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 وشركاتها التابعة  رأس الخيمة العقارية ش.م.ع.
 

 ة غير المدقق المرحلية الموجزةالموحدة البيانات المالية  

 2022  يونيو 30ة في يهالمنتلفترة  ل
 

 

 

 رقم الصفحة المحتويات 
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 4 المرحلي الموجز  بيان المركز المالي الموحد
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 6   المرحلي الموجزبيان التدفقات النقدية الموحد 

  

 25 - 7   المرحلية الموجزةإيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
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الطابق األرضي  – آي سي دي بروكفیلد بلیس 
مركز دبي المالي العالمي  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

إلى السادة  تقریر مراجعة البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة 

رأس الخيمة العقاریة ش.م.ع.   مساهمي شركة 

المقدمة 

بمراجعةلقد   ش.م.ع.   قمنا  العقاریة  الخيمة  رأس  لشركة  المرفقة  الموجزة  المرحلية  الموحدة  المالية  التابعة    وشركاتها ("الشركة")    البيانات 
والبيانات الموحدة    ٢٠٢٢  یونيو   ٣٠كما في    ، والتي تتألف من بيان المركز المالي الموحد المرحلي ٢٠٢٢  یونيو   ٣٠("المجموعة") كما في  
البيانات الموحدة المرحلية  لفترتي الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهيتين في ذلك التاریخ، و   الشامل  والدخل العالقة للدخلالمرحلية الموجزة ذات 

إن اإلدارة مسؤولة عن    المنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسيریة.  الستة أشهر   لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدیة لفترةلالموجزة  
، إعداد التقاریر المالية المرحلية (المعيار  ٣٤عرض هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  إعداد و 

راجعة  إن مسؤوليتنا هي إعطاء استنتاج حول هذه البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة استنادًا إلى أعمال الم  ). ٣٤المحاسبي الدولي رقم 
التي قمنا بها. 

مجال المراجعة 

الذي ینطبق على مهام المراجعة "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنجزة من قبل مدقق    ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي رقم 
االستفسارات بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن  تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب    حسابات المنشأة المستقل".

إن مجال عملية المراجعة أقل بكثير من مجال التدقيق    األمور المالية والمحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى.
التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجـوهریة التي   الذي یتم وفقًا لمعایير التدقيق الدولية وبناء عليه فإنها ال تمكننا من الحصول على

بناء على ذلك فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.  یمكن تحدیدها أثناء القيام بالتدقيـق.

االستنتاج 

المرفقة لم یتم إعدادها، من جميع  استنادًا إلى مراجعتنـا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االعتقاد بأن البيانات المالية الموحدة المرحلية الموجزة  
. ٣٤النواحي الجوهریة، وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

عن ارنست ویونغ 

موقعة من: 
وردة إبراهيم 

شریك
١٢٥٨رقم التسجيل: 

٢٠٢٢ یوليو ٣٠
دبي، اإلمارات العربية المتحدة 



  التابعة اهاتشركش.م.ع و  ريةلعقارأس الخيمة ا

 .ةالموجز  مرحليةالالموحدة    نات الماليةيا البه ذمن ه  يتجزأال جزءًا   المرفقة  20إلى   1ن ميضاحات  تشكل اإل
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 المرحلي الموجزد موحيان الدخل الب
 )غير مدققة(  2022يونيو   30في   المنتهيةفترة  لل

 
 

  المنتهية في الثالثة أشهرفترة    أشهر المنتهية في الستةفترة     
 يونيو 30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 
 درهمألف   درهم لفأ درهمألف  درهم ألف إيضاح  
 ))غير مدققة )غير مدققة(  دققة( غير م) )غير مدققة(   

 
   140,804   86,742   265,099   193,992  3 ءرادات من عقود العمالاإلي
 
   (089,83)  (450,60)  (159,059)  (909,134) 3 لفة االيراداتكت

 

   57,715   26,292   106,040   59,083   األرباحإجمالي 
 

   (15,077)  (24,451)  (24,177)  (42,001) 4 مصاريف بيعية وعمومية وإدارية
 

   952,17   681,1   ,00444   863,20   دخل آخر
 

   60,590   3,522   125,867   37,945   أرباح تشغيلية
 

 صافي التغير في القيمة العادلة
 لعادلةا  لالستثمارات المدرجة بالقيمة 
   (3,056)  -   (3,300)  -   الخسائرو األرباح   من خالل 
 
   1,799   1,504   3,628   2,913   ل تمويلخ د
 

   (4,263)  (10,419)  (6,989)  (15,772)  لتكاليف تموي
 

   603   469   603   469   ع األرباحزيو تدخل 
 
   673,55   (924,4)  90119,8   555,25   للفترة / )الخسائر( رباحاأل 
 

 األساسي – للفترة للسهمالربح 
   028,0   (200,0)  60,00   013,0  71 درهم() والمخفف 
 
 



  التابعة اهاتشركش.م.ع و  ريةلعقارأس الخيمة ا

 .ةالموجز  مرحليةالالموحدة    نات الماليةيا البه ذمن ه  يتجزأال جزءًا   المرفقة  20إلى   1ن ميضاحات  تشكل اإل
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 لموجزالمرحلي االموحد  الدخل الشاملبيان 
 ققة()غير مد 2022 يونيو 30المنتهية في فترة  لل

 
 

  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   أشهر المنتهية في الستةفترة     
 يونيو 30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30  
  2022 2021 2022 2021 
 درهمألف   درهم فلأ مدرهألف  درهم فأل  
 قةمدق  )غير )غير مدققة(  )غير مدققة(  )غير مدققة(   

 
  55,673   (4,924)  119,809   25,555  ترةللف )الخسائر(/  رباحاأل 
 

 :الشامل األخرى  الدخلالخسائر الشاملة/ بنود
 

 إلى  إعادة تصنيفها   لن يتمالبنود التي  
 :لالحقةترات افي الفاألرباح أو الخسائر    
 

 ستثماراتالل  قيمة العادلةالالتغير في  صافي  
 المدرجة بالقيمة العادلة من خالل  
   (462,14)  (256)  (233,13)  187  ى مل االخر بنود الدخل الشا  
 

 / )الخسائر الشاملة( إجمالي الدخل الشامل
   211,41   (180,5)  657,106   742,25  للفترة 
 
 





  التابعة هااتشركو ش.م.ع  ةاريلعقرأس الخيمة ا

 .ةوجز الم رحليةالمية الموحدة  المالات  نيا البمن هذه   ال يتجزأ  جزءاً  رفقةالم  20إلى   1من ت  تشكل اإليضاحا 
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 المرحلي الموجزلملكية الموحد ا وق ت في حقيان التغيراب
 مدققة(ير )غ  2022 يونيو  30هية في تالمنفترة  لل
  

 إجمالي طيات حتيا ا أرباح غير  احتياطي    
 حقوق الملكية رى خ أ ةزعمو  قانوني  رأس المال   
 همر دف  أل مهر دألف  درهمألف  همر دألف  درهمف أل  

 
  3,910,803   382,876   527,927   1,000,000   2,000,000     ()مدقق  2021يناير   1يد في  رصال
 

  119,809   -   119,809   -   -    األرباح للفترة
 
  (233,13)  (332,13)  -   -   -    ةاألخرى للفتر   الشامل  الدخلبنود 

 
  576,106   (233,13)  809,119   -   -    (ققدم غير)  ةر لفتل لشامال  خللدا  ليإجما 

 
  (000,3)  -   (0003,)  -   -   (61اإليضاح  )  لس اإلدارةتعاب أعضاء مج أ

 
  379,014,4   643,369   736,644   000,000,1   000,000,2   (مدقق )غير 1202 يونيو 30الرصيد في 

 
  4,107,410   704,832   402,578   1,000,000   2,000,000    ()مدقق  2022ناير  ي 1الرصيد في  

 
  25,555   -   25,555   -   -      ح للفترةربا األ
 

  187   187   -   -   -    ةفتر للألخرى  بنود الدخل الشامل ا
 
  25,742   187   25,555   -   -    ()غير مدقق  شامل للفترةالالدخل    ليما إج 
 
  -   244   (244)  -   -    ى ألخر اطيات احتياالإلى  ل  حو الم
 

 ةدلمارات المدرجة بالقيمة العا بيع االستثالمحول عند 
  -   14,518   (14,518)  -   -    نود الدخل الشامل األخرى من خالل ب 
 
  (000,6)  -   (6,000)  -   -   (61اإليضاح  )  لس اإلدارةتعاب أعضاء مج أ
 

  152,127,4   781,719   371,407   000,000,1   000,000,2   (غير مدقق)  2202 يونيو 30الرصيد في  
 
 



  التابعة هااتشركو ش.م.ع  ةاريلعقرأس الخيمة ا

 .ةوجز الم رحليةالمية الموحدة  المالات  نيا البمن هذه   ال يتجزأ  جزءاً  رفقةالم  20إلى   1من ت  تشكل اإليضاحا 
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 المرحلي الموجزلموحد ا يةقدلنقات االتدف انبي
 ة(مدقق )غير  2022 يونيو  30منتهية في الفترة  لل

  نتهية فيملا أشهر الستةفترة   
 يونيو 30 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف  
 ير مدققة()غ ير مدققة( )غ ات يضاح اال 

 شغيليةألنشطة التا التدفقات النقدية من
   119,809   25,555   ح للفترةبا أر 
 ة:ليتا ود التعديالت للبنلا
   5,000   14,973  5 ستهالكاال 
   221   1,193   وظفينالخدمة للم يةا هأة نفا كممخصص  
   6,989   15,772   ف تمويلاليتك 
   (3,628)  (2,913)  دخل تمويل 
   (603)  (469)  توزيعات األرباحدخل  
   -   (927)  االستثمارات بيعأرباح من  

 تثمارات المدرجة بالقيمة سعادلة لاللقيمة الا  فيصافي التغير  
   3,300   -   سائرأو الخ   األرباح  لمن خالالعادلة   
   (90)  -   اتمعدت و كا ممتلاد الخسائر من استبع 
   (630,41)  (288,10)  كوميةح المنح  من ال  الدخل 
 

   89,368   42,896   مال العامللا  في رأسالتغيرات  قبل   النقد من العمليات
   20,653   (54,309)  للمتاجرةعقارات  
   23,132   139,015   التطويرد قي  رةللمتاج عقارات  
   (163,325)  34,117   أخرى و  جاريةت مدينة ذمم
   64,455   17,694   أخرى و  جاريةتدائنة  مذم
   44   (436)  ةعالبضا 

 
   34,327   179,049   العمليات من  ةج اتالن ةيالنقدالتدفقات  صافي  
   (965)  (156)  ظفينمو لل  مدفوعةالأة نهاية الخدمة مكاف

   236,33   893,178   لتشغيليةا ةطشاألن من  الناتجصافي النقد  
 

 ةماريستثة االنشطة من األ يالنقد فقات التد
   (140,170)  (127,199)  عداتمتلكات والمللم  تفا إضا 

   1,063   837   فوائد مقبوضة
   603   469   مقبوضة  توزيعات أرباح

   91   -   ممتلكات ومعداتاستبعاد  ة منمحصل مبالغ
   296   45,067   مبالغ محصلة من استبعاد استثمارات

   -   (8,656)  تثماريةرات االسا قعلإلى ا  فاتإضا 
   (641,2)  (291,4)  التطويرد قي  ةتثماريرات االسا قعلإلى ا  فاتا ضإ

 
   (758,140)  (773,93)  ريةاالستثما األنشطة   فيدم ستخ الم  صافي النقد

 
 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   (77)  (67)  عةو فح مدت أربا توزيعا 
   140,295   74,371   عليها   الحصول تم وضقر 
   (57,334)  (21,613)  مسددة ضقرو 
   (7,360)  (15,772)  عةفو مد  ئدفوا

   (3,000)  (0006,)  مدفوعةأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة ال
 

   524,72   919,30   مويليةتلاألنشطة ا )المستخدم في(/منالناتج  صافي النقد  
 

   (34,872)  116,039   النقدية دية وشبهنقال في (النقصالزيادة / )
 

   (19,814)  (947,76)  ترةفلالنقدية وشبه النقدية في بداية ا
 
   (686,54)  (092,39) 12 في نهاية الفترة ديةنقال بهوش ديةقنال
 



  التابعة هااتشركو  ش.م.ع العقاريةيمة رأس الخ
 موجزةال مرحليةال الموحدة ةاليات المبيانل الوت ححااإيض
 غير مدققة()  2022 يونيو 30في  
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 الشركةعن  ت مالو مع -1
 

ــة  ــم )المرســ )الشــركة( كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب ش.م.ع. تأسســت رأس الخيمــة العقاري و ( الصــادر عــن صــاحب الســم5وم األميــري رق
 مســاهمة ةة كشــركالشــرك الحقــًا، ســجلت .2005 ويــ نيو  2 يخار بتــ الهــا لشــركة أعما وباشــرت 2005فبرايــر  16حــاكم إمــارة رأس الخيمــة فــي 

بــي لــقوراق ق أبــو ظة في ســو درج م كةر الش إن في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 2015( لسنة 2القانون االتحادي رقم )حكام قا ألعامة وف
ــة المتحــدة، اإلمــ يــةلمالا ــوان المإن ع .ارات العربي بيــة ت العر اإلمــارا -الخيمــة  أسر  ،31113ب.: هــو ص.  جل للشــركةمســ ب الرئيســي التــ كن
 .تحدةمال
 
البيانــات ن متتضــ  حاليــة"(تــرة ال)"الف 2022 يونيــو 30ة فــي ة أشــهر المنتهيــ ســتلفتــرة الكمــا فــي و  المــوجزةمرحليــة لا الموحــدة ماليــةلا البيانــاتن إ

 .(""بالمجموعةبـ  ةعمتمج   ها ليإ )يشاره  أدنا   1-2ح  بين في االيضا هو ما كم ا له  عةتابال تشركا الو لشركة المالية ل
 
   .دمات األخرى ذات الصلةوالخ في العقارات وتطويرها وإدارة العقارات   مارستثاال وه  مجموعةللرئيسي  لا  شاطالنإن 
 

 .من قبل مجلس اإلدارة  2022 يوليو 30خ  يلإلصدار بتار   ة الموجزةالمرحلي  الموحدة  يةالمال  اناتالبي اعتمادتمت 
 
 ةيلامت الانايبعداد الأسس إ 2-1
 
ــم إ  ــ عــدادت ــلما ات االبيانـ ــة ال لموحــدةة اليـ ــة فــي  الســتةمــوجزة للمجموعــة لفتــرة المرحلي ــًا للمعيــار المحاســبي  2022 يونيــو 30أشــهر المنتهي وفق
 .ليةمالية المرح تقارير اللا  :34رقم دولي  ال
 

ة بالكامــل ات الماليــ نــ لبيا داد اطلوبــة إلعــ المات ح فصــا إلاو ات ومــ علملجميــع ا ىتحتــوي علــ  ال المرحليــة المــوجزةوحــدة الم الماليــة البيانــاتإن هذه  
ــايير اوفقـــ  ــة إلًا للمعـ ــة.لدوليـ ــارير الماليـ ــداد التقـ ــم عـ ــرق اا تـ ــبية وطـ ــات المحاسـ ــاع نفـــس السياسـ ــديام و ألحكـــ اب واالحتســـ تبـ ــا التقـ ت رات واالفتراضـ

 اييرمعـــ الثناء ســـتبا ، ةموحـــد يـــة ســـنويةمال انـــاتبير آخـــ  مـــع نـــةار قمزة بالج و حليـــة المـــ مر المـــة فـــي هـــذه البيانـــات الماليـــة الموحـــدة ا المحاســبية اله
 .3-2اليضاح  امبين في  والجديدة المتبعة خالل الفترة الحالية كما هيالت والتعد
 

 2015نة ســ ل (2)القــانون االتحــادي رقــم  حــليلغــي ويحــل مالــذي  2021لســنة  (32)اتحــادي رقــم قــانون المرســوم بر صــدك، عــالوًة علــى ذلــ 
تقــوم المجموعــة حاليــًا بمراجعــة  .2022ينــاير  2ذ بتــاريخ حيــز التنفيــ  ودخــل 2021ر مبســبت 20خ بتــاري( هيالتــ وتعد)ات التجاريــة كر شــ لشأن اب
 حيز التنفيذ.  نون الجديدقا المرسوم بعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول  مو  في  تهوسوف تطبق متطلبا   الجديدنون  القا 
 

لتــي وا المجموعــةبل ن قستخدمة مالم وهو العملةة المتحدة )"درهم"( ربيالع تماراإلجزة بدرهم امرحلية المو موحدة اللا ةاليلما اتنبيا ال يتم إعداد
فــي المجموعــة عملتهــا منشــأة  تحــدد كــل ألرقام إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشير لغير ذلــك.ميع اتعرض بها بياناتها المالية، ويجري تقريب ج 

 لديها. ام العملة المستخدمةتخدباس  ستقا  ةأ لية لكل منشبيانات الما جة في الر دملنود االب  نوأ ةمدالمستخ 
 
ــة المــوجزةالموحــدة اليــة ت الما يانــ البعــداد م إ تيــ  تطــوير العقاريــة واالســتثمارات قيــد ال يخيــة، باســتثناء االســتثماراتالتار وفقــًا لمبــدأ التكلفــة  المرحلي

 .ةلدا لعة القيما ا بهسا ، والتي يتم قيواالستثمارات
 

إجــراء أحكــام وتقــديرات وافتراضــات تــؤثر  ةن اإلدار يتطلــب مــ  عــالهالموضــح أ س سا ة الموجزة على األحليلمر ا موحدةلية الت الما لبيانا داد اإن إع
ــات والــدخل والمصــ  ياســاتعلــى تطبيــق الس ــالغ المعلنــة عــن الموجــودات والمطلوب ــديرات واالفتراضــات ريف.ا والمب ــة بلمتعال تســتند التق  ىهــا إلــ ق

قــة بــالقيم الدفتريــة للموجــودات لعكــام المتدار األح س إصــ تــائج أســا ونف معقولــة فــي ظــل ظــرو  نها د أقتة يعفلمل أخرى مختاريخية وعواخبرة التلا
 عن تلك التقديرات.قد تختلف النتائج الفعلية    بشكل واضح أنها من مصادر أخرى.تبدو والمطلوبات والتي ال 

 
 ةالمنتهيــ الماليــة ســنة متوقعــة لل ن كــو د تي قــ علــى النتــائج التــ  اً مؤشــر ة ليســت بالضــرور  2022 يونيــو 30ي نتهية فــ أشهر الم  ةستالإن نتائج فترة  

صــاريف بطريقــة تتــأثر بــبع  التــي يــتم فيهــا تحقيــق الــدخل وتكبــد الم ي تلــكإن طبيعــة عمليــات فنــدق المجموعــة هــ  .2022ديسمبر    31  في
 أن يكون لهذه الموسمية أي تأثير جوهري على عمليات المجموعة بالكامل. غير المتوقع ومع ذلك، فمن أشكال الموسمية.
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 ةأسس إعداد البيانات المالي 2-1
 

 انات الماليةيد البيأسس توح
( كمــا فــي ابعــةلتا ها كتشــركة )شــر الة ر طيســ خضــع لتــي تنشــأة الة للشركة والملية الموجزة من البيانات المالية المرح وحدلما نات الماليةا تتألف البي
 التالية:يير  ء كافة المعا تتحقق السيطرة عندما يتم استيفا  .2022  يونيو 30
شــطة اليــة لتوجيــه األنتــي تعطــي إمكانيــة ح مــة الالحقــوق القائ بيل المثــال،إحدى المنشآت )على س لسلطة علىالشركة ا  ما تمتلكعند أ()

 ؛(ها في تثمركة المسذات الصلة للشر 
 المنشأة؛ وا مع عوائد متغيرة من ارتباطه ي،ف  قوق ا ح لى، أو يكون لهركة إلشض اعندما تتعر  (ب)
 ركة.شد النشأة للتأثير على مبلغ عوائها على المعلى استخدام سلطت ةكة القدر لدى الشر  ج()

 
ر عتبــا ة فــي االجموعــ الم ذخــ تأ ، مر فيهــا ســتثالم ةكالشر  ة فيق مماثلالتصويت أو حقو ة أقل من األغلبية في حقوق لدى المجموعيكون  عندما  
 ذلك:ثمر فيها، بما في  ذا كان لها سيطرة على الشركة المستقائق والظروف عند تقييم فيما إلح ا عيمج 
 
 المستثمر فيها في الشركة خرين  ت اآلالتصوي ق بات التعاقدية مع أصحاب حقو ترتيال -
 ى ر خ ة األاقديات التعبتجة عن الترتيالحقوق النا  -
 لةمحتمالت  يو صالتقوق جموعة وح بالمصة  خا ال  حقوق التصويت -
 

هنــاك ى أن تشــير إلــ  م ال، إذا كانت الحقــائق والظــروفثمر فيها أديها السيطرة على الشركة المستتقييم فيما إذا كانت لتقوم المجموعة بإعادة  
تابعــة الة كر شــ ال علــى الســيطرة علــى وعــةجمالمتحصــل نــدما ع عةبا تلركة االش وحيدأ تيبد ث للسيطرة.حد أو أكثر من العناصر الثالتغيرات لوا

ي تــم تــ التابعــة الودخــل ومصــاريف الشــركة ومطلوبــات  إن موجــودات المجموعــة الســيطرة علــى الشــركة التابعــة. ســرتخ ويتوقف التوحيد عنــدما  
لــى عــة عل المجمو حصــو  ريختــا  مــن جزة بــدءاً مــو ال ةيــ لالمرح حــدة يــة المو البيانــات المالبعادها خــالل الفتــرة تــدرج فــي يهــا أو اســتاذ علســتحو اال
 ة على الشركة التابعة.حتى تاريخ توقف سيطرة المجموع  رةيطسلا
 

 الشركة التابعة
لســيطرة المجموعــة علــى اعتبــاره التــاريخ الــذي حصــلت فيــه تأســيس با الأو اذ خ االســتحو ي مــن تــار ة التابعة بالكامــل بــدءاً انات الشركيتم توحيد بي

مــا فــي الشــركة س فتــرة إعــداد التقريــر المــالي كات المالية للشركة التابعــة لــنفانلبيا تعد رة.يه السيطقف فتتو  يذالخ ى التاريحتا هديح مر تو ويست
عــــامالت ضــــمن ئر غيــــر المحققــــة الناتجــــة مــــن المح والخســــا بــــا ألر وا المعــــامالتو إن جميــــع األرصــــدة  اســــبية مماثلــــة.سياســــات مح  باســــتخدام
 مل.لكا با  ها ادتم استبعي  احبر ألعات اتوزيجموعة و الم
 

 التابعة للشركة: اتكر شالل  اصيي تففيما يل
 

   %  ية ملكلاحصة     
 2021بر ديسم 31 2022 يونيو 30 سيس أولة الت د الشركة التابعة  

 
 %100 % 100 اإلمارات العربية المتحدة  دتليمي  يونالشرية انترنا عقا الرأس الخيمة 

 %100 % 100 حدة المتة بيمارات العر إلا ن شر ي& أوبمنت يب مانج م مارينا شالجو 
 %100 % 100 تنزانيا العقارية تنزانيا ليميتد  ةملخيس اأر 

 %100 % 100 تنزانيا د يميتنا لماريدولفين 
 %100 % 100 لمتحدة العربية ات ماراإلا م.م *.ذ خيمةال  رأس ء العربنا ميمنتجع وسبا إنتركونتيننتال 
 - % 100 تركيا سيركيتي**  رالما أنونيممينكول بازاي راس الخيمة العقارية جاير

 
 .2022  فبراير 10 ن ماً ار تبة اعيالتجار   بدأت عملياتها   2021مايو  19سست في أ ت* 
 

 نية.كافة اإلجراءات القانو  االنتهاء منبعد   2022مايو   11**تأسست في 
 
 ات المحاسبية الهامةات واالفتراضير قدلتحكام وااأل 2-2
 

ــات اإن إعــداد هــذه  ــةالبيان ــديرات وافتراضــات تــؤثر علــ إجــر  ةر اإلدا مــنب لــ زة يتطالمــوج  لماليــة الموحــدة المرحلي ــالغ المعلنــة اء أحكــام وتق ى المب
ــة فــي ت الطلوبــا فصــاحات المإو فقــة مر الحات صــا فواإل طلوبــاتيف والموجــودات والمإليــرادات والمصــار ل ــا طارئ ــةريت ــارير المالي إن  .خ إعــداد التق

المطلوبــات ري على القيمة المدرجة للموجــودات أو جوه ليدتع لبتطت جنتائ ىات والتقديرات يمكن أن يؤدي إله االفتراضعدم التأكد حول هذ
 قبلية.في الفترات المستالمتأثرة  
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 ( تتمة)  امةلمحاسبية الها اضاتفتر االو  يراتلتقدم وااألحكا 2-2
 

 األحكام
أ لها  والتي  التالية،  األحكام  اإلدارة  أصدرت  للمجموعة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  سياق  المبالغ  هر جو تأثير  كبر  ضمن  على  ي 

 : زةالموج  الموحدة المرحليةالية المثبتة في البيانات الم
 
 لعمالءاإليرادات من عقود ا (1)
 

  مالء:ادات من العقود مع العبلغ وتوقيت اإلير كبير على تحديد مكل لتي تؤثر بشة والتاليطبيق األحكام اة بتجموعلما قامت
 ت راقا يع العلى بتحديد توقيت تثبيت اإليرادات ع

ــى بيــع العقــا قامــت المجموعــة بتقيــيم توقيــت تثبيــت اإل . وقــد العقــد شــروطًا لفقــ و  وااللتزامــات اســتنادًا إلــى تحليــل دقيــق للحقــوق رات يــرادات عل
 ت.رالعقــا ا لــكت تملة تم تثبيتها في نقطة زمنية محددة عند تحويل الســيطرة علــىيع العقارات المكود التي تتعلق ببلعقجموعة بأن االم  تنتجتاس
د أداء المجموعــة بنــ ا فيهــ  شــ ينال  رة زمنيــةجموعــة بتثبيــت اإليــرادات خــالل فتــ الم رات قيــد التطــوير، تقــومنسبة للعقود التي تتعلق ببيــع العقــا بال
 د قامــت. وقــ حــق نافــذ فــي الــدفعات مقابــل األداء المكتمــل حتــى تاريخــهلــديها  لــك، فــإن المجموعــةيل. وعــالوة علــى ذبد ذو استخدام  وداتموج 
. ء تطــويرهر أثنــا م آخــ تخداســ ال قيد التطــوير ليًا( من أن تقوم بتوجيه العقارعمو أ نها مقيدة )تعاقدياً جموعة بمراعاة العوامل التي تشير إلى ألما

 ه.يخــ ار علــى المبلــغ الــذي علــى األقــل يعوضــها عــن األداء المكتمــل حتــى ت األوقــات، الحصــول لمجموعة، فــي جميــعق لعلى ذلك، يح وة  وعال
 التشريعات المحلية.ذلك ة الشروط التعاقدية وكهذا التحديد، قامت المجموعة بمراعا راء  إج د وعن
 

ة مباشــرة بــين حيــأ أن هنــاك عالقــ د هــي أفضــل طريقــة عقــو قــدم لهــذه الالت معــدل الت عنــد قيــاسالمــدخ  طريقــة امخدوعــة أن اســتقــررت المجم
 العميل.  لىإ  لخدماتة واموعة وتحويل البضاعالتكاليف التي تتكبدها المج 

 
 للمستأجرين مقدمة الخدمات ال –ل الوكيل اعتبارات الطرف الرئيسي مقاب

ــا  دمــةلمقات ما تيــب بعــ  الخــدتقــوم المجموعــة بتر  ــذي تفــي  ولةاري، والمشــمســتثمر االلمســتأجري العق ــد ال ة مــع المــؤجر. برمــه المجموعــ العق
ــى الخــدمات قبــل تحويلهــ  ــى توجيــ جر تأ ى المســ ا إلــ حــددت المجموعــة بأنهــا تســيطر عل ــك الخــدماتين، نظــرًا ألنهــا لــديها القــدرة عل  ه اســتخدام تل

ه عــد بتقــديم هــذالوفــاء بالو  ي عــنئيســ المســؤول الر نهــا رهــا أموعــة فــي اعتبا ج الم وضــعت، يــداء هــذا التحدعلى المزايا منهــا. عنــد إجــر والحصول  
لخــدمات. كمــا أن لة في األساس عن جــودة أو اســتدامة تلــك اؤو مسوأنها رين الخدمات المحددة نظرًا ألنها تتعامل مباشرًة مع شكاوى المستأج 

 ة.محددات الن مقابل الخدميتأجر المسن م  ر الذي تحصلهمطلق الحرية في تحديد السععة لديها المجمو 
 
ة علــى تلــك طر ســيويــل البتح  عمل كطرف رئيسي في تلك العقود. كما اســتنتجت المجموعــة بأنهــا تقــومموعة بأنها تاستنتجت المج يه،  عل  وبناءً  

المســتأجرين  ا فيهــ  يحصــلي لــذك هــو الوقــت ادمة خارجيين، نظرًا ألن ذلــ ل مزودي خ م تقديم الخدمات من قبالخدمات بمرور الوقت، حيأ يت
 لك الخدمات.المزايا من تيحصلون على   وقت،ال ت و، في نفسخدما لى الع
 

 مراعاة عنصر التمويل الجوهري في العقد 
يــل بــأن ذلــك ال يعتبــر عنصــر تمو المجموعــة تأمين مبدئي. استنتجت عقار، يحق للمجموعة الحصول على بيع ال  منتضتالتي  ود  قعللبالنسبة  

حمايــة المجموعــة مــن إخفــاق الطــرف اآلخــر ت المبدئيــة لخدم التأمينــا تســت عــة.مويــل للمجمو الت تقــديمب أخــرى بخــالف ا ألسبنه  أل  اً جوهري نظر 
 ائتماني موثوق. عقد عندما ال يكون العمالء لديهم تاريخالب ه بموج اماتفي الوفاء ببع  أو كل التز 

 
 جاز المشاريع ة إنتكلف

ن تلــك التقــديرات تكلفــة التصــميم ا. تتضــمتثبيتهــ  التــي يــتم داتاإليــراإلــى  ائــدةة العع لتحديــد التكلفــ اريلمشــ از جــا دير تكلفــة إنتقــوم المجموعــة بتقــ 
اللتزامــات كلفة الوفــاء با يم استشاري المشروع وتديمها من جانب المقاولين بناًء على تقيتقل المحتمبات  والخدمات االستشارية واإلنشاء والمطال

 .ءاألخرى للعمالالتعاقدية  
 
 رعة كمؤج المجمو  – راتالعقا   إيجارقود نيف عتص -عقود اإليجار  (2)

لــى ية. وحــددت المجموعــة، اســتنادًا إار ثماالســت اراتضــمن محفظتهــا المخصصــة للعقــ وســكنية تجاريــة  اتأبرمــت المجموعــة عقــود إيجــار عقــار 
ــي ــار اال لعمــرا مــنءًا رئيســيًا ة اإليجــار ال تمثــل جــز يــات مثــل أن فتــر وأحكــام االتفاقم شــروط تقي ــغ الق تبالري و التجــا قتصــادي للعق الحاليــة  يمــةل

ــار التجــاري، أنهــا الحــد األلــدفعات  ــة للعق ــًا كامــل مبلــغ القيمــة العادل ــة هــذه كب ظ بشــكل  تحــتفدنــى لإليجــار فعلي ــا ملكي يــر بجميــع مخــاطر ومزاي
 ود إيجار تشغيلية.ود اإليجار كعقرات وبالتالي تحتسب عقالعقا 
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 )تتمة(  امةاله اسبيةالفتراضات المحت واديراتقالاألحكام و  2-2
 

 )تتمة( األحكام
 
 تصنيف العقارات (3)

تثماري و/أو كعقــار اســ حكــام لتحديــد مــا إذا كــان العقــار مــؤهاًل ألا زم هــذه. تلــ العقارات، قامت اإلدارة بــإجراء عــدة أحكــامخالل عملية تصنيف 
ــداتم ــتفظ بـــه لو/أو عقـــار  متلكـــات ومعـ ــاج محـ ــة تطـــور ا. رةغـــرض المتـ ــذه األن ممأ يمكـــ معـــايير بحيـــ لمجموعـ ــتمرار وفارســـة هـ ــًا حكـــام باسـ قـ

ــه لغــ لممتلكــات والمعــدات والعقــار قــارات االســتثمارية والتعريفــات الع ارهــا نــد إجــراء األحكــام، تضــع اإلدارة فــي اعتبع .ةلمتــاجر رض االمحــتفظ ب
يــد ، وعلــى وجــه التحد40و 16و 2قــم ية ر الدوليير المحاسبية لمعا في اة ردلعقارات الواذات العالقة بتصنيف ا  ية والتوجيهاتعايير التفصيلالم

حيــأ تحت بند الموجودات المتداولــة، لمتاجرة ا رضبها لغتفظ المح تحدده اإلدارة. يتم تجميع العقارات  قصود من العقار حسبما االستخدام الم
 حاسبة.حدة من نهاية فترة الما خالل سنة وااإلدارة بيعه تنوي

 
ورفاهيــة موظفيهــا، والمراجعــة االســتراتيجية لخطــ   ةمباقية لضــمان ســالأخــرى، بطريقــة اســت ن أمــوريمــن بــ فــة، تــدابير مختل المجموعــةاتخــذت 

 ترشيد التكاليف.  تاإجراءراقبة التدفقات النقدية و وم، نظيميةالت  العمل، والتغييرات
 

 يرات غير المؤكدة ة للتقدالرئيسي ادر المص
البيانــات الماليــة، التــي تشــكل مخــاطر  إعــداداريخ المؤكدة بتــ  تقديرات غيريسية للر الرئلمصادستقبل واعلق بالمي تتلتا ات الرئيسيةإن االفتراض

تمــت مناقشــتها أدنــاه. تعتمــد  يــة،يــة التالنة المالالســ  خاللالمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات ى علوهرية ت ج جوهرية في التسبب بتعديال
. إن الظــروف واالفتراضــات المرحليــة المــوجزة دةالموحــ ات الماليــة عــداد البيانــ ة عنــد إ ر لمتــوفيير ايراتها علــى المعــا ا وتقــدفي افتراضاته  المجموعة

رة المجموعــة. خــارج ســيطتــي تنــتج ال روفو الظــ وق أالســ  ع ذلــك، يمكــن أن تتغيــر بســبب التغيــرات فــيمــ  ة،ســتقبليالم الحاليــة حــول التطــورات
 عند حدوثها.راضات  يرات في االفتتنعكس تلك التغ

 
 قيد التطوير  ارات االستثماريةالعقاالستثمارية و  عقاراتاليم تقي

  الطرق ف هذه  ها. تتألرف بلمعتباستخدام طرق التقييم ا عقاري مستقلين    يم قيبراء تبل خ يتم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية من ق 
ط وطريقة  من  المقارنة  المبيعات  النقريقة  الالتدفقات  طر دية  تتطلب  النقلتدفقا ا  يقةمخصومة.  المخصومةت  التقدير   دية  مثل استخدام  ات 
ب األتعا إلنشاء و يف اتكالاإليرادات المستقبلية و إليجار وتدفقات  واع  ر البيأسعا النقدية المستقبلية من الموجودات )التي تتألف من  التدفقات  
يرات على  تعتمد هذه التقد  بح المستهدف.ر والر المطو   طرمخا داخلي المستهدف و ائد اللخ( ومعدل العالمرتبطة بها وتكلفة التمويل، إ هنية  الم

قيات وجب اتفا ض بممقبو خل، يتم رسملة الدخل الطريقة رسملة الدل  اً . ووفقاليةسوق المحلية الموجودة في نهاية فترة التقارير المظروف ال
الح لتأجيا المستر  والتدفقات اإليجارية  المتوقعالية  بأسعقبلية  مناسبة تعكس ظة  اا  روفار  توار الستثملسوق  وإن  ارية في  التقييم.  تحليل يخ 

ا وتقييم  التدفقات  للمجموعة  المخصومة  المستقبلية غير  المتوقظ  فا االحت  فترة لنقدية  االمتبقية  الدخل على  وتوقعات  ية التشغيل  وداتلموج عة 
 لرسملة.ية ومعدالت امستقبلرية الجا إليتعلقة بالعوائد ا ية المألحكام الجوهر من اإلدارة إجراء التقديرات وا يتطلبالية الح
 

 وير تطالقيد للمتاجرة ت قارالمتاجرة وعليمة القابلة للتحقيق من عقارات افي القتقييم ص
إدا المجمو تقوم  العقارات  رة  بمراجعة  فيالتطوير    يدق  لمتاجرةل   والعقارات  رةلمتاج لعة  القيمة  انخفاض  هناك  ح   لتقييم  كان  لى  شر عمؤ ال 
لتح القيمةنخفاض  ا مد.  تثبيت خسا ديد  القيمى ضرورة  انخفاض  بتقييم أسعارح  با ن األر ة ضمئر  تقوم اإلدارة  الخسائر،  الحالية   أو  البيع 
 سعارأ  لي. إذا كانتامرير الر المباعة كما في تاريخ التقيبالعقارات غفيما يتعلق  حدات العقارية والتكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحداتللو 
لة خسارة  ص انخفاض القيمة في حال وجود حدث أو حاخصم  تثبيت  يتم   عة عند اإلنجاز،ي التكاليف المتوقإجمال  قل من الية أ يع الح الب

 تحقق. في  تكلفة تطوير العقارات إلى صافي قيمتها القابلة للمحددة لتخ 
 

 ان المتوقعة االئتمخسارة مخصص حساب 
وذج خســائر االئتمــان نمــ ل وفقــاً  قعــة.ر االئتمــان المتو  إلــى نمــوذج خســائســتناداً ليــة االما  جوداتهــا ة مو قيمــ  فــييــيم االنخفــاض قتقــوم المجموعــة بت
 تقــارير ماليــة لــتعكس ايــة كــل فتــرةلخســائر فــي نهلمحاسبية لخسائر االئتمان المتوقعة والتغيرات في تلك اجموعة بالمعالجة االمتوقعة، تقوم الم
. وتقــيس المجموعــة مخصــص الخســارة بمبلــغ يســاوي خســارة االئتمــان يــةاللما اتجــودثبيــت األولــي للمو نــذ التطر االئتمــان مالتغيــرات فــي مخــا 

ولــة ة معقتطلعيــ لومــات المجموعــة مع ن المتوقعــة، تســتخدمالمالية. عند قيــاس خســائر االئتمــا  المتوقعة على مدى العمر المتبقي لتلك األدوات
 ت االقتصــادية وكيــف ســتؤثر هــذه المحركــات علــى بعضــها حركــا الم تلــفة المســتقبلية لمخ للحركــ  إلــى افتراضــات ويمكــن اثباتهــا بأدلــة، تســتند

 ســتحقةيــة المقديــة التعاقدق بــين التــدفقات النجة عن التعثر. يعتمــد ذلــك علــى الفــر البع . إن الخسارة بافتراض التعثر هي تقدير للخسارة النات
ليــة نات االئتمانية المضــمونة والمتكاملــة. تشــكل احتما ن التحسيالتدفقات النقدية م ع األخذ في االعتبارالتي يتوقع المقرض استالمها، م  وتلك

 زمنيــة علــى مــدى فتــرةحتمــال حــدوث التعثــر . إن احتماليــة التعثــر هــي تقــدير الالتعثــر مــدخالت رئيســية فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة
 ظروف المستقبلية.فتراضات وتوقعات الضمن حسابه البيانات السابقة واالمعينة، يت
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 )تتمة(  يرات واالفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقد 2-2
 

 )تتمة(  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة
 

 ة قيد التنفيذ االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات واألعمال الرأسمالي
يم االنخفاض في القيمة، وما إذا كان يوجد مؤشر  يقلديها لت د التنفيذ  ال الرأسمالية قيعمواألالمجموعة بمراجعة الممتلكات والمعدات    تقوم

إجراء يمة. لتحديد فيما إذا كان االنخفاض في القيمة يجب تثبيته في األرباح أو الخسائر، تقوم المجموعة ببخصوص االنخفاض في الق
أية بيانات ملحوظة  األحكام بخصو  إذا كانت هناك  انخفاض ف تشيص ما  متلكات والمعدات أو األعمال  ممدرجة للي القيم الر إلى وجود 

كوين مخصص لالنخفاض في القيمة عند وجود خسائر قابلة للتحديد أو حدث أو الحالة التي تعتبر، الرأسمالية قيد التنفيذ. وفقا لذلك، يتم ت
 رأسمالية قيد التنفيذ. لألعمال ا معدات أو امدرجة للممتلكات والال بقة، دلياًل على حدوث انخفاض في القيمةًا إلى الخبرة السا استناد

 
 األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات

عتبار  بعد األخذ بعين اال  ة المجموعة بتحديد األعمار المقدرة للممتلكات والمعدات الحتساب االستهالك. يتم تحديد هذا التقديرر تقوم إدا
الموجو  لبند  المتوقع  الفعلي  داتاالستخدام  تقوم اإلأو االستهالك  تعديل ادارة بمر .  ويتم  المقدرة بشكل سنوي  واألعمار  المتبقية  القيمة   جعة 

 ستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة بأن األعمار المقدرة تختلف عن التقديرات السابقة. التكاليف ا
 
 لمتداولةغير استثمارات  اال مييتق

 يلي: على ما دةً لمتداولة يستند عا اير  رات األسهم غإن تقييم استثما 
 ق؛في السو   ائدةر السا مالت حسب األسعا المع •
 ابهة؛ أولى بنود ذات أحكام وخواص مخاطر مشمة باألسعار الحالية التي تنطبق عو التدفقات النقدية المتوقعة المخص •
 يم أخرى نماذج تقي •
 
تقــوم المجموعــة بتحديــد أســاليب  .ات جوهريــةر يدراء تقــ إج ة يتطلب داولالمت رغي ت األسهمة وعوامل الخصم الستثمارانقديتحديد التدفقات ال  إن

الملحوظــة  ن البيانــات األخــرى حالية الملحوظة في نفس األداة أو مــ ام إما األسعار لمعامالت السوق الدالتقييم دوريًا واختبار صالحيتها باستخ 
  لمتوفرة في السوق.ا
 
 
 يةحاسبلمات اواإلفصاحات التغيرات في السياس 2-3
 

 ت الجديدة المتبعة من قبل المجموعةالت والتعديوالتفسيرار المعايي
 

ة مماثلة لتلك المتبعة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدجزة المرحلية المو حدة المو بيانات المالية إعداد ال عندإن السياسات المحاسبية المتبعة 
ــةالســنو  ــا اســتثناء ات، ب2021 مبرديســ  31ي فــ  ية للمجموعــة للســنة المنتهي ــاير  1الجديــدة الســارية المفعــول كمــا فــي  اتر فســيوالت رع المعــاييب ين
تطبــق العديــد مــن التعــديالت  ادرة ولــم يســر مفعولهــا بعــد.صــ ي معــايير أو تفســيرات أو تعــديالت ر ألالتباع المبكلم تقم المجموعة با   .2022
 للمجموعة.وجزة ممرحلية الاللموحدة ا  ات الماليةنبيا ال  ىعل  ال تؤثر ها ، إال أن2022ول مرة في سنة أليرات  والتفس
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 ة( )تتم يةحاسبالمات التغيرات في السياس 2-3
 

 )تتمة( والتعديالت الجديدة المتبعة من قبل المجموعة ت ر والتفسيراالمعايي
 

 . 37م بي الدولي رقحاسالتعديالت على المعيار الم –بعقد تكاليف الوفاء  –العقود المحملة بالتزامات  -
 3عديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تال –إلطار التصوري اإلشارة إلى ا -
 . 16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –المبالغ المحصلة قبل االستخدام المقصود  -معدات الممتلكات والمكائن وال -
الشركة التابعة التي تقوم    –د التقارير المالية  اعايير الدولية إلعداع ألول مرة للمالتبا  1الية رقم  المر الدولي إلعداد التقارير  المعيا  -

 مرة  باتباع المعيار ألول
رقم  المعيار   - المالية  التقارير  إلعداد  المالية  -  9الدولي  نسبة    –األدوات  اختبار  في  للتو   10الرسوم  تبالمائة  عن  ثبيت قف 

 المطلوبات المالية 
 اسات القيمة العادلة يالضرائب على ق - عةالزرا  41ولي رقم الدار المحاسبي  معيال -
 
 
 اإليرادات لفةاإليرادات وتك -3
 

  الثالثة أشهر المنتهية في فترة   أشهر المنتهية في الستةفترة  
 يونيو 30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 
 2022 2021 2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف درهمألف   درهم ألف 
 (دققةم)غير   )غير مدققة(  )غير مدققة(   مدققة( )غير  

 
 اإليرادات 

   126,785   56,612   237,376   141,783  بيع العقارات
   -   16,001   -   24,406  عمليات الفندق
   7,563   7,207   14,608   14,378  دخل اإليجار

   6,328   6,477   12,537   12,770  المرافق إدارة رسوم
   -   357   365   457  اماتغر دخل ال
    128   88   213   891  أخرى 

  193,992   265,099   86,742   140,804   
 

 اإليرادات تكلفة 
   76,465   43,449   147,553   105,983  تكلفة بيع العقارات
   -   8,335   -   12,338  عمليات الفندق

   6,624   8,233   11,032   14,306  مرافقال رةإدا  فصاريم
   -   334   474   2,282  ى خر أ
 

  909,134   059,159   450,60   089,83   
 .حدةعربية المتارات الاالم داخلالمجموعة  محققة من قبل  ال  اإليراداتإن كامل 
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 )تتمة(  اإليرادات لفةاإليرادات وتك -3
 
 نقطة زمنية معينة: فترة زمنية وعندإليرادات المثبتة على مدى ا يلي تقسيم افيم
 

  شهر المنتهية فيالثالثة أ فترة   المنتهية في أشهر الستةفترة  
 ويوني 30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 
 2022 2021 2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف درهمألف   درهم ألف 
 ()غير مدققة )غير مدققة(  ( )غير مدققة  )غير مدققة(  

 
  4,426   41,066   27,260   97,794  وقت معينمثبتة في   -
 دىى معلمثبتة -
  378,136   676,45   839,237   198,96  فترة من الزمن  
 

  992,193   099,265   742,86   804,140  
 
 
 واإلداريةعية والعمومية المصاريف البي -4
 

  الثالثة أشهر المنتهية في رةتف   أشهر المنتهية في الستةفترة  
 يونيو 30 يونيو  30 يونيو  30 و يوني  30 
 2022 2021 2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف درهمألف   درهم لفأ 
 (ققة)غير مد )غير مدققة(  )غير مدققة(   )غير مدققة(  

 
   4,510   7,429   8,988   14,655  تكاليف الموظفين
   973   3,893   1,906   6,686  وتسويق عاتمبيمصاريف  
   2,856   7,352   5,000   11,749  االستهالك

   387,6   777,5   283,8   911,8  مصاريف أخرى 
 

  001,42   177,24   451,24   077,15   
 
 
 الممتلكات والمعدات -5
 

 االستهالكو الستبعادات وا ات االضاف
ر المنتهيــة فــي أشه الستة)فترة رهم ألف د 127,199مبلغ ب اتبإضافالمجموعة امت ق، 2022يونيو 30أشهر المنتهية في   الستةفترة    خالل
 درهم(.  ألف  140,170   -2021نيو  يو  30
 
القيمــة المدرجــة بلغــت و  2023خــالل  اتمشــروعال هال هــذتوقــع إكمــ ي ب.ر العــ  ءفــي جزيــرة مينــا معينة  اتمشروعنشاء إ قوم المجموعة حاليًا بت
 (.درهمألف    1,123,515 – 2021ديسمبر  31ألف درهم )  576,656مبلغ   2022يونيو  30في  
 

ــة الســتةل لمرســملة خــالليف االقتــراض اتكــا غ إن مبلــ   - 2021يونيــو  30ألــف درهــم ) 11,093 وييســا  2022يونيــو 30فــي  أشــهر المنتهي
تكــاليف االقتــراض المؤهلــة للرســملة  مستخدم في تحديــد مبلــغالمتوس  المرجح الكان  فندقية.ت قاراعنشاء إ بتعلق فيما ي (درهمألف   12,483
 دد.ح الفعلي من االقتراض الم  سعر الفائدة كلي يشالذ  (%3,79 –  2021يونيو 30)  %3,80 بنسبة
 

ــة فــي  الســتةاســتهالك الممتلكــات والمعــدات لفتــرة  ــغ  2022يونيــو  30أشــهر المنتهي  5,000 - 2021يونيــو  30رهــم )لــف دأ 14,973مبل
 رهم(.د  ألف
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 االستثماريةالعقارات  -6
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 همدر لف  أ درهم لفأ  
 مدققة() ة( دققير م)غ  

 
  192,568,1   848,576,1   ةدح اإلمارات العربية المت  داخل
 
 

 راضي.يون قدم مربع شريطة تطوير هذه األمل  67مساحة إجمالية    قطع األراضي ببمنح بع  الخيمةقامت حكومة رأس 

 

الحكوميــة المؤجلــة عنــد راج هذه المنح إدوف يتم س. ة مؤجلةميحكو  حكومة كمنحالمن  منوحرض المألالجزء من ا باحتسابوعة  قامت المجم
ــة اءفاســـتي ــن قبـــل الحكومـ ــا مـ ــروط المنصـــوص عليهـ ــرازواســـتنادا إ ،الشـ ــى إحـ ــي  تقـــدم لـ ــوي أنشـــطةفـ ــة، فتـــر . خـــالل الرالتطـ  إدارة قامـــتة الحاليـ

ــة فــيال هرأشــ  الســتة)فتــرة  رهــمد ألــف 10,288مبلــغ  بتثبيــتالمجموعــة  ــانضــمن  (مدرهــ  ألــف 41,630 – 2021يونيــو 30 منتهي ــدخل  بي ال
   .حلي الموجزالمر  وحدالم
 

فــي ة العادلــة كمــا القيمــ  عــن كبيــرةرة تختلــف بصــو  2022يونيــو  30نتهيــة فــي فتــرة المترى اإلدارة أن القيمة العادلة للعقارات االســتثمارية لل  ال
فــي غــب اإلدارة تر  .2021مبر يســ د 31ي ا فــ كمــ  مســتقل يج خــار مقــيم ل مــن قبــ ة االســتثماري لعقــاراتل العــادل تقيــيمالتــم  .2021ديســمبر  31

ثمن ر جــوهري فــي كــن هنــاك مؤشــرات تشــير إلــى تغييــ مــا لــم ت ،2022ديســمبر  31خــارجي مســتقل لتحديــد القيمــة العادلــة كمــا فــي  تعيــين مــ 
 القيمة العادلة.

 
 
 يرقيد التطو  ريةالعقارات االستثما -7
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 همدر ألف   درهم ألف  
 ة(مدقق) ( ر مدققةي)غ  

 
 

   112,41   197,65   
 اإلمارات العربية المتحدة دولة  داخل
 
القيمــة  نعــ  هري ل جــو بشــك د اختلفــتقــ  2022يــويون 30يد التطوير للفترة المنتهيــة فــي رية قلعقارات االستثما عادلة للقيمة الاأن اإلدارة    ترى ال  
 31م خــارجي مســتقل كمــا فــي ادل للعقــارات االســتثمارية قيــد التطــوير مــن قبــل مقــيء التقيــيم العــ ام إجــر تــ  .2021ديســمبر  31 فــي  عادلة كمــا ال
 .2021يسمبر د
 

إلــى تغييــر ير ، ما لم تكن هناك مؤشــرات تشــ 2022ديسمبر  31القيمة العادلة كما في  تحديدمن خارجي مستقل لم ث تعيينفي رة  ترغب اإلدا
 ر.ات االستثمارية قيد التطويللعقار   العادلييم  حول التق 19اإليضاح  راجع   يمة العادلة.القجوهري في 
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 طويرد التللمتاجرة قي عقارات -8
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   رهمد ألف  
 (قةدقم) ير مدققة( )غ  

 
   1,795,224   1,669,853   حدةالمتالعربية اإلمارات  داخل  
   310,16   103,16   دةح ارات العربية المتاإلمخارج  
 

   1,685,956   1,811,327   
   (289,290)  (236,220)  تداولةمموجودات كقصًا: المصنف  نا 
 

   ,038,5211   ,720,4651   متداولةغير موجودات كالمصنف  
 
ســـمبر دي 31) ألــف درهـــم 1,460,566بمبلـــغ قبلي تالمســـ  الســتخداماو للتطـــوير  حــتفظ بهـــا أراضـــي متطـــوير د الجرة قيــ ت للمتـــا العقـــارا نمتتضــ 
 .(مألف دره  1,509,922 –  2021

 
 
 االستثمارات -9

 مبرديس 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف  
 مدققة() ير مدققة( )غ  

 
 غير متداولة
  222,19   243,50   ى األخر امل ل الشدخ نود الب لعادلة من خالللقيمة ااستثمارات با 

 
 داولةمت
  087,9   112,6   ائرو الخسح أاألربا ل لقيمة العادلة من خالا مارات باستث
 

 :عةمجمو ال  اتتثمار سيل افيما يلي تفاص
 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف  
 مدققة() ير مدققة( )غ  

 غير متداولة
 رى لشامل األخ ل ال بنود الدخ من خاللعادلة  مة اات بالقياستثمار 
 المتحدةمارات العربية  ل اإلخ ات دااالستثمار 
  374,4   374,4   متداولةر  غي  الخاصة ةارات حقوق الملكيتثماس
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 ( )تتمة االستثمارات -9
 

 )تتمة( :عةمجمو ال  اتيل استثمار فيما يلي تفاص
 يسمبرد 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمف  أل همدر  ألف  
 ة(مدقق) ر مدققة( ي)غ  

 
 ت العربية المتحدةامار اإل  خارجات  مار تثاالس
   19,421   19,421   داولةمتغير    الخاصة الملكيةوق ستثمارات حقا
   26,448   26,448   متداولةغير    اديقصن

   979,40   -   أسهم متداولة
 

   869,45   848,68   
 

   243,50   222,91   
 
ل الفتــرة الألــف درهــم خــ  18,788خــرى بمبلــغ ود الــدخل الشــامل األنــ العادلــة مــن خــالل بيمــة درجــة بالقم متداولــة مأســهع وعــة ببيــ المجمت مــ قا 

 .زحلي الموج الموحد المر خل الشامل ألف درهم في بيان الد 99متداولة بمبلغ الم سهاألربح على بيع   ، وقامت بإدراجالحالية
 
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   مهدر  ألف  
 ة(مدقق) ير مدققة( )غ  

 ةمتداول
 ائرو الخسرباح أاأل خاللعادلة من ال يمةالقمارات بستثا

 

 لعربية المتحدةامارات ات داخل اإلاالستثمار 
  975,2   -   مارات العربية المتحدةاإل خلدا ولةأسهم متدا

 
 مارات العربية المتحدةاإل  خارجات  تثمار االس
  211,6   112,6   دةمارات العربية المتح اإل  جخار  متداولةغير أسهم 
 

   211,6   087,9  
 
ــة مــن درجــة بالقداولــة مأســهم متع المجموعــة ببيــ ت مــ قا  ــاح أو الخســائرالل خــ يمــة العادل ــغ  األرب ــةألــف درهــم خــ  3,902بمبل ، الل الفتــرة الحالي

 .زوج حلي المالموحد المر خل  الد  هم في بيانألف در   927متداولة بمبلغ الم سهاألوقامت بإدراج ربح على بيع 
 
، الل الفتــرة الحاليــةألــف درهــم خــ  41,166بمبلــغ خــر الــدخل الشــامل اآل اللخــ يمة العادلــة مــن درجة بالقم داولةأسهم متع ة ببيالمجموعت  مقا 

 .زحلي الموج الموحد المر   الشامل  خلالد  هم في بيانألف در   187متداولة بمبلغ الم سهاألوقامت بإدراج ربح على بيع 
 
 
ــيم واالالأســاليب  صــيلا ن تفإ ــة لقفتراضــات تقي ــقدلعادلــة ة ايــاس القيمــ المطبق ــم ذكرهــا ل ــة  حــول 19ي اإليضــاح فــ وات الماليــة ت البيانـــات الماليـ

 .ية الموجزةالمرحل ةالموحد
 



  التابعة هااتشركو  ش.م.ع العقاريةيمة رأس الخ
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى  -10
 مبرديس 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   مدره ألف  
 ة(مدقق) ( ةققير مد)غ  

 
  244,055   467,992   تجاريةلمدينة الالذمم ا
  68,741   58,028   المقاولينوردين و الم لىإمة قددفعات م
  417,655   166,085   دات العقودموجو 
  5,512   1,357   مستحقة افةمضقيمة ضريبة 
  114,25   575,35   ينة أخرى ذمم مد
 

   729,037   761,077  
  (417,16)  (417,16)  متوقعةمان السائر االئتخ  مخصص:  ناقصاً 
 

   712,620   744,660  
  (498,233)  (268,215)  المتداول  الجزءناقصًا:  
 
  162,511   352,497   المتداول  غير  ءالجز 
 

 779 - 2021 مبريســ د 31) ألــف درهــم 1,697 قــة بمبلــغاولين مبــالغ مســتحقة مــن طــرف ذي عالتتضمن الدفعات المقدمة للمــوردين والمقــ 
 (.16يضاح درهم( )إ  ألف
 
 :ن المتوقعةما تخسائر االئمخصص   في  اتحركال
 

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   درهم فأل  
 مدققة() ير مدققة( )غ  

 
  9,791   16,417   لسنةل  الفترة/الرصيد في بداية 
  6,626   -   لسنةلة/  للفتر   مةفاض في القيمخصص لالنخ 

 
  174,16   174,16   نةلسل  فترة/ال ةنهايد في  لرصيا
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 ةتاجر للمالعقارات  -11
 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 همدر ألف   درهم ألف  
 مدققة() ير مدققة( )غ  

 
  10,104   89,963   ارات العربية المتحدةداخل دولة اإلم

  010,16   010,16   ارات العربية المتحدةدولة اإلم  خارج
 

   973,105   114,26  
 
 
 العادلــة كمــا فــين القيمــة عــ هري و بشــكل جــ  تختلــف 2022 يونيــو 30منتهيــة فــي للفتــرة ال لمتــاجرةلات لعقــار العادلــة ل قيمــةال أن ارةاإلد تــرى  ال
 .2021سمبر دي 31ل مقيم خارجي مستقل كما في من قب  للمتاجرةالعادل للعقارات    قييمجراء التتم إ  .2021ديسمبر  31
 
 

 البنوك رصدة لدى  األ و  وق في الصند النقد -12
 برمديس 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   همدر  ألف  
 مدققة() ير مدققة( )غ  

 
  17   188   قد في الصندوق نال

 ة لدى البنوك:األرصد
  25,108   52,704   ب الجاري الحسا - 
  713   760   تحت الطلبالحسابات  - 
  43,140   43,073   بها الب  غير المطرباح  وزيعات األت  -ري اب الجا الحس -
  000,040   000,040   لج أل ودائع -
 

   725,496   978,468  
 

 ألغراض أخرى.امها  استخد يتعينال  األرباح و عات دفع توزيل استخدامها  مسيتبها   مطالبالرباح غير  األتوزيعات  –لجارية  االحسابات  إن 
 

بقيمــة  جــلأل تــم رهــن ودائــع. يًا(ســنو  %1,75إلــى  %0,2 -2021)ًا ســنوي %2,35لــى إ %0,2 لودائــعا علــىالفعلــي دة ر الفائــ ســع بلــغ متوســ 
 (.14ع إيضاح  راج )  على المكشوف من البنوك سحبدرهم مقابل ألف    400,000

 
 ة.ددولة اإلمارات العربية المتح   اخلد  النقد في الصندوق و   األرصدة لدى البنوكبيتم االحتفاظ  
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 ( تمة)ت البنوكصدة لدى  األر و  وق دلنقد في الصنا -12
 
 :التالية  المبالغ ن، تتألف النقدية وشبه النقدية ملموجزالمرحلي ا ة الموحدقديض بيان التدفقات النلغر 
 

 يونيو 30 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف  
 ة(مدققغير  ) ير مدققة( )غ  

 
  467,406   496,725   ندوق ي الصالنقد فاألرصدة لدى البنوك و 

  (43,192)  (43,073)  بها  لبمطا أرباح غير  توزيعات  –متداولة حسابات :  صاً ناق
  (900,478)  (560,414)  (14اح  )إيض  نوكالبن مسحوبات على المكشوف صًا:  ناق
 

   092,39  (686,54)  
 
 

 ات األخرى االحتياطي -13
 

 برمديس 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهملف  أ درهم فأل  
 دققة(م) ير مدققة( )غ  

 
  633,447   633,447   لعاما  حتياطياال

  303,675   303,919   رتطوياحتياطي ال
  (290,232)  (585,217)  احتياطي القيمة العادلة

 
   781,719   832,704  

 
 

 القروض  -14
 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   درهم ألف  
 ققة(مد) دققة( ير م)غ  

 
  835,257   888,015   لألج ض و قر 
  785,502   560,414   لبنوكمن ا شوفعلى المك اتبو سح 
 

  1,338,042   1,302,575   ضو إجمالي القر 
  (881,566)  (217,532)  داولجزء المتال:  ناقصاً 
 

  161,771   358,770   لو الجزء غير المتدا
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 )تتمة( القروض -14
 

 (فألــ  540,000 - 2021ديســمبر  31) درهــملــف أ 540,000مبلــغ ب وفالمكشــ لــى عمصــرفي ســحب  تالهيســ تعلــى  حصــلت المجموعــة
 عــدلممــن أكثــر  %0.75ى إلــ  %0,5هــي  ،جــلع ألودائــ مونة مــن خــالل المضــ  ،مكشــوفلعلــى ا اتبو الفائدة علــى الســح إن .  يةبنوك تجار ن  م

 عــدلبم دةســاب فائــ حتتم ايــ ، ةضــمونغيــر الم مــن البنــوك لمكشوفا على اتبو سح بالنسبة لل ،على ذلكوعالوة . الودائع ألجل  لكعلى تالفائدة  
 -2021 ديســــمبر 31ف درهــــم )ألــــ  414,560بلــــغ  2022 يونيــــو 30ي كمــــا فــــ  الســــدادحق مســــتصــــيد الر  إن. أشــــهر ايبــــور 3زائــــدًا ابــــت ث

 درهم(.  ألف  502,785
 

 ات التالية:الضمان بموجبللمجموعة مضمونة  المصرفيةيالت إن التسه
 

 ؛اسم المقترضب الممولك  دى البنل محتفظ بها درهم ألف    400,000بلغ بم جلألرهن وديعة  •
كــان  -2021ديســمبر  31) لك والمستخدم تحت السحب على المكشــوف.هتفي الحد المسصا  منضعف  1,5توجيه الصناديق   •

 ألف درهم(.  94,369دم  هلك والمستخ في الحد المستصا 
 
 المرحليــة المــوجزة اليــة الموحــدةلمنــات اا بيال ة فــيرجــ مدك شــروط الســداد ومعــدل الفائــدة ا فــي ذلــ بم األجل،طويلة   كيةالبنتفاصيل القروض    إن
   .2021ديسمبر  31ي  مجموعة للسنة المنتهية فلل
 

ــى ب)"االت البنكــياتفاقيــات االقتــراض  تتضــمن ربــاح قبــل الفوائــد األنســبة الــدين إلــى بقــاء بمــا فــي ذلــك  لمقيــدةا تالتعهــداعــ  فاقيــات"( عل
ض ض القــرو عليــه، يســتمر عــر  ءً وبنا  .2021ديسمبر  31ا في سنوية كملنك االب هداتلتع وعةالمجم  امتثلت  وإطفاء.الستهالك  والضرائب وا
 متداولة، بناًء على شروط السداد.  رعلى أنها غي

 
 لتالي:ونة مقابل اروض ألجل مضمإن الق
ــانوني  • ــاني ألرض و علـــى ارهـــن قـ ــارات مبـ ــمولة ضـــ  حـــددةمعقـ ــات واالمشـ ــدات، و من الممتلكـ ــتثماريةالعقـــارالمعـ ارات ، والعقـــ ت االسـ

 لمتاجرةل  تالعقارا، و ويرقيد التط  لمتاجرةل  التطوير، والعقاراتارية قيد  ستثماال
 ن التأمين على العقارات المرهونة لصالح البنكنازل عتال •
 كح البنلصول لصا ألًا للمشاريع المتنازل عنها حسب افقو عقود اإلنشاء /الرئيسي  عن الضمانات من المقاول  التنازل •
 لة من قبل البنكية الممو دقالفن يعااليرادات من المشار التنازل عن  •
 يجار من الشقق الممولة من قبل البنكدات اإلايع الشقق واير ات من بالتنازل عن االيراد •
 ترينالمشروع من المش متحصالتم شروع لدى البنك الستالرهن حساب الم •
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 ذمم دائنة تجارية وأخرى  -15
 مبرديس 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 رهمدألف   درهم ألف  
 مدققة() مدققة(  ري)غ  

 
  100,279   73,892  ذمم دائنة تجارية
  102,108   156,371  عمالءمستلمة من ال دفعات مقدمة
  40,906   45,360  لمشروععن ا ةمبالغ مستحق
  37,388   27,623  مطلوبات العقود

  43,140   43,073  توزيعات األرباح غير المستلمة
   148,39   761,59  ة الدفعتحقمس م دائنة أخرى ومبالغذم

  406,080   362,969  
   (299,329)  (626,385) المتداولالجزء   صًا:ناق
  040,33   454,20  غير المتداوللجزء  ا
 

درهم(    ألف  52,122  –2021مبر  ديس   31ألف درهم )  31,277تشمل الذمم الدائنة التجارية المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة بمبلغ  
 (. 16اح  ض)إي
 
 

 فصاحات األطراف ذات العالقةإ -16
 

الم بإبرام  في سياق    جموعةتقوم  الأعمالها االعتيادية  و معامالعدد من  وفقًا لشروط  تقع  حكام  أت  أفراد  أو  متفق عليها مع شركات أخرى 
 .ات العالقةراف ذات األطإفصاح  – 24م ي الدولي رقضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسب

 
 لتالية:ا  الموجزالموحد المرحلي  ضمن بيان الدخل    لجوهريةاة عالقلذي ا الطرف كانت معامالت (أ
 

  المنتهية في الثالثة أشهر فترة   أشهر المنتهية في الستةفترة  
 يونيو 30 يونيو  30 يونيو  30 يونيو  30 
 2022 2021 2022 2021 
 درهمف  أل درهم ألف درهملف أ  درهم ألف 
 (غير مدققة) )غير مدققة(  ة( )غير مدقق  ققة( )غير مد 

 :منشآت التابعةال
  551,69   324,4   691,915   798,15  شراء الخدمات

 
 :لعليا وأعضاء األطراف ذات العالقة بهمأعضاء اإلدارة وموظفي اإلدارة ا

 
  1,084   1,438   2,374   3,358  رواتب ومكافآت
  68   104   142   207  مةية الخدمكافأة نها 

  3,000   -   000,3   000,6  ةكافأة أعضاء مجلس اإلدار م
 

  565,9   516,5   542,1   152,4  
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 تتمة( )   إفصاحات األطراف ذات العالقة -16
 
 : لموجزحد المرحلي ا المركز المالي المركز المالي المو  اناألرصدة لدى األطراف ذات عالقة المدرجة في بي  ب.
 

 ديسمبر 31 يو يون 30  
  2022 2021 
 رهمدألف   همدر  ألف  
 مدققة() دققة( ير م)غ  

 
  122,52   277,31  (15دائنة تجارية )إيضاح  مم ذ -القة  بالغ مستحقة لطرف ذي عم
 

  779   697,1  (10)إيضاح    وردين والمقاوليندفعات مقدمة إلى الم –طرف ذي عالقة من مبالغ مستحقة 
 
السداد نقدًا في ال العادية هي غير مضمونة وال تترتب عليها فوائد ويكون  معالتي تنتج أثناء سير األ  ترةالففي نهاية  القائمة    رصدةاألإن  

 العادة.  
 
 

 همربحية الس -17
 

ــرة يــة الســهحســاب ربح  يســتند ــة فــي أشــهر المنت الســتةم لفت ــغ  2022 يونيــو 30هي ــاح بمبل  يونيــو 30درهــم )ألــف  25,555علــى صــافي األرب
ــمألــــف در 119,809 – 2021 ــومة ( مهــ ــ قســ ــى المتوســ ــرج  علــ ــد حالمــ ــالغ لعــ ــهم البــ ــهمألــــف  2,000,000د األســ  – 2021 ويونيــــ  30) ســ

 .ةفتر القائم لل( سهمألف    2,000,000
 
 

 الرأسمالية االلتزامات -18
 
 ت:عقاراال  مات تتعلق بتطويرا يلي التزامفي

 ديسمبر 31 يونيو  30  
  2022 2021 
 درهمألف   مرهد ألف  
 قة(مدق) ير مدققة( )غ  

 
  635,275   886,306   والمتعاقد عليها  المعتمدة
 
أعالت المذكورة  االلتزامات  بو مثل  المبرمة  العقود  قيمة  المجموعه  إلاسطة  المبرمة  العقود  ذلك  في  بما  قيمة  ة،  بعد خصم  العقارات،  نشاء 

 ريخ. التا  ذلكحقة في الفواتير المقبوضة والمبالغ المست
 

 . ألف درهم(  9,937 - 2021ديسمبر  31ف درهم )أل 863قة بمبلغ مات لطرف ذي عال ارة أعاله التز كما تتضمن االلتزامات المذكو 
 
 

 لماليةدوات اعادلة لألالقيم ال -19
 

منتظمة بين المشــاركين  ملةفي معا ا مطلوبات مسعر الذي سيتم قبضه لبيع بند موجودات ما أو المدفوع لتحويل بند إن القيمة العادلة هي ال
ة القيمــ  ضــمن تعريــفيت قيمــة العادلــة.ال بــين القيمــة الدفتريــة وتقــديراتج فروقــات يمكــن أن تنــتوعلــى هــذا النحــو،  .يــاسقلق بتــاريخ افــي الســو 

اء معاملـــة إجــر رة أو بيــ كبصــورة  ا مــل وفــق مبــدأ االســتمرارية دون أي نيـــة أو حاجــة لتقلــيص حجــم عملياتهــ العادلــة افتــراض أن المجموعــة تع
 بشروط مجحفة.
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 ة( )تتم دوات الماليةلأل ةعادللقيم الا -19
 

 بالتكلفة المطفأة ت المالية المدرجةقدوالالعادلة  القيمة 
ادل تعــ لمــوجزة اة الموحــد الماليـــة المعلوماتات المالية المثبتة بالتكلفة المطفأة في مطلوبوال لموجودات الماليةة لغ المدرج ترى اإلدارة بأن المبال

 قيمها العادلة.
 
 العادلة اضات المطبقة ألغراض قياس القيمةر تفييم واالتقاليب الأس
 

م المماثلــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي لتقيــييب ايــة باســتخدام أســالماللوبــات الوالمطوغيــر الماليــة دلة للموجودات الماليــة مة العا يتم تحديد القي
 .2021ديسمبر   31للسنة المنتهية في  ة المدققةنويحدة السالبيانات المالية المو 

 
 .الموجزالمرحلي  المالي الموحد ز كن المر بيا القيمة العادلة مثبتة في  سات ا يإن ق
 
 1 ويات مــنًا للتثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة، مقســمة إلــى المســتها الحقــ قياس لمالية التي يتما غيرت المالية و م الجدول التالي تحليل األدوايقد
 ة ملحوظة:لدا لقيمة العانادًا إلى الحد الذي تكون فيه است 3لى  إ
 

ــتوى األول • ــة هــــي تلــــك المشـــ اســــات القيإن قي :المسـ ــي تقة مــــن األســــعا مــــة العادلـ ــة )غيــــر المعدلــــة( فـ شــــطة األســــواق النر المدرجـ
 ماثلة؛بات مموجودات أو مطلو ل

 ن والتــي تكــو  1األســعار المدرجــة فــي المســتوى  ت غيــردخالن مــ مشــتقة مــ إن قياسات القيمة العادلــة هــي تلــك ال  :مستوى الثانيال •
 (؛ واشر )أي المشتقة من األسعارعار( أو غير مبا بطريق مباشر )أي األسطلوبات إملحوظة لبند الموجودات أو بند المم

أو بنــد  جــوداتالمو نــد خالت لبة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم والتــي تتضــمن مــدالقيمإن قياسات   :الأى الثالمستو  •
 لحوظة(.ت ملحوظة في السوق )مدخالت غير ما نا ند إلى بيتالمطلوبات والتي ال تس

 
 

 وعالمجم 3المرحلة  2المرحلة  1المرحلة  
 ألف درهم درهم ألف درهم ألف ألف درهم 

 
 مدققة()غير  2022 يونيو 30ي ف

 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
   50,243  50,243        -       - ير المدرجةغ لصناديقوا األسهم

 لة من جة بالقيمة العاد الموجودات المالية المدر 
  6,112  6,112        -  - رباح أو الخسائر خالل األ  

   1,576,848  1,576,848        -        - عقارات استثمارية
   112,41  112,41        -        - التطوير استثمارية قيد  عقارات

 -  -        315,674,1  315,467,1  
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 ة( )تتم دوات الماليةعادلة لألالقيم ال -19
 

 المجموع 3رحلة مال 2لة مرح ال 1لمرحلة ا 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمألف  

 
 )مدققة(  2021 ديسمبر 31ي  ف

 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
  50,243  50,243       -      - درجةمال  يق غيرد ا م والصناألسه
   40,979       -       -  40,979 ألسهم المدرجةا

 من ة لمدرجة بالقيمة العادلالمالية ا داتالموجو 
  9,087  6,112       -  2,975 خالل األرباح أو الخسائر   

   1,568,192  1,568,192       -       - عقارات استثمارية
   197,65  197,65       -       - التطوير ة قيد يمار ت استثاار عق

 954,43  -       744,689,1  698,733,1  
 
مــن  تحــويالتالعادلة وال توجــد د هناك تحويالت بين المستوى األول والمستوى الثاني لقياسات القيمة وج ، ال توالسابقة يةالحال  توانلسل اخال
 ادلة.عال القيمة ياساتلق  الثالأالمستوى   أو إلى
 
 

 ير القطاعيةار إعداد التق -20
 

ــات قامـــت اإلد ــد القطاعـ ــى القطارة بتحديـ ــاًء علـ ــغيلية بنـ ــا التشـ ــدلمت ااعـ ــوارد دة لغـــرض حـ ــيص المـ ــيم تو تخصـ ــة .األداءقيـ ــدى المجموعـ ــة لـ  ثالثـ
ل عمليــات كــ  لومــات حــولالمع يلــيفيمــا  .المنشــآت ودخــل إدارة فندقوعمليات ال العقاراترات وتأجير هما: بيع العقا  ةرئيسي  ةتشغيلي  اتقطاع

 صل.قطاع بشكل منف
 

 جموعالم أخرى  عمليات الفندق  العقارات  تأجير  بيع العقارات  
 ألف درهم لف درهمأ ملف درهأ ألف درهم ألف درهم 

 
 30ي فشهر المنتهية أ الستةرة فت
 مدققة()غير  2022يونيو   

  992,931   968,12   406,24   378,14   240,142  االيرادات
 
  083,59   (1,486)  068,12   244,12   257,36  مالي األرباحإج 
 

 2022 يونيو 30ي ف كما 
 ققة(مدير )غ  
  453,232,6   235,933   446,1,257   961,617,1   811,423,2  موجوداتال  ليما إج 
 
  301,051,2   890,992   487,341   573,144   351,626  المطلوباتي  مالإج 
 
  490,131   089,1   125,291   291,4   -  ليةا رأسمال  قاتالنف
 



  التابعة هااتشركو  ش.م.ع العقاريةيمة رأس الخ
 موجزةال مرحليةال الموحدة ةاليات المبيانل الوت ححااإيض
 غير مدققة()  2022 يونيو 30في  
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 المجموع أخرى  ات عقار تأجير ال لعقارات بيع ا 
 ألف درهم لف درهمأ مرهألف د ألف درهم 

 30ي  فأشهر المنتهية  الستةفترة  
 مدققة()غير    2021يونيو   

  099,265   507,21   608,14   741,237  االيرادات
 
  040,106   563,1   290,14   871,90  مالي األرباحإج 
 
 قة(قمد)  2021 ديسمبر  31ي ف ا كم
  318,214,6   023,085,2   388,633,1   700,954,2  تموجوداال  ماليإج 
 
  908,106,2   ,736,3711   493,284   679,450  المطلوباتي  مالإج 
 

  046,827   063,266   839,11   -  سماليةالنفقات الرأ
 

ثالثــة المجموعــة مــن خــالل ل عمــ ت وارد وتقيــيم األداء.لقطاعــات المحــددة لغــرض تخصــيص مــ ا شــغيلية بنــاًء علــىالقطاعــات الترة حــددت االدا
 .مليات الفندقوع  العقارات وتأجير العقاراتبيع  :يةتشغيل  طاعاتق
 


