580 32,798 (17,061) 3,931,315 7,862,630 )غير مدقق(  2019 يونيو 30الرصيد في 
         
         

 24,951,250 113,744 24,837,506 13,057,604 19,439 (33,482) 3,931,315 7,862,630 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 
         

 786,606 3,142 783,464 783,464 - - - - ربح الفتر 
 (7,226) - (7,226) - (3,807) (3,419) - - الخسار  الشاملة ا  ر  للفتر  

 (1,140,082) - (1,140,082) (1,140,082) - - - - (25أنصبة أرباح )إيضاح 
         
         

 24,590,548 116,886 24,473,662 12,700,986 15,632 ( 36,901) 3,931,315 7,862,630 )غير مدقق( 2020  يونيو  30الرصيد في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
 2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال إيضاحات 
  2020  2019 
 مدقق( )غير    )غير مدقق(  
      ألف دره    ألف درهم  

           20,199  (728,590)  األنشطة التشغيلية الناتج من /صافي النقد )المستخدم في(
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

 ( 25,326)  (16,473) 5 شراء ممتل ات وآالت ومعدات
 ( 1,656)  (6,023) 6 شراء موجودات غير ملمواة

 ( 72,509)  (32,211)  ااتثمارات عقارية  إضافات/ إاتسواذات
 89,783  - 8 اإلاتسواذ على النقد ومرادفات النقد 

 281,829  47,938  عا دات م  إاتبعاد إاتثمارات عقارية
 السركة في ودا و  جم بتواري  إاتسقا  أصلية

 800,392  153,178   دثر م  ثالثة أشهر 
 651,075  1,388,047  السركة في أرصد  بن ية مقيد 

مساهمات لزياد  رأس المال مقابم االاتثمار في الموجودات  
 ( 2,451)  -  المالية بالءيمة العادلة م   الل الد م الشامم اآل ر 

مساهمات رأامالية مستلمة مقابم االاتثمار في الموجودات 
 7,605  -  العادلة م   الل الد م الشامم اآل ر المالية بالءيمة 

 62,467  45,901  إيرادات تمويم مستلمة
           7,600  4,900  أنصبة أرباح مستلمة

           1,798,809  1,585,257  األنشطة االستثمارية الناتج من صافي النقد 
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (1,032,851)  (531,250)  تسديد قروض 
 794,000  530,500  قروض متسصم عليها

 (31,304)  (31,076)  تسديد إلتزامات بموجب مطلوبات عقود إيجار  
 (170,240)  (150,962)  ت اليف تمويم مدفوعة 
           (1,101,150)  (1,140,835)  أنصبة أرباح مدفوعة 

           ( 1,541,545)  (1,323,623)  المستخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد 
 277,463  (466,956)  الزيادة في النقد ومرادفات النقد )النقص(/ صافي

     
           1,394,358  2,290,112  النقد ومرادفات النقد في بداية الفتر 

      1,671,821  1,823,156 13 نقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة ال
 

 .26للسصول على تفاصيم المعامالت غير النقدية المستبعد  م  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد راجو إيضاح 
 

يونيـو  30ألـف درهـ  ) 963,474مبلـ   2020يونيـو  30يشمم صافي النقد المستخدم في ا نشطة التشـفيلية للفتـر  المنتهيـة فـي 
عــ  الراــوم )جهــة ذات عالقــة(  قــا   علــىالت ا رصــد  النقديــة إلــى عميــم ألــف درهــ ( يتعلــق بصــافي تســوي 331,337: 2019

  موال المدار  بالنيابة عنه.ا
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
  2020 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
 
 معلومات عامة  1
 
الصــادر عــ  دا ــر   2004لســنة  (16الموافقــة علــى إنشــاء شــركة الــدار العقاريــة ش.م.ع. )"الشــركة"( بموجــب القــرار رقــ  ) تتمــ 

لسـنة ( 59الـوزاري رقـ  ) المراـوم. تـ  إعـالن ت اـيس الشـركة بموجـب 2004أدتـوبر  12 فـي إلمار  أبـوظبي القتصاد التخطيط وا
 . 2005فبراير  23الصادر ع  وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتسد  بتاري   2005

 
 . ، أبوظبي51133إن المقر الثابت للشركة هو في دولة اإلمارات العربية المتسد  وعنوانها المسجم هو  .ب.  

 إن ا اه  العادية للشركة مدرجة في او  أبوظبي لألورا  المالية.
ـ "المجموعـة"(  فـي عـدد مـ  القطاعـات وبشـ م ر يسـي فـي مجـاالت تطـوير وبيـو تعمم الشركة وشركاتها التابعة )يشـار إليهـا معـًا ـب

وااتثمار وإنشاء وإدار  العقارات والخدمات المرتبطة بها. باإلضافة إلى ذلا، تعمم المجموعة في إدار  وتشفيم الفنـاد  والمـدارس 
 والمرااي ومسطات التبريد والمطاع  ونوادي الشاطئ ومالعب الفولف.

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  2
 

 ت  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديد  والمعدلة التالية والتي أصبست اارية المفعـول للفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أو
 ، في هكه البيانات المالية الموجز  الموحد .2020يناير  1بعد 

 المراجو حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية للتقارير المالية تعديالت على 
 38و  37، 34،  8، 1والمعــايير المسااــبية الدوليــة أرقــام  14، 6، 3،2تعــديالت علــى المعــايير الدوليــة للتقــارير الماليــة أرقــام 

لتسـدي  تلـا ا ح ـام ايمـا  32، والتفسـير رقـ  22 و 20، 19،12وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير الماليـة أرقـام 
 .يتعلق بالمراجو إلى واإلقتباس م  اإلطار أو لإلشار  إلى ذلا عندما يت  اإلشار  إلى إصدار مختلف م  اإلطار المفاهيمي

 
 ل  ي   لتطبيق هكه التعديالت أي ت ثير على البيانات المالية الموجز  الموحد  للمجموعة.

 إندماج االعمال المتعلق بتعريف ا عمال 3لمعيار الدولي للتقارير المالية رق  تعديالت على ا
( هـي تفييـرات علـى الشـروط المسـدد  3تعديالت في تعريف ا عمال التجارية )تعديالت على المعيار الدولي للتقارير الماليـة رقـ  

 . هي:فقط 3الدولي للتقارير المالية رق  ا مثلة التوضيسية للمعيار و في الملسق أ، "دليم التطبيق"، 
 
المســتسوذ ا نشــطة وا صــول مت املــة مــ  تجاريــة، يجــب أن تتضــم  مجموعــة  ا نشــطة ك عمــال ل ــي يــت  إعتبــارتوضـيح أنــه  •

 ، كسد أدنى، مد الت وعملية جوهرية تساه  مًعا بش م كبير في القدر  على إنشاء مخرجات؛عليها
مخرجــات بــالتركيز علــى الســلو والخــدمات المقدمــة للعمــالء وإزالــة اإلشــار  إلــى القــدر  علــى  فــ  تضــييق تعريفــات ا عمــال وال •

 على عملية جوهرية؛ اإلاتسواذعلى تقيي  ما إذا كان قد ت   المنشآتالت اليف؛ إضافة إرشادات وأمثلة توضيسية لمساعد  
د  واالاـــتمرار فـــي إنتـــاج أي مـــد الت أو عمليـــات مفقـــو إزالـــة تقيـــي  مـــا إذا كـــان المشـــاركون فـــي الســـو  قـــادري  علـــى ااـــتبدال  •

 ؛ والمخرجات
 المســتسوذ عليهــاإضــافة ا تبــار تركيــز ا تيــاري يســمح بــاجراء تقيــي  مبســط لمعرفــة مــا إذا كانــت مجموعــة ا نشــطة وا صــول  •

 .أعمال تجاريةليست 
 

حـد  للمجموعـة للفتـر  الساليـة ول ـ  قـد ي ـون لهـا تـ ثير ل  ي   لتطبيق هكه التعـديالت أي تـ ثير علـى البيانـات الماليـة المـوجز  المو 
 على البيانات المالية للمجموعة في المستقبم.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 
 المالية الجديدة والمعدلة )يتبع(تطبيق المعايير الدولية للتقارير  2

 (8والمعيار المساابي الدولي رق   1تعريف المادية )تعديالت على المعيار المساابي الدولي رق  
( تعريـف 8والمعيـار المسااـبي الـدولي رقـ   1توضح التعديالت في تعريف المادية )تعديالت على المعيار المساابي الدولي رقـ  

 ريف المستخدم في اإلطار المفاهيمي والمعايير."المادية" ومطابقة التع
 

 ل  ي   لتطبيق هكه التعديالت أي ت ثير على البيانات المالية الموجز  الموحد  للمجموعة.

 39، المعيـــار المسااـــبي الـــدولي رقـــ  9معيـــار اـــعر الفا ـــد  )تعـــديالت علـــى المعيـــار الـــدولي للتقـــارير الماليـــة رقـــ   إعـــاد  تشـــ يم
 (7والمعيار الدولي للتقارير المالية رق  

 ، المعيــار المسااــبي9معيــار اــعر الفا ــد  )تعــديالت علــى المعيــار الــدولي للتقــارير الماليــة رقــ   إلعــاد  تشــ يمتوضــح التعــديالت 
( أن المنشـآت اتواصـم تطبيـق بعـ  متطلبـات مسااـبة التسـوط بـافتراض 7والمعيار الدولي للتقـارير الماليـة رقـ   39الدولي رق  

 إلعـاد  تشـ يمأن معيار اعر الفا ـد  الـكي تسـتند إليـه تسـوط التـدفقات النقديـة والتـدفقات النقديـة مـ  أدا  التسـوط لـ  يتفيـر نتيجـة 
 معيار اعر الفا د 

 
 ي   لتطبيق هكه التعديالت أي ت ثير على البيانات المالية الموجز  الموحد  للمجموعة.ل  

  16تعديم على المعيار الدولي للتقارير المالية رق   -إمتيازات اإليجار ذات العالقة  – 19 –دوفيد 
 -كوفيــد : 16 رقـ  قـارير الماليــة، أصــدر مجلـس معــايير المسااـبة الدوليــة تعـديالت علــى المعيـار الــدولي للت2020مـايو  28فـي 
هـكه التعـديالت واـيلة عمليـة متاحـة للمسـت جري  فـي مسااـبة امتيـازات اإليجـار )مثـم  تـوفر. العالقـةذات  اتامتيازات اإليجار  19

 والتي تستوفي معايير أ ر  معينة. 19 -كوفيد  لجا سةاإليجار( التي هي نتيجة مباشر   دفعاتإجازات اإليجار وت جيم 
 

 د  للمجموعة.ل  ي   لتطبيق هكه التعديالت أي ت ثير على البيانات المالية الموجز  الموح
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 بيان االلتزام 3/1
وهـي متوافقـة مـو  التقـارير الماليـة المرحليـة 34ت  إعداد البيانات المالية الموجز  الموحد  بناًء على المعيـار المسااـبي الـدولي رقـ  

 المتطلبات المتعلقة بها م  أنلمة دولة اإلمارات العربية المتسد .
 

ال تتضـم  هـكه البيانــات الماليـة المــوجز  الموحـد  جميــو المعلومـات واإلفصــاحات الالزمـة للبيانــات الماليـة الســنوية وينبفـي أن تقــرأ 
. باإلضافة لكلا، فان النتا ج 2019ديسمبر   31عة للسنة المنتهية في  جنبًا إلى جنب مو البيانات المالية الموحد  المدققة للمجمو 

ال تعتبــر بالضــرور  مؤشــر علــى النتــا ج التــي يم ــ  توقعهــا للســنة الماليــة التــي  2020 يونيــو 30أشــهر المنتهيــة فــي  ســتةلفتــر  ال
 .2020ديسمبر  31اتنتهي في 

 أساس التحضير 3/2
لقد ت  عرض البيانات المالية الموجز  الموحد  بـدره  اإلمـارات )الـدره ( باعتبارهـا العملـة المسـتخدمة للمجموعـة ويـت  تقريـب جميـو 

 الءي  إلى أقرب ألف )ألف دره ( إال إذا أشير إلى غير ذلا. 
 

االاــتثمارات و اــتثناء ايــاس بعــ  ا دوات الماليــة تــ  إعــداد البيانــات الماليــة المــوجز  الموحــد  بنــاًء علــى مبــدأ الت لفــة التاريخيــة، با
 .بالءيمة العادلة العقارية

 
البيانـات  إعـدادهكه البيانات المالية الموجز  الموحد  متوافقة مو تلا المسـتخدمة فـي  المستخدمة في إعداد ن السيااات المساابيةإ

 1م  إعتبارًا جديد  التفسيرات المعايير و ال، بااتثناء تطبيق 2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  ةمدققالسنوية ال الموحد  المالية
 .2020يناير 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020يونيو  30للفترة المنتهية في 

 
 
 أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد  4
 

إن إعداد هكه البيانات المالية الموجز  الموحـد  يسـتلزم مـ  اإلدار  اتخـاذ ا ح ـام، والتقـديرات واالفتراضـات التـي تـؤثر علـى تطبيـق 
والمصاريف. وم  المم   أن تختلف النتا ج الفعلية ع  السيااات المساابية والمبال  المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

يــت  مراجعـة هــكه التقـديرات واالفتراضـات بشــ م مسـتمر. يــت  تسـجيم اإل ـتالف فــي التقـديرات المسااــبية فـي الفتــر   هـكه التقـديرات.
  تــؤثر علـى تلــا الفتـر ، أو فــي التـي يــت  فيهـا إعــاد  مراجعـة هــكه التقـديرات وذلــا فـي حالــة أن التعـديالت الناتجــة عـ  إعــاد  التقيـي

حالــة كـــون التعـــديالت الناتجـــة عــ  إعـــاد  مراجعـــة التقـــديرات تـــؤثر فــي فتـــر  المراجعـــة والفتـــرات المســتقبلية فيـــت  تســـجيلها فـــي تلـــا 
 الفترات.

 
سيااــات المسااــبية اإلدار  فــي تطبيــق ال قامــت بهــاعنــد إعــداد هــكه البيانــات الماليــة المــوجز  الموحــد ، فــان ا ح ــام الر يســية التــي 

للمجموعـــة والمصـــادر الر يســـية للتقـــدير غيـــر المؤكـــد كانـــت مشـــابهة لتلـــا المطبقـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــد  كمـــا فـــي وللســـنة 
وإعـاد  تقيــي  ا ح ــام  2020ينــاير  1، بااــتثناء تطبيــق المعـايير والتفســيرات الجديــد  إعتبـارًا مــ  2019ديسـمبر  31المنتهيـة فــي 

كورونـا ا  يـر لفيـروس  اإلنتشـار نتيجـة ر يسـيالتـي تنشـ  بشـ م  28 تـ  مناقشـتها فـي إيضـاحوالتقديرات واالفتراضات الهامة كما 
 (.19 - )دوفيد

 
 
 ممتلكات وآالت ومعدات   5

  يونيو 30 ديسمبر 31
2019 2020  
  )غير مدقق( )مدقق(

  ألف درهم ألف دره  
   

 الرصيد في بداية الفتر / السنة 3,504,590 3,600,971
 إضافات/ ااتسواذ  الل الفتر / السنة 16,473 127,518

 اإلاتهالك المسمم للفتر / السنة (128,669) (265,693)
 ( 7تسويالت م  إاتثمارات عقارية )إيضاح  - 13,665
 إاتبعادات - (1,057)
    الءيمة للفتر / السنة ع س إنخفاض - 29,186

   
    الرصيد في نهاية الفتر / السنة 3,392,394 3,504,590
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(ممتلكات وآالت ومعدات   5
 

  31ألف دره  ) 70,438أرض بءيمة  إاتئجارتتضم  الممتل ات واآلالت والمعدات حق إاتخدام الموجودات ايما يتعلق بعقد 
 ألف دره (. 71,784:  2019ديسمبر 

 
القابلة لالاترداد لممتل ات الضيافة والترايه الخاصة   المبال ، قامت المجموعة  الل الفتر  بمراجعة 28دما هو مبي  في إيضاح 

القابلة لالاترداد لألصول ذات الصلة على الءيمة العادلة   المبال بها المصنفة ضم  الممتل ات واآلالت والمعدات. تستند 
. نتيجة للتقيي  الكي ت  إجراؤه،  مخصومًا منها ت لفة البيو التي ت  تسديدها دا لًيا بالرجوع إلى طريقة التدفقات النقدية المخصومة

.  2020 يونيو 30الترايه كما في و الضيافة ممتل ات  في إضافي ي إنخفاض في الءيمة  حاجةال  هااتنتجت المجموعة إلى أن
 يونيو 30ايمة أي بنود أ ر  م  الممتل ات واآلالت والمعدات  الل الفتر  المنتهية في  ل  تت  مالحلة مؤشرات انخفاض

2020 . 
 
 
 الموجودات غير الملموسة والشهرة 6
 

ألف دره    6,876 والبالفةللفتر   الموجودات غير الملمواة غير الملمواة والشهر  باطفاء الموجوداتتتعلق السركة الر يسية في 
 ألف دره (.   1,656:  2019 يونيو 30ألف دره  ) 6,023إضافات بءيمة و ، ألف دره (  5,866: 2019 يونيو 30)
 
 
 استثمارات عقارية  7

  يونيو 30 ديسمبر 31
2019 2020  
  )غير مدقق( )مدقق(

  ألف درهم ألف دره  
   

 الرصيد في بداية الفتر / السنة 16,782,476 16,408,303
 إضافات/ ااتسواذ  الل الفتر / السنة 32,211 1,224,758
 ، صافي  سار  الءيمة العادلة (173,118) (374,751)

 إاتبعادات (45,701) ( 271,080)
 تسويالت م / )إلى(:   

 مخزون  - 2,846
 ( 11أعمال تطوير قيد اإلنجاز* )إيضاح  81,195 (205,635)
 ( 5)إيضاح  ممتل ات وآالت ومعدات - (13,665)
    أرض مستفظ بها للبيو - 11,700

   
    الرصيد في نهاية الفتر / السنة 16,677,063 16,782,476

 
م  أعمال تطوير قيد اإلنجاز عند االنتهاء نتيجة للتفيير في االاتخدام منك أن د لت المجموعة في   العقار* يمثم ذلا تسويم 

ءيمة عادلة  ب. اجلت المجموعة م ااب 2020 يونيو 30عقد إيجار تشفيلي مو طرف آ ر للعقار  الل الفتر  المنتهية في 
 الف دره  عند التسويم.  3,855

 
كما في  ألف دره   332,972حق إاتخدام الموجودات ايما يتعلق بااتئجار ا راضي بمبل   تشمم اإلاتثمارات العقارية على

 ألف دره (.   349,826: 2019ديسمبر  31) 2020 يونيو 30
 

 في التسلسم الهرمي للءيمة العادلة.  3العقارية ضم  المستو    يت  تصنيف اإلاتثمارات
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(  استثمارات عقارية 7
 

،  الل الفتر ، ت  إعاد  تقيي  الءي  العادلة لإلاتثمارات العقارية الر يسية على أااس التقييمات 28دما هو موضح في إيضاح 
 . 2020يونيو  30ألف دره  في   173,118الدا لية التي نتج عنها  سار  في الءيمة العادلة بمبل  

 
االعتراف بخسا ر  نتج عنهاللعقارات التي  دما قامت المجموعة باجراء تسليم السسااية على معدالت الراملة ومعدالت اإليجار

 . بناًء على تسليم السسااية هكا: 2020يونيو  30الءيمة العادلة كما في 
 
ألف دره  في التقيي ، بينما ينتج  827,308نقطة أااس إلى زياد  بمبل   50قد ينتج ع  النق  في معدل الراملة بنسبة  •

 ؛ وألف دره  في تقيي  هكه العقارات  565,947أااس إلى نق  بمبل    نقطة 50ع  الزياد  في معدل الراملة بنسبة 
ألف دره  في التقيي ، بينما ينتج ع    966,781إلى زياد  بمبل   %10قد ينتج ع  الزياد  في معدالت اإليجار بنسبة  •

 ألف دره  في تقيي  هكه العقارات. 815,893إلى نق  بمبل    %10النق  في معدالت اإليجار بنسبة 
 
 
 في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  إستثمارات 8
 

  7,171الفتر  السالية بءيمة   سار سصة م  التتعلق السركة الر يسية في االاتثمار في الشركات الزميلة والمشاريو المشتركة ب
باالاتثمار في المشاريو المشتركة بءيمة  ألف دره ( وإلفاء اإلعتراف 910 حصة م  الربح بمبل  : 2019 يونيو 30ألف دره  ) 

تشتمم حصة  سا ر الشركات الزميلة والمشاريو المشتركة على  سا ر  الف دره (. 771,976: 2019 يونيو 30) ال شيء
  186: 2019 يونيو 30ألف دره  ت  إدراجها مقابم المبال  المستسقة م  الشركات الزميلة والمشاريو المشتركة ) 4,280بمبل  

 لف دره (. أ
 

 اتفااية ايما يتعلق بتسويم ا اه  حي :إطار  ، أبرمت الشركة 2019مارس  1اعتباًرا م  
 
وشركة الدار   . العقارية ذ.م.م ات% في شركة الدار االتساد لالاتثمار 50ااتسوذت الشركة على حصة إضااية بنسبة  •

. ل  تستوفي المنشآت هكه المنشآتفي رأس المال  إمتالك كاممنتج عنها مما  . العقارية ذ.م.م اتاالتساد ا ولى لالاتثمار 
وبالتالي ت    إندماج ا عمال - 3المعيار الدولي للتقارير المالية رق  التي ت  اإلاتسواذ عليها تعريف االعمال بموجب 

 ؛ و2019مارس  1موجودات اعتباًرا م   احتسابها كااتسواذ على
 مشترك. مشروع، وهي ذ.م.م.  شركة الدار االتساد للتطوير في%  50صتها البالفة كامم حببيو الشركة  قامت •
 

بااتخدام طريقة حقو   إحتسابهااالاتثمار في المشاريو المشتركة التي ت  ب اإلعتراف نتج ع  المعاملة المككور  أعاله إلفاء
ألف دره .   30,000 بمبل  إضافي أصمتسصم المجموعة على وف ألف دره . وفًقا لالتفااية، ا 771,976المل ية البالفة 

نتيجة للمعاملة المككور  أعاله،  ألف دره . 507,601المجموعة ككلا قروض بن ية في المنشآت المستسوذ عليها بمبل   تسملت
تساد لالاتثمارات الكي اجلته شركة الدار االو الربح أو الخسار   إلىاحتياطي التسوط  تسويمقامت المجموعة ككلا باعاد  

 ألف دره .  1,717العقارية ذ.م.م. كما في تاري  المعاملة بمبل  
 

 مشترك. وفًقا لالتفااية، يسق للمجموعة السصول على تعوي  مشروعااتثماراتها في أحد  ببيو الشركة  قامت، 2018انة  الل 
بلفت الءيمة العادلة للبدل  ، 2019ديسمبر   31و   2020 يونيو  30كما في  المستثمر فيها. أداء الشركةعلى  بناءً طارق إضافي 
 ال شيء. الطارق 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية  9

 ديسمبر  31
2019 

  يونيو 30
 2020 

 

  (مدقق)غير  (مدقق)
  ألف درهم ألف دره  

   
 إاتثمار في أورا  مالية إماراتية مدرجة 34,250 40,000
    إاتثمار في أورا  مالية إماراتية غير مدرجة 17,144 15,202

   
55,202 51,394     

 
ا ربـــاح المســتلمة مــ  الموجـــودات الماليــة بالءيمــة العادلـــة مــ   ــالل الـــد م الشــامم اآل ـــر  ــالل الفتــر ، بلفـــت إيــرادات أنصــبة 

 ألف دره (. 1,400: 2019يونيو  30ألف دره  ) 1,400
 

 ، إن التسلسم الهرمي للءيمة العادلة هو كما يلي:2019ديسمبر  31و  2020 يونيو 30دما في 
 

  1المستوى  2المستوى  3المستوى  المجموع
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

     
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30    

    
إاتثمارات في موجودات مالية بالءيمة 
 العادلة م   الل الد م الشامم اآل ر

      أاه  34,250 - 17,144 51,394
     
 )مدقق(  2019ديسمبر  31    

    
في موجودات مالية بالءيمة  إاتثمارات

 العادلة م   الل الد م الشامم اآل ر
      أاه  40,000 - 15,202 55,202

 
 .3 ارج المستو   أو تسويم 2والمستو   1ل  ي   هناك تسويالت  الل الفتر  م  المستو  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  10
 ديسمبر  31

2019 
  يونيو 30

2020 
 

  (مدقق)غير  (مدقق)
  ألف درهم ألف دره  

 الجزء غير المتداول  
 ذم  مدينة متعلقة بتمويم مشاريو  141,289 141,985
 مبال  مستسقة م  شركات زميلة ومشاريو مشتركة 175,166 174,597
       أ ر   78,043 73,601

390,183 394,498  
       * ناقصًا: مخص   سا ر اال تمان المتوقعة (155,003) ( 151,257)

238,926 239,495     
 الجزء المتداول  

 ذم  مدينة تجارية 3,220,110 2,284,156
 ت اليف قابلة لالاترداد 180,171 138,990

 ذم  مدينة متعلقة بتمويم مشاريو 6,980 6,938
 ذم  مدينة م  ح ومة أبوظبي 270,362 440,907
 مبال  مستسقة م  شركات زميلة ومشاريو مشتركة 25,892 25,889

 عقود بيو عقارات ع إجمالي المبال  المستسقة م  عمالء  1,358,618 1,987,629
 ل و إجمالي المبال  المستسقة م  عمالء على عقود إنشاء أص 36,987 49,397

 الفيات ومبال  مدفوعة مقدماً  682,246 868,320
 فوا د مستسقة 29,061 32,767

       أ ر   673,763 649,737
6,484,730 6,484,190  
       ناقصًا: مخص   سا ر اال تمان المتوقعة*  (294,606) (273,370)
6,211,360 6,189,584     

 
ألــف  18,954: 2019 يونيــو 30ألــف درهــ  ) 41,142 بمبلــ متوقعــة ال اإل تمــان لخســا رمخصــ   ت ــوي ، تــ    ــالل الفتــر * 

: 2019 يونيـو 30ألـف درهـ  ) 16,161 بمبلـ مقابـم مخصـ   تجارية ت  شطب ذم  مدينة .مقابم الكم  المدينة التجاريةدره ( 
 (.ألف دره  8,938
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 11
 

ايمـا يلـي السركـة  ت ـاليف التطـوير والبنـاء المت بـد  علـى العقـارات التـي يـت  بناؤهـا مـ  أجـم البيـو.تمثم أعمال تطوير قيد اإلنجاز 
  الل الفتر / السنة:

 ديسمبر  31
2019 

  يونيو 30
2020 

 

  )غير مدقق( )مدقق(
  ألف درهم ألف دره  

   
 الرصيد في بداية الفتر / السنة 2,546,972 2,473,374
 ت اليف التطوير المت بد   الل الفتر / السنة 1,319,613 2,571,976

 معترف بها في ت اليف العقارات المباعة  (682,571) ( 1,693,776)
 السنةالفتر / التبادل  الل   - ( 772,197)
 شطب ت اليف مشروع  (3,563) ( 16,503)
 تسويالت م / )إلى(:   

 أرض مستفظ بها للبيو  - 233,079
 ( 12مخزون )إيضاح  (518,591) ( 454,616)

    (7إاتثمارات عقارية )إيضاح  (77,340) 205,635
   

    الرصيد في نهاية الفتر / السنة 2,584,520 2,546,972
 

 تقو جميو أعمال التطوير قيد اإلنجاز في دولة اإلمارات العربية المتسد .
 

 .19-للتقيي  واالاتنتاج الناتج ع  كوفيد  28راجو إيضاح 
 
 

 المخزون  12
 ديسمبر  31

2019 
  يونيو 30

2020 
  

   (مدقق)غير  (مدقق)
   ألف درهم ألف دره  

    
 عقارات م تملة  1,196,569 1,005,499

         مخزون تشفيلي آ ر  51,569 47,287
     السنة الفتر / الرصيد في نهاية  1,248,138 1,052,786

 
( إلـى المخـزون عنـد درهـ  ال شيء: 2019 يونيو 30) ألف دره  518,591 الل الفتر ، ت  تسويم عقارات بءيمة إجمالية بلفت 

 (.11ادتمالها )إيضاح 
 
 اإلمارات العربية المتسد .دولة العقارات الم تملة في  مخزون  قوي
 

 .19-للتقيي  واالاتنتاج الناتج ع  كوفيد  28راجو إيضاح 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 لدى البنوكنقد وأرصدة  13
  يونيو 30 

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 (مدقق) (مدقق)غير  
 ألف دره   ألف درهم 
   

 3,161,327 2,143,730 نقد في الصندو  وأرصد  لد  البنوك 
 2,524,915 1,534,331 ودا و قصير  ا جم مستفظ بها لد  البنوك

      
 5,686,242 3,678,061 لد  البنوكنقد وأرصد  

   
 (291,544) (138,366) ودا و قصير  ا جم بتواري  ااتسقا  أصلية  دثر م  ثالثة أشهر 

 (3,104,586) (1,716,539) أرصد  مقيد  لد  البنوك 
      

 2,290,112 1,823,156 النقد ومرادفات النقد
   
 

ألف دره ( والتي ت    834,080: 2019ديسمبر  31ألف دره  )  725,729تتضم  ا رصد  المقيد  لد  البنوك أرصد  بءيمة 
 إيداعها في حسابات ضمان وتمثم النقد المستل  م  العمالء مقابم بيو عقارات قيد التطوير. 

 
(  %3,55 و % 0,4 : 2019ديسمبر  31) %3,15 و %0,1ما بي   الل الفتر / السنة معدل الفا د  على الودا و  جم يتراوح 
 اإلمارات العربية المتسد .  دولة   لد  بنوك مسلية في البن يةالودا و  كافة ت  إيداعانويًا. 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 بنكية وصكوك غير قابلة للتحويلقروض  14
 
 القروض مجموع بنكية قروض   غير قابلة للتحويل صكوك 

 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2020 2019 2020 2019 2020 2019 
 )مدقق( (مدقق)غير  )مدقق( (مدقق)غير  )مدقق( (مدقق)غير  
 درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف 

       متداول
 111,603 110,182 75,226 73,760 36,377 36,422 انة واحد   الل

       
       غير متداول

 8,035,530 8,044,050 4,407,417 4,412,651 3,628,113 3,631,399 أدثر م  انة
       
       
 3,667,821 3,664,490 4,486,411 4,482,643 8,154,232 8,147,133 
       
 
ألف دره ( وموجودات تشفيلية  1,010,477يت  ضمان بع  القروض البن ية م   الل ره  على قطو ا راضي ) (أ

 ألف دره ( وتسمم تعهد مقابم صافي حقو  المل ية.  3,331,660)
 

غير  الملتزم بها  المتجدد م  التسهيالت اال تمانية  دره مليار  3,89، كان لد  المجموعة 2020 يونيو 30في دما  (ب
  240 و 2022مليار دره  في ديسمبر  3,65 مستسقة بءيمة تي مالي مؤاستي ش م اتفاايات ثنا ية مو  علىالمسسوبة 

مليون   500، وقعت المجموعة اتفااية تسهيالت إاالمية جديد  بءيمة 2020 مارس 31. في 2023مليون دره  في مارس 
الخامسة   السنةوينتهي في ايبور ذات الصلة  باإلضافة إلى معدل %1بهامش  التسهيمدره  مو مؤاسة مالية. يت  تسعير 

 . 2020أبريم   1بال امم في  التسهيمت  ااتخدام هكا تاري  التوايو. ل
 

دره  )"التسهيم اال تماني المتجدد"(. يشتمم  مليار 5، د لت المجموعة في معاملة مو مؤاسة مالية بءيمة 2018ي مايو ف (ج
شيا مو وثا ق التسهيم. توفر اعلى اقتراض مضمون مقابم وديعة لد  نفس المؤاسة المالية تم المتجددالتسهيم اال تماني 

المجموعة وتوجهت للمؤاسة المالية ببدء الوديعة وأي فوا د مستسقة مقابم أي مستندات التسهيالت حًقا للمقرض حي  أذنت 
  32مبل  مستسق الدفو م  قبم المجموعة. ااتوفى الترتيب متطلبات المقاصة بموجب المعيار المساابي الدولي رق  

تسوية على  الالمجموعة  تنوي و لمقاصة المبال  المعترف بها  للنفاذ ن المجموعة لها حق قابم   دوات المالية: العرضا
في بيان المركز   القرضأو تسقيق ا صم وتسوية االلتزامات في وقت واحد. أد  ذلا إلى عرض صافي  يأااس صاف

ألف   4,818,750 بمبل  ألف دره  )اقتراض 1,664,500، بل  صافي االقتراض 2020 يونيو 30في كما المالي الموحد. 
ذات الصلة   إن صافي القرض غير مضمون، ويسمم فا د  بمعدل ايبورألف دره (.  3,654,250دره  ناق  اإليداع بمبل  

ألف دره  ل م قسط.   31,250، ويت  إاتخدامه  غراض الشركة العامة ويت  تسديده على أقساط نصف انوية بءيمة 1%+ 
قامت المجموعة بعرض صافي ت اليف فا د  كما  % باإلضافة إلى معدل ايبور لثالثة أشهر.0,75تسقق الوديعة فا د  بنسبة 

ألف دره  مطروًحا   64,269ألف دره  ايما يتعلق بهكا االقتراض )ت اليف التمويم على االقتراض بمبل   26,071بمبل  
 . 2020 يونيو 30ألف دره ( للفتر  المنتهية في  38,198 بمبل منها إيرادات الفوا د على الودا و 

 
 

 ءدفعات مقدمة من عمال 15
 

تمثم دفعات مقدمة م  عمالء بش م أاااي ا قساط المستلمة م  العمالء م  بيو مشاريو تطوير العقارات للمجموعة وودا و 
 الت مي . 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 دائنة تجارية وأخرى ذمم  16
ديسمبر  31

2019 
 يونيو 30

2020 
 

  (مدقق)غير  (مدقق)
  ألف درهم ألف دره  

   
 ذم  دا نة تجارية 322,890 431,239

 ت اليف مقاولي  مستسقة 2,324,549 2,375,587
 ( 25أنصبة أرباح دا نة )إيضاح   89,905 90,659

 مبال  مستسقة لس ومة أبوظبي 149,026 1,123,868
 دفعات مقدمة م  ح ومة أبوظبي 282,562 416,559
 إيرادات مؤجلة  187,818 305,191
 م  بيو عقاراتعلى عقود إجمالي مبال  مستسقة إلى عمالء  66,345 10,055

 إجمالي مبال  مستسقة إلى عمالء عقود إلنشاء أصم  514,814 500,670
 عقود مثقلة بااللتزاماتمخص   10,275 14,880

       مطلوبات أ ر * 662,639 856,506
6,125,214 4,610,823     

 
ديسـمبر  31وفـي  2020 يونيـو 30ألـف درهـ  فـي  60,990تتضم  المطلوبات ا  ر  البـدل الطـارق المسـتسق الـدفو بمبلـ  * 

2019. 
 

 لضمان اداد كافة الكم  الدا نة وفقًا للشروط اال تمانية المتفق عليها مسبقًا.لد  المجموعة ايااات إلدار  المخاطر المالية 
 
 

  إيرادات تمويل 17
  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

2019 2020 2019 2020  
  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق( 

  ألف درهم دره  ألف  ألف درهم ألف دره  
 فوائد/ أرباح محققة على:    

 ودا و إاالمية     5,150 4,088 13,578 12,378
 ودا و ثابتة   1,542 2,931 3,594 6,847

      حسابات جارية وتست الطلب    3,425 5,166 8,986 10,885
     

 الم تسبةإجمالي الفوا د/ ا رباح  10,117 12,185 26,158 30,110
     

6,133 6,074 3,063 3,032 
إيرادات تمويم م تسبة على ذم  مدينة م  تمويم 

 مشاريو
      إيرادات تمويم أ ر   1,332 3,352 3,889 6,467

     
42,710 36,121 18,600 14,481       
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 تمويل تكاليف 18
  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

2019 2020 2019 2020  
  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق( 

  ألف درهم ألف دره   ألف درهم ألف دره  
     

171,719 159,853 88,382 75,184 
ت اليف تمويم على قروض بن ية وص وك غير 

 قابلة للتسويم

8,613 7,172 4,307 3,586 
اإليجار عقود ت لفة التمويم على التزامات فا 

 ( 2/ 22ة )إيضاح التشفيلي
      أ ر   1,118 1,499 2,236 2,998

     

(5,946 ) 3,448 (5,946 ) 1,724 
المترادمة الناتجة ع  أدوات   (الم اابالخسا ر/ )

      التسوط المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسار 
     

177,384 172,709 88,242 81,612       
 
 

 إيرادات أخرى  19
  يونيو 30الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 

2019 2020 2019 2020  
  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق( 

  ألف درهم ألف دره   ألف درهم ألف دره  
     

28,441 45,576 - 45,576 
   المستسقات والمخصصاتاإللتزام، تسرير 

 ( 1/ 19)إيضاح  
      ( 19/2)إيضاح  أ ر   4,371 69,359 6,204 79,112

     
107,553 51,780 69,359 49,947       

 
 .مطلوبةااللتزامات التي ل  تعد جزء م  ع س   2020 يونيو 30يمثم المبل  للفتر  المنتهية في  19/1
 

عادلة لقطعة أرض ت   الءيمة التمثم  دره ألف  60,942مبل   2019يونيو  30المنتهية في  الفتر تشمم ا  ر   الل  19/2
وفًقا لتسوية )"شركة التطوير واالاتثمار السياحي"(  .ع.م.ش شركة التطوير واالاتثمار السياحيم   اإلاتسواذ عليها 
 .االتفااية إطارمطالبة الضمان بموجب  
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 العائد للسهم  20
 

مبال  العا د للسه  بتقسي  ربح الفتر  العا د إلى مال ي ا اه  العادية في الشركة ا م على المتواط المرجح لعدد   يت  إحتساب
ا اه  العادية القا مة  الل الفتر . وحي  أنه ال توجد أدوات مخفضة قا مة، فان العا د ا اااي والمخف  للسه  متطابقي . يت  

   للسه  العا د إلى مال ي الشركة بناًء على أااس البيانات التالية:إحتساب العا د ا اااي والمخف 
 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

 يونيو 30
 الستة أشهر المنتهية في

 يونيو 30
 2020 2019 2020 2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( 

     العائد )الف درهم(
لسه  )ربح  لعا دات لفرض العا د ا اااي والمخف  

      1,023,401 783,464 470,428 483,363 والمتعلق بمال ي الشركة( الفتر 
     

     )ألف( المتوسط المرجح لعدد األسهم
المتواط المرجح لعدد ا اه  العادية لفرض العا د 

      7,862,630 7,862,630 7,862,630 7,862,630   لسه ل ا اااي والمخف  
     

 العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى
      0,130 0,100 0,060 0,061 مالكي الشركة بالدرهم  
 
 

 عالقةمعامالت وأرصدة مع جهات ذات   21
 

تعتبــر الجهــات ذات عالقــة عنــدما ي ــون  حــد الجهــات القــدر  علــى الســيطر  علــى الطــرف اآل ــر أو مماراــة نفــوذ جــوهري علــى 
الطــرف اآل ـــر عنـــد اتخـــاذ القـــرارات الماليـــة أو التشـــفيلية. تت ـــون الجهـــات ذات العالقـــة مـــ  المســـاه  الر يســـي والشـــركات الزميلـــة 

دار  الر يســيي  للمجموعــة وشــركاتها ذات العالقــة. يــت  اعتمــاد شــروط هــكه المعــامالت مــ  قبــم وأعضــاء مجلــس اإلدار  ومــوظفي اإل
إدار  المجموعة ويت  الـد ول ايمـا بشـروط متفـق عليهـا مـ  قبـم أعضـاء مجلـس اإلدار  أو اإلدار . إن ح ومـة أبـوظبي هـي مسـاه  

والمتعلقة بس ومة أبوظبي تتضـم  كـكلا المنشـآت المسـيطر إن ا رصد  والمعامالت الموضسة أدناه  ر يسي غير مباشر للشركة.
 عليها م  قبم ح ومة أبوظبي.
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع(  21
 

 الجهات ذات العالقة:أرصدة 
يونيو  30  

2020 
 ديسمبر  31

2019 
 )مدقق( )غير مدقق(  
 ألف دره   ألف درهم  

    حكومة أبوظبي: 
         883,884 727,927  ذم  مدينة تجارية وأ ر  
         ( 1,485,707) (532,128)  ذم  دا نة تجارية وأ ر  

 ( 416,559) (282,562)  دفعات مستلمة مقدماً 
        
    الزميلة:  هرئيسي وشركاتالمساهم ال

         29,759 38,733  ذم  مدينة تجارية وأ ر  
         ( 12,571) (4,696)  ذم  دا نة تجارية وأ ر  

    مستحق من شركات زميلة ومشاريع مشتركة  
         33,098 29,925  ذم  مدينة تجارية وأ ر  

    مستحق إلى مشاريع مشتركة لمشاريع متعلقة باألعمال
     ( 32,692) (32,692)  ذم  دا نة تجارية وأ ر  

 
 انوات.  5إلى    2ويت  ادادها  الل  % 9تسمم بع  الكم  المدينة م  المشاريو المشتركة فا د  انوية بمعدل 

 
 معامالت مو جهات ذات عالقة: 

 
 الهامة مو جهات ذات عالقة  الل الفتر  كما يلي:دانت المعامالت 

 يونيو 30المنتهية في  أشهر ستةال 
 2020 2019 
 ( مدقق)غير  (مدقق)غير  
 ألف درهـ   ألف درهـم 

   حكومة أبوظبي: 
 255,451 571,530 إيرادات

       - 2,412 إيرادات أ ر  
    4,503 4,453 إيرادات تمويل من تمويل مشاريع 

      ذات عالقة.  جهاتللمعاملة مو  8راجو أيًضا إيضاح 
   مساهم رئيسي والشركات الزميلة:

       25,414 19,523 إيرادات
    3,746 3,746 إيرادات تمويم م  مشاريو مشتركة
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020يونيو  30للفترة المنتهية في 

 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع(  21
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في  
 2020 2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـ   ألف درهـم 

   الرئيسيين:تعويضات موظفي اإلدارة 
 8,409 7,611  رواتب وم افآت ومزايا أ ر  

 1,743 283 مزايا ما بعد التوظيف
       3,135 2,787 حوافز طويلة ا جم 

 10,681 13,287    
   

    11,500 3,000 م افآت أعضاء مجلس اإلدار 
 

 ألــف 16,075: 2019يونيــو  30) درهــ ألــف  13,950 بمبلــ م افــآت أعضــاء مجلــس اإلدار  بــدفو الشــركة  قامــت ــالل الفتــر ، 
  (دره 

 
 ومطلوبات طارئةلتزامات إ 22

 
 لتزامات رأسمالية إ 22/1

 غير المت بد  هي كما يلي:و إن النفقات الرأامالية المتعاقد عليها 
  يونيو 30  

2020  
 ديسمبر 31

2019 
 (مدقق)  (مدقق)غير   
      ألف دره    ألف درهم  

 2,600,863  1,949,554  مشاريو قيد التطوير
           2,239,164  1,902,383  أعمال مشروع قيد اإلنجاز قابلة للتعوي 

  3,851,937  4,840,027      
 

 انة إلى  مس انوات.م  أعاله على مد  فتر   المككور لتزامات اإل تمتد
 

 ةتشغيليعقود إيجار لتزامات إ 22/2
  يونيو 30  

2020  
 ديسمبر 31

2019 
 (مدقق)  (مدقق)غير   
 ألف دره    ألف درهم  
     المجموعة كمؤجر 
 835,379  839,427   الل انة واحد   
 1,950,133  1,824,326  م  السنة الثانية حتى الخامسة  
           1,426,485  1,380,814  بعد  مس انوات 

  4,044,567  4,211,997      
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 إلتزامات ومطلوبات طارئة )يتبع( 22
 

  عقود إيجار تشغيلية )يتبع( إلتزامات 22/2
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
 ( مدققغير )  (مدقق)غير   
 ألف دره    ألف درهم  
     المجموعة كمست جر 
 8,613  7,172  ( 18)إيضاح  فا مصاريف الفوا د  الل فتر  التزامات عقود اإليجار 
     

     
      31,304  31,076  إجمالي التدفقات النقدية الخارجة ايما يتعلق بعقود اإليجار 
 

 المطلوبات الطارئة 22/3
 يونيو 30  

2020  
 ديسمبر 31

2019 
 (مدقق)  (مدقق)غير   
 ألف دره    ألف درهم  
     

     :خطابات إعتماد وضمانات بنكية
      1,005,590  917,778  صادر  ع  المجموعة 

     
      23  23  وشركات زميلةطار ة لمشاريو مشتركة المطلوبات الحصة المجموعة في 

 
 795,772: 2019ديســمبر  31درهــ  ) ألــف 640,960مــدرج ضــم  المطلوبــات أعــاله ضــمانات بن يــة و طابــات ا تمــان بءيمــة 

 دره ( متعلقة بشركة مقاوالت تابعة. ألف
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 معلومات قطاعية 23
 

 قطاعات األعمال 23/1
 إن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة المستمر  هي كما يلي:

 
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال
 
    إدارة األصول تطوير وإدارة العقارات  
 تطوير  

 وبيع العقارات 
 إدارة 

 التطوير  
 استثمارات 

 عقارية 
 الضيافة 

 والترفيه  
 أعمال 

 الموحدة  حذوفات  ثانوية  
 درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        إيرادات من عمالء خارجيين 
 2,276,236 - 709,250 96,827 - 353,749 1,116,410 مو مرور الوقت 
 686,597 - - 84,224 - 2,918 599,455 في زم  مسدد

 801,009 - - - 801,009 - - الت جير
 - (34,478) 33,290 145 1,043 - - ما بي  القطاعات

        
        

 3,763,842 (34,478) 742,540 181,196 802,052 356,667 1,715,865 ( 1إجمالي اإليرادات )
        

 (2,294,528) 36,843 (619,271) (192,076) (136,442) (303,553) (1,080,029) ت لفة اإليرادات بااتثناء راوم الخدمة 
 (54,908) - - - (54,908) - - مصاريف راوم الخدمة

        
        

 1,414,406 2,365 123,269 (10,880) 610,702 53,114 635,836 إجمالي الربح 
        

 (123,556) 639 (40,866) (78,987) (4,342) - - ااتهالك وإطفاء 
 (40,308) - (8,373) (5) (27,296) - (4,634) صافي  –مخصصات انخفاض الءيمة/ شطب  

 (173,118) - - - (173,118) - -  سار  م  إعاد  تقيي  إاتثمارات عقارية
م ااب م  تسويم أعمال تطوير قيد اإلنجاز إلاتثمارات 

 عقارية
- - 3,855 - - - 3,855 

 53 - - 53 - - - م سب م  إاتبعاد ممتل ات وآالت ومعدات
 2,237 - - - 2,237 - - م سب م  إاتبعاد إاتثمار عقاري 

 41,522 (7,861) - 1,394 45,576 - 2,413 إيرادات أ ر  
 4,604 4,604 - - - - -  وتسويق بيو مصاريف

        
        

 1,129,695 (253) 74,030 ( 88,425) 457,614 53,114 633,615 طاعقربح ال
        
        

 (7,171)       ومشاريو مشتركة زميلة شركات في  سار  حصة
 (47,592)        وتسويق بيو مصاريف

 (150,543)       مصاريف عمومية وإدارية 

 صافي  –وشطب  الءيمةفي نخفاض ا ،مخصصات
       

(3,123) 
 (8,330)         وإطفاء ااتهالك
 36,121       تمويم إيرادات
 (172,709)       تمويم ت اليف

 10,258       إيرادات أ ر  
        
        

 786,606       الفترة ربح 
        

 ألف دره  يمثم إيرادات راوم الخدمات. 54,908( يتضم  إجمالي إيرادات اإلاتثمارات العقارية مبل  1)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 معلومات قطاعية 23
 

 )يتبع( قطاعات األعمال 23/1
 )غير مدقق( 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال
 
    إدار  ا صول  تطوير وإدار  العقارات  
 تطوير  

 وبيو العقارات
 إدار  

 التطوير 
 ااتثمارات

 عقارية
 الضيافة 

 والترايه 
 أعمال

 الموحد   حكوفات ثانوية 
 ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   ألف دره   

        إيرادات من عمالء خارجيين 
 2,280,484 - 806,891 180,492 - 48,573 1,244,528 مو مرور الوقت 
 281,911 - - 164,419 - 18,456 99,036 في زم  مسدد

 858,258 - - - 858,258 - - الت جير
 - (88,045) 87,690 355 - - - ما بي  القطاعات

        
        

 3,420,653 (88,045) 894,581 345,266 858,258 67,029 1,343,564 (1إجمالي اإليرادات )
 (1,961,577) 89,923 (773,967) (285,835) (109,009) (4,903) (877,786) الخدمة ت لفة اإليرادات بااتثناء راوم 

 (67,462) - - - (67,462) - - مصاريف راوم الخدمة
        
        

 1,391,614 1,878 120,614 59,431 681,787 62,126 465,778 إجمالي الربح
 (124,273) - (45,383) (74,853) (4,037) - - ااتهالك وإطفاء 

 (11,983) - 8,189 - (16,476) - (3,696) صافي  –مخصصات انخفاض الءيمة/ شطب  
 (80,275) - - - (80,275) - -  سار  م  إعاد  تقيي  إاتثمارات عقارية

 23,013 - - - 23,013 - - م سب م  إاتبعاد ممتل ات وآالت ومعدات
 17,690 - - - 17,690 - - ةعقاري اتم سب م  إاتبعاد إاتثمار 

 7,105 - - - 7,105 - - شركات زميلة ومشاريو مشتركة ربححصة في 
 4,604 4,604 - - - - -  وتسويق بيو مصاريف

 22,028 (7,628) 9,751 - - - 19,905 إيرادات أ ر  
        
        

 1,249,523 (1,146) 93,171 (15,422) 628,807 62,126 481,987 طاعقربح ال
        
        

 (8,015)       ومشاريو مشتركة زميلة شركات في  سار  حصة
 (46,673)        وتسويق بيو مصاريف

 (164,799)       مصاريف عمومية وإدارية 
 (4,958)       صافي  –وشطب  الءيمةفي نخفاض ا ،مخصصات

 (7,250)         وإطفاء ااتهالك
 42,710       تمويم إيرادات
 (177,384)       تمويم ت اليف

 85,525       إيرادات أ ر  
        
        

 968,679       الفتر ربح 
        

 ألف دره  يمثم إيرادات راوم الخدمات. 67,462( يتضم  إجمالي إيرادات اإلاتثمارات العقارية مبل  1)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 23
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 23/1
 

 هي كما يلي: والمشاريو الرأاماليةإن موجودات ومطلوبات القطاعات والنفقات 
 

  تطوير وإدارة العقارت إدارة األصول    

 إدارة التطوير إستثمارات عقارية الضيافة والترفيه أعمال ثانوية غير موزعة  حذوفات المجموعة
تطوير وبيع 

  العقارات
  درهمألف  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم

 )غير مدقق(   2020 يونيو 30كما في         
          موجودات  13,130,604 1,624,571 17,630,637 2,508,779 2,325,565 1,978,727 2,206 39,201,089

         
          مطلوبات ( 3,312,737)  ( 1,521,540)  ( 7,102,286)  ( 1,005,580)  ( 1,095,153)  ( 566,768)  (6,477)  ( 14,610,541) 
         
 )غير مدقق(  2020 يونيو 30الفترة المنتهية في         

          نفقات رأامالية 10,396 - 2,596 2,530 10,161 1,186 - 26,869
         

           نفقات المشاريو 1,311,427 - 32,212 - 8,186 - - 1,351,825
         
 )مدقق(  2019ديسمبر  31دما في         

          موجودات  13,213,835 2,875,988 18,189,259 2,678,107 2,436,838 1,873,084 ( 388)  41,266,723
         
          مطلوبات (2,885,323)  (2,911,411)  (7,422,137)  (1,132,190)  (1,251,952)  ( 712,460)  - (16,315,473) 

         
 مدقق(غير )  2019 يونيو 30المنتهية في  الفتر         

          نفقات رأامالية 11,481 - - 18,366 5,490 1,470 - 36,807
         

           نفقات المشاريو 1,240,276 - 1,183,989 - 1,263 - - 2,425,528
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 23
 

 الجغرافي القطاع 23/2
 

 تعمم المجموعة في منطقة جفرااية واحد  فقط وهي اإلمارات العربية المتسد .  
 

يمثــم ربـــح القطـــاع الـــربح الم تســـب مـــ  كـــم قطـــاع دون تخصـــي  ت ـــاليف اإلدار  المركزيـــة ومصـــاريف البيـــو والتســـويق ورواتـــب 
والخســا ر ا  ــر  وإيــرادات التمويــم  أعضــاء مجلــس اإلدار  والسصــة فــي أربــاح الشــركات الزميلــة والمشــاريو المشــتركة والم ااــب

وت اليف التمويم. إن هكا هو المءياس المقدم إلـى المسـؤول عـ  اتخـاذ القـرارات المتعلقـة بالعمليـات  غـراض توزيـو المـوارد وتقيـي  
 أداء القطاع.

 
  .2019ديسمبر  31القطاع على أااس ثابت مقارنة بـ  يت  إعداد إفصاحات

 
 موسمية  نتائج 24
 

تتعلــق الطبيعــة المواــمية  نشــطة المجموعــة فقــط بقطــاع الضــيافة والترايــه، الــكي تتقلــب ايــه اإليــرادات  ــالل الربــو ا ول والربــو 
 ا  ير م  السنة.

 
 

 توزيعات األرباح  25
 

، علــــى توزيــــو أربــــاح نقديــــة بءيمــــة 2020مــــارس  18الجمعيــــة العموميــــة الســــنوية المنعقــــد  فــــي  ن فــــي إجتمــــاعو وافــــق المســــاهم
أربــاح  - 2018فلــس للســه  الواحــد )لســنة  14,5، بمبلــ  2019ديســمبر  31ألــف درهــ  عــ  الســنة المنتهيــة فــي  1,140,082
 ه الحقًا لنهاية الفتر .فلس للسه  الواحد(، والكي ت  دفع 14ألف دره  ، بءيمة  1,100,768نقدية بءيمة 

 
 

 معامالت غير نقدية 26
 

 ايما يلي المعامالت غير النقدية الهامة المتعلقة با نشطة االاتثمارية والتمويلية في بيان التدفقات النقدية:
 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال 
 2020 2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
 ألف درهـ   ألف درهـم 
   

 771,976 - ( 8اإلاتسواذ على ااتثمار في مشروع مشترك وإاتبعاد مشروع مشترك )إيضاح 
   
   

 1,111,480 - ( 8إضافة إلى إاتثمارات عقارية )إيضاح 
   
   

 507,601 - ( 8إضافة إلى قروض بن ية )إيضاح 
   
   

 19,747 - ( 7عقارية وممتل ات وآالت ومعدات )إيضاح  تسويم بي  إاتثمارات
   
   

 205,635 77,340 ( 11تسويم بي  إاتثمارات عقارية واعمال تطوير قيد اإلنجاز )إيضاح 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية   27
 

بالت لفـة بااتثناء ما ت  اإلفصاح عنـه فـي الجـدول التـالي، تعتبـر اإلدار  أن الءـي  المدرجـة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة المقااـة 
 تقارب ايمها العادلة. في البيانات المالية الموجز  الموحد  المطف  

   2020 يونيو 30 
 )غير مدقق( 

  2019ديسمبر  31
 )مدقق( 

  إجمالي  إجمالي  
 الءيمة  الءيمة  القيمة  القيمة  
 العادلة  المدرجة  العادلة  المدرجة  
 ألف دره   ألف دره   ألف درهم ألف درهم 
     

     المطلوبات المالية بالت لفة المطف   
 1,989,274 1,832,969 1,978,621 1,835,508 (14)إيضاح  1رق  ص وك 
 1,887,555 1,831,521 1,885,020 1,832,313 (14)إيضاح  2رق  ص وك 

 
 لتسلسم الهرمي للءيمة العادلة. ل  1المستو    ضم ت  تصنيف الص وك غير القابلة للتسويم 

 
 

 19-كوفيد  وباءتأثير   28
 

ــ ثر توقعــات  ناتجــة عــ  مجموعــة متنوعــة مــ  العوامــم، والتــي  هامــةبمخــاطر وشــ وك  2020 لســنة ا عمــالمــ  المستمــم أن تت
 .المجموعةاي ون بعضها  ارًجا ع  ايطر  

 
، المســتجد كورونـاعـ  االنتشــار العـالمي السـريو لفيــروس  النـاتج، 19-وبـاء كوفيــدالضــوء علـى  المجموعـةفـي هـكا الســيا ، تسـلط 

، ااـتجابت الس ومـات 2020هكا الوباء العالمي في مارس باعتباره أحد هكه العوامم. منك أن أعلنت منلمة الصسة العالمية ع  
للمســاعد  فــي احتــواء انتشــار مــو قيــود مؤقتــة مختلفــة  الوبــاءفـي جميــو أنســاء العــال ، بمــا فــي ذلــا اإلمــارات العربيــة المتســد ، لهــكا 

 الفيروس وتدابير الدع  للتخفيف م  اآلثار الضار  على المجتمعات واالقتصادات.
 

، يبقى الت ثير ال امم غير واضح وايت  تسديده م   الل العوامم التي تستمر في التطور، مثم نجاح تدابير الدع  السال  دما هو
التي أد لتها الس ومات، قدر  الشركات على إدار  عملياتها  الل هكه ا وقات وتوقيت وطريقـة التخفيـف مـ  القيـود، بمـا فـي ذلـا 

علــى االقتصــاد العــالمي وبعــ  النجــاح فــي  لإلغــال لــًرا للتــ ثير الســلبي غيــر المســبو  ن االجتمــاعي والســفر. والتباعــداإلغــال  
مــ  مــايو ويونيــو  ابتــداءاً الجهــود المبكولــة لتســوية منسنــى العــدو ، بــدأت العديــد مــ  البلــدان فــي تخفيــف قيــود اإلغــال  تــدريجًيا 

 ت ثير مستمر على االقتصاد العالمي.. ومو ذلا، م  المتوقو أن ت ون عمليات اإلغال  وقيود السفر لها 2020
 

لد  المجموعة  طة ااتمرارية أعمـال موثقـة تـ  تفعيلهـا لضـمان ااـتمرار آمـ  ومسـتقر لعملياتهـا التجاريـة وكـكلا اـالمة موظفيهـا 
الر يسـية الناشـئة عـ  وعمال ها. كما قامت المجموعة بتطبيق تـدابير شـاملة ااـتبااية لمعالجـة وتخفيـف القضـايا التشـفيلية والماليـة 

وقامت بشـ م معقـول بـادار  العديـد مـ  نـواحي مخـاطر التشـفيم التـي تـ  تسديـدها وقامـت بتطبيـق إجـراءات متعـدد   الوضو السالي
. أعلنــت المجموعــة عــ  بــرامج دعــ  للمجتمعــات الســ نية والمــدارس وشــركاء التجز ــة ومشــتري المنــازل لضــمان إاــتمرار العمليــات

باإلضــافة إلــى مبــادرات وإجــراءات مختلفــة للمجتمــو ا واــو  2020 يونيــو 30مليــون درهــ  حتــى  190م إلــى بءيمــة إجماليــة تصــ 
شــيا مــو التــزام اوتم 19-كوفيــدواجههــا االقتصــاد العــالمي بســبب يالتــي  مــ  الصــدمةلتخفيــف لوظبي ا واــو دجــزء مــ  جهــود أبــ 

علــى عملياتهــا و اصــة  19-كوفيــدبااــتمرار بتقيــي  تــ ثير  المجموعــة بخلــق ايمــة مســتدامة علــى المــد  الطويــم. تقــوم المجموعــة
 الت ثير على عمليات البيو بالتجز ة والضيافة والترايه.

 
المــوجز علــى مركزهــا وأداءهــا المــالي  19-كوفيــدعلــى أعمالهــا، قامــت المجموعــة بتقيــي  تــ ثير  19-كوفيــدبنــاًء علــى تقيــي  تــ ثير 

االفتراضات الر يسية، والتي يم   أن تؤدي إلى مزيد م  التباي  في مجموعة متنوعة م  بما في ذلا ا ح ام والتقديرات و  الموحد
 :كما يليالمجاالت التي تعتمد على هكه التقديرات وا ح ام، 
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 )يتبع( 19-كوفيد  وباءتأثير   28

 الءيمة العادلة لالاتثمارات العقارية
الر يســية بشــ م ر يســي فــي قطــاع التجز ــة )ايمــا  لإلاــتثمارات العقاريــة، أعــادت اإلدار  تقيــي  الءيمــة العادلــة 19-كوفيــدنلــًرا لتــ ثير 

ية التــي تمــت تفطيتهــا هــي إعــاد  تقيــي  ا داء المــالي، بمــا فــي ذلــا يتعلــق بمرادــز التســو  بالمجموعــة(. كانــت المجــاالت الر يســ 
  تقديرات التدفقات النقدية وا رباح المستقبلية بما في ذلا ت ثير إعالن اإلدار  ع  تعليق اإليجار مؤقًتا لمست جري التجز ة المت ثري

ا  ـر  المسـتخدمة فـي تقيـي  العقـارات االاـتثمارية.  بسبب اإلغال . ل  يالحظ أي تفيرات جوهرية فـي التقـديرات وا ح ـام الهامـة
ألف  173,118بمبل   2020 يونيو 30خسار  الءيمة العادلة إلاتثماراتها العقارية في ب باإلعترافونتيجة لكلا، قامت المجموعة 

 دره .

 انخفاض ايمة الممتل ات واآلالت والمعدات
المصنفة ضم  الممتل ات واآلالت والمعدات عندما ي ون هناك مؤشر على أن تلا ا صـول قـد  العقاراتيت  تقيي  انخفاض ايمة 

 مــو ا  ــكنخفــاض الءيمــة مــ   ــالل تسديــد المبلــ  القابــم لالاــترداد التعرضــت لخســار  انخفــاض فــي الءيمــة. يــت  إجــراء مراجعــة 
الضــيافة والترايــه  لعقــارات، تــ  إعــاد  تقيــي  الءيمــة العادلــة 19-دكوفيــ . نلــًرا لتــ ثير ذات العالقــة للعقــاراتاالعتبــار الءيمــة العادلــة ب

 والمعدات دا لًيا بااتخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة. واآلالتالمصنفة ضم  الممتل ات 
 

االتفاايـات التعاقديـة في نهايـة فتـر  إعـداد التقـارير و  القا مةيت  تسديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى ظروف السو  ا  ير  وا اعار 
والتقديرات على مد  العمر اإلنتـاجي لألصـول ويـت   صـمها بااـتخدام مجموعـة مـ  معـدالت الخصـ  التـي تع ـس التقيـي  السـالي 

والمخـاطر الخاصـة با صـم. تـت  مقارنـة صـافي الءـي  الساليـة بالمبـال  المدرجـة لتقيـي  أي انخفـاض  لألمـوالللسو  للءيمـة الزمنيـة 
 ممتل ـاتفـي إنخفاض فـي الءيمـة إضـافي  حاجة  يه ال المجموعة أن ااتنتجتالءيمة. نتيجة للتقيي  الكي ت  إجراؤه، مستمم في 

. لـ  يـت  مالحلــة أي مؤشـرات علـى انخفـاض أي بنـود أ ـر  مـ  الممتل ــات واآلالت 2020 يونيـو 30الترايـه كمـا فـي و الضـيافة 
 .2020 يونيو 30 المنتهية فيوالمعدات  الل الفتر  

 اإلنجازللمخزون وا راضي المستفظ بها للبيو وأعمال التطوير قيد  القابلة للتسققتقدير صافي الءيمة 
بالت لفـة أو صـافي الءيمـة  اإلنجـازتطـوير قيـد  ضم  أعمالها للبيو والممتل ات المصنفة المخزون وا راضي المستفظ ب إداراجيت  

و طـط  ةالقابلة للتسقق أيهما أقم. يت  تقيي  صافي الءيمة السالية بالرجوع إلى أاعار المبيعـات وت ـاليف اإلنجـاز والسـلف المسـتلم
 في نهاية فتر  التقرير. القا مةالتطوير وظروف السو  

 
أي مؤشــرات تلهــر أن صــافي الءيمــة الساليــة المقــدر  للمخــزون وا راضــي المســتفظ بهــا للبيــو وأعمــال  باإلعتبــارالمجموعــة  أ ــكت

الهــوامش  مــو ا  ـك باإلعتبـار 19 - نتيجـة كوفيـد هــامأنــه ال يوجـد تـ ثير  وااـتنتجت المدرجـةأقـم مـ  الءــي   اإلنجــازالتطـوير قيـد 
مخـزون والمركـز الر يسـي الـكي تمتل ـه المجموعـة ايمـا يتعلـق با راضـي ال/  التطـوير المجموعـة مـ  بيـو عقـارات اعترفت بهاالتي 

 .2019ديسمبر  31المستفظ بها للبيو بناًء على أحدث التقييمات الخارجية التي ت  إجراؤها في 

 الخسار  إحتساب مخص 
المدرجــة بالت لفــة المطفــ   بنــاًء علــى نمــوذج الخســار  اال تمانيــة المتوقعــة.  تقــوم المجموعــة بتقيــي  انخفــاض ايمــة موجوداتهــا الماليــة

بشــ م أاااــي علــى االضــطراب التشــفيلي الــكي يواجهــه  19-كوفيــدتمــت إعــاد  تقيــي  نمــوذج الخســا ر اال تمانيــة المتوقعــة لتــ ثير 
لسـداد ومـا إلـى ذلـا، ممـا قـد يـؤدي علـى المست جرون، التقلبات فـي اللـروف االقتصـادية المستملـة، حـدوث حـاالت التخلـف عـ  ا

الـدولي للتقـارير  المعيـارالتجاريـة بمـا يتماشـى مـو متطلبـات  للكم  المدينـةا رجح إلى زياد  مخص  الخسا ر اال تمانية المتوقعة 
 مــ ( ادعــ  الســد التخلــف مخــاطربشــ م ر يســي إلــى زيــاد  مخــاطر الطــرف المقابــم ) يعــود ذلــا. ا دوات الماليــة 9 رقــ  الماليــة

 تمانيـــة المتوقعـــة علـــى الـــكم  المدينـــة التجاريـــة للفتـــر  اإل الخســـار مخصـــ  ب بـــاإلعترافالمســـت جري  والعمـــالء. قامـــت المجموعـــة 
ومخصــــ  إجمــــالي  (ألــــف درهــــ  18,954: 2019 يونيــــو 30)ألــــف درهــــ   41,142والبالفــــة  2020 يونيــــو 30المنتهيــــة فــــي 

اتواصــم المجموعــة  .(ألــف درهــ  424,627: 2019ديســمبر  31)ألــف درهــ   449,609 والبالفــة المتوقعــة اإل تمانيــةالخســا ر 
 مراابة الوضو وت ثيره على الخسا ر اال تمانية المتوقعة وإجراء التعديالت الالزمة عند االقتضاء.
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 )يتبو( الخسار  إحتساب مخص 
المجموعـة إلـى  ااـتنتجت، وااـتنادًا إلـى التقيـي  الـكي تـ  إجـراؤه، فقـد 7و  4ايما عدا ما ت  اإلفصاح عنـه أعـاله وفـي اإليضـاحي  

أنـه ال توجــد تفييـرات جوهريــة علـى أح امهــا وتقــديراتها المسااـبية الر يســية مـ  تلــا المطبقــة فـي البيانــات الماليـة الســنوية الموحــد  
 .2019ديسمبر  31ا  ير  كما في وللسنة انتهى 

 
مــ   ــالل  طتهــا التــي تع ــس هــا لواإلاــتجابة جميــو متطلبــات الســيولة والتمويــم  مراابــةهــكه ا زمــة، تواصــم المجموعــة ل إاــتجابةً 

ــى  ــه حتـ ــة أنـ ــد المجموعـ ــة. تعتقـ ــادية الساليـ ــيناريوهات االقتصـ ــو 30السـ ا وأن 2020 يونيـ ــً ــة قويـ ــيولة للمجموعـ ــو السـ ــزال وضـ ، ال يـ
يالت اال تمانية المتجدد  ات ون كاايـة لتلبيـة ، إلى جانب القروض غير المسسوبة والتسهومرادفات النقدا رصد  السالية م  النقد 

 الديون ومتطلبات السيولة ا  ر  المرتبطة بعملياتها السالية.تسديد احتياجات رأس المال العامم والنفقات الرأامالية و 
 

ــالي هنـــاك عـــدم يقـــي  ومخـــاطر  19 -كوفيـــد يســـتمر تـــ ثير  ال فـــي التـــي قـــد تـــؤثر علـــى ا عمـــ و مستملـــة  هامـــةفـــي التطـــور، وبالتـ
بش م كامم في النتا ج الماليـة للمجموعـة حتـى فتـرات مسـتقبلية. تتخـك المجموعـة تـدابير  19-كوفيد المستقبم. قد ال تنع س آثار 

والتوصم إلـى ا ح ـام والتقـديرات  وإدار  الوضو ب فضم ما في واعها لدع  ااتمرارية أعمالها على المد  الطويم لمراابةااتبااية 
 .ةالالزمالضرورية 
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