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لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةًا جزءالمرفقة ٢٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٢-

الموحد المرحليالدخلبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس٣١في للفترة المنتھیة

)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(
فيالثالثة أشھر المنتھیة 

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھمإیضاح
(معاد إدراجھا)*

٥٥٫٨٩٣٫٩٠٩٥٫٩٢٨٫٦٧٧اإلیرادات

)٢٫٨٣٩٫٩٠٠(٢٫٨٩١٫٧٦٦(٥اإلیراداتتكالیف

٣٫٠٠٢٫١٤٣٣٫٠٨٨٫٧٧٧إجمالي األرباح

٩٨٫٠٣٧٨٩٫٧١٧آخرتشغیليدخل
)٢٦٫٣٦٠()٣١٫٠٠٨(تشغیلیة أخرىمصاریف
)٩٢٣٫١٥٣()١٫٠٣٨٫٢٧١(٦بیعیة وعمومیة وإداریةمصاریف

٧١٥٣٫٥٧٣٢١٦٫٩٦٤التمویلدخل
)٢٣٩٫١١٩()٢٦٢٫٩٢٧(تكالیف التمویل

٤٣٣٫٩٥٩٢٠٫٧٤٦دخل آخر
٧١٫٨٩٨)٦١٫٠١٢(والمشاریع المشتركةالشقیقةاتحصة من نتائج الشرك

٢٫٢٩٤٫٤٩٤٢٫٢٩٩٫٤٧٠ضریبةالرباح قبل األ

)٢١٫٢٣٥()٢٢٫٥٠٦(الدخلضریبةمصاریف

٢٫٢٧١٫٩٨٨٢٫٢٧٨٫٢٣٥لفترةلرباح األصافي 

العائدة إلى:
١٫٧٤١٫٦٦٠١٫٦٢٤٫٧٨٣الشركة األممساھمي
٥٣٠٫٣٢٨٦٥٣٫٤٥٢مسیطرةغیر حصص

٢٧١٫٩٨٨٫٢٢٫٢٧٨٫٢٣٥

:الشركة األممساھميربح السھم العائد إلى 
٢٤٫٠٢٣٫٠(درھم)للسھمالربح األساسي والمخفف-

حة ھنا ال تتوافق مع البیانات المالیة الموحدة*  وتعكس تعدیالت تم إجراؤھا ٢٠١٨مارس ٣١الموجزة فيالمرحلیةبعض المبالغ الموض
.٣-٢كما ھو موضح تفصیًال في اإلیضاح 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةًا جزءالمرفقة ٢٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٣-

الدخل الشامل الموحد المرحليبیان 
)درھم٣٫٦٧٣أمریكي = دوالر ١((غیر مدققة)٢٠١٩مارس٣١للفترة المنتھیة في 

فيالثالثة أشھر المنتھیة 
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(معاد إدراجھا)*

٢٫٢٧١٫٩٨٨٢٫٢٧٨٫٢٣٥أرباح الفترةصافي 

إعادة تصنیفھاسیتمالتياألخرى(الخسائر الشاملة)/الدخل الشاملبنود
في الفترات الالحقة:الدخلإلي بیان 

١٢٫٥٤١-في احتیاطي التحوطزیادة

)٣٧٨()٤٫١٧٧(غیر المحققة(الخسائر)/في احتیاطي األرباحنقص

)١٩٤٫١٧٠(٢٩٫٧٤٦جنبیةاألعمالت الفي احتیاطي تحویل /(نقص) زیادة 

سیتم التياألخرى (الخسائر الشاملة)/الدخل الشامل بنود صافي 
)١٨٢٫٠٠٧(٢٥٫٥٦٩الالحقةفي الفتراتالدخلبیان إلىإعادة تصنیفھا 

إعادة تصنیفھاالتي لن یتمبنود الدخل الشامل األخرى
في الفترات الالحقة:الدخلإلي بیان 

)٧٤٫٥١٨(٥١٫٠٣١غیر المحققة(الخسائر) األرباح/في احتیاطي /(نقص) زیادة 

یتم إعادة تصنیفھاالتي لناألخرى) (الخسائر الشاملة/الشامل الدخلبنودصافي 
)٧٤٫٥١٨(٥١٫٠٣١في الفترات الالحقةالدخلإلى بیان 

٢٫٣٤٨٫٥٨٨٢٫٠٢١٫٧١٠للفترةإجمالي الدخل الشامل 

إلى:العائد
١٫٨٥٠٫٠٦٦١٫٤٠٨٫٦٥٨الشركة األممساھمي
٤٩٨٫٥٢٢٦١٣٫٠٥٢غیر مسیطرةحصص 

٢٫٣٤٨٫٥٨٨٢٫٠٢١٫٧١٠

حة ھنا ال تتوافق مع البیانات المالیة الموحدة وتعكس تعدیالت تم إجراؤھا ٢٠١٨مارس ٣١المرحلیة الموجزة في * بعض المبالغ الموض
.٣-٢كما ھو موضح تفصیًال في اإلیضاح 





لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةًا جزءالمرفقة ٢٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٥-

الملكیة الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 
)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٩مارس٣١للفترة المنتھیة في 

في الشركة األمللمساھمینالعائدة 
إجماليالحصصأرباحبرنامج األسھم الخاص

الملكیةحقوقمسیطرةالغیر المجموعغیر موزعةاحتیاطیاتالموظفینبأداءرأس المال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٦٫٥٨٣٫٤٩٨٢٤٫٧٩٢٫٤٥١٤٨٫٥٣٤٫٠٠٤٨٫٧٩١٫٥٠٦٥٧٫٣٢٥٫٥١٠)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩(مدققة)٢٠١٨دیسمبر٣١في كماالرصید
)٥٣٦٫٩٨٦()٤٢٫٥٢٢()٤٩٤٫٤٦٤()٤٩٤٫٤٦٤(---٣-٢كما ھو مبین في اإلیضاح أثر التغییرات 

١٦٫٥٨٣٫٤٩٨٢٤٫٢٩٧٫٩٨٧٤٨٫٠٣٩٫٥٤٠٨٫٧٤٨٫٩٨٤٥٦٫٧٨٨٫٥٢٤)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩(المعاد إدراجھ)*٢٠١٨دیسمبر٣١في الرصید
عند إتباع معاییر جدیدة تحویل التسویة

٤١٫٥٦٥٤١٫٥٦٥٣٫٥١٦٤٥٫٠٨١---)٣-٢إیضاح(

١٦٫٥٨٣٫٤٩٨٢٤٫٣٣٩٫٥٥٢٤٨٫٠٨١٫١٠٥٨٫٧٥٢٫٥٠٠٥٦٫٨٣٣٫٦٠٥)١٫٦٨٤(٢٠١٩٧٫١٥٩٫٧٣٩ینایر ١الرصید في 

١٫٧٤١٫٦٦٠١٫٧٤١٫٦٦٠٥٣٠٫٣٢٨٢٫٢٧١٫٩٨٨---صافي األرباح للفترة

٧٦٫٦٠٠)٣١٫٨٠٦(١٠٨٫٤٠٦-١٠٨٫٤٠٦--بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

١٠٨٫٤٠٦١٫٧٤١٫٦٦٠١٫٨٥٠٫٠٦٦٤٩٨٫٥٢٢٢٫٣٤٨٫٥٨٨--الي الدخل الشامل للفترةإجم

)٢٠٫٩٧٢()١٢٢٫٧٠٦(١٠١٫٧٣٤)٢٩٤٫٩٠٢(٣٩٦٫٦٣٦--)١٥(إیضاح الحصص غیر المسیطرةاستحواذ 

)٢٠٠٫٠٠٠()٢٠٠٫٠٠٠(-----شركة تابعةأرباحتوزیعات

١٧٫٠٨٨٫٥٤٠٢٥٫٧٨٦٫٣١٠٥٠٫٠٣٢٫٩٠٥٨٫٩٢٨٫٣١٦٥٨٫٩٦١٫٢٢١)١٫٦٨٤(٢٠١٩٧٫١٥٩٫٧٣٩مارس ٣١الرصید كما في 

.٣-٢وتعكس تعدیالت تم إجراؤھا كما ھو موضح تفصیًال في اإلیضاح ٢٠١٨لسنة تتوافق مع البیانات المالیة الموحدة* بعض المبالغ الموضحة ھنا ال 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةًا جزءالمرفقة ٢٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٦-

(تتمة)الموحد المرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٩مارس٣١للفترة المنتھیة في 

في الشركة األمللمساھمینالعائدة 
إجماليالحصصأرباحبرنامج األسھم الخاص

حقوق الملكیةغیر المسیطرةالمجموعغیر موزعةاحتیاطیاتبأداء الموظفینرأس المال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٦٫٦٦٢٫٢٨٧٢٤٫١٣٦٫٨٧٥٤٧٫٩٥٧٫٢١٧٧٫٦٧٠٫١١٣٥٥٫٦٢٧٫٣٣٠)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩(مدققة)٢٠١٨ینایر١في الرصید

)٥٧٠٫٠٨٨()٤٤٫٤٦٧()٥٢٥٫٦٢١()٥٢٥٫٦٢١(---اإلدراجأثر إعادة 

١٦٫٦٦٢٫٢٨٧٢٣٫٦١١٫٢٥٤٤٧٫٤٣١٫٥٩٦٧٫٦٢٥٫٦٤٦٥٥٫٠٥٧٫٢٤٢)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩*)(المعاد إدراجھا٢٠١٨ینایر ١الرصید في 

١٫٦٢٤٫٧٨٣١٫٦٢٤٫٧٨٣٦٥٣٫٤٥٢٢٫٢٧٨٫٢٣٥---صافي األرباح للفترة

)٢٥٦٫٥٢٥()٤٠٫٤٠٠()٢١٦٫١٢٥(-)٢١٦٫١٢٥(--بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

١٫٦٢٤٫٧٨٣١٫٤٠٨٫٦٥٨٦١٣٫٠٥٢٢٫٠٢١٫٧١٠)٢١٦٫١٢٥(--الي الدخل الشامل للفترةإجم

)٣٫٠٠٧٫٠٩٠(-)٣٫٠٠٧٫٠٩٠()٣٫٠٠٧٫٠٩٠(---مدفوعة للمساھمینأرباحتوزیعات

١٦٢٫٤٤٦٫١٦٢٢٫٢٢٨٫٩٤٧٤٥٫٨٣٣٫١٦٤٨٫٢٣٨٫٦٩٨٥٤٫٠٧١٫٨٦٢)١٫٦٨٤(٢٠١٨٧٫١٥٩٫٧٣٩مارس ٣١الرصید كما في 

.٣-٢اإلیضاحفيتفصیالً موضحھوكماإجراؤھاتمتعدیالتوتعكس٢٠١٨مارس٣١فيالموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتمعتتوافقالھناالموضحةالمبالغبعض* 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةًا جزءالمرفقة ٢٤إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
-٧-

المرحليالموحدبیان التدفقات النقدیة
)درھم٣٫٦٧٣أمریكي = دوالر ١((غیر مدققة)٢٠١٩مارس٣١للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیة فيالثالثة
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھمإیضاح

(معاد إدراجھا)*
التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة

٢٫٢٩٤٫٤٩٤٢٫٢٩٩٫٤٧٠ضریبةالاألرباح قبل 
التعدیالت للبنود التالیة:

)٧١٫٨٩٨(٦١٫٠١٢والمشاریع المشتركةحصة من نتائج الشركات الشقیقة
٢٩٨٫٥٤٣٢٨٠٫٧٨٣االستھالك

٢٫٩٤٣٢٫٨٧١الموجودات غیر الملموسةإطفاء
٧٫٩٢٩)٢٫١٢٦(بالصافيمخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، 

-)١٠١٫٦٩٣(٤أرباح من استبعاد موجودات محتفظ بھا للبیع
-)٣٠١٫٨٥٩(أرباح من استبعاد عقارات استثماریة

٥٠٨)١٦٨(استبعاد موجودات ثابتةخسائر(أرباح)/
٤٫٩٧١٣٢٫١٠١/ المشطوباتمخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا

٢٦٢٫٩٢٧٢٣٩٫١١٩تكالیف تمویل
)٢١٦٫٩٦٤()١٥٣٫٥٧٣(٧تمویلدخل

٢٫٣٦٥٫٤٧١٢٫٥٧٣٫٩١٩من العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل:النقد 
)٦٨٠٫٥٠٧()١٫٢٤٦٫٠٨٤(مدینون تجاریون وذمم مدینة لم تصدر بھا فواتیر

مدینون وتأمیناتوموجودات 
)١٫٢٩١٫٦٦٠()٢٧١٫٠٦٤(أخرىمدفوعة مقدماً ومصاریف

)٦٤٢٫٧٥٢()١٫٠٢٥٫١٧٠(عقارات لغرض التطویر
)١٫٠٢٩٫٥٢٧()٥٧٩٫٥٤٤(من العمالءةدفعات مقدم

١٢٨٫٤٩٨١٫٦٥٨٫٠٣٨خرونوآدائنون تجاریون 
)٥٨٫٧٨٧(٩٠٫١٣٩مبالغ محتجزة دائنة

٥٨٫٦٥٨)٥٣٫٦٣٠(بالصافيومطلوبات محتفظ بھا للبیع، موجودات
)١١٫٥١٧()٢٧٫٥٨٤(بالصافيدخل، الضریبة 

٥٧٥٫٨٦٥)٦١٨٫٩٦٨(األنشطة التشغیلیةمن(المستخدمة في)التدفقات النقدیةصافي 

األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
)٢٨٩٫٠٠٩()٤٥٦٫٢١٨(شراء أوراق مالیة

٣٨٦٫٨١٥٨٠٤٫٣٩١أوراق مالیةاستبعادمحصلة من مبالغ 
-)٤٩٦٫٨٧٢(١٥حصص غیر مسیطرةعلى االستحواذ

١٥٠٫٧٤٠٢١٢٫٢٦٦دخل تمویل مقبوض
٢٠٫٥٩٥-من الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركةمقبوضةأرباحتوزیعات 

االستثمارات اإلضافیة في والقروض للشركات الشقیقة 
)٦١٫٩١٧()١٦٢٫١٥٩(المشتركةوالمشاریع 

)٩٩٢٫٦٩٤()٨١٥٫١٢٩(االستثماریةالمبالغ المصروفة على العقارات 
)٥٧٣٫٨٤٥()٣٢١٫٧٨٧(ثابتةالموجودات الالمبالغ المصروفة على

-٤٥٤٫١٧٨مبالغ محصلة استبعاد للعقارات االستثماریة
٣٫٧١٦٢٫٥٩٦ثابتةالموجودات الاستبعادمحصلة من مبالغ 

-٢٫٢٢٨٫٤٧٠للبیعموجودات محتفظ بھا استبعادمبالغ محصلة من 
)١٫٦٥٣٫٣٧٥(٨١٤٥٫٩٥١الودائع تحت الرھن)تشمل(ودائع تستحق بعد ثالثة أشھر

)٢٫٥٣٠٫٩٩٢(١٫١١٧٫٧٠٥األنشطة االستثماریة)فيةالمستخدم(منالتدفقات النقدیةصافي 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)٣٫٠٠٧٫٠٩٠()٢٠٠٫٠٠٠()ةالتابع(تشمل توزیعات أرباح الشركات توزیعات أرباح مدفوعة

١٦١٫٧٩١٫٠٧٥٤٣٥٫٠٨٠مبالغ محصلة من قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد
)١٩٢٫٩٠٩()٢٫٥٨١٫٧٧٢(١٦سداد قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد

-)٢٧٫٢٤٦(مدفوعات مطلوبات عقود اإلیجار
)٢٦٣٫٢١٨()٢٨٤٫٢٧٤(التمویل المدفوعةتكالیف 

)٣٫٠٢٨٫١٣٧()٢١٧٫٣٠٢٫١(األنشطة التمویلیة)فيةالمستخدم(التدفقات النقدیة صافي 

)٤٫٩٨٣٫٢٦٤()٨٠٣٫٤٨٠(في النقدیة وشبھ النقدیة النقص
٣٥٫٦٦٩٥٫٩٢٦صافي فروقات تحویل عمالت أجنبیة

٨٫٩٦٢٫٦٧٨١٦٫٢٤٠٫٨٨٢بدایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة في

٨٨٫١٩٤٫٨٦٧١١٫٢٦٣٫٥٤٤النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة
حةالمبالغبعض*  ھوكماإجراؤھاتمتعدیالتوتعكس٢٠١٨مارس٣١فيالموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتمعتتوافقالھناالموض

.٣-٢اإلیضاحفيتفصیالً موضح
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التأسیس واألنشطة-١

٦٦عامة بموجب قرار وزاري رقم )، كشركة مساھمة أو "الشركة األم"تأسست شركة إعمار العقاریة (شركة مساھمة عامة) ("الشركة"
سنة  شركة في ١٩٩٧صادر في  شركة والشركات التابعة لھا .١٩٩٧یولیو٢٩وباشرت أعمالھا في ١٩٩٧یونیو ٢٣. تأسست ال تؤلف ال

في سوق دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. یتم تداول أسھم الشركة ٩٤٤٠المجموعة ("المجموعة"). إن العنوان المسجل للشركة ھو ص.ب 
دبي المالي.

افة ومراكز التسوق والبیع بالتجزئة والضیالمشاریع العقاریةوإدارةاالستثمار في العقارات وتطویرھاإن األنشطة الرئیسیة للمجموعة ھي 
وخدمات إدارة العقارات وخدمات المرافق واالستثمارات في الشركات التي تقدم خدمات مالیة.

المالیةأسس إعداد البیانات ١-٢

بي الدولي رقم الموحدة المرحلیة الموجزة لقد تم إعداد البیانات المالیة  إعداد التقاریر المالیة المرحلیة، ٣٤للمجموعة وفقاً للمعیار المحاس
ومتطلبات القوانین الساریة المفعول في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.

احات المطلوبة للبیاناتالموحدة المرحلیة الموجزة إن البیانات المالیة  دت المالیة الكاملة التي أعال تحتوي على جمیع المعلومات واالفص
نویة للمجموعة الموحدة عداد التقاریر المالیة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة الدولیة إللمعاییر لاً وفق مبر ٣١في كماالس تم .٢٠١٨دیس

ا یاس بیة الھامة في ھذه البیانات المالیة اتباع نفس الس ات المحاس اب واألحكام والتقدیرات واالفتراض بیة وطرق االحتس لموحدة ات المحاس
نویةآخر بالمقارنة مع المرحلیة الموجزة  تثناء المعاییر والتعدیالت الجدیدة المتبعة خالل الفترة الحالیة كما ھو موحدةبیانات مالیة س ، باس

مبین أدناه.

ركة وھو("درھم")بدرھم اإلمارات العربیة المتحدةالموحدة المرحلیة الموجزة یتم إعداد البیانات المالیة  تخدمة من قبل الش العملة المس
لمجموعة اضمن األرقام إلى أقرب ألف درھم إال إذا أشیر لغیر ذلك. تحدد كل منشأة جمیع یجري تقریب و،والتي تعرض بھا بیاناتھا المالیة

المستخدمة.ة باستخدام تلك العملةأملة التي تستخدمھا ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل منشالع

تقة والموجودات المالیوفقًا لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدة المرحلیة الموجزة لقد تم إعداد البیانات المالیة  تثناء األدوات المالیة المش ة باس
امل بالقیمة العادلة من خالل ائوأواألرباح األخرى بنود الدخل الش ھا بالقیمة العادلة.رالخس كلیةالتاریخالتكلفةتعتمدالتي تم قیاس عامبش

.الموجوداتمقابلالمدفوعللمبلغالعادلةالقیمةعلى

.المرحلیة الموجزةبعض أرقام لتتوافق مع العرض المستخدم في ھذه البیانات المالیة الموحدةتم إعادة تصنیف 

دیسمبر ٣١بالضرورة للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ال تشیر٢٠١٩مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثةفترة إن نتائج 
٢٠١٩.

أسس توحید البیانات المالیة
آت ذات الغرض الموحدة المرحلیة الموجزة تتألف البیانات المالیة  تمل على المنش آت (والتي تش ركة والمنش ركة من البیانات المالیة للش للش

المعاییر التالیة:جمیععند استیفاءلسیطرة ایتم تحقیق شركاتھا التابعة). الشركة (لسیطرةالخاص) والتي تخضع 

ركة )أ( لطة على إحدى عندما تمتلك الش آتالس طة ذات المنش بیل المثال، الحقوق القائمة التي تعطي إمكانیة حالیة لتوجیھ األنش (على س
الصلة للشركة المستثمر فیھا)؛

متغیرة من ارتباطھا مع المنشأة، وعوائدفي، حقوقالى، أو یكون لھا عندما تتعرض الشركة(ب) 
الشركة.ایرادات(ج) لدى الشركة القدرة على استخدام سلطتھا على المنشأة للتأثیر على مبلغ 

عتباراالفيالمجموعةتأخذفیھا،المستثمرالشركةفيمماثلةحقوقأوالتصویتحقوقفياألغلبیةمنأقلالمجموعةلدىیكونعندما
:ذلكفيبمافیھا،المستثمرالشركةعلىسلطةلھاكانإذافیماتقییمعندوالظروفالحقائقجمیع

فیھاالمستثمرالشركةفياألخرینالتصویتحقوقأصحابمعالتعاقدیةالترتیبات•
األخرىالتعاقدیةالترتیباتمنالناتجةالحقوق•
المحتملةالتصویتوحقوقبالمجموعةالخاصةالتصویتحقوق•
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یطرةلدیھاكانتإذافیماتقییمبإعادةالمجموعةتقوم ركةعلىالأمس تثمرالش یروالظروفالحقائقكانتإذافیھا،المس ھناكأنإلىتش
التابعةركةالشعلىالسیطرةعلىالمجموعةتحصلعندماالتابعةالشركةتوحیدیبدأ. للسیطرةالثالثالعناصرمنأكثرأولواحدتغیرات
التيةالتابعالشركةومصاریفودخلومطلوباتموجوداتإن. التابعةالشركةعلىالسیطرةالمجموعةتخسرعندماالتوحیدذلكویتوقف

لىعالمجموعةحصولتاریخمنبدءاً المرحلي الموجزالمركز المالي الموحدبیانفيتدرجالسنةخاللاستبعادھاأوعلیھااالستحواذتم
.التابعةالشركةعلىالمجموعةسیطرةتوقفتاریخحتىالسیطرة

الشركات التابعة
لسیطرةاعتباره التاریخ الذي حصلت فیھ المجموعة على ابأو التأسیس االستحواذالشركات التابعة بالكامل بدءًا من تاریخ بیاناتیتم توحید

تمر توحیدھا حتى التاریخ الذي  یطرةتتوقف فیھویس ركات التابعة لنفس فترة إعداد التقریر المالي كما الس يف. تعد البیانات المالیة للش
بیة مماثلة. إن جمیع األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غیر المحققة الناتجة من المعامالت ابالشركة  منضستخدام سیاسات محاس

بالكامل.وتوزیعات أرباح یتم استبعادھاالمجموعة 

ضمن الشركة التابعة تعود إلى الحصص غیر المسیطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصید. الشاملة خسائر ال/ الشاملالدخلحصة إن 

ابھ على أنھ معاملة حقوق ملكیة.  یطرة، یتم إحتس ارة الس ركة التابعة، دون خس ة الملكیة للش رت المجموعإن التغیر في حص ة في حال خس
بعة، فإنھا:على الشركة التاالسیطرة

التابعة؛ومطلوبات الشركة(بما في ذلك الشھرة) الموجودات كموجوداتتوقف تثبیت-
مسیطرة؛المبلغ المدرج ألي حصة غیر توقف تثبیت -
المدرجة ضمن حقوق الملكیة؛المتراكمةفروقات التحویلتوقف تثبیت -
القیمة العادلة للمبلغ المقبوض؛تثبت -
ستثمارات محتفظ بھا؛االقیمة العادلة أليتثبت -
؛ والدخل الموحدفي بیان أي فائض أو عجز تثبت-
ابقاً ضمن منتصنیف حصة الشركة األم تعید- ألرباح اأوالموحد الدخل بیان األخرى إلى بنود الدخل الشامل العناصر المثبتة س

غیر الموزعة، بالشكل المالئم.

والمشاریع المشتركةالشركات الشقیقة
ركات التي یكون فیھا للمجموعة تأثیرًا جوھریاً لكن لیس لھا  قیقة ھي الش ركات الش یطرةالش غیلیة. س ات المالیة والتش یاس ما أعلى الس

تركة ھي اریع المش آت التي یكون فیھا للمجموعة لكتالمش یطرةالمنش تركةس ھامش یس وافقة بموجب اتفاقیة تعاقدیة وتحتاج إلى مویتم تأس
صوص القرارات االستراتیجیة المالیة والتشغیلیة.بخباالجماع

اب  تثماراتیتم احتس بة. بموجب طریقة اس تخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاس تركة باس اریع المش قیقة والمش ركات الش المجموعة في الش
بالتكلفة، لمرحلياحقوق الملكیة للمحاسبة، یتم تثبیت االستثمارات في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة في بیان المركز المالي الموحد

اض في انخفقة والمشاریع المشتركة، ناقصًا أي حواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الشقیزائدًا التغیرات ما بعد االست
القیمة.
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والمشاریع المشتركة (تتمة)الشركات الشقیقة

ةالدخل الموحد المرحلي یعكس بیان  تركة. إنالمجموعة من نتائج الشحص اریع المش قیقة والمش ائر غیر المحققةركات الش األرباح والخس
بالكامل إلى الحد الذي یساوي حصة المجموعة استبعادھاالناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة یتم 

في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة.

شآت ذات غرض خاصالمن
آت ذات غرض  اؤھا ألداء ھدف محدود ومعین. تدرج المعلومات المالیة للمنش آت التي یتم إنش آت ذات غرض خاص ھي المنش إن المنش

یطرةللمجموعة حیث یكون جوھر العالقة ھو تطبیق الموجزةالمرحلیةخاص في البیانات المالیة الموحدة  آت ذات س المجموعة على المنش
غرض خاص ولذلك، یتم احتسابھا على أنھا شركات تابعة.

لمحاسبیة الھامة اواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

ات تؤثر على المبالغ المعلنة الموجزةالمرحلیةالموحدة المالیة إن إعداد ھذه البیانات  یتطلب من اإلدارة إجراء أحكام وتقدیرات وافتراض
الطارئة في تاریخ إعداد التقاریر المالیة. إن المطلوباتلإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات 

قدیرات یمكن ات والت ھذه االفتراض كد حول  تأ عدیالتأنعدم ال تائج تتطلب ت مدرجة للموجودات أو جوھریةینتج عنھ ن مة ال على القی
المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة. 

ساس مبدأ االستمراریة. إن التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة یتم تثبیتھا في الفترة التيأیتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة على 
دیل التقدیرات.یتم فیھا تع

بینة أدناه:للمجموعة مالموجزةالمرحلیةالتي لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدةالرئیسیةوالتقدیرات واالفتراضاتاألحكامإن 

األحكام
التزامات األداءاستیفاء

توفیتإذامالتحدیدالعمالءمععقودھاكلتقییمالمجموعةعلىیجب یدتحدأجلمنمحددوقتفيأوالوقتمروراألداء معالتزاماتاس
بةالطریقة تناداً ولقد قامت المجموعة بالتقییم. اإلیراداتلتثبیتالمناس راءالبیعاتفاقیاتإلىاس وص لعمالءامعالمتفق علیھاوالش ونص
ستذوبند موجوداتمجموعةولم تخصص الللعمالء،عقاریةموجوداتلتقدیمالعقودإبرامتمحیث، الصلةذاتواللوائحالقوانین اتخداما

دیل ةلةب ادةً لمجموع اتفيملزم حقالھیكونوع ذهفي. اآلنحتىنجزالمألداءادفع تالظروفھ ةتثب مرورمعیراداتاإلالمجموع
محدد.وقتفياإلیراداتتثبیتیتم. وفي حالة عدم حدوث ذلكالوقت

المعامالتأسعارتحدید
عرتحدیدالمجموعةعلىیجب غیرمتمبلغأيأثرتقییمبالمجموعةعند اتخاذ ھذا االجراء، تقوم. العمالءمععقودھامنفي كلالمعاملةس

.العقدفينقديغیرمبلغوأيالعقدفيجوھريتمویلعنصرأيوجودالشروط الجزائیة أوأوخصوماتالبسببالعقد،في
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(تتمة)لمحاسبیة الھامة اواإلفتراضات األحكام والتقدیرات ٢-٢

(تتمة)األحكام

(تتمة)المعامالتأسعارتحدید
تخدمتمتغیرالالمبلغتأثیرتحدیدل اإلیرادات ١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليلمعیارلطبقاً " احتماالً األكثرالمبلغ"طریقة لمجموعةاس

بین مجموعة من المبالغ المحتملة.احتماالً األكثرطریقة المبلغ لىابالرجوعالمعاملةسعرتحدیدیتمحیثمن عقود العمالء

العمالءعقودفيالسیطرةتحویل
توفت المجموعةبھاتقررالتيالحاالتفي یطرةتحویلعنداإلیراداتتثبتاألوقات،منوقتفياألداءالتزاماتأنھا اس ىعلالس

وعھيالتيلموجوداتا تالمعندعادةً ذلكیتمالعقاریة،الموجوداتبیععقودحالةفي. العمیلإلىالعقدموض وحدةللالماليالمقابلاس
.العمیلاليالوحدةتسلیمفيمعوقاتأيوجودوعدم

تحویل الموجودات العقاریة من الموجودات الثابتة إلى عقارات لغرض التطویر
ابقاً كموجودات ثابتة للبیعتبیع  نفة س یر األعمال العادیة. عندما یتم تحدید الموجودات العقاریة المص المجموعة موجوداتھا العقاریة أثناء س

بح متاحة  یر األعمال العادیة، یتم بعد ذلك تحویل الموجودات إلى عقارات لغرض التطویر بقیمتھا الدفتریة في تاریخ التحدید وتص أثناء س
.١٥رقم . ویتم تثبیت متحصالت بیع تلك الموجودات كإیرادات طبقاً للمعیار المحاسبي الدوليللبیع

عقود اإلیجار التشغیلیةتثبیت إیرادات 
غیلیةاإلیجارعقودمنالدخلتثبیتعلىالمجموعةتعمل اسعلىالتش غیلیةاإلیجارعقودتقاریرأس قبلمنتقدیمھایتموالتيالمدققةالتش

تأجرین تأجرینعنالخاصتقییمھابعملاإلدارةتقوم،دققةالمتقاریرالوجودعدمحالفي. المس اإلیجارعقودتجاوزاأوالذین بلغواالمس
السابق.أدائھمعلىبناءً اإلیجارعقودفيعلیھاالمنصوصالتشغیلیة

ستثماریةاالعقارات ال
تثماریة. بناءً قررت المجموعة إتباع نموذج التكلفة للعقارات اً علیھ، تم إظھار العقااالس تثماریة بالتكلفة ناقص تھالك المتراكم االسرات االس

وأیة خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة.

تصنیف العقارات االستثماریة
نیفھا تعتبر إحدى تقوم المجموعة بتحدید فیما إذا كانت  تثماریة وفقاً العقارات تؤھل لتص بي الدولي رقمعقارات اس –٤٠للمعیار المحاس

قل عن تدفقات نقدیة جوھریة بشكل مستینتج. عند القیام بھذا اإلجراء، تأخذ المجموعة في االعتبار فیما إذا كان العقار ستثماریةالعقارات اال
قق الفندقأن الفنادق ومبانيمجموعةحددت ال. المجموعةالموجودات األخرى المحتفظ بھا من قبل  دیرھا والتي تیة التي تقدم لھا الخدمةالش

.تالموجودا، حیث أن المجموعة تقوم بتشغیل ھذه المجموعة یجب تصنیفھا كجزء من الموجودات الثابتة بدًال من العقارات االستثماریة

اإلیجارعقودمناالیراداتتثبیت
غیلياإلیجارعقودمنالناتجاإلیجاردخلتثبیتیتم تثماریة،للعقاراتالتش م،تنزیلبعداالس روطوفقاً الخص مدىعلىیجاراإلعقودلش

.المؤجرالموجوداتبندمنالمستمدةالمزایالنمطتمثیالً أكثربدیلاساسھناككانإذاإالمنظم،أساسعلىاإلیجارفترة

المجموعة كمؤجر–التزامات عقود التأجیر 
منتجاریة ودخلت المجموعة في عقود إیجار عقاریة  ة ض ص تثماریةللعقاراتمحفظتھا المخص تنادًا على تقییم االس . قررت المجموعة اس

لملكیة ھذه العقارات وكذلك احتساب العقود كعقود إیجار تشغیلیة.الجوھریةالمخاطر والمزایا بشروط االتفاقیات أن تحتفظ 
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(تتمة)لمحاسبیة الھامة اواإلفتراضات األحكام والتقدیرات ٢-٢
(تتمة)األحكام

ستثماراتتصنیف اال
تحواذ على  نفة إما بالقیمة العادلة أو بالتكلفة المطفأة. ولتقدیر ما األوراقتحدد اإلدارة عند االس المالیة ما إذا كانت تلك األوراق المالیة مص

تثمارات في األوراق المالیة نفة على أنھاإذا كانت تلك االس ل مص مدرجة بالقیمة العادلة أو التكلفة المطفأة، راعت اإلدارة المعیار المفص
.األدوات المالیة-٩لتحدید التصنیف المشار إلیھ في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم

التجدیدخیاراتذاتللعقودبالنسبةاإلیجارعقدمدةتحدیدفيجوھريحكم
افةاإلیجار،لعقدلإللغاءالقابلةغیرالمدةأنھاعلىاإلیجارعقدمدةالمجموعةتحدد مولةالفتراتإلىباإلض اإلیجارقدعتمدیدبخیارالمش

.ذلكحدوثعدممعقولبشكلالمؤكدمنكانإذااإلیجار،عقدإنھاءخیاریشملھافتراتأيأوتنفیذه،معقولبشكلالمؤكدمنكانإذا

نواتالموجوداتإیجارخیارالمجموعةلدىیوجداإلیجار،عقودبعضبموجب افیةلس كانإذاماتقییمحولحكمالمجموعةتطبق.إض
كلالمؤكدمن ادیاً حافزاً لوجودتؤديوالتيالعالقةذاتالعواملكافةیراعيأنھیعني،وھذا.التجدیدخیارتنفیذمعقولبش تنفیذلاقتص

ید عد.التجد بدء،تاریخب عةالظروففيجوھريتغیرأوحدثھناككانإذااإلیجارعقدمدةتقییمبإعادةالمجموعةتقومال الخاض
.التجدیدخیار) تنفیذعدمأو(تنفیذعلىقدرتھاعلىتؤثروالتيلسیطرتھا

توحید الشركات التابعة
یطر على  آت ذات الغرض الخاص من أجل تحدید فیما إذا كانت تس تثمر فیھا بما في ذلك المنش آت المس قامت المجموعة بتقییم جمیع المنش

ب  تثمر فیھا حس أة المس قامت .البیانات المالیة الموحدة–١٠رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة المحددة في المقاییسالمنش
ة ملكیتھا والترتیبات التعاقدیة المجموعة بت طة ذات عالقة للمنبارتباطھاوقدرتھا ومدى القائمةقییم، من بین أمور أخرى، حص آت األنش ش

المستثمر فیھا من أجل تحدید فیما إذا كانت لدیھا السیطرة على الشركة المستثمر فیھا.

واالفتراضاتالتقدیرات 
والمدینین اآلخرینفواتیربھاتصدرلمالتيالمدینةالذممواالنخفاض في قیمة المدینین التجاریین

سبة للمبالغ نیتم إجراء تقدیر لمبلغ الذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة األخرى القابلة للتحصیل عندما لم یعد ممكناً تحصیل كامل المبلغ. بال
س ت جوھریة بصورة فردیة والمستحقة منذ أمد، یتم تقییمھا بصورة إجمالیةالجوھریة الفردیة، یتم التقدیر بصورة فردیة. إن المبالغ التي لی

.للخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینةویؤخذ مخصص استنادًا 

والموجودات غیر الملموسةاالستثماریةاألعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة والعقارات 
تثماریةتقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة لموجوداتھا الثابتة والعقارات  ةاالس اب والموجودات غیر الملموس من أجل احتس

تھالك. یتم تحدید  تعمال المتوقع ھذا التقدیراالس تاالأو لبند الموجوداتبعد األخذ في االعتبار االس ورة. تقوم اإلدارةھالكس دوریةبص
تھالكبمراجعة القیمة المتبقیة لألعمار المقدرة  تخدام وطریقة االس تھالك/ اإلطفاءلالس ماثلة م/ اإلطفاءللتأكد من أن طریقة وفترة االس

.الموجوداتللنموذج المتوقع للمزایا االقتصادیة من ھذه 

العمالءمعالعقودفياللتزام األداءالمعاملةسعرتخصیص
یصالمدخالت عندطریقةتطبیقالمجموعةقررت عرتخص عتبر. تالوقتمرورمعاإلیراداتتثبیتیتمحیثاللتزام األداءالمعاملةس

تخدامأنالمجموعة اسعلىاإلیراداتتثبیتتطلبتالتيالمدخالت طریقةاس تیفاء التزام األداءالمجموعةتبذلھاالتيالجھودأس یقدمالس
ل ورة أفض اریعإلتمامالتكلفةبتقدیرالمجموعةتقومالمدخالت طریقةتطبیقعند . فعالً المحققةلإلیراداتص مبلغدیدتحأجلمنالمش

مل.الذي یمكن تثبیتھاإلیرادات قبلمنتقییمھاما تم كالمقاولینقبلمنالمتوقعةوالمطالباتالتحتیةالبنیةتوفیرتكلفةالتقدیراتھذهتش
.لعمالءمع ااألخرىالتعاقدیةبالتزاماتھاالوفاءوتكلفةالمشروعاستشاري
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(تتمة)لمحاسبیة الھامة اواإلفتراضات األحكام والتقدیرات ٢-٢

(تتمة)التقدیرات واإلفتراضات 
المشاریعإنجازتكلفة
اریعإنجازتكلفةبتقدیرالمجموعةتقوم من.تثبیتھایتمالتياإلیراداتإلىالعائدةالتكلفةلتحدیدالمش البنیةتوفیرتكلفةراتالتقدیھذهتتض

اريتقییمعلىبناءً المقاولینجانبمنتقدیمھاالمحتملوالمطالباتالتحتیة تش روعاس األخرىعاقدیةالتبااللتزاماتالوفاءوتكلفةالمش
.للعمالء

الضرائب 
ص  ریعات. یتوجب إجراء أحكام جوھریة لتحدید إجمالي المخص مالیة في بعض التش رائب الدخل واألرباح الرأس ع المجموعة لض تخض

تنادًا إلى التقدیرات المعقولة،  ات، اس ص رائب الحالیة والمؤجلة. تقوم المجموعة بتكوین مخص لطة الضللض طة س رائب لنتائج التدقیق بواس
لطة للبلدان المعنیة التي ت ابقة لعملیات التدقیق من قبل س ص إلى عدة عوامل، مثل الخبرة الس تند مبلغ ذلك المخص عمل فیھا المجموعة. یس

ؤولة. یمكن أن تنتج تلك  ریبة المس لطة الض ریبة وس ع للض أة التي تخض ریبیة من قبل المنش یرات المختلفة لألنظمة الض رائب والتفس الض
سعة من األمور التي تعتمد على الظروف السائدة في أماكن تواجد شركات المجموعة.الفروقات في التفسیرات عن مجموعة وا

یتم تثبیت موجودات الضریبة المؤجلة لخسائر الضریبة غیر المستخدمة إلى الحد الذي یمكن فیھ استخدام األرباح الخاضعة للضریبة مقابل 
ائر. یتوجب على االدارة إجراء أحكام جوھریة  تخدام الخس تنادًا إلى الوقت المرجح اس ریبة المؤجلة الذي یمكن تثبیتھ، اس لتحدید مبلغ الض

ومعدل األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة مع االستراتیجیات المستقبلیة لتخطیط الضریبة.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
رات على االن خفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة في كل تاریخ إلعداد التقاریر تقوم المجموعة بتقییم فیما إذا كانت ھناك أیة مؤش

المالیة. یتم اختبار الموجودات غیر المالیة بخصوص االنخفاض في القیمة عندما تكون ھناك مؤشرات بأن المبالغ المدرجة من غیر الممكن 
اب  یلھا. عندما یتم إجراء احتس تخدامقیمةتحص تقبلیة ، تقدر اإلدارة التدفقاتاالس ید النقد من الموجودات أو وحدات تولالمتوقعة النقدیة المس

القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.احتسابوتختار معدل الخصم المناسب من أجل 

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
جلة في بیان تناداً عندما تكون القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المس ھا اس عار إلى األسالمركز المالي ال یمكن قیاس

ومة. إن المتداولة تمل على نموذج التدفقات النقدیة المخص الیب التقییم التي تش تخدام أس طة، یتم قیاس قیمتھا العادلة باس واق النش في األس
واق الملحوظة عندما یكون ذلك ممكناً، ولكن عندما یكون ذلك غیر ممكن، یتطلب ذلك درجة من المدخالت لھذه النماذج قد أخذت من األس

تمل األحكام على عنداألحكام  وصتحدید القیمة العادلة. تش یولة ومخاطر االئتمان بعض االعتبارات بخص المدخالت مثل مخاطر الس
والتقلبات.

المحاسبیة واإلفصاحاتالسیاسات التغیرات في٣-٢
بعدمفعولھایسرلمولكناإلصدارقیدوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر)أ(

یرات التي اتبعتھا الموحدةبتاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة تثناء المعاییر والتفس ح أعاله)، فإن المعایالمجموعة، باس یر(كما ھو موض
والتفسیرات التالیة كانت قید اإلصدار ولكن لم یسر مفعولھا بعد:والتعدیالت
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(تتمة)المحاسبیة واإلفصاحاتالسیاسات فيالتغیرات ٣-٢
(تتمة)بعدمفعولھایسرلمولكناإلصدارقیدوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر)أ(

ي  دول ار ال ی ع م ال
ر  اری ق ت داد ال إلع

٩المالیة رقم 

بي الدولي رقم األدوات المالیة الذي یحل محل المعیار –٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٣٩المحاس
ابقة من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم - دارات الس . ٩األدوات المالیة: التثبیت والقیاس وجمیع اإلص

ري مفعول  نویة التي تبدأ في أو بعد ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یس ٢٠١٨ینایر ١للفترات الس
مع السماح بالتطبیق المبكر.

ي  دول ار ال ی ع م ال
ر  اری ق ت داد ال إلع

١٧المالیة رقم 

؛)٢٠٢١ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةللفتراتالتعدیالتمفعولیسري(التأمینعقود

ي  دول ار ال ی ع م ال
ر  اری ق ت داد ال إلع

٢المالیة رقم 
ي  دول ار ال ی ع م ال
ر  اری ق ت داد ال إلع

م  ة رق ی ال م ، ١٠ال
بي  والمعیار المحاس

٢٨الدولي رقم 

-الدفعات على أساس األسھم٢المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم التعدیالت على 
ھم اس األس نیف وقیاس معامالت الدفعات على أس نویة التي تبدأ في أو تص ري مفعولھا للفترات الس ١عد ب(یس

)٢٠١٨ینایر 
یة قام مجلس المعاییر المحاسب(بیع أو مساھمة بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الشقیقة أو مشروعھ المشترك

مى، لكن في حالة االتباع المبكر للتعدیالت فإنھ  ریان مفعول ھذه التعدیالت ألجٍل غیر مس الدولیة بتأجیل تاریخ س
یلزم تطبیقھا في المستقبل)؛

)٢٠١٨(التي صدرت في دیسمبر ٢٠١٧–٢٠١٤التحسینات السنویة دورة 
وتتضمن ھذه التحسینات:

یر رقم · رائب الدخل٢٣التفس یرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التقدیرات غیر المؤكدة لض ادر عن لجنة تفس الص
.)٢٠١٩ینایر ١على فترات إعداد التقاریر السنویة والتي تبدأ في أو بعد سري مفعولھ ی(

یراتوالتعدیالتالمعاییرالتباعیكونأنالمجموعةتتوقعال للمجموعةةالموحدالمالیةالبیاناتعلىجوھريتأثیرأعالهالجدیدةوالتفس
.المستقبلفي

المتبعة من قبل المجموعةالجدیدةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت)ب(
بیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة ات المحاس یاس لموحدةامماثلة لتلك المتبعة في إعداد البیانات المالیةالموجزةالمرحلیةالموحدةإن الس

نویة نة المنتھیة في للمجموعةالس مبر ٣١للس تثناء، ٢٠١٨دیس یرات الجدیدة الإتباع المعاییر باس اریة المفعول كما فيوالتفس ینایر١س
نةفياألولىللمرةالجدیدةوالتعدیالتالمعاییرھذهتطبیقتمھأنمنالرغمعلى.٢٠١٩ البیاناتعلىجوھريتأثیرلھایكنلم،٢٠١٩س
نویةالموحدةالمالیة دیدةجمعیار أو تعدیلكلوتأثیرطبیعةإن. للمجموعةالموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتأوللمجموعةالس

:أدناهموضح 

الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التقدیرات غیر المؤكدة حول معالجة ضریبة الدخل٢٣التفسیر رقم 
محاسبي الیقین الذي یؤثر على تطبیق المعیار الیتناول التفسیر معالجة ضرائب الدخل محاسبیاً عندما تنطوي المعامالت الضریبیة على عدم 

، كما أنھ ال یتضمن ١٢ضرائب الدخل. وال ینطبق على الضرائب أو الضرائب خارج نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٢الدولي رقم 
ة.على وجھ التحدید المتطلبات المتعلقة بالفائدة والغرامات المرتبطة بالمعامالت الضریبیة غیر المؤكد

مزایا السداد ذات التعویض السالب-٩التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
، یمكن قیاس أداة الدین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ٩وفقًا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

التعاقدیة " تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم" واألداة یتم األخرى، شریطة أن تكون التدفقات النقدیة 
أن بند ٩االحتفاظ بھا ضمن نموذج العمل المناسب لذلك التصنیف. توضح التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ت المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم" بغض النظر عن الحدث أو الظرف الموجودات المالي یستوفي متطلبات معیار "دفعا
الذي یؤدي إلى اإلنھاء المبكر للعقد وبغض النظر عن الطرف الذي یدفع أو یقبض تعویض معقول عن اإلنھاء المبكر للعقد.
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(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-١٥-

(تتمة)المحاسبیة واإلفصاحاتالسیاسات التغیرات في٣-٢
(تتمة)المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر)ب(

تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا-١٩التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
تتناول طریقة المحاسبة عند حدوث تعدیل للخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا خالل فترة ١٩إن التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ن على یالتقاریر المالیة. تحدد التعدیالت بأنھ في حالة حدوث تعدیل أو تقلیص أو تسویة للخطة خالل فترة التقاریر المالیة السنویة، فإنھ یتع
خدمة تلمنشأة تحدید تكالیف الخدمة الحالیة للفترة المتبقیة بعد تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا، باستخدام االفتراضات االكتواریة المسا

إلعادة قیاس صافي مطلوبات (موجودات) خطة المزایا المحددة التي تعكس المزایا المقدمة بموجب الخطة وموجودات الخطة بعد ھذا الحدث. 
دات) وا تطالب المنشأة كذلك بتحدید صافي الفائدة للفترة المتبقیة بعد تعدیل الخطة أو تقلیصھا أو تسویتھا باستخدام صافي بند مطلوبات (موجكم

الفائدة المحدد الذي یعكس المزایا المقدمة بموجب الخطة وموجودات الخطة بعد ھذا الحدث، ومعدل الخصم المستخدم إلعادة قیاس صافي 
مطلوبات (موجودات) الفائدة المحدد.بند 

الحصص طویلة األجل في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة-٢٨التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
و المشروع على الحصص طویلة األجل في الشركة الشقیقة أ٩توضح التعدیالت أن المنشأة تطّبق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

المشترك التي ال تنطبق علیھا طریقة حقوق الملكیة ولكن، من حیث الجوھر، تشكل جزءاً من صافي االستثمار في الشركة الشقیقة أو المشروع
ً ألنولتر ھذا ایعتبالمشترك (حصص طویلة األجل).  التقاریرإلعدادالدوليالمعیارفيالمتوقعةاالئتمانخسائروذجنمأنیعنيھضیح مناسبا

،٩قمرالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارتطبیقعندبأنھ،التعدیالتتوضحكما. األجلطویلةالحصصھذهعلیقبطین٩رقمالمالیة
في اعتبارھا أي خسائر للشركة الشقیقة أو المشروع المشترك، أو أي خسائر انخفاض في القیمة على صافي االستثمار، یتم المنشأةتضعال

٢٨تثبیتھا كتعدیالت على صافي االستثمار في الشركة الشقیقة والمشروع المشترك تنشأ عن تطبیق المعیار المحاسبي الدولي رقم 
والمشاریع المشتركة.االستثمارات في الشركات الشقیقة

٢٠١٧-٢٠١٥دورة -التحسینات السنویة 

دمج األعمال٣المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
توضح التعدیالت أنھ عندما تسیطر منشأة ما على أعمال في عملیات مشتركة، فإنھا تطبق متطلبات دمج األعمال التي تتم على مراحل بما 

الحصص المحتفظ بھا سابًقا في موجودات ومطلوبات العملیة المشتركة بالقیمة العادلة.في ذلك إعادة قیاس 

الترتیبات المشتركة١١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
شتركة میمكن للطرف المشارك في العملیة المشتركة لكن لیس لدیھ سیطرة مشتركة علیھا، أن یحصل على سیطرة مشتركة على العملیة ال

التي یشكل فیھا نشاط العملیة المشتركة عمًال تجاریًا كما ھو موضح في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة.

ضرائب الدخل١٢المعیار المحاسبي الدولي رقم 
لة للتوزیع أكثر أرباحاً قابتوضح التعدیالت أن نتائج ضریبة الدخل لتوزیعات األرباح ترتبط بشكل مباشر بمعامالت أو أحداث سابقة أنتجت

من ارتباطھا بتوزیعات األرباح على المالكین.

تكالیف االقتراض٢٣المعیار المحاسبي الدولي رقم 
توضح التعدیالت أن المنشأة تتعامل مع أي اقتراض یتم في األساس لتطویر بند موجودات مؤھل كجزء من االقتراض العام عند اكتمال كافة 

الضروریة لتجھیز بند الموجودات لالستخدام المقصود أو البیع.األنشطة 

لیس لھذه التعدیالت / التحسینات أي تأثیر على البیانـات المالیـة الموحدة المرحلیة الموجزة للمجموعة.
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التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة (تتمة)٣-٢

(تتمة)المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر)ب(

عقود اإلیجار وإعادة إدراج أرقام المقارنة١٦اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
عن الصادر٤عقود اإلیجار، والتفسیر رقم ١٧یحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم ١٦إن المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

الصادر عن ١٥لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الذي یحدد ما إذا كان الترتیب یحتوي على عقد إیجار، والقرار رقم 
الصادر عن لجنة تفسیر المعاییر والخاص بتقییم ٢٧لجنة تفسیر المعاییر الخاص بالخصومات على عقود اإلیجار التشغیلیة، والقرار رقم 

طبیعة المعامالت التي تتضمن الشكل القانوني لعقد اإلیجار. ویوضح المعیار مبادئ التثبیت والقیاس والعرض واإلفصاح عن عقود اإلیجار، 
ویطالب المستأجرین بحساب معظم عقود اإلیجار ضمن نموذج میزانیة عمومیة واحد.

بشكٍل جوھري عن المحاسبة بموجب المعیار المحاسبي ١٦یر المالیة رقم ال تتغیر محاسبة المؤجر بموجب المعیار الدولي إلعداد التقار
. یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إما كعقود إیجار تشغیلیة أو كعقود إیجار تمویلیة باستخدام نفس مبادئ التصنیف ١٧الدولي رقم 

أي تأثیر على عقود ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم . وبناًء علیھ، لم یكن التباع١٧كما في المعیار المحاسبي الدولي رقم 
اإلیجار التي تمثل فیھا المجموعة الطرف المؤجر.

باستخدام طریقة االتباع المعدل بأثر رجعي مع تاریخ تطبیق أولي في ١٦قامت المجموعة باتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
اختارت المجموعة استخدام استثناءات االنتقال التي تسمح بتطبیق المعیار فقط على العقود التي تم تحدیدھا مسبقًا على أنھا . ٢٠١٩ینایر ١

الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة في ٤والتفسیر رقم ١٧عقود إیجار تطبق المعیار المحاسبي الدولي رقم 
١٢ق األولي. اختارت المجموعة أیضاً استخدام إعفاءات تثبیت عقود اإلیجار التي، في تاریخ البدء، یكون لھا مدة إیجار مدتھا تاریخ التطبی

شھرًا أو أقل وال تتضمن خیار الشراء ("عقود إیجار قصیرة األجل") وعقود اإلیجار التي یكون فیھا بند الموجودات األساسي ذو قیمة 
منخفضة القیمة").منخفضة ("الموجودات

، قامت ١٦إن المجموعة لدیھا عقود إیجار للفنادق والعقارات السكنیة والتجاریة. قبل اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
نھ عقد إیجار أالمجموعة بتصنیف كل من عقود اإلیجار لدیھا (كمستأجر) في تاریخ البدء كعقد إیجار تشغیلي. تم تصنیف عقد اإلیجار على

ا ھتمویلي إذا تم النقل الجوھري لجمیع المخاطر والمزایا إلى ملكیة بند الموجودات المؤجر إلى المجموعة؛ وبخالف ذلك، تم تصنیفھا على أن
الدخل الموحد نعقد إیجار تشغیلي. في عقد اإلیجار التشغیلي، لم یتم رسملة العقار المؤجر وتم تثبیت دفعات اإلیجار كمصروف تأجیر في بیا

المرحلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار. تم تثبیت أي إیجار مدفوع مقدماً وإیجار مستحق ضمن الموجودات األخرى والذمم 
المدینة والودائع والمصاریف المدفوعة مقدماً والدائنون التجاریون واآلخرون، على التوالي.

، قامت المجموعة بتطبیق منھج واحد للتثبیت والقیاس بالنسبة لجمیع عقود اإلیجار ١٦د التقاریر المالیة رقم عند اتباع المعیار الدولي إلعدا
وھو المستأجر، باستثناء عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات منخفضة القیمة. قامت المجموعة بتثبیت مطلوبات اإلیجار 

ق االستخدام والتي تمثل حق استخدام الموجودات األساسیة. وفقًا لطریقة االتباع المعدل بأثر رجعي، لتسدید دفعات اإلیجار وموجودات ح
في تاریخ التطبیق األولي، وبناًء علیھ تم تثبیت التأثیر التراكمي ١٦قامت المجموعة بتطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

كتعدیل على الرصید االفتتاحي لألرباح غیر الموزعة.للتطبیق األولي للمعیار (إن ُوجد) 

اسبي الدولي حقامت المجموعة بإعادة تقییم ترتیبات اإلیجار من الباطن الحالیة، والتي تم تثبیتھا سابقاً "كعقود إیجار تشغیلیة" وفقاً للمعیار الم
. ١٦م تسجیلھا "كعقد إیجار تمویلي" وفقًا للمعیار المحاسبي الدولي رقبناًء على البنود التعاقدیة المتبقیة لعقد اإلیجار الرئیسي، وتم١٧رقم 

ألف درھم كتعدیالت انتقالیة في األرصدة االفتتاحیة ٣٬٥١٦ألف درھم و٤١٬٥٦٥وتم تسجیل األرباح الناتجة عن عقد اإلیجار التمویلي بمبلغ 
لألرباح غیر الموزعة والحصص غیر المسیطرة على التوالي.
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التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة (تتمة)٣-٢

(تتمة)المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر)ب(

(تتمة)عقود اإلیجار وإعادة إدراج أرقام المقارنة١٦اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

حق االستخدام ومطلوبات اإلیجار الخاصة بالمجموعة والحركات خالل الفترة مبینة أدناه:إن المبالغ الدفتریة لموجودات 

مطلوباتموجودات حق
عقود اإلیجاراالستخدام
ألف درھمألف درھم

٢٠١٩٦٢٧٫٨١٦٣٩٦٫٠٨٨ینایر ١كما في 
٣٢٥٫٩٠٤٣٢٥٫٩٠٤اإلضافات

-)٣٠٬٤٧٧(مصاریف االستھالك
٧٬٣٠٥-الفوائدمصاریف 
)٢٧٬٢٤٦(-المدفوعات

٢٠١٩٩٢٣٬٢٤٣٧٠٢٬٠٥١مارس ٣١كما في 

إعادة إدراج أرقام المقارنة والتغیرات في السیاسة المحاسبیة

خالل الفترة، تمت إعادة إدراج بعض أرقام المقارنة كما یلي:

إمكانیة استرداد اإلیجار المدفوعة مقدمًا والتي تتعلق وإعادة تقییم١٦المالیة رقم بإتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر قامت المجموعة 
وسجلت ، ٢٠١٧بشركتھا التابعة العاملة في المملكة العربیة السعودیة. بناًء على نموذج األعمال المعدل المتبع من قبل الشركة التابعة في سنة 

اإلیجار المدفوع مقدماً بإعادة إدراج أرقام المقارنة.مبلغ لاالنخفاض في القیمة خسائر المجموعة

م یبناًء على القواعد الجدیدة لمؤسسة التنظیم العقاري الصادرة عن حكومة الھند والعدید من الوالیات الھندیة، قامت المجموعة بإعادة تقی
ما یتعلق . وبناًء علیھ، قررت المجموعة أنھ فیابعة في الھندمن قبل الشركة التأحكامھا الخاصة بتوقیت تثبیت اإلیرادات خالل الفترة السابقة

بالمشاریع الخاضعة لقواعد مؤسسة التنظیم العقاري، تنتقل السیطرة على الوحدات العقاریة إلى العمالء في وقتٍ معین، ویجب تثبیت 
اإلیرادات عند اكتمال الوحدات وتسلیمھا.

ة ، قامت اإلدارة بمراعاالسیاسات المحاسبیة والتغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء: ٨لي رقم بناًء على متطلبات المعیار المحاسبي الدو
.٢٠١٨أثر السیاسة المحاسبیة بأثر رجعي وقامت بإعادة إدراج أرقام المقارنة في البیانات المالیة الموحدة لسنة 

، جرى تحدید بعض األخطاء في السنة السابقة والتي تم ٢٠١٦ل في سنة عقب االنتھاء من المعالجة المحاسبیة ألحد عملیات دمج األعما
.عبر إعادة إدراج أرقام المقارنة٢٠١٨تعدیلھا في البیانـات المالیـة الموحدة لسنة 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-١٨-

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة (تتمة)٣-٢

(تتمة)المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر)ب(

(تتمة)إعادة إدراج أرقام المقارنة والتغیرات في السیاسة المحاسبیة

وعالوة على ذلك، تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المستخدم في ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة.

٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
الموحدبیان المركز المالي 

المعادأثرالمعلنة
إدراجھإعادة اإلدراجسابقاً 

ألف درھمألف درھمألف درھم
الموجودات

١٣٬٩٩١٬٥٧٢)٥٣٦٬٩٨٦(١٤٬٥٢٨٬٥٥٨موجودات ومدینون وتأمینات ومصاریف مدفوعة مقدماً أخرى

حقوق الملكیة
٢٤٬٢٩٧٬٩٨٧)٤٩٤٬٤٦٤(٢٤٬٧٩٢٬٤٥١أرباح غیر موزعة 

٨٬٧٤٨٬٩٨٤)٤٢٬٥٢٢(٨٬٧٩١٬٥٠٦حصص غیر مسیطرة 

٢٠١٨ینایر ١في 
بیان المركز المالي الموحد

المعادأثرالمعلنة
إدراجھإعادة اإلدراجسابقاً 

ألف درھمألف درھمألف درھم
الموجودات

١٠٬٥٠٥٬٧٩١)٥٧٠٬٠٨٨(١١٬٠٧٥٬٨٧٩موجودات ومدینون وتأمینات ومصاریف مدفوعة مقدماً أخرى

حقوق الملكیة
٢٣٬٦١١٬٢٥٤)٥٢٥٬٦٢١(٢٤٬١٣٦٬٨٧٥أرباح غیر موزعة 

٧٬٦٢٥٬٦٤٦)٤٤٬٤٦٧(٧٬٦٧٠٬١١٣حصص غیر مسیطرة 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-١٩-

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة (تتمة)٣-٢

(تتمة)المجموعةقبلمنالمتبعةالجدیدةوالتعدیالتوالتفسیراتالمعاییر)ب(

(تتمة)إعادة إدراج أرقام المقارنة والتغیرات في السیاسة المحاسبیة

بیان الدخل الموحد المرحلي وبیان الدخل الشامل الموحد المرحلي

المعادأثرالمعلنة
إدراجھإعادة اإلدراجسابقاً 

ألف درھمألف درھمألف درھم
:٢٠١٨مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

٥٬٥٨٦٬٢٢٣٣٤٢٬٤٥٤٥٬٩٢٨٬٦٧٧اإلیرادات
)٢٬٨٣٩٬٩٠٠()١٤٤٬٨١٠()٢٬٦٩٥٬٠٩٠(تكالیف اإلیرادات

)٩٢٣٬١٥٣()٨٬٢٧١()٩١٤٬٨٨٢(مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة
٧٩٬١٠٩١٠٬٦٠٨٨٩٬٧١٧دخل تشغیلي آخر

)٢٦٬٣٦٠(٤٬٠٦١)٣٠٬٤٢١(مصاریف تشغیلیة أخرى
٢٠٬٧٤٦)٥٬٥٣٥(٢٦٬٢٨١دخل آخر

)٢١٬٢٣٥(١٢٬١٨٧)٣٣٬٤٢٢(مصاریف ضریبة الدخل
)١٩٤٬١٧٠(٣٢٬٦٩٢)٢٢٦٬٨٦٢(الزیادة في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة

ربح السھم العائد إلى مساھمي الشركة األم:
٠٫٢١٠٫٠٢٠٫٢٣الربح األساسي والمخفف للسھم (درھم)-

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

اإلیراداتتحقق

لبیع العقاراتالعمالءعقودمناإلیرادات
اسعلىالعمالءعقودمناإلیراداتالمجموعةثبتت رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاركما ظھر في خطواتخمسمننموذجأس
١٥:

نفاذینشأ بموجبھ حقوق والتزامات واجبھ الأكثرأوطرفینبیناتفاقأنھعلىالعقدیعرف: العمیلمعالعقودأوالعقدتحدید-١الخطوة رقم 
.بھاالوفاءیجبعقدلكلمعاییرویحدد

.للعمیلخدمةأوسلعةنقلبالعمیلمعالعقدفيوعدھوالتزام األداء:العقدفياألداءالتزامات تحدید-٢الخطوة رقم 
عرتحدید-٣الخطوة رقم  عر: المعاملةس ائعنقلمقابلفيیحق لھاأنالمجموعةتتوقعالمبلغ الذيالمعاملة ھوس لتي االخدماتأوالبض

.ثالثةأطرافعننیابةً ُحصلتالتيالمبالغباستثناء،العمیل بھاوعدت
فإن،لألداءالتزامیحتوي على أكثر منالذيالعقد: بخصوصالعمالءعقودفياألداءاللتزامات المعاملةسعرتخصیص-٤الخطوة رقم 

وف المجموعة صس عرتخص يفمن حقھایكونأنالمجموعةالتزام لألداء بقیمة تعكس المبلغ الذي تتوقعلكلمعاملةس
.التزام أداءكلاستیفاءمقابل

.داءاألالتزامالمنشأةتستوفي)كماأو(ماعنداإلیراداتتثبیت-٥الخطوة رقم 

:التالیةالشروطأحدتحققإذاالوقت،مرورمعاإلیراداتتثبیتوداء األالتزاممجموعةالتستوفي
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

(تتمة)اإلیراداتتحقق

(تتمة)لبیع العقاراتالعمالءعقودمناإلیرادات
المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لھا؛ أومتزامنوقتفيعلى ویستھلك العمیلیحصل-١
أو؛أو تحسین بند الموجوداتإنشاءبمجرد یسیطر علیھ العمیلیحسن بند موجوداتأوةالمجموعأداءینشئ-٢
.اآلنحتىنجزالمألداءادفعاتفيملزم حقةوللمنشأمجموعةللبدیلاستخدامذوبند موجوداتةالمجموعأداءینشئال-٣

.داءألاالتزام ما یتم فیھ استیفاءوقتفياإلیراداتتثبیتیتمأعاله،المذكورةالشروطأحدتحققلمالتيبخصوص التزامات األداء

المبلغ أساسعلىعن ذلك بند موجودات العقدالتي وعدت بھا، ینشأ الخدماتأوالسلعتقدیمخاللمناألداء اللتزامالمجموعةاستیفاء عند
المثبت تنشأ مطلوبات العقد.اإلیراداتمبلغالمبلغ المقبوض من العمیلیتجاوزعندما . المحقق من خالل األداء

تحق القبض، مع األخذ بعین االعتبار البنود التعاقدیة الم تثناء لدفعاتلحددةیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المس باس
رائب وم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید فیما إذا كانت تعمل الض ي أم كووالرس . كیلكمورد رئیس

في جمیع ترتیبات إیراداتھا.كمورد رئیسياستنتجت المجموعة بأنھا تعمل 

ادیة إلى المجموعة وإن المرحليالموحدیتم تثبیت اإلیرادات في بیان الدخل إلى الحد الذي یكون فیھ من المرجح تدفق المزایا االقتص
اإلیرادات والتكالیف، حیثما ینطبق، یمكن قیاسھا بصورة معقولة.

اإلیجار من تأجیر العقارات االستثماریةدخل
غیلي لیتم تثبیت دخل اإلیجار  روط عقود اإلیجار على مدى لعقارات الناتج من عقود اإلیجار التش م، وفقاً لش تثماریة، بعد تنزیل الخص االس

، إال إذا كان ھناك اساس بدیل أكثر تمثیًال لنمط المزایا المستمدة من بند الموجودات المؤجر.فترة اإلیجار على أساس منظم

الفوائددخل
مقبوضات وبموجبھا فإن السعر المستخدم یخفض بالضبطليالفائدة الفعسعر الفوائد على أساس االستحقاق باستخدام طریقة دخلیتم تثبیت 

لمالي.البند الموجوداتالقیمة المدرجة صافيإلىيالماللبند الموجوداتالمتوقعالمقدرة من خالل العمر المستقبلیة التدفقات النقدیة 

التطویرخدمات
مرحلةلىإبالرجوعمعقولةبصورةالمعاملةعوائدتقدیریمكنعندماالعقاري التطویر مشاریع إدارة خدمات تقدیم مناإلیراداتتثبیتیتم

ورة معقولة، یتم تثبیت اإلیرادات فقط إلى الحد الذي .اعداد التقاریر المالیةبتاریخالتزام التطویر إتمام عندما ال یمكن قیاس النتائج بص
تكون فیھ المصاریف التي أنفقت قابلة للتحصیل.

برنامج والء العمالء
م "یو من إعمار"، والذي یتیح للعمالء تجمیع النقاط عند قیامھم باإلنفاق في أي من فنا غیل برنامج نقاط الوالء، باس ق دتقوم المجموعة بتش

أأو وحدات الترفیھ في المجموعة.  لأداءالتزامالوالءنقاطعنینش یصویتم. جوھریاً حقاً العمیلتمنححیثمنفص عرسمنجزءتخص
عرعلىبناءً للعمالءالممنوحةالوالءنقاطإلىالمعاملة بي،الفرديالبیعس ویتم. النقاطترداداسلحینعقودمطلوباتكبندتثبیتھویتمالنس

تردادعنداإلیراداتتثبیت طةالمنتجاتاس عرتقدیرعند. العمیلبواس عالوالء،لنقاطالفرديالبیعس احتمالیةبارھااعتفيالمجموعةتض
رصیدعلىدیالتتعوأيسنوي،ربعبشكلٍ استردادھاسیتمالتيللنقاطتقدیراتھابتحدیثالمجموعةوتقوم. النقاطباستردادالعمیلیقومأن
.اإلیراداتمقابلتسویتھایتمالعقودمطلوباتبند
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

الثابتةالموجودات 
جل  تھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمةبالتكلفة الموجودات الثابتةتس ًا االس ط الث.ناقص تھالك على أساس طریقة القس ب االس ابت یحتس

على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة كما یلي:

سنوات١٥-٢التحسینات على العقارات المستأجرة
سنوات٥-١(ضمن األراضي والمباني)مراكز البیع

سنة٤٥-١٠مباني
سنوات٥–٢الكمبیوتر والمعدات المكتبیةأجھزة 

سنة٢٠–٣اآلالت والمكائن والمعدات الثقیلة
سنوات٥-٣سیارات

سنوات١٠-٢أثاث وتركیبات
سنة٢٥-٢موجودات للترفیھ والتسلیة وموجودات أخرى

األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام وطریقة االستھالك دوریًا للتأكد واألراضياستھالك علىال یتم احتساب 
المتوقع للمزایا االقتصادیة من ھذه الموجودات.للنموذجمن أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة 

اریف التي تنفق إلحالل أحد رإن المص بیاً بنود الموجودات الثابتة التي عناص طب القیتعالج محاس ملتھا وتش لة یتم رس ورة منفص مة بص
تقبلیة للبند ادیة المس ملتھا فقط عندما تزید من المزایا االقتص اریف الالحقة األخرى فیتم رس ر الذي تم إحاللھ. أما المص المدرجة للعنص

عند حدوث المصاریف.المرحليالموحدالدخل ریف األخرى في بیان المتعلق بالموجودات الثابتة. یتم تثبیت جمیع المصا

یر األحداث أو التغیرات في الظروف إلى عدم  وص االنخفاض في القیمة عندما تش یتم مراجعة القیمة المدرجة للموجودات الثابتة بخص
یل القیمة المدرجة بھا. عندما تزید القیمة المدرجة یلھاللموجودات الثابتةإمكانیة تحص ائر فإنھ یتم تثبیت خ،عن القیمة الممكن تحص س

یلھالدخل الموحد المرحليفي بیان في القیمةاالنخفاض ًا تكالیف بیع الموجودات الثایمثل. إن المبلغ الممكن تحص بتةالقیمة العادلة ناقص
ثناء سیر األعمال أممكن تحصیلھ من بیع الموجودات الثابتة المبلغ الإن القیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع تمثل. أیھما أعلىماستخدالاقیمةو

ھي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المخصومة المستقبلیة المتوقعة من استمرار استخدام الموجودات الثابتة ومن قیمة االستخدامبینماالعادیة
مدة استخدامھا.عند نھایة استبعادھا

ائر  جیل عكس خس ائر االنخفاضیتم تس ر بأن خس ابقة عند وجود مؤش نوات الس المثبتة في القیمةاالنخفاضفي القیمة المثبتة في الس
للموجودات الثابتة لم تعد موجودة أو تم تخفیضھا.

موجودات حق االستخدام
تم قیاس األساسي لالستخدام). یتقوم المجموعة بتثبیت موجودات حق االستخدام في تاریخ بدء عقد اإلیجار (أي، تاریخ توفر بند الموجودات 

ر. اموجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أي استھالك متراكم وخسائر انخفاض القیمة، وتعدیلھا لغرض أي إعادة تقییم لمطلوبات عقد اإلیج
یجار التي دة ومدفوعات عقد اإلتشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإلیجار المثبت والتكالیف المباشرة األولیة المتكب

ات دتمت في أو قبل تاریخ البدء، ناقصاً أي حوافز إیجار مستلمة. إذا لم تكن المجموعة متأكدة بشكل معقول من الحصول على ملكیة بند الموجو
ى مدى األعمار المقدرة المؤجر في نھایة مدة عقد اإلیجار، یتم استھالك موجودات حق االستخدام المثبتة على أساس القسط الثابت عل

لالستخدام ومدة عقد اإلیجار، أیھما أقصر. تخضع موجودات حق االستخدام إلى انخفاض القیمة.

العقارات االستثماریة
تثماریة. یتم قیاس العقارات  نیفھا كعقارات اس ل یتم تص عر أفض تقبل بس إن العقارات المحتفظ بھا للتأجیر أو ألغراض بیعھا في المس

لقسط . ویتم تحمیل االستھالك على أساس طریقة اخسائر متراكمة لالنخفاض في القیمةاالستثماریة بالتكلفة ناقصًا أي استھالك متراكم وأي 
مدى األعمار المقدرة لالستخدام كما یلي:الثابت على 

سنة٤٥-١٠المباني
سنوات١٠-٤وتركیبات وغیرھاأثاث 

سنوات١٠-٣موجودات ثابتة

ال یتم تحمیل استھالك على األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. 
كد من أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزایا االستھالك بصورة دوریة للتأطریقة یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام و

.الموجوداتاالقتصادیة من ھذه 
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(تتمة)العقارات االستثماریة
تثماریة إلى عقارات لغرض التطویر فقط عندما یكون ھناك تغییر في ح بالبدء فیتم تحویل العقارات من عقارات اس تخدام موض ي االس

التطویر لغرض البیع. تتم ھذه التحویالت بالقیمة المدرجة للعقارات بتاریخ التحویل.

وعي إذافیماتقریر مالي بتحدیدتقوم المجموعة بتاریخ كل  ت قیمتھا. عندما یزیبكان یوجد دلیل موض تثماریة قد انخفض د أن العقارات االس
. المرحلىالموحددخلالفي بیان في القیمةالستثماریة عن المبلغ الممكن تحصیلھ فإنھ یتم تثبیت خسائر االنخفاضالمبلغ المدرج للعقارات ا

الممكن . إن صافي سعر البیع ھو المبلغأیھما أعلىوقیمة االستخدامإن المبلغ الممكن تحصیلھ یمثل صافي سعر بیع العقارات االستثماریة 
ي القیمة الحالیة ھقیمة االستخدامبینماناقصًا التكالیف ذات الصلةاالستثماریة حسب األسعار السائدة في السوقتحصیلھ من بیع العقارات 

قدرة.عند نھایة أعمارھا الماستبعادھااستمرار استخدام العقارات االستثماریة ومن ةجینتحدوثھا للتدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقع 

لعقارات لتة أن خسائر االنخفاض في القیمة المثببعكس خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة في السنوات السابقة عند وجود مؤشر تسجیلتمی
تم تخفیضھا.أو موجودة لم تعداالستثماریة 

ملموسةات غیر موجود
ل بالتكلفة عند التثبیت  كل منفص تحوذة بش ة المس ةاألولي.یتم قیاس الموجودات غیر الملموس وتكون تكلفة الموجودات غیر الملموس

تحواذ. و تحوذ علیھا في دمج أعمال ھي قیمتھا العادلة بتاریخ االس ة بالتكلالحقاً للتثبیت األولي، المس فة یتم إدراج الموجودات غیر الملموس
ت ائر متراكمة لالنخفاض في القیمة. ویتم تقییم أعمار االس ًا أي إطفاء متراكم واي خس ة إما على أنھا ناقص خدام للموجودات غیر الملموس

محددة أو غیر محددة.

وص االنخفاض في  ادیة ویتم تقییمھا بخص تخدام االقتص ب أعمار االس ة ذات أعمار محددة یتم إطفاؤھا بحس إن الموجودات غیر الملموس
ة القیمة. یتم مر ة قد تكون منخفض ر بأن الموجودات غیر الملموس وص الموجودات القیمة عند وجود مؤش اجعة فترة وطریقة اإلطفاء بخص

ذج وغیر الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األقل في نھایة كل فترة تقاریر مالیة. إن التغیرات في أعمار االستخدام المتوقعة أو النم
منة في بند الموجودات یتم مراعاتھا تقبلیة المتض ادیة المس تھالك للمزایا االقتص كل المالئم، لتغییر فترة وطریقة اإلطفاء، بالشالمتوقع لالس

وتعامل على أنھا تغیرات في التقدیرات المحاسبیة. یتم تثبیت مصاریف اإلطفاء بخصوص الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار محددة في 
.المرحليبیان الدخل الموحد

حددة، بل یتم اختبارھا بخصوص االنخفاض في القیمة سنویاً، إما على ال یتم إطفاء الموجودات غیر الملموسة ذات أعمار االستخدام غیر الم
نویاً لتحدید ما إذا كان عمر  تخدام غیر المحددة س توى الوحدة المنتجة للنقد. وتتم مراجعة تقییم أعمار االس توى الفردي أو على مس المس

تغییر عمر االستخدام من غیر محدد إلى محدد بشكٍل مستقبلي.االستخدام غیر المحدد یظل مدعوماً. وفي حالة ما إذا كان غیر مدعوم، یتم

یتم احتساب اإلطفاء على أساس طریقة القسط الثابت على مدى العمر المقدر لالستخدام كما یلي:

غیر محددةالشھرة
غیر محددةالعالمة التجاریة

سنوات٥العالقة مع العمالء
سنوات٣البرمجیات

لة من  افي المبالغ المحص ة على أنھا الفرق بین ص ائر الناتجة عن التوقف عن تثبیت بند موجودات غیر ملموس یتم قیاس األرباح أو الخس
عند التوقف عن تثبیت بند الموجودات.المرحلي االستبعاد والمبلغ المدرج لبند الموجودات، ویتم تثبیتھ في بیان الدخل الموحد 
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العقارات لغرض التطویر
نیف العقارات  تحوذةیتم تص اؤھاالمس اءأو التي تم إنش یر األعمال العادیةلغرض البیعأو قید اإلنش ویتم یركعقارات لغرض التطوأثناء س

تشمل التكلفة: بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقھا أیھما أقل.إدراجھا

حقوق ملكیة ألراضي التملك الحر واألراضي المستأجرة.·
ولإلنشاءالمبالغ المدفوعة إلى المقاولین ·
رائب تحویل العقار · میم والتخطیط وتكالیف إعداد الموقع واألتعاب المھنیة للخدمات القانونیة وض تكالیف االقتراض وتكالیف التص

ت العالقة.وتكالیف اإلنشاء غیر المباشرة والتكالیف األخرى ذا

عر البیع التقدیري افي القیمة الممكن تحقیقھا س وق بتاریخ إعداد التقاریر ویتم یمثل ص عار الس تنادًا إلى أس یر األعمال العادیة، اس أثناء س
خصمھا بالقیمة الزمنیة لألموال إذا كانت جوھریة، ناقصاً التكالیف حتى اإلنجاز والتكالیف المقدرة للبیع. 

روفة على یتم تحدید تك لفة العقارات لغرض التطویر المثبتة في بیان الدخل الموحد المرحلي عند البیع بالرجوع إلى التكالیف المحددة المص
العقارات المباعة وتخصیص أیة تكالیف غیر محددة استنادًا إلى الحجم النسبي للعقارات المباعة.

تطویر على أساس سنوي.المدرجة للعقارات لغرض الالقیمقوم اإلدارة بمراجعة ت

األدوات المالیة المشتقة
عار ھا لمخاطر أس تقة إلدارة تعرض عارالفائدة ومخاطرتدخل المجموعة في أدوات مالیة مش مل عقود أس رف العمالت األجنبیة، وتش ص

تقات ویتم إعاد تقات في البدایة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقد المش رف العمالت األجنبیة اآلجلة. یتم تثبیت المش ھا الحقًا بقیمتھا ة قیص اس
نیف المشتقات مباشرة ما لم یتم تصلموحد المرحلياالدخل بنھایة فترة إعداد التقاریر. یتم تثبیت األرباح أو الخسائر الناتجة في بیان العادلة

نیف الموحد الدخل ن توقیت التثبیت في بیان حالة فإالھذه كأداة تحوط، في عة العالقة التحوطیة. تقوم المجموعة بتص مد على طبی یعت
العمالت األجنبیة لاللتزامات المؤكدة (تحوطات التدفقات النقدیة).أسعارأسعار الفائدة ومخاطرالمشتقات كتحوطات لمخاطر

مالي.طلوباتمبند كمالي، ویتم تثبیت المشتقات بالقیمة العادلة السالبة كبند موجوداتیتم تثبیت المشتقات بالقیمة العادلة الموجبة 

محاسبة التحوط
الفائدة أسعارالعادلة أو تحوطات التدفقات النقدیة. یتم احتساب تحوطات مخاطرتصنف المجموعة بعض أدوات التحوط إما تحوطات القیمة 

رف العمالت األجنبیة لاللتزامات المؤكدة كتحوطات التدفقات النقدیة. عند بدء عالقة التحوط تقوم ومخاطر لعالقة بتوثیق االمجموعةص
أنھ، مع أھداف إدارة المخاط تراتیجیةر بین أداة التحوط والبند المتحوط بش افة لذلك، عند واالس لدیھا للقیام بمعامالت تحوط متنوعة. باإلض

ویة التغیرات في القیم تمراریة، تقوم المجموعة بتوثیق ما إذا كانت أداة التحوط عالیة الفعالیة في تس اس مبدأ االس بدء التحوط وعلى أس
العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط بشأنھ.

ائق على تحدید أداة التحوط والبند المتحوط بشأنھ وطبیعة المخاطر المتحوط بشأنھا وكیف ستقوم المجموعة بتقییم ما إذا كانت تشتمل الوث
عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالیة التحوط (بما في ذلك تحلیل مصادر فعالیة التحوط وكیفیة تحدید معدل التحوط).

إذا كانت تستوفي جمیع متطلبات الفعالیة التالیة:تؤھل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط
ھناك "عالقة اقتصادیة" بین البند المتحوط بشأنھ وأداة التحوط؛·
إن تأثیر مخاطر االئتمان ال "یسیطر على تغیرات القیمة" التي تنتج عن ھذه العالقة االقتصادیة؛·
البند المتحوط بشأنھ الذي تتحوط المجموعة بشأنھ فعلیًا وكمیة أداة التحوط إن معدل التحوط لعالقة التحوط ھو نفسھ الناتج عن كمیة ·

التي تستخدمھا المجموعة فعلیاً لتحوط ھذه الكمیة من البند المتحوط بشأنھ.

ود التالیة.نإن التحوطات التي تفي بجمیع معاییر التأھل لمحاسبة التحوط یتم معالجتھا محاسبیاً، وھي موضحة بمزید من التفاصیل في الب
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تحوطات القیمة العادلة
ة للبند لإن التغیرات في القیمة العادلة ألداة التحوط یتم تثبیتھا في بیان الدخل الموحد المرحلي كمصاریف أخرى. إن التغیرات في القیمة العاد

بشأنھ العائدة لبند المخاطر المتحوط بشأنھ یتم تسجیلھا كجزء من القیمة المدرجة للبند المتحوط بشأنھ، وتثبت كذلك في بیان الدخل المتحوط 
الموحد المرحلي كمصاریف أخرى.

رباح أو الخسائر المدرجة ضمن األبالنسبة لتحوطات القیمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة بالتكلفة المطفأة، یتم إطفاء أي تعدیل على القیمة 
ي فعلى مدى الفترة المتبقیة من التحوط باستخدام طریقة سعر الفائدة الفعلي. یمكن أن یبدأ إطفاء سعر الفائدة الفعلي بمجرد وجود تعدیل و

متحوط بشأنھا.موعد أقصاه عندما یتوقف تعدیل البند المتحوط بشأنھ للتغیرات في قیمتھ العادلة العائدة إلى المخاطر ال

وفي حالة التوقف عن تثبیت البند المتحوط بشأنھ، یتم تثبیت القیمة العادلة غیر المطفأة فورًا في بیان الدخل الموحد المرحلي.

لمخاطر اعند تصنیف التزام مؤكد غیر مثبت كبند متحوط بشأنھ، فإن التغیر التراكمي الالحق في القیمة العادلة لاللتزام المؤكد العائد إلى 
المتحوط بشأنھا یتم تثبیتھا كبند موجودات أو بند مطلوبات، مع تثبیت أرباح أو خسائر مقابلة في بیان الدخل الموحد المرحلي.

تحوطات التدفقات النقدیة
وطات ضمن احتیاطي تحإن الجزء الفعال من الربح أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط یتم تثبیتھ في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي 

دیة إلى قالتدفقات النقدیة، بینما یتم تثبیت الجزء غیر الفعال فورًا في بیان الدخل الموحد المرحلي. ویتم تعدیل احتیاطي تحوطات التدفقات الن
ھما أقل.األرباح أو الخسائر التراكمیة على أداة التحوط والتغیر التراكمي في القیمة العادلة للبند المتحوط بشأنھ، أی

من ضإن الجزء غیر الفعال المتعلق بعقود العمالت األجنبیة یتم تثبیتھ كمصاریف أخرى، والجزء غیر الفعال المتعلق بعقود السلع یتم تثبیتھ 
الدخل التشغیلي اآلخر أو المصاریف.

، اآلجل في بیان الدخل الشامل الموحد المرحليتقوم المجموعة بتصنیف الجزء الفوري للعقود اآلجلة فقط كأداة تحوط. ویتم تثبیت الجزء 
ویتم تجمیعھ في عنصر منفصل لحقوق الملكیة تحت بند احتیاطي تكلفة التحوط.

إذا .إن المبالغ المتراكمة في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي یتم معالجتھا محاسبیاً، على حسب طبیعة المعاملة المتحوط بشأنھا المعنیة
املة المتحوط بشأنھا الحقاً تثبیت بند غیر مالي، یتم حذف المبلغ المتراكم في حقوق الملكیة من العنصر المنفصل لحقوق الملكیة نتج عن المع

نوع نویتم تضمینھ في التكلفة المبدئیة أو المبلغ المدرج اآلخر لبند الموجودات أو بند المطلوبات المتحوط بشأنھ. وال یعتبر ذلك تعدیًال م
التصنیف ولن یتم تثبیتھ ضمن بنود الدخل الشامل األخرى للفترة. وینطبق ذلك أیضًا عندما تصبح المعاملة المتوقعة المتحوط بشأنھا إعادة 

لبند موجودات غیر مالیة أو بند مطلوبات غیر مالیة فیما بعد التزاماً مؤكدًا تنطبق علیھا محاسبة التحوط بالقیمة العادلة.

تدفقات نقدیة أخرى، ُیعاد تصنیف المبلغ المتراكم في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي إلى بیان الدخل الموحد بالنسبة ألي تحوطات
كتعدیل إعادة تصنیف في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللھا التدفقات النقدیة المتحوط بشأنھا على األرباح أو الخسائر.

التدفقات النقدیة، یجب أن یظل المبلغ المتراكم في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي في بنود الدخل الشامل وفي حالة توقف محاسبة تحوط 
إلى بیان األخرى المتراكمة إذا كانت التدفقات النقدیة المستقبلیة المتحوط بشأنھا ال تزال متوقعة الحدوث. وإال سیتم إعادة تصنیف المبلغ فوراً 

ل إعادة تصنیف. وبعد التوقف، في حالة حدوث تدفقات نقدیة متحوط بشأنھا، فإن أي مبلغ متبقي في بنود الدخل الشامل الدخل الموحد كتعدی
المتراكمة یجب معالجتھ محاسبیاً على حسب طبیعة المعاملة المعنیة كما ھو موضح أعاله.

تحوط صافي االستثمارات في عملیات خارجیة
عملیة خارجیة، بما في ذلك تحوط البند النقدي الذي تتم معالجتھ محاسبیًا كجزء من صافي االستثمار، تتم إن تحوطات صافي االستثمار في 

وط كبنود حمعالجتھا محاسبیاً بطریقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدیة. ویتم تثبیت أرباح أو خسائر أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من الت
م تثبیت أي أرباح أو خسائر تتعلق بالجزء غیر الفعال في بیان الدخل الموحد المرحلي. وعند استبعاد العملیة دخل شامل أخرى، في حین یت

الخارجیة، یتم تحویل القیمة التراكمیة ألي أرباح أو خسائر مدرجة ضمن حقوق  الملكیة إلى بیان الدخل الموحد المرحلي.
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خیار البیع على الحصص غیر المسیطرة
یطرة بند مطلوبات مالي. ویتم في البدایة  ص غیر مس طة حص ركة التابعة المحتفظ بھا بواس ص الش أ عن خیار البیع الخطي على حص ینش

تحق الدفع بموجب الترتیب بالقیمة  بح مس رًة في حالحالیةتثبیت بند المطلوبات الذي یص ترداد مع إدراج قید مقابل مباش قوق لمبلغ االس
.الدخل الموحد المرحليبیان الملكیة. ویتم تثبیت التغییرات الالحقة على القیمة العادلة لبند المطلوبات في 

الموجودات المالیة
راء أو بیع متاجرة عند إجراء معاملةتاریخ البوالتوقف عن تثبیتھا كموجودات مالیةیتم تثبیت جمیع الموجودات المالیة  موجوداتبندش

المالي خالل جدول زمني معلن من قبل السوق المعني. یتم قیاس الموجودات المالیة بند الموجوداتمالي بموجب عقد تتطلب شروطھ تسلیم 
أو من ل األخرىخل الشامدبنود الة العادلة من خالل في البدایة بالتكلفة، زائدًا تكالیف المعامالت باستثناء الموجودات المالیة المصنفة بالقیم

ھا في البدایة بالقیمة العادلة.  ائر التي تم قیاس در بھا فواتیر والتي الخالل األرباح أو الخس إن المدینین التجاریین والذمم المدینة التي لم تص
ر تمویل جوھري أو التي قامت المجموعة بتطبیق بعض  تثناءات التيتحتوي على عنص عر االس ھا بس أنھا، یتم قیاس مح بھا المعیار بش یس

كل كامل.١٥المعاملة المحدد بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  إماالحقاً، یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة المثبتة بش
بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة.

اط في إن القیمة العادلة لألدوات الم واقالیة التي یتم تداولھا بنش عار العطاءات المتداولة في أس مالیة منظمة یتم تحدیدھا بالرجوع إلى أس
بة للمطلوبات وذلك عند إقفال األعمال بتاریخ إعداد التقاریر المالیة. في حالة عدم توف عار العروض بالنس بة للموجودات وأس وق بالنس رالس

الرجوع إلى األسعار المعلنة لدى الوسطاء أو التّجار.أسعار متداولة في السوق، یتم 

عر المتغیر والودائع  یرةإن القیمة العادلة للس ات االئتمانیة ھي القیم المدرجة بھا. إن القیمة المدرجة ھي تكلفة الودیعة القص س في المؤس
تحقة. إن القیمة العادلة للودائع التي تترتب علیھا فوائد ثابتة ی ووالفائدة المس الیب التدفقات النقدیة المخص تخدام أس م تم تقدیرھا باس مة. تخص

التدفقات النقدیة المتوقعة بأسعار السوق الحالیة لألدوات المشابھة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.

تصنیف الموجودات المالیة
عة التعاقدیة للموجودات المالیة ونموذج أعمال المجمویعتمد تصنیف الموجودات المالیة عند التثبیت األولي على خصائص التدفقات النقدیة 

خرى، إلدارة ھذه الموجودات. لكي یتم تصنیف الموجودات المالیة وقیاسھا بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األ
تقییم والفائدة على المبلغ األساسي القائم. یشار إلى ھذا الیجب أن تنتج عنھا التدفقات النقدیة التي ھي فقط عبارة عن دفعات المبلغ األساسي

باسم اختبار دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ویتم إجراؤه على مستوى األداة.

صِدر بتعریف "حقوق الملكیة" للمألغراض تصنیف الموجودات المالیة فإن األداة المالیة ھي "أداة حقوق الملكیة" إذا كانت غیر مشتقة وتفي 
األدوات المالیة: العرض) باستثناء بعض األدوات القابلة للبیع غیر المشتقة المعروضة كحقوق –٣٢(بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

ملكیة من قبل المصِدر. إن جمیع الموجودات المالیة غیر المشتقة األخرى ھي "أدوات دین".

لملكیةاستثمارات حقوق ا
خرى إن جمیع الموجودات المالیة التي ھي عبارة عن استثمارات حقوق الملكیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إما من خالل بنود الدخل الشامل األ

قاریر د التأو من خالل األرباح أو الخسائر. ویعتبر ھذا خیار غیر قابل لإللغاء اتخذتھ المجموعة عند اإلتباع المبكر للمعیار الدولي إلعدا
المرحلة األولى أو ستتخذه عند االستحواذ الالحق الستثمارات حقوق الملكیة إال إذا كانت استثمارات حقوق الملكیة محتفظ –٩المالیة رقم 

األرباح أو الخسائر من استبعاد استثمارات حقوق .إنبھا للمتاجرة وفي ھذه الحالة یجب أن تقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إن دخل توزیعات األرباح لجمیع استثمارات حقوق الملكیة یتم تسجیلھا من خالل بیان الدخل الموحد عند استحقاق الملكیة ال یتم تدویرھا.

ء من تكلفة بند الموجودات المالیة، وفي ھذه الدفعة الخاصة بھا، باستثناء عندما تستفید المجموعة من ھذه المبالغ المحصلة كاسترداد جز
امل شالحالة یتم تثبیت ھذه األرباح في بنود الدخل الشامل األخرى. إن أدوات حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل بنود الدخل ال

األخرى ال تخضع لتقییم االنخفاض في القیمة.
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(تتمة)الموجودات المالیة

(تتمة)استثمارات حقوق الملكیة
اختارت المجموعة أن تصنف بشكٍل غیر قابل لإللغاء استثمارات حقوق الملكیة غیر المدرجة الخاصة بھا كموجودات مالیة مقاسة بالقیمة 

العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

أدوات الدین
امل األخرى یتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل  نیفھا بالتكلفة المبنود الدخل الش نیفھا بالتكلفة المطفأة. یتم تص طفأة إال إذا تم تص

فقط إذا:

وتم االحتفاظ ببند الموجودات ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ ببند الموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة·
ي والفائدة على · اس ر على دفعات للمبلغ األس إذا كانت البنود التعاقدیة ألداة الدین تؤدي، بتواریخ محددة، إلى تدفقات نقدیة تقتص

المبلغ األساسي القائم.

النقدیة وشبھ النقدیة
لتي تستحق البنوك والودائع القصیرة األجل امن النقد في الصندوق واألرصدة لدى النقدیة وشبھ النقدیة تتألفلغرض بیان التدفقات النقدیة، 

رصید السحب على المكشوف من البنوك.تنزیلفي األصل خالل ثالثة أشھر أو أقل بعد 

فواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونال
یر قابلة للتحصیل، غتجاریونالمدینونعندما یصبح ال. المتوقعةالخسائر االئتمانیة بقیمة الفاتورة األصلیة ناقصًا تجاریونالمدینونالظھر ی

سابق، یتم تحویلھا إلى  یان بیتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. إن المبالغ المحصلة الحقًا والتي تم شطبھا في وقت 
الدخل الموحد المرحلي.

روط  در بھا بتاریخ إعداد التقاریر المالیة ووفقاً لش در بھا فواتیر على أنھا ذمم مدینة لم یص االتفاقات، تدرج الخدمات المقدمة والتي لم یص
فواتیر.

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
نفة  عر الفوريالعمالتتلك في أجنبیة یتم تحدیدھا عمالتبإن القیمة العادلة للموجودات المالیة المص ائدااألجنبیة ویتم تحویلھا بالس عند لس

نفة صنھایة فترة إعداد التقاریر. تشكل بنود صرف العمالت األجنبیة جزء من أرباح أو خسائر قیمتھا العادلة. بالنسبة للموجودات المالیة الم
رف العمالت األجنبیة في  ائر، یتم تثبیت بنود ص بة للموجودات س. بالنالموحد المرحليالدخلبیانبالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس

نفة بالقیمة العادلة من خالل  املالمالیة المص رف العمالت األجنبیة في األخرىبنود الدخل الش الدخلیانبفإنھ یتم تثبیت أي من بنود ص
عمالت ، فإنھ یتم تحدید أرباح وخسائر صرف الجنبیة المصنفة بالتكلفة المطفأة. بالنسبة ألدوات الدین بالعمالت األالموحد المرحليالشامل 

.المرحليوحدالمالدخلبیانویتم تثبیتھا في بند "األرباح والخسائر األخرى" في لبند الموجوداتاألجنبیة استنادًا إلى التكلفة المطفأة 

كموجودات مالیةالمالیةالموجوداتالتوقف عن تثبیت
ابھة) یتم موجوداتالمالي، أو جزء من مجموعة بند الموجوداتالجزء من ینطبق،، حیثما المالي (أوبند الموجوداتإن  عنالتوقفمالیة متش
عندما:كموجودات مالیةھتثبیت

، أوبند الموجوداتفي الحصول على التدفقات النقدیة من تنتھي الحقوق·
ول على التدفقات النقدیة من في ابالحقتحتفظ المجموعة · على عاتقھا االلتزام بدفع التدفقاتولكن أخذتبند الموجودات لحص

؛ وترتیب تمریرري لطرف ثالث بموجب النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھ
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

الموجودات المالیة (تتمة)

(تتمة)التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة كموجودات مالیة
:المجموعة بتحویل حقوقھا للحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات وإماتقوم ·

تحول المجموعة جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات أو-
ت- ا حّول د الموجودات، إال أنھ ة ببن ا المتعلق ًا بجمیع المخاطر والمزای ت فعلی ت أو احتفظ د حّول ة ق ا ال تكون المجموع دم عن

السیطرة على بند الموجودات.

ول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو دخلت في ترتیب تمریر، تقوم بتقییم اذاتكونعندما  إلى والمجموعة قد حولت حقوقھا للحص
د  ا بن ل جوھري بجمیع مخاطر ومزای ك اظ بش ل أو االحتف ة بتحوی ة. إذا لم تقم المجموع ا الملكی اطر ومزای ت بمخ ا احتفظ دي أنھ أي م
الموجودات ولم تحول السیطرة على بند الموجودات، یتم تثبیت بند الموجودات إلى الحد الذي یستمر فیھ ارتباط المجموعة ببند الموجودات.

اط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات المحول یتم قیاسھ بالمبلغ المدرج األصلي لبند الموجودات أو أقصى مبلغ إن االرتب
یتوجب على المجموعة تسدیده أیھما أقل.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة
غیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. تقوم المجموعة بتثبیت مخصص خسائر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدین 

لمجموعة اتستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بین التدفقات النقدیة التعاقدیة المستحقة وفًقا للعقد وجمیع التدفقات النقدیة التي تتوقع
صلي لبند الموجودات.استالمھا. ویتم خصم العجز بعد ذلك بتقریب سعر الفائدة الفعلي األ

ذیتم تثبیت خسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتین. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم یكن بھا زیادة جوھریة في المخاطر االئتمانیة من
تملة خالل األشھر حالتثبیت األولي، یتم تكوین مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخسائر االئتمانیة التي تنتج عن حاالت التعثر الم

شھرًا). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانیة التي حدث لھا زیادة جوھریة في المخاطر ١٢االثني عشر المقبلة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل 
غض النظر عن ، باالئتمانیة منذ التثبیت األولي، یلزم وجود مخصص خسارة للخسائر االئتمانیة المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض

توقعة على مدى عمر االستخدام)توقیت التعثر (خسائر االئتمان الم

في ةبالنسبة للذمم المدینة التجاریة والذمم المدینة التي لم یصدر بھا فواتیر والذمم المدینة األخرى، تقوم المجموعة بتطبیق منھجیة مبسط
تمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام. وقد وضعت المجموعة مصفوفة مخصصات حساب خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على خسائر االئ

یت خسائر ببناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان للمجموعة، وتم تسویتھا للعوامل المستقبلیة الخاصة بالمدینین والبیئة االقتصادیة. یتم تث
االئتمان المتوقعة في بیان الدخل الموحد المرحلي.

بر المجموعة بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشیر المعلومات الداخلیة أو الخارجیة إلى أنھ من غیر المحتمل أن تحصل تعت
عندما يالمجموعة على المبالغ التعاقدیة القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسینات ائتمانیة تحتفظ بھا المجموعة. یتم شطب بند الموجودات المال

 تكون ھناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدیة التعاقدیة.ال

یت ببالنسبة للموجودات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة، یتم تخفیض المبلغ المدرج لبند الموجودات باستخدام حساب أحد المخصصات ویتم تث
الفوائد للموجودات المالیة على المبلغ المدرج الذي تم تخفیضھ ویحتسب مبلغ الخسارة في بیان الدخل الموحد المرحلي. استمر استحقاق دخل 

في ضالمبلغ المستحق وفقًا لمعدل الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدیة المتوقعة مستقبًال من أجل قیاس الخسارة المتكبدة من االنخفا
بیان الدخل الموحد المرحلي.القیمة. تم تسجیل دخل الفوائد باعتبارھا جزء من دخل التمویل في
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االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ت قیمتھ. إذا وغیر الماليبند الموجودات تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم فیما إذا كان ھناك دلیل بأن  جد أي قد انخفض

یلھ  نوي لالنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ الممكن تحص . ند الموجوداتبلدلیل على ذلك، أو عندما یتطلب إجراء اختبار س
یلھ ھو القیمة العادلة بند الموجودات إن مبلغ  اً أو وحدة تولیدبند الموجودات لالممكن تحص أیھما امتخدساالةالبیع وقیمتكالیفالنقد ناقص

تقلة إلى حد كبیر عن تلك الناتجة من بند الموجودات الفردي، إال إذا كان بند الموجودات لأعلى ویتم تحدیده  ال یولد تدفقات نقدیة داخلیة مس
أو وحدة تولید النقد المبلغ الممكن تحصیلھ، بند الموجودات ل. عندما یتجاوز المبلغ المدرج أخرىمجموعة موجوداتالموجودات األخرى أو 

ًا بند الموجودات یعتبر  یلھ. أثناء تقییم القیمة منخفض ھ إلى المبلغ الممكن تحص تخدامقیمةویتم تخفیض م التاالس دفقات النقدیة ، یتم خص
ریبة والذي یعكس تقییمات م ما قبل الض عر خص تخدام س تقبلیة للقیمة العادلة الحالیة لھا باس وق الحالیة للقیمة الزمنیة لالمس ألموال الس

. أثناء تحدید القیمة العادلة ناقصًا تكالیف البیع، یتم استخدام نموذج التقییم المناسب. یتم تثبیت ھذه بند الموجوداتوالمخاطر المقتصرة على 
مة العادلة المتوفرة األخرى.االحتسابات بمضاعفات تقییم أسعار أسھم الشركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القی

اریف تلك التي تتفق مع عمل بند الموجودات ائر االنخفاض في القیمة یتم تثبیت خس في بیان الدخل الموحد المرحلي في مجموعات المص
المنخفضة قیمتھ.

فاض في خبالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة، یتم إجراء تقییم بتاریخ إعداد التقاریر المالیة لتحدید فیما إذا كان یوجد مؤشر بأن خسائر االن
ی ر، تقوم المجموعة بتقییم مبلغ بند الموجودات الممكن تحص ت. إذا وجد ذلك المؤش ابقًا ربما لم تعد موجودة أو انخفض ھ أو لالقیمة المثبتة س

تخدمة لتحدید مبلغ ب ات المس ابقًا فقط إذا كان ھناك تغیر في االفتراض ائر االنخفاض في القیمة المثبتة س د نوحدة تولید النقد. یتم عكس خس
ائر االنخفاض في القیمة األخیرة. إن عملیة العكس محدودة لكي ال یزید المبلغ المدرج لبند  یلھ منذ تثبیت خس الموجودات الممكن تحص

ارة ا تھالك، إذا لم یتم تثبیت خس یتم تحدیده، بعد تنزیل االس یلھ، أو ال یزید عن المبلغ المدرج الذي س لموجودات عن المبلغ الممكن تحص
. المرحليالموحداالنخفاض في القیمة لبند الموجودات في سنوات سابقة. یتم تثبیت ذلك العكس في بیان الدخل 

الملكیة الصادرة من قبل المجموعةالمطلوبات المالیة وأدوات حقوق 
نیف  فاقیات التعاقدیة. یتم تص یة أو كأدوات حقوق ملكیة وفقاً لجوھر االت مال نیف أدوات الدین وحقوق الملكیة إما كمطلوبات  یتم تص

بةا من نطاق معیار المحاس عادلة من خالل األرباح أو كمطلوبات مالیة بالقیمة ال٩رقم إلعداد التقاریر المالیةالدوليلمطلوبات المالیة ض
الخسائر أو قروض وسلفیات أو أدوات مشتقة حسبما یكون مناسباً. تحدد المجموعة تصنیف المطلوبات المالیة عند التثبیت األولي. 

واآلخرونالدائنون التجاریون 
ن أو لم سواء استلمت المجموعة فواتیر من الموردییتم تثبیت المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید المجموعة ببضاعة أو خدمات 

تستلم.

مطلوبات عقود اإلیجار
دھا افي تاریخ بدء عقد اإلیجار، تقوم المجموعة بتثبیت مطلوبات عقد اإلیجار المقاسة بالقیمة الحالیة لمدفوعات عقد اإلیجار التي یتوجب سد

ثابتة (بما في ذلك دفعات ثابتة جوھریة) ناقصًا أیة حوافز إیجار مدینة ودفعات على مدة عقد اإلیجار. تتضمن دفعات عقد اإلیجار دفعات 
ًا ضاإلیجار المتغیرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعھا بموجب ضمانات القیمة المتبقیة. وتشمل دفعات اإلیجار أی

المجموعة ودفع غرامات إنھاء عقد اإلیجار، إذا كانت مدة اإلیجار تعكس أن سعر الممارسة لخیار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسھ
المجموعة تمارس خیار اإلنھاء. یتم تثبیت دفعات اإلیجار المتغیرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في الفترة التي یحدث 

فیھا الحدث أو الشرط الذي یؤدي لحدوث الدفعة.

القیمة الحالیة لدفعات عقد اإلیجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتزایدة في تاریخ بدء عقد اإلیجار إذا كان سعر من أجل احتساب 
فائدة لالفائدة الضمني في عقد اإلیجار غیر قابل للتحدید بسھولة. بعد تاریخ بدء العقد، تتم زیادة مبلغ مطلوبات عقد اإلیجار لتعكس ازدیاد ا

اإلیجار. باإلضافة إلى ذلك، یتم إعادة قیاس القیمة الدفتریة لمطلوبات عقد اإلیجار إذا كان ھناك تعدیل أو تغییر في مدة عقد وتخفیض دفعات
اإلیجار أو تغییر في دفعات عقد اإلیجار الثابتة والجوھریة أو تغییر في التقییم لشراء بند الموجودات األساسي.
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(تتمة)المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة

القروض والسلفیات 
یتم تثبیت القروض ألجل في البدایة بالقیمة العادلة لقاء المبلغ المقبوض ناقصًا تكالیف المعاملة العائدة لھا مباشرة.

لفیات التي تیتم قیاس القروض بعد التثبیت األولي،  عرترتب علیھا فوائد الحقًا بالتكلفة المطفأة باوالس تخدام طریقة س . یتم الفائدة الفعليس
عندما یتم شطب المطلوبات وكذلك من خالل عملیة اإلطفاء.المرحليالموحدالدخلتثبیت األرباح والخسائر في بیان 

الصكوك
د في الفعلي. یتم احتساب األرباح العائدة للصكوك بتطبیق سعر الربح السائالربحیتم إدراج الصكوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر 

إلى القیمة المدرجة للصكوك. ف مع األرباح الموزعة یتم إضافتھاختالبھة وأيالسوق، في وقت اإلصدار، بالنسبة ألدوات صكوك مشا

المطلوبات المالیة األخرى
تخدام في البدایة یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى  ھا الحقًا بالتكلفة المطفأة باس بالقیمة العادلة، بعد تنزیل تكالیف المعامالت ویتم قیاس

، ویتم تثبیت مصاریف الفوائد على أساس العائد الفعلي.الفعليالفائدة سعرطریقة

عر الفائدة اب التكلفة المطفأة الفعليإن طریقة س اریف الفائدة على مدى الفترة لبند المطلوباتھي طریقة احتس یص مص المالي وتخص
تقبلیة المقدرة من خالل العمر المقدر  م بھ الدفعات النقدیة المس عر الذي یخص عر الفائدة الفعلي ھو الس المالي، وبات لبند المطلالمعنیة. إن س

ترة أقصر.أو، عندما یكون مناسباً، ف

كمطلوبات مالیةالمطلوبات المالیةالتوقف عن تثبیت
غائھا أو لعفاء المجموعة من التزاماتھا أو إعندما، وفقط عندما، یتم إكمطلوبات مالیةالمطلوبات المالیةالتوقف عن تثبیت بتقوم المجموعة 

ستبدال  شكل جوھري، ببند مطلوبات مالي بند مطلوبات انتھاء فترة صالحیتھا. عندما یتم ا ساس بنود مختلفة ب آخر من نفس المقرض على أ
روط  كل جوھري، عندھا یتم تثبیت الفرق في القیمة المدرجة المعنیة في بیان بند المطلوبات أو أن تكون ش لدخل االحالي قد تم تعدیلھا بش

.المرحليالموحد

تسویة األدوات المالیة
ق في حال، وفقط في حال، وجود حالمرحليیتم تسویة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي الموحد 

.قانوني ملزم حالیاً لتسویة المبالغ المثبتة وتوفر الرغبة في السداد على أساس الصافي أو تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات بالتزامن

األعمال والشھرةدمج
سھ . لالستحواذاألعمال باستخدام الطریقة المحاسبیة دمجیتم احتساب یتم قیاس تكلفة االستحواذ على أنھا إجمالي المبلغ المحول الذي تم قیا

تحواذ بالقیمة العادلة. لكل  ركةدمجبتاریخ االس یطرة في الش ة غیر المس تحوذ بقیاس الحص تحوذ علأعمال، یقوم المس ا بالقیمة یھا إمالمس
العادلة أو بالحصة التناسبیة من صافي الموجودات القابلة للتحدید للشركة المستحوذ علیھا. یتم تحمیل تكالیف االستحواذ على المصاریف.
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(تتمة)األعمال والشھرةدمج
ب وفقاً للبنود  نیف المناس ة من أجل التص ركة ما، تجري تقییماً للموجودات والمطلوبات المالیة المفترض تحوذ المجموعة على ش عندما تس

شتمل ھذا على فصل  لمتضمنةاالمشتقاتالتعاقدیة واألوضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في تاریخ االستحواذ بالقیمة العادلة. ی
ألساسي من قبل الشركة المستحوذ علیھا.في العقد ا

ركة دمجإذا تم تحقیق  ابقًا من قبل الش ة حقوق الملكیة المحتفظ بھا س تحواذ لحص أعمال على مراحل، فإن القیمة العادلة بتاریخ االس
تحواذ من خالل بیان الدخل  ھا بالقیمة العادلة بتاریخ االس تحوذة یتم إعادة قیاس یتم تحویإن. المرحليالموحدالمس لھ أي مبلغ طارئ الذي س

المستحوذة سیتم تثبیتھ بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ. وإن التغیرات الالحقة في القیمة العادلة للمبلغ الطارئ والذي یعتبر الشركة من قبل 
یتم تثبیتھ وفقًا  بةلبند موجودات أو بند مطلوبات، س دخلالبیانفيالمالیةاألدوات–٩رقم یةإلعداد التقاریر المالالدوليمعیار المحاس

امل من حقوق الش كل نھائي ض ویتھ بش ھ حتى یتم تس نیف المبلغ الطارئ كحقوق ملكیة، ال یجب إعادة قیاس الموحد المرحلي. إذا تم تص
الملكیة.

ھرة في البدایة بالتكلفة باعتبارھا الفائض في المبلغ المحول اإلجمالي والمبلغ  یطرة عنیتم قیاس الش ة غیر المس لقیمة العادلةاالمثبت للحص
افي موجودات المجموعة القابلة للتحدیدل ةص ة وغیر الملموس ة. إذا كان ھذا المبلغ أقل من الملموس تحوذ علیھا والمطلوبات المفترض والمس

تحوذ علیھا، یتم تثبیت الفرق في بیان  ركة التابعة المس افي موجودات الش یت األولي، یتم . بعد التثبالموحد المرحليخل الدالقیمة العادلة لص
في القیمة. لغرض اختبار االنخفاض في القیمة، فإن الشھرة المستحوذ علیھا في لالنخفاضمتراكمةقیاس الشھرة بالتكلفة ناقصًا أیة خسائر

ألعمال، ادمجاألعمال ھي، من تاریخ االستحواذ، مخصصة لجمیع وحدات تولید النقد الخاصة بالمجموعة والتي یتوقع بأن تستفید من دمج
الوحدات.لتلكھا قد تم تخصیصھا یالمستحوذ علللشركةبغض النظر فیما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى 

شھرة جزءًا من وحدة تولید  ستبعاد النقد وعندما تشكل ال شھرة المرتبطة بالعملیاتءًا من العملیات داخل تلك الوحدةجزأنھ تم ا ، یتم إدراج ال
ف یتم والمستبعدة في المبلغ المدرج للعملیات عند تحدید األرباح أو الخسائر من استبعاد العملیات. إن الشھرة التي تم استبعادھا في ھذه الظر

لقة بالعملیات المستبعدة والجزء من وحدة تولید النقد المحتفظ بھ.قیاسھا استنادًا إلى القیم المتع

یر الظروف إلى امكانیة وجود  نوي في تاریخ إعداد التقاریر المالیة وعندما تش كل س وص االنخفاض في القیمة بش ھرة بخص یتم اختبار الش
انخفاض في القیمة.

ھرة عن طریق تقییم المبلغ  ھرة. عندما یكون المبلغ القابلیحدد االنخفاض في القیمة للش یل لكل وحدة تولید نقد تتعلق بھا الش القابل للتحص
ائر االنخفاض في القیمة في بیان  یل لوحدة تولید النقد أقل من القیمة المدرجة، یتم تثبیت خس ال یمكن عكس .الموحد المرحليالدخل للتحص

المستقبلیة.الخسائر المنخفضة القیمة التي تتعلق بالشھرة في الفترات

العادلةالقیمةقیاس
تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة، مثل االستثمار في األوراق المالیة والتحوطات، بالقیمة العادلة في كل تاریخ تقریر مالي.

اركین في  تالمھ لبیع بند موجودات أو دفعھ لتحویل بند مطلوبات في معاملة منتظمة بین المش یتم اس عر الذي س إن القیمة العادلة ھي الس
حدث تالسوق في تاریخ قیاس القیمة العادلة. یستند قیاس القیمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبیع بند موجودات أو لتحویل بند مطلوبات 

في السوق الرئیسي لبند الموجودات أو بند المطلوبات أو في السوق األكثر تفضیًال لبند الموجودات أو بند المطلوبات.إما
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(تتمة)العادلةالقیمةقیاس
تخدام  ھا باس عیر بند إن القیمة العادلة لبند الموجودات أو بند المطلوبات یتم قیاس وق عند تس ارك في الس تخدمھا المش یس ات التي س االفتراض

الموجودات أو بند المطلوبات، على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون وفقاً لمصلحتھم االقتصادیة.

وق على تحقیق منف تإن قیاس القیمة العادلة لبند الموجودات غیر المالي یأخذ باالعتبار قدرة المتعاملین في الس ادیة باس خدام بند عة اقتص
الموجودات بأفضل الوسائل أو بیعھ إلى متعامل آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأفضل الوسائل الممكنة.

سوق.لنشطة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المتداولة في االمالیة السواق األبخصوص االستثمارات المتداولة في 

روط ودرجة مخا عار فائدة لبنود ذات ش تخدام أس وم باس ر طإن القیمة العادلة للبنود ذات الفائدة یتم تقدیرھا بناء على التدفق النقدي المخص
مشابھة.

ابھة او تثمارات مش وقیة الس ھم غیر متداولة یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة الس تثمارات في أس بة لالس اء على توقعات بنبالنس
التدفق النقدي المخصوم.

اب القیمة رف العمالت األجنبیة اآلجلة بالرجوع إلىیتم احتس تحقاقات ألالقیمة الحالیةالعادلة لعقود ص رف اآلجلة ذات االس عار الص س
.المشابھة

لمشابھة.یتم تحدید القیمة العادلة لمقایضات سعر الفائدة بالرجوع إلى القیمة السوقیة لألدوات ا

تفادة ب بة في الظروف حیث تكون المعلومات الكافیة متوفرة لقیاس القیمة العادلة، واالس الیب التقییم المناس تخدام أس لحد اتقوم المجموعة باس
األقصى من استخدام المدخالت الملحوظة ذات عالقة والحد من استخدام المدخالت غیر الملحوظة.

اح عنھا في البیانات المالیةإن جمیع الموجودات والمطلوبات نیفھا یالموجزة المرحلیةالموحدةالتي تقاس قیمتھا العادلة أو یتم اإلفص تم تص
لقیمة العادلة ومبینة كما یلي استنادًا ألقل مستوى من المدخالت األساسیة لقیاس القیمة العادلة ككل.اضمن تسلسل 

توى · ات القیمة العادلة ھي تلك الم–١المس طة (غیر المعدلة) لموجودات أو قیاس وق النش عار المتداولة في الس تقة من األس ش
مطلوبات مشابھة.

والملحوظة ١قیاسات القیمة العادلة ھي تلك المشتقة من المدخالت غیر األسعار المتداولة المدرجة ضمن المستوى –٢المستوى ·
كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار).إما بشكل مباشر (أي بند المطلوبات أو بند الموجودات ل

توى · تمل على مدخالت –٣المس الیب التقییم التي تش تقة من أس ات القیمة العادلة ھي تلك المش ند بأو بند الموجودات لقیاس
التي ال تستند إلى بیانات السوق الملحوظة (مدخالت غیر ملحوظة).المطلوبات 

على أساس متكرر، تحدد المجموعة فیما إذا كانت الموحدة المرحلیة الموجزة بات المثبتة في البیانات المالیةبخصوص الموجودات والمطلو
التحویالت قد تمت بین مستویات في التسلسل بإعادة تقییم التصنیف في نھایة كل فترة إلعداد التقاریر المالیة.

احات اس طبیعة وخواص وأخطار ألغراض اإلفص ناف الموجودات والمطلوبات على أس بند عن القیمة العادلة، حددت المجموعة أص
ومستوى تسلسل القیمة العادلة كما ھو موضح أعاله.الموجودات أو بند المطلوبات



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
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المعلومات القطاعیة-٣

كل م غیلیة لقطاعات أعمالھا بش ادر وتقییم األداء. یتم تقییم تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التش ل لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع المص نفص
غیلیة في البیانات المالیة ائر التش ى مع األرباح أو الخس غیلیة ویقاس بما یتماش ائر التش تنادًا إلى األرباح أو الخس لموحدة ااألداء القطاعي اس

المرحلیة الموجزة . 

قطاعات األعمال
یة لألعمال، وبالتحدید، القطاع العقاري (تطویر وبیع الألغراض إداریة، تم  قق (كوندومنیومتنظیم المجموعة في ثالث قطاعات رئیس ش

وق  طة ذات عالقة (تطویر وتأجیر وإدارة مراكز التس ي) والتأجیر واألنش كنیة) والفیالت والوحدات التجاریة وقطع األراض المجمعات الس
طة الترفیھیة). إن  قق الفندقیة واألنش تمالك و/أو إدارة الفنادق والش یافة (تطویر واس كنیة) والض احات التجاریة والس والتجزئة والمس

بمتطلبات معیار التقاریر القطاعیة حسب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة بمفردھات األخرى تشتمل على األعمال التي ال تفي القطاعا
واالستثمارات في شركات الخدمات المالیة.ارة العقارات والمرافق . ھذه األعمال تمثل خدمات إدالقطاعات التشغیلیة–٨رقم 

قة من مصادر غیر بیع العقارات وأنشطة التأجیر والضیافة ذات العالقة یتم إدراجھا ضمن الدخل التشغیلي اآلخر.إن اإلیرادات المحق

القطاعات الجغرافیة
یكون لھا تأثیر اریع التي س تعمل المجموعة حالیًا في عدد من البلدان خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة في أعمال تطویر عدد من المش

على نتائج المجموعة.جوھري 

طة األعمال  تمل القطاع الدولي على أنش طة األعمال والعملیات داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة ویش تمل القطاع المحلي على أنش یش
والعملیات خارج اإلمارات العربیة المتحدة.
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(تتمة)المعلومات القطاعیة-٣

قطاعات األعمال
تمل وصوالمطلوباتالموجوداتبعضواإلیرادات واألرباحعنمعلومات على الجداول التالیة تش ثالثةاللفترتي األعمالقطاعاتبخص

ھر المنتھیتین في  وص قطاعات األعمالالموجودات والمطلوباتوتم عرض٢٠١٨مارس ٣١و٢٠١٩مارس٣١أش ٣١كما في بخص
.٢٠١٨دیسمبر٣١و ٢٠١٩مارس

التأجیر واألنشطة 
اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أشھر المنتھیة في الثالثة
:٢٠١٩مارس٣١

اإلیرادات
یرادات من عمالء خارجییناإل

٣٫٧٠١٫٥٦٧---٣٫٧٠١٫٥٦٧الوقتمروربعد-
نقطة زمنیة محددة/يف-

٢٫١٩٢٫٣٤٢-٣٧٩٫٢٦٩١٫٤٢٥٫٣٣٧٣٨٧٫٧٣٦إیرادات االیجار

٥٫٨٩٣٫٩٠٩-٤٫٠٨٠٫٨٣٦٫٣٣٧٫٤٢٥١٣٨٧٫٧٣٦
النتائج

٢٫٥٣٣٫٩٧٨)٣٦٫٤٠٦(١٫٥٥٧٫٣١٥٨٠٦٫٧٨٩٢٠٦٫٢٨٠للفترةالمساھمات 

مصاریف بیعیة وعمومیة
)٢١٧٫٠٩٨(وإداریة غیر مخصصة

،تمویل غیر مخصصدخل 
)٢٢٫٣٨٦(بالصافي

٢٫٢٩٤٫٤٩٤قبل الضریبةللفترة األرباح 

المعلومات القطاعیة األخرى
المصاریف الرأسمالیة

والعقارات(الموجودات الثابتة
٦٩٫٦١٥٨٧١٫٨٩٢١٤٩٫٧٨٧٤٥٫٦٢٢١٫١٣٦٫٩١٦)االستثماریة

االستھالك
والعقارات (الموجودات الثابتة 

٨٠٫١٩٣١٤٧٫٠٣٦٥٣٫٧٥١١٧٫٥٦٣٢٩٨٫٥٤٣)االستثماریة

الموجودات والمطلوبات
٢٠١٩مارس٣١فيكما

٧٨٫٢٣٨٫٢٣٨٢٣٫٨٧٧٫٧٩٧٧٫٣١٣٫٦٤٦٣٫٢١٦٫٢٦٥١١٢٫٦٤٥٫٩٤٦یةموجودات القطاعال

٤٤٫٨٠٤٫٠٦٤٦٫٥٧٣٫٠٣٦١٫٩٣٨٫٣٩٦٣٦٩٫٢٢٩٥٣٫٦٨٤٫٧٢٥یةمطلوبات القطاعال



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
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المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

قطاعات األعمال (تتمة)
التأجیر واألنشطة

اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الثالثة أشھر المنتھیة في 
(المعاد إدراجھا):٢٠١٨مارس ٣١

اإلیرادات من عمالء خارجیین
٣٫٤١٣٫٤٤٩---٣٫٤١٣٫٤٤٩الوقتمروربعد-
نقطة زمنیة محددة/يف-

٢٫٥١٥٫٢٢٨-٦٩٢٫٨٧٩١٫٣٧١٫٣١٢٤٥١٫٠٣٧إیرادات االیجار

٥٫٩٢٨٫٦٧٧-٤٫١٠٦٫٣٢٨٣٧١٫٣١٢٫١٤٥١٫٠٣٧
النتائج

١٫٥٦٢٫٤٩٤٧٥٥٫٣١٨٨٨٫٦٨٥٤١٫٤٢٩٢٫٤٤٧٫٩٢٦للفترةالمساھمات

مصاریف بیعیة وعمومیة
)٢٠٨٫٩٩٢(وإداریة غیر مخصصة

دخل تمویل غیر مخصص،
٦٠٫٥٣٦بالصافي

٢٫٢٩٩٫٤٧٠قبل الضریبةللفترة األرباح 

المعلومات القطاعیة األخرى
المصاریف الرأسمالیة

(الموجودات الثابتة والعقارات
٩١٫٦٥٤١٫٠٥٠٫٧٦٨٢٥٥٫٢٦٣١٦٨٫٨٥٤١٫٥٦٦٫٥٣٩االستثماریة)

االستھالك
(الموجودات الثابتة والعقارات 

٤١٫٥٥٣١٥٥٫١١٢٦٨٫٧٢٢١٥٫٣٩٦٢٨٠٫٧٨٣االستثماریة)

الموجودات والمطلوبات
)ومعاد إدراجھا(مدققة٢٠١٨دیسمبر ٣١فيكما

٧٦٫٢٣٣٫٣٢٥٢٣٫٢٢٧٫٩٤١٨٫٥٧٦٫١٨٧٣٫٣٨١٫٦٢٨١١١٫٤١٩٫٠٨١الموجودات القطاعیة

٤٥٫٦٢٣٫٥١٢٧٫١٠٣٫٨٢٥١٫٣١١٫٩٠٣٥٩١٫٣١٧٥٤٫٦٣٠٫٥٥٧المطلوبات القطاعیة



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
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المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

القطاعات الجغرافیة
تمل ھرلفترتياألخرىوالمعلومات القطاعیةاإلیراداتعنمعلومات على الجداول التالیة تش ٣١و٢٠١٩مارس٣١في المنتھیتین الثالثة أش
.٢٠١٨دیسمبر ٣١و ٢٠١٩مارس ٣١كما في تم عرض بعض المعلومات عن الموجودات للقطاعات الجغرافیة.٢٠١٨مارس

المجموعالدولیةالمحلیة
ألف درھمألف درھمألف درھم

الثالثة أشھر المنتھیة
٢٠١٩مارس ٣١في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٣٫٣٦٩٫٥٦٣٣٣٢٫٠٠٤٣٫٧٠١٫٥٦٧الوقتمروربعد-
نقطة زمنیة محددة/يف-

١٫٧٢٠٫١١٠٤٧٢٫٢٣٢٢٫١٩٢٫٣٤٢إیرادات االیجار
٥٫٠٨٩٫٦٧٣٨٠٤٫٢٣٦٥٫٨٩٣٫٩٠٩

القطاعیة األخرىالمعلومات 
الرأسمالیةالمصاریف

١٫٠٦٠٫٢٨٨٧٦٫٦٢٨١٫١٣٦٫٩١٦)ستثماریةاالعقارات الوثابتةالموجودات ال(

الموجودات
٢٠١٩مارس ٣١كما في 

٧٢٫٤٢٠٫٩٩٧٣٥٫٥٦٧٫٧٤٩١٠٧٫٩٨٨٫٧٤٦الموجودات القطاعیة
االستثمارات في شركات شقیقة 

١٫٨٧٥٫٩٤٦٢٫٧٨١٫٢٥٤٤٫٦٥٧٫٢٠٠مشتركةومشاریع 

٧٤٫٢٩٦٫٩٤٣٣٨٫٣٤٩٫٠٠٣١١٢٫٦٤٥٫٩٤٦الموجوداتإجمالي 

الثالثة أشھر المنتھیة
: (المعاد إدراجھا)٢٠١٨مارس ٣١في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٣٫١٢٦٫١٨٤٢٨٧٫٢٦٥٣٫٤١٣٫٤٤٩الوقتمروربعد-
نقطة زمنیة محددة/يف-

٨٩٢٫١١٩٫١٦٢٣٫١٠٩٢٫٥١٥٫٢٢٨إیرادات االیجار
٥٫٠١٨٫٣٠٣٩١٠٫٣٧٤٥٫٩٢٨٫٦٧٧

المعلومات القطاعیة األخرى
الرأسمالیةالمصاریف

١٫٤٥٩٫٠٣٧١٠٧٫٥٠٢١٫٥٦٦٫٥٣٩)والعقارات االستثماریةثابتةالموجودات ال(

الموجودات
)ومعاد إدراجھا(مدققة٢٠١٨دیسمبر ٣١كما في 

٧٤٫٠٩٣٫٦٧٨٣٢٫٦٢٣٫٩٧٣١٠٦٫٧١٧٫٦٥١الموجودات القطاعیة
االستثمارات في شركات شقیقة 

٩٢٧٫٧٨٢٫١٧٧٣٫٦٤٨٫٢٤٫٧٠١٫٤٣٠مشتركةومشاریع 

٧٦٫٠٢١٫٤٦٠٣٥٫٣٩٧٫٦٢١١١١٫٤١٩٫٠٨١إجمالي الموجودات
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الموجودات المحتفظ بھا للبیعالعملیات المتوقفة و-٤

إعمار جیجا ھولدینغ لیمتد) أ(

الاتفاقیةالمجموعةوقعت،٢٠١٧نوفمبر١٢في ركة جیجا جروب ھولدینغ لیمتد معانفص ركةیتعلقفیماش إعمار جیجا ھولدینغ بش
شركة إعمار جیجا بأسھمھابتبادلجیجاستقوم،االنفصالاتفاقیةعلىوبناءً . باكستانفيالعقاراتلتطویرتأسستتابعةشركةوھي،لیمتد

المسبقةالشروطتستوفلم،٢٠١٩مارس٣١فيكما . باكستانكراتشي،فيالمجموعةمن قبلبھامحتفظ الألراضيمقابل اھولدینغ لیمتد 
لموجوداتا"بندبموجب االستبعادمجموعةمناً جزءتشكلالتيوالمطلوباتالموجوداتعناإلفصاحتم. التحویلیتمولمالتحویلإلتمام

.المرحليمحتفظ بھا للبیع" في بیان المركز المالي الموحدالموجودات الالمطلوبات المرتبطة ب"و" للبیعبھاالمحتفظ

:التاليالنحوعلىھيللبیعبھاكمحتفظوالمصنفةاالستبعادمجموعةلالرئیسیةوالمطلوباتالموجوداتفئاتإن

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الموجودات
٨٢٫٤٩٦٨٣٫٤١٨تطویرالعقارات لغرض 

٨٢٫٤٩٦٨٣٫٤١٨إجمالي الموجودات

المطلوبات
٩٢٫٦٠٥٩٣٫٨٤٦ذمم دائنة تجاریة وأخرى

٩٢٫٦٠٥٩٣٫٨٤٦إجمالي المطلوبات

المرتبطة مباشرًة المطلوباتصافي 
١٠٫١٠٩١٠٫٤٢٨لیمتدنغیھولدجي إيشركة إعمار بمجموعة استبعاد 

ائر ھامة تم تثبیتھا في بیان الدخل الموحد امل الموحد المرحليلم یكن ھناك أرباح أو خس بھذه ة عالقاليذالمرحليأو في بیان الدخل الش
.الموجودات
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(تتمة)الموجودات المحتفظ بھا للبیعالعملیات المتوقفة و-٤

شركة إعمار الشرق األوسط المحدودة) ب(

، أبرمت المجموعة اتفاقیة انفصال مع شركة األولى القابضة للتطویر العقاري ("األولى") والتي بدورھا وافقت على استحواذ ٢٠١٦خالل 
ركة  ركة األولى في ش ھم حقوق الملكیة التي تحتفظ بھا ش ط المحدودةالمجموعة على أس رق األوس ركات التابعة لھا، والتي إعمار الش والش

ویتھا من خالل تحویل ملكیة  وف یتم تس ركة الس تبعاد ش روع ("مجموعة اس ط المحدودةمش رق األوس ركة إعمار الش ") المطور من قبل ش
إلى شركة األولى.إعمار الشرق األوسط المحدودة

روط المحددة في اتفا ھم إلى المجموعة لبعض النقاط والش ع تحویل األس ال. كما في یخض ، لم یتم االنتھاء من ٢٠١٩مارس ٣١قیة االنفص
د اھذه النقاط والشروط، ولم یتم تحویل األسھم إلى المجموعة. ویناًء علیھ، تم اإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المتعلقة بمجموعة استبع

ھا للبیع" بمحتفظ الالموجودات د "المطلوبات المرتبطة ببھا للبیع" وبنمحتفظتحت بند "الموجودات الإعمار الشرق األوسط المحدودةشركة 
.المرحليفي بیان المركز المالي الموحد

التالي:ھي كالمصنفة كمحتفظ بھا للبیع إعمار الشرق األوسط المحدودةمجموعة استبعاد شركة إن الفئات الرئیسیة لموجودات ومطلوبات 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الموجودات
٩٣٠٫٢٣٢٩٢٤٫٠٠١تطویرالعقارات لغرض 

٢١٫٠٧١١٨٫٧٧١مدینون تجاریون وذمم مدینة لم تصدر بھا فواتیر

٩٥١٫٣٠٣٩٤٢٫٧٧٢إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٥٧٦٫٤٣٣٥٧٧٫٢٥٦دائنون تجاریون وآخرون 

٢٣٫٤١١٢١٫٢٩١مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

٥٩٩٫٨٤٤٥٩٨٫٥٤٧إجمالي المطلوبات

بمجموعة استبعادمرتبطة مباشرةً صافي الموجودات ال
٣٥١٫٤٥٩٣٤٤٫٢٢٥شركة إعمار الشرق األوسط المحدودة

من بیان الدخل الموحد ائر جوھریة مثبتة ض امل الموحدالمرحليال توجد ھناك أي أرباح أو خس من بیان الدخل الش ذي المرحليأو ض
.بھذه الموجوداتالعالقة 

مجموعة إعمار للضیافةج)  

ع م("اتفاقیة البیع والشراء") اتفاقیة بیع وشراء ،مجموعةشركة تابعة لل،، ابرمت مجموعة إعمار للضیافة ذ.م.م٢٠١٨نوفمبر ٢٦بتاریخ 
ي دبي ف("الفنادق") مملوكة لمجموعة إعمار للضیافة الخمسة نجوم لنقل حصة ملكیتھا في فنادق شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع

تعلق تعدیالت تملیون درھم، شریطة إجراء ٢٫١٩٨وبناًء على االتفاقیة، وافقت شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق على شراء الفنادق نظیر مبلغ 
واستحقاقات الموظفین.برأس المال العامل



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٣٨-

(تتمة)الموجودات المحتفظ بھا للبیعالعملیات المتوقفة و-٤

(تتمة)مجموعة إعمار للضیافةج)  

، لم یتم استیفاء ھذه ٢٠١٨دیسمبر ٣١كما ھو محدد في اتفاقیة البیع والشراء وكما في المسبقة لشروط الكامل لالستیفاء لویخضع بیع الفنادق 
الفنادق وبات موجودات ومطلتم تصنیف ،وبناًء علیھ.شركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.عالمسبقة، ولم یتم نقل ملكیة الفنادق إلى الشروط

جموعة ممجموعة استبعاد موجودات ومطلوبات محتفظ بھا للبیع مرتبطة بالموجودات المحتفظ بھا للبیع (، على أنھا ٢٠١٨دیسمبر ٣١في 
في بیان المركز المالي الموحد.إعمار للضیافة)

اًء على ذلك، وبنشركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع. نقل ملكیة الفنادق إلى وتم المسبقة ، تم استیفاء جمیع الشروط ٢٠١٩فبرایر١٢في 
وعالوة على ذلك، ألف درھم، الذي تم تثبیتھ كدخل آخر في بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي. ١٠١٫٦٩٣سجلت المجموعة أرباح بمبلغ 

مدة لدارة الفنادقإلشركة أبوظبي الوطنیة للفنادق ش.م.ع مع ، أبرمت المجموعة كذلك اتفاقیة إدارة فنادق طویلة األجل٢٠١٩في فبرایر 
.سنة٢٠-١٥

دیسمبر٣١فبرایر١٢
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الموجودات
٢٫٠٩٦٫٣٠٧٢٫٠٩٥٫٨٩٤موجودات ثابتة

١٤٫٦٤٩٨٫٧٥٣رفواتیبھایصدرلمالتيالمدینةوالذممالتجاریینالمدینین
٦٢٫٥٩٧١٣٫٢٠٠موجودات وذمم مدینة وودائع ومصاریف مدفوعة مقدماً أخرى

٫٥٥٣١٧٣٫٢٢٫١١٧٫٨٤٧إجمالي الموجودات

المطلوبات
٨٫١٢٥٩٫٠٦٨للموظفینالخدمةنھایةمكافأةمخصص

٢٧٫٦٤٦١٩٫٧٠٩ذمم دائنة تجاریة وأخرى
٤٫٣٥٩١٫٧٢٤دفعات مقدماً من العمالء

٤٠٫١٣٠٣٠٫٥٠١إجمالي المطلوبات

صافي الموجودات المرتبطة مباشرًة 
٢٫١٣٣٫٤٢٣٠٨٧٫٣٤٦٫٢للضیافةشركة إعمار بمجموعة استبعاد 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٣٩-

(تتمة)الموجودات المحتفظ بھا للبیعالعملیات المتوقفة و-٤

(تتمة)مجموعة إعمار للضیافةج)  
المبالغ

ألف درھم

٦٨٫٧٤٣االیرادات
)٢٨٫٦٣٤(تكلفة االیرادات

٤٠٫١٠٩إجمالي األرباح
)١١٫٠٣٤(مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة

٢٩٫٠٧٥العائدة إلى مساھم الشركة األمللضیافةشركة إعمار استبعاد األرباح للسنة من

اإلیرادات وتكالیف اإلیرادات-٥
فيالمنتھیةالثالثة أشھر

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(المعاد إدراجھا)

اإلیرادات

اإلیرادات من بیع العقارات
٢٫٢٧٨٫٢٥٩٢٫٠٨٢٫٢٠٤)كوندومنیومالشقق المجمعات السكنیة (بیع

١٫٦٣١٫٩٦٥١٫٥٧٩٫١٢١بیع فیالت
١٧٠٫٦١٢٤٤٥٫٠٠٣بیع الوحدات التجاریة وقطع األراضي وأخرى

٣٨٧٫٧٣٦٤٥١٫٠٣٧اإلیرادات من الضیافة

١٫٤٢٥٫٣٣٧١٫٣٧١٫٣١٢لعالقةاوذالدخلالتجزئة ووالمؤجرةالعقاراتمناإلیرادات

٥٫٨٩٣٫٩٠٩٥٫٩٢٨٫٦٧٧

اإلیراداتتكالیف

تكلفة اإلیرادات من مبیعات العقارات
١٫٤٢٣٫٨٩٣١٫٢٥٨٫٣٦٧)كوندومنیوم(التكلفة شقق المجمعات السكنیة

٨٤٧٫٢٣١٨٠٥٫٣٤٦فیالتالتكلفة
١٥٦٫٤٧٣الوحدات التجاریة وقطع األراضي وأخرىتكلفة

٢٤٣٫٣٨٧

١٧٢٫٤٣٥٢٣٢٫٢٦٦التكلفة التشغیلیة من الضیافة

٢٩١٫٧٣٤٣٠٠٫٥٣٤لعالقةاوذالدخلالتجزئة ووالمؤجرةلعقاراتلالتكلفة التشغیلیة 

٨٩١٫٧٦٦٫٢٢٫٨٣٩٫٩٠٠



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٤٠-

البیعیة والعمومیة واإلداریةالمصاریف-٦

فيالمنتھیةالثالثة أشھر
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(المعاد إدراجھا)

٢٦٠٫٠٩٣١٧٤٫٨٣٩المبیعات والتسویقمصاریف
٢٣٣٫٧٤٤١٨٣٫٠٤٣العالقةذاتوالمصاریفواألجورالرواتب

١٤٧٫٠٢٤١٦٤٫٦٩٤استھالك الموجودات الثابتة
١٢١٫٠٤٢١١٦٫٠٨٩استھالك العقارات االستثماریة

-٢٤٫٦٣٣موجودات حق االستخداماستھالك 
٦٥٫٣٢٤٧٩٫٢٨٠مصاریف إدارة العقارات
٢٫٥٩٢١١٫٢٧٥مصاریف ما قبل التشغیل

١٨٣٫٨١٩١٩٣٫٩٣٣أخرىمصاریف

١٫٠٣٨٫٢٧١٩٢٣٫١٥٣

دخل التمویل-٧
فيالثالثة أشھر المنتھیة

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم

٢٥٫٤٨٩٩٥٫١٠٥تمویل عن ودائع ثابتة لدى البنوكدخل
١٢٨٫٠٨٤١٢١٫٨٥٩آخرتمویل دخل

١٥٣٫٥٧٣٢١٦٫٩٦٤



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٤١-

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق-٨
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٨٫٠٨٥٩٫٥٠٠نقد في الصندوق
٧٫٤٤٠٫٥٥٣٧٫٨٨٥٫٤٠٤ودائع تحت الطلبجاریة وحسابات 

٧٤٦٫٢٢٩١٫٠٦٧٫٧٧٤أشھر٣خالل ودائع ثابتة تستحق 

٨٫١٩٤٫٨٦٧٨٫٩٦٢٫٦٧٨النقدیة وشبھ النقدیة

٧٧٫١٩٢٩٢٫٨٨٦)٢٢وإیضاح ١٦ودائع تحت الرھن (إیضاح 
٣٠٨٫٣٧٣٤٣٨٫٦٣٠أشھر٣بعدودائع ثابتة تستحق 

٨٫٥٨٠٫٤٣٢٩٫٤٩٤٫١٩٤

األرصدة لدى البنوك والنقد المتواجد:
٦٫٧٠٢٫٥١٣٧٫٥٧٤٫٢٤٢داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٨٧٧٫٩١٩٩١٩٫٩٥٢٫١خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٨٫٥٨٠٫٤٣٢٩٫٤٩٤٫١٩٤

بالعمالت التالیة:في الصندوق مصنفةاألرصدة لدى البنوك والنقد إن 
٦٫٧٠٢٫٥١٣٧٫٥٧٤٫٢٤٢ةدرھم اإلمارات العربیة المتحد

٩٤٨٫٥١٧٩٦٦٫٠١٧المصريالجنیھ 
٦٤٨٫٧٥٤٧١٢٫٤٣٧الدوالر األمریكي

١١٠٫٤٥٥٩٧٫٠٤٨الھندیةالروبیة
٧٠٫٥٣٧٢٩٫٨٥٠الریـال السعودي

٩٠٫٦٥٦١١٤٫٦٠٠عمالت أخرى

٨٫٥٨٠٫٤٣٢٩٫٤٩٤٫١٩٤

عار یحققالنقد لدى البنوكإن ب ثابتةفوائد بأس یرة األجل مودعة لفترات المعدالتحس ائدة على الودائع البنكیة. إن الودائع الثابتة قص الس
ھر، وذلك یعتمد على المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعةمختلفة ما ب وتحقق،بین یوم واحد وثالثة أش ائدة على الالمعدالتفوائد حس س

الودائع قصیرة األجل المعنیة.



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٤٢-

والنقد في الصندوق (تتمة)األرصدة لدى البنوك -٨

تمل على مبلغ  دة لدى البنوك المحتفظ بھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تش مبر ٣١ألف درھم (١٤٫٠٦٩إن األرص –٢٠١٨دیس
سوریا.فيألف درھم)، مخصصة لالستثمارات في مشروع١٣٫٩٤٣

دة بمبلغ  ركة االحتفاظ ببعض الودائع/ األرص مبر ٣١درھم (ألف٦٫٤٦٣٫٥١١یتطلب من الش ألف درھم) ٧٫١٣٠٫٠٦٩–٢٠١٨دیس
تلمة من العمالء مقابل بیع عقارات لغرض التطویر والتي تم مقدمةالغیر مطالب بھا والدفعات توزیعات أرباحلدى بنوك من أجل  المس

/ األرصدة غیر مرھونة.الودائع. ھذه ضمانحساباتإیداعھا في 

فواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونال-٩

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

تجاریونالمدینونال
١٫٩٨٩٫٧٤٣١٫٨٩٧٫٩٣٧صافيبال، شھراً ١٢بعد ذمم مدینة تستحق

فواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممال
٤٫٤٦٥٫٧٥١٣٫٩٣٠٫٨٥٥شھراً ١٢تستحق خالل فواتیربھایصدرلممدینةذمم
٢٫٢٢٩٫٧٩٩١٫٦١٩٫٧٣٧صافيبال، شھراً ١٢بعدتستحق فواتیربھایصدرلممدینةذمم

٦٫٦٩٥٫٥٥٠٥٫٥٥٠٫٥٩٢

٨٫٦٨٥٫٢٩٣٧٫٤٤٨٫٥٢٩فواتیربھایصدرلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونإجمالي ال

م  مبر ٣١ألف درھم (١٦٦٫٠٦٠مبلغ إن الذمم المدینة التجاریة أعاله بعد خص ص ١٥٦٫٧٩٦–٢٠١٨دیس ألف درھم) تتعلق بمخص
یلھا  كوك في تحص ل تقدیرات اإلدارة للذمم المدینة التجاریة المش یلھا وتمثل أفض كوك في تحص ائرللدیون المش تنادًا إلى الخس االئتمانیة اس

.بالكامل. تعتبر جمیع الذمم المدینة األخرى قابلة للتحصیلالمدینةالمتوقعة على الذمم 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٤٣-

األخرىمقدماً المدفوعةوالمصاریفوالتأمیناتوالمدینونالموجودات-١٠

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

)معاد إدراجھا(

٥٫٤٩٦٫٣٣١٥٫١٤٣٫٧٨٨بموجب اتفاقیات التطویر المشتركةمبالغ قابلة للتحصیل
٤٫١٣٧٫٥٥٤٤٫٠٩٨٫٣٠٠وآخرینللمقاولینمقدمةدفعات 

١٤٨٫٩١٣٥٦٣٫٩١٩مصاریف مدفوعة مقدماً 
٩٥١٫٣٦٦٨٧٣٫٠٩٤)١(المؤجلةالمبیعاتعمولة

٧٥٢٫٩٠٥٩٠٨٫٧١٥ضریبة القیمة المضافة القابلة للتحصیل
٦٢٤٫٠٣٢٦٠٤٫٩٨٩)٢الحصص غیر المسیطرة (من للتحصیلقابلةمبالغ 

٢٣٦٫١٥٢٢٠١٫٤٠٨قطاع األعمال الخاص بالضیافة والتجزئة–المخزون 
١١٠٫٨٠٤١٢٣٫٤١٨أراضيتأمینات الستحواذ

١٥٢٫١٧٥١٦٣٫١٨٦المالكینجمعیاتمنمدینةذمم
١٩٧٫٨٥٤١٧٧٫٦٧٦موجودات ضریبة دخل مؤجلة

٢٨٫٢٩٧٢٥٫٤٦٤القبضمستحقةفوائد
١٫٢٢٨٫٤١٥١٫١٠٧٫٦١٥أخرىذمم مدینة ودائع و

١٤٫٠٦٤٫٧٩٨١٣٫٩٩١٫٥٧٢

:األخرىمقدماً المدفوعةوالمصاریفوالتأمیناتوالمدینونالموجوداتفترة استحقاق 

١٣٫٣٩٣٫٦٠١١٢٫٩٧١٫٥٢٥شھراً ١٢خالل قابلة لالستردادمبالغ 
٦٧١٫١٩٧١٫٠٢٠٫٠٤٧شھراً ١٢بعد لالستردادقابلة مبالغ 

١٤٫٠٦٤٫٧٩٨١٣٫٩٩١٫٥٧٢

اریف عمولة المبیعات المتكبدة بإطفاء المجموعة تقوم) ١( ولمص ة لتمامالواجبفترة المع العمالء على مدى بالعقودأو الوفاء علىللحص
.المتفق علیھاداءاألشروط

على:مسیطرةالحصص غیر القابلة للتحصیل من المبالغ تشتمل ال)٢(

مبر ٣١(ملیون درھم٣٦٨مبلغ - تحقملیون درھم٣٦٧–٢٠١٨دیس منمجموعة مروجة أخرى من ) مس ركةض إعمار إم ش
.٢٠١٩سنةفي ةمستحقوسنویاً ٪١١٫٢٥بنسبةفائدة تترتب علیھ، والذي نفصالاالخطةلوفقاً جي إف الند لیمتد
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عقارات لغرض التطویر-١١
٢٠١٩مارس٣١

ألف درھم

٣٨٫٣٨٤٫١٨١(مدققة)الفترة الرصید في بدایة 
٣٫٣٨٣٫٩٩٨الفترةخالل متحققةتكالیف: زائداً 

)٢٫٤٢٧٫٥٩٧(الفترةخالل إلى تكلفة اإلیرادات محولة تكالیف: ناقصاً 
٦٨٫٧٦٩فروقات تحویل العمالت األجنبیة: ناقصاً 

٣٩٫٤٠٩٫٣٥١الفترةالرصید في نھایة 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

العقارات لغرض التطویر الموجودة:
٢٠٫٩٥٥٫٢٩٢٢٠٫٠٣٦٫٧٤٤داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١٨٫٤٥٤٫٠٥٩١٨٫٣٤٧٫٤٣٧خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٣٩٫٤٠٩٫٣٥١٣٨٫٣٨٤٫١٨١

األوراق المالیةستثمارات في اال-١٢
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٧٣٧٫١٨٢٦٨٣٫٦٧٦األخرىبنود الدخل الشامل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
١١٢٫٨٠٥١٢٥٫٣٣٤والخسائراألرباح الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

١٫٥٥٤٫٠٦١٤٢٦٫٧٦٤٫١المطفأةالموجودات المالیة بالتكلفة 
٢٫٤٠٤٫٠٤٨٢٫٢٣٥٫٧٧٤

:االستثمار في أوراق مالیة
٦١٢٫٤٤٤٥٦١٫٧٥٦داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٧٩١٫٦٠٤٦٧٤٫٠١٨٫١خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٢٫٤٠٤٫٠٤٨٢٫٢٣٥٫٧٧٤
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(تتمة)االستثمارات في األوراق المالیة-١٢

تسلسل القیمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل التالي للتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة للموجودات المالیة بالقیمة العادلة عن طریق أسالیب التقییم:

المستوىالمستوى المستوى
الثالثالثانياألولالمجموع
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٩٨٤٩٫٩٨٧٦٦٫٣٤٣٧٥٢٫٩٢٠٣٠٫٧٢٤مارس ٣١

٨٠٩٫٠١٠٧٢٫٣٦٤٧٠٥٫٩٢٢٣٠٫٧٢٤(مدققة)٢٠١٨دیسمبر٣١

تثمارات في أوراق مالیة قد تم اشتقاقھ٢المستوى تقییمات إن  بند یمة قتكون عادة عبارة عن صافي بتحدید قیمة استردادھا والتي افي االس
.الفترةال توجد ھناك تحویالت بین المستوى األول والثاني خالل للحصة الواحدة في الشركات المستثمر فیھا.الموجودات

والمشاریع المشتركةالقروض للشركات الشقیقة-١٣
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٤٤٢٫٠٠٦٣١١٫٠٧٩)١(دي دبلیو سي ش.ذ.م.مالجنوبدبيإعمار
٣٣٢٫٠٧٢٣٢٠٫٠٦٥)١دي دابلیو تي سي اعمار ش.ذ.م.م (

٢٥٥٫٢٧٧٢٥٥٫٠٠٢)١زعبیل سكویر ذ.م.م (
٩١٫٦٧٧٩١٫٦٧٧)٢(أمالك للتمویل ش.م.ع

٣٫٧٧٥٩٫١٤٣أخرىومشاریع مشتركةشركات شقیقة
١٫١٢٤٫٨٠٧٩٨٦٫٩٦٦

درھم) ألف ٨٨٦٫١٤٦-٢٠١٨دیسمبر ٣١درھم (ألف ١٫٠٢٩٫٣٥٥إن القروض للشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة بمبلغ )١(
ھي غیر مضمونة  وتستحق السداد عند الطلب وال تترتب علیھا أي فوائد.

روطوفقاً )٢( نةالمبرمة فيالھیكلةإعادةاتفاقیةلش داد ، ٢٠١٤س بةتم س ليالمبلغمن٪٢٠نس دادهتممن القرضاألص قبلمنس
نویاً ٪٢ربحمعدلھییترتب عل، سنة١٢بعدستحقیاألجلطویلتسھیلإلى٪٦٥ھیكلةإعادةتم و،٢٠١٤في أمالكشركة س

.سنة١٢مدتھاللتحویلقابلةطارئةأداةإلىتھاھیكلتم إعادة٪١٥و
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والمشاریع المشتركةاالستثمارات في الشركات الشقیقة-١٤
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة) 

٢٫٣٦٢٫٤٦٢٢٫٣٥٠٫٢٠٩متداولة–(شركة مساھمة سعودیة) إعمار المدینة االقتصادیة 
٥٦٧٫٦٩٠٦٥٥٫٣٢١متداولة –أمالك للتمویل ش.م.ع 

٥٠٥٫٦١٥٥٠٥٫٥٦٧إعمار بوادي ذ.م.م
٣٦٩٫٤٧٥٣٥٢٫٩١٣انترناشیونال الشرق األوسط المحدودةتیرنر 

٢٥٨٫٩٤٢٢٤٤٫٨١٦إیكو تیمالي باركالر توریزم إیسلیتمیلیري أنونیم شیركتي
١٤٥٫٧٩٧١٤٣٫٦٣١میراج لیجر اند دیفلوبمنت انك

١٤٩٫٠٨٠١٤٩٫٩١٨ش.م.خواالستثمارةإعمار للصناع
٨٢٫٨١٧١٠١٫٥٨٣العقاريشركة البحر المیت للسیاحة واالستثمار

٢١٥٫٣٢٢١٩٧٫٤٧٢أخرى
٤٫٦٥٧٫٢٠٠٧٠١٫٤٣٠٫٤

:الھامةالمشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتفيالتالیةالساریةالملكیةصحصالمجموعةلدى

الملكیة
٢٠١٨مارس ٢٠١٩٣١مارس ٣١بلد التأسیس

%٣٠٫٥٩%٣٠٫٥٩السعودیةالقتصادیة (شركة مساھمة سعودیة) إعمار المدینة ا
%٤٨٫٠٨%٤٨٫٠٨األماراتأمالك للتمویل ش.م.ع 

%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتإعمار بوادي ذ.م.م
%٦٥٫٠٠%٦٥٫٠٠األماراتتیرنر انترناشیونال الشرق األوسط المحدودة

%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠تركیاأنونیم شیركتيإیكو تیمالي باركالر توریزم إیسلیتمیلیري 
%٦٥٫٠٠%٦٥٫٠٠جزر العذراء البریطانیةمیراج لیجر اند دیفلوبمنت انك

%٤٠٫٠٠%٤٠٫٠٠األماراتش.م.خواالستثمارةإعمار للصناع
%٢٩٫٣٣%٢٩٫٣٣األردنالعقاريواالستثمارللسیاحةالمیتالبحرشركة
%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتش.ذ.م.مدي دبلیو سي الجنوبدبيإعمار

%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتدي دابلیو تي سي اعمار ش.ذ.م.م
%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتزعبیل سكویر ذ.م.م
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واآلخرونالدائنون التجاریون -١٥
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٥٫٥١٣٫٢١٣٥٫٦٢٢٫٧١٦المشاریعمستحقات ومخصصات تكلفة عقود
٣٫٨٦٠٫٤٥٤٣٫٩٣٦٫٧٨٠دائنون لشراء أراضي

١٫٩٥١٫٦٩٦١٫٨٧٤٫٣٥٢ضریبة دخل مؤجلة مستحقة الدفع
١٫٣٧١٫٠٠٣١٫٣٣٧٫٠١٨دائنون تجاریون

-٧٠٢٫٠٥١(ب))٣-٢مطلوبات عقود إیجار (إیضاح 
٦٤٨٫٤٧٣٦٣٠٫٨٨٨للحصص غیر المسیطرةالدفع مبالغ مستحقة 

٢٩١٫٣٥٠٢٩١٫٤٣٨أرباح مستحقة الدفعتوزیعات 
١٤٦٫٥٧٥١١٨٫٩٩١ضریبة دخل مستحقة الدفع

١٧٫٢٠٤١٧٫١٥٧مطلوبات طارئة ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة
٤٨٨٫٤٥٢-)١(المسیطرةغیرالحصصعلىالبیعخیار

٣٫٨٢٩٫٨١٧٣٫٦٥٢٫٥٨٣دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع
١٨٫٣٣١٫٨٣٦١٧٫٩٧٠٫٣٧٥

اھمینالتفاقیةوفقاً )١( ركةبینالموقعةالمس ونجلوبالومجموعةالش طس١٦بتاریخایھاسجروبفاش فیما یتعلق ٢٠١٧أغس
حقمننیكو.نمشيفيبحصتھایتعلقفیماایھاسجروبفاشونجلوباللمجموعةالبیعخیارالشركةمنحت،باستحواذ نمشي

.نمشيفيایھاسجروبفاشونجلوبالمجموعةحصةكاملبشراءالشركةمطالبةایھاسجروبفاشونجلوبالمجموعة

بة ٢٠١٩فبرایر ٢٥الفترة، بتاریخ خالل  ة الملكیة المتبقیة بنس ركة على حص تحوذت الش ي %٤٩، اس ركة نمش ركة التابعة لھا، ش في الش
ي")، بمبلغ  ة المحدودة ("نمش تحواذ إجمالي المبالغ المدفوعة ٤٩٦٫٨٧٢القابض من قیمة االس ونجلوباللمجموعةألف درھم. تتض فاش

شون") بمبلغ ("مجموعة جلوایھاسجروب ألف درھم. تم تثبیت ٢٠٫٩٧٢ألف درھم ومساھمون آخرون لنمشي بمبلغ ٤٧٥٫٩٠٠بال فا
یطرة بمبلغ  ص غیر المس رة في بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي ٢٩٤٫٩٠٢فرق المبلغ المدفوع والحص ألف درھم مباش

. ١٠وفقاً للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

االستحواذ على الحصة المتبقیة لمجموعة جلوبال فاشون جروب اس ایھ في نمشي، إن بند المطلوبات المالي غیر المتداول المثبت سابقاً بعد 
في بیان المركز المالي الموحد المرحلي تم توقفھ عن التثبیت في الفترة الحالیة. قامت المجموعة بتثبیت ربح تسویة خیار بیع على الحصص

.الموحد المرحليألف درھم في بیان الدخل الشامل١٥٫٦٨٩غیر المسیطرة بمبلغ 
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القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد-١٦
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة) 

١٣٫٦٤١٫٧٣١١٤٫٣٢٠٫٣٠٠السنةالفترة/الرصید في بدایة 
١٫٧٩١٫٠٧٥٥٫٢٣٨٫٤٦٧السنةالفترة/مسحوبة خالل: سلفیات زائداً 

)٥٫٩١٧٫٠٣٦()٢٫٥٨١٫٧٧٢(السنةالفترة/: سلفیات مسددة خاللناقصاً 

١٢٫٨٥١٫٠٣٤١٣٫٦٤١٫٧٣١السنةالفترة/الرصید في نھایة
)٥٥٫٣٣٠()٥١٫٢٣٥(: الجزء غیر المطفأ من التكالیف المباشرةناقصاً 

١٢٫٧٩٩٫٧٩٩١٣٫٥٨٦٫٤٠١السنةالفترة/نھایةوالسلفیات التي تترتب علیھا فوائد فيصافي القروض 

:وتستحقترتب علیھا فوائد تالقروض والسلفیات التي 
٣٫٠٨٢٫٨٩٤٢٫١٩١٫٣٥٥شھراً ١٢خالل 

٩٫٧١٦٫٩٠٥١١٫٣٩٥٫٠٤٦شھراً ١٢بعد 

١٢٫٧٩٩٫٧٩٩١٣٫٥٨٦٫٤٠١السنةالفترة/الرصید في نھایة

:الموجودةترتب علیھا فوائد تالقروض والسلفیات التي 
٦٫٦٧٨٫٨٥٦٧٫٤٥٧٫٥٦٧اإلمارات العربیة المتحدةدولة داخل 
٦٫١٢٠٫٩٤٣٦٫١٢٨٫٨٣٤اإلمارات العربیة المتحدةدولة خارج 

١٢٫٧٩٩٫٧٩٩١٣٫٥٨٦٫٤٠١

وغیر المضمونة وتترتب علیھا فوائد:لدى المجموعة القروض والسلفیات التالیة المضمونة

مضمونة

تركة بمبلغ - ھیالت تمویل مش مون مقابل بعض ١٫٨٣٦٫٥٠٠ألف دوالر أمریكي (٥٠٠٫٠٠٠تس العقارات ألف درھم) مض
تثماریة عر الیبور زائدًا االس ب س نویاً و٪١٫٥٠المملوكة من قبل المجموعة في تركیا وتترتب علیھ فوائد حس دادس تحق الس یس

.٢٠٢٢بالكامل في سنة 

مون مقابل بعض الموجودات في لبنان ١٢٨٫٧٥٦ألف دوالر أمریكي (٣٥٫٠٥٥بمبلغ قرض- ألف درھم) من بنك تجاري مض
.٢٠٢٢في سنة یستحق السدادسنویاً و٪٨٫٥وتترتب علیھ فوائد بنسبة 

مون مقابل بعض الموجودات في لبنان ٣٨٫٠١٧ألف دوالر أمریكي (١٠٫٣٥٠بمبلغ قرض- ألف درھم) من بنك تجاري مض
.٢٠٢٠في سنة یستحق السدادسنویاً و٪١٫٠٧٥وتترتب علیھ فوائد بنسبة 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٤٩-

القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد (تتمة)-١٦

)تتمة(مضمونة

ھیل القرض البالغ درھم ألف٥٥٩٫٤٥١مبلغیمثل- حب جزئي من تس مون مقابل ألف درھم ٧٥٠٫٠٠٠س من بنك تجاري مض
عربعض الموجودات في اإلمارات العربیة المتحدة وتترتب علیھ فوائد  نویاً و٪٢٫٥ایبور زائدًا بس دادس تحق الس نة یس في س

٢٠٢٦.

ات مالیة ك تجاریومن بنألف درھم) ١٫٠٠٩٫٦٣٤روبیة ھندیة (ألف١٩٫٠٧١٫٢٨٨مبلغقروض ب- س مون مقابل ة ومؤس مض
.٢٠٢٣في سنة تستحق السدادوسنویاً %١٢٫٨٥إلى ٪٨٫٥٧تتراوح منفوائد اوتترتب علیھالھندبعض الموجودات في 

غیر مضمونة

أصل ألف درھم) من ٣٫٩٦٦٫٨٤٠ألف دوالر أمریكي (١٫٠٨٠٫٠٠٠بسحب جزئي بمبلغ ، قامت المجموعة ٢٠١٧سنة خالل -
ھیل تمویل مرابحة  ھیل إن في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. بنك أبوظبي األول ش.م.ع من تس مون مقابل مرابحة التس مض

ویستحق السداد بالكامل في سنةسنویاً ٪١٫٤یترتب علیھ معدل ربح بسعر لیبور زائد وةالنقدیة لبعض مشاریع المجموعتالتدفقا
ھیل في البیانا. ٢٠٢٢ ألف درھم بعد تنزیل تكالیف المعامالت٣٫٩٣٣٫٤١٦بمبلغ المرحلیة الموحدةت المالیةتم عرض التس

العائدة لھ مباشرة.الغیر مطفأة

حبالمجموعةقامت- ھیلمن) درھمألف١٫١٠١٫٩٠٠(أمریكيدوالرألف٣٠٠٫٠٠٠مبلغبس المتجدداالئتمانيالحدتس
ھیل(" ولتموالذي) درھمألف٥٫٥٠٩٫٥٠٠(أمریكيدوالرألف١٫٥٠٠٫٠٠٠البالغ") التس تجاریةبنوكمنعلیھالحص

تركة عرفائدةعلیھوتترتبالمتحدة،العربیةاإلماراتدولةفيمش نویاً %١٫٢٥زائداً لیبوربس تحقس دادوُیس .٢٠٢١فيالس
ھیلُیدرج معدبدرھم،ألف١٫٠٩٥٫٠٨٥بمبلغالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتفيالتس العائدةالمطفأةغیرالمعاملةتكلفةخص

.مباشرةً لھا

حبالمجموعةقامت- ھیلمن) درھمألف١٫١٠١٫٩٠٠(أمریكيدوالرألف٣٠٠٫٠٠٠مبلغبس المتجدداالئتمانيالحدتس
ھیل(" ولتموالذي) درھمألف٧٫٣٤٦٫٠٠٠(أمریكيدوالرألف٢٫٠٠٠٫٠٠٠البالغ") التس تجاریةبنوكمنعلیھالحص

تركة عرفائدةعلیھوتترتبالمتحدة،العربیةاإلماراتدولةفيمش نویاً %١٫٢٥زائداً لیبوربس تحقس دادوُیس .٢٠٢١فيالس
ھیلُیدرج مبعددرھم،ألف١٫٠٩٠٫٩٠٤بمبلغالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتفيالتس العائدةالمطفأةغیرالمعاملةتكلفةخص

.مباشرةً لھا

تانیة (٦٫٤٩٤٫٤٠٨قرض بمبلغ - ب كایبور ةك تجاریوألف درھم) من بن١٦٩٫٥٠٤ألف روبیة باكس وتترتب علیھ فوائد حس
.٢٠٢١سنة فيویستحق السداد سنویاً ٪٠٫١٠زائداً 

تانیة (١٫٨٩٤٫٦٠٩قرض بمبلغ - ب كایبور زائداً ٤٩٫٤٤٩ألف روبیة باكس ألف درھم) من بنك تجاري وتترتب علیھ فوائد حس
.٢٠١٩سنة فيسنویاً ویستحق السداد ٪٠٫١٠

ري (١٠٫٥٨٢مبلغ - ر و٢٫٢٤٢ألف جنیھ مص ھیالت تمویل من بنوك تجاریة في مص ترتب علیھ فوائد تألف درھم) یمثل تس
.٢٠٢١سنة بحلولیستحق السدادومعدل كوریدور البنك المركزي المصريسنویاً زائداً ٪١٫٠تصل إلى

عر وتترتب علیھ فوائد تركیافي ةك تجاریوألف درھم) من بن١٫٣٩٥٫٧٤٠ألف دوالر أمریكي (٣٨٠٫٠٠٠بمبلغ قروض- بس
.٢٠٢٠سنة بحلولیستحق السدادسنویاً و٪١٫٢٥زائداً لیبور

ل إلىوتترتب علیھ فوائد لبنانفي ةك تجاریوألف درھم) من بن٢٠٩٫٣٥٥ألف دوالر أمریكي (٥٦٫٩٩٨بمبلغ قروض- تص
.٢٠٢٠سنة بحلولیستحق السدادسنویاً و٪٤٫٥٨

ال سعوديألف ١٢٠٫٠٠٠قرض بمبلغ - %١بسعر سیبور زائدًا ألف درھم) من بنك تجاري وتترتب علیھ فوائد١١٧٫٦٠٠(ریـ
.٢٠١٩سنة خالل ویستحق السداد سنویاً %٢سعر سیبور زائدًا -سنویاً 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٥٠-

فوائد (تتمة)القروض والسلفیات التي تترتب علیھا -١٦

)تتمة(مضمونةغیر 

ة (ألف٢١٫٩٨٩٫٩١٣مبلغقروض ب- دی ة ھن اریومن بنألف درھم) ١٫١٦٤٫١٤٦روبی دك تج ب علیھة في الھن د اوتترت فوائ
٣١(ألف درھم ٤٧٫٨٦٦وإن البنوك لدیھا رھن بمبلغ .٢٠٢٣في سنة تستحق السدادوسنویاً ٪١٢٫٨٥إلى ٪٧٫٥٠تتراوح من

التسھیالت.مختلف) مقابل ٨) (انظر إیضاح ألف درھم٦٤٫٥٠٣–٢٠١٨دیسمبر 

صكـوك-١٧

أ) إعمار صكوك لیمتد:(

ركة تابعة جلة في جزر كایمان وش ؤولیة محدودة مس ركة ذات مس در")، وھي ش كوك لیمتد ("الُمص ركة إعمار ص بالكامل مملوكةإن ش
ھادات أمانة  دار ش در من وقت ألخر إص ھادات أمانة ("البرنامج") الذي بموجبھ یجوز للُمص دار ش یس برنامج إص للمجموعة، قامت بتأس

ألف درھم) في شكل سلسلة من شھادات األمانة.٧٫٣٤٦٫٠٠٠ألف دوالر أمریكي (٢٫٠٠٠٫٠٠٠لغایة 

:٢السلسلة 
در ٢٠١٢یولیو ١٨في  كوك ، قام الُمص ھادات أمانة ("الص ة الثانیة من ش لس دار الس ألف دوالر أمریكي ٥٠٠٫٠٠٠") بمبلغ ٢بإص

ویترتب على ٢٠١٩في بورصة ناسداك دبي، وتستحق السداد في عام ٢ألف درھم) بموجب البرنامج. تم إدراج الصكوك ١٫٨٣٦٫٥٠٠(
نویاً ویتوجب سدادھا ع٪٦٫٤معدل توزیعات أرباح بنسبة ٢الصكوك  ھي كما ٢لى أساس نصف سنوي. إن القیمة المدرجة للصكوك س

یلي:

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة) 

١٫٨٣٥٫٧٩٥١٫٨٣٥٫٢٧٠كما في نھایة الفترة / السنةالصكوكبند مطلوبات



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
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-٥١-

(تتمة)صكـوك-١٧

:٣السلسلة 
بتمبر ١٥في  در ٢٠١٦س كوك ، قام الُمص ھادات أمانة ("الص ة الثالثة من ش لس دار الس ألف دوالر أمریكي ٧٥٠٫٠٠٠") بمبلغ ٣بإص

ویترتب على ٢٠٢٦في بورصة ناسداك دبي، وتستحق السداد في سنة ٣ألف درھم) بموجب البرنامج. تم إدراج الصكوك ٢٫٧٥٤٫٧٥٠(
ھي كما ٣على أساس نصف سنوي. إن القیمة المدرجة للصكوك سنویاً ویتوجب سدادھا ٪٣٫٦٤معدل توزیعات أرباح بنسبة ٣الصكوك 

یلي:

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

٨١٣٫٢٫٧٤٦٥٧٦٫٢٫٧٤٦الصكوك كما في نھایة الفترة / السنةبند مطلوبات 

صكوك لیمتد:)اي ام جي(مجموعة إعمار مولز)ب(

درت،٢٠١٤یونیو١٨في كوكجيامايأص در("لیمتدص ھادات")المص كوك("أمانةش ألف دوالر أمریكي ٧٥٠٫٠٠٠بمبلغ") الص
ركھيو،ألف درھم)٢٫٧٥٤٫٧٥٠( جلةةمحدودةولیؤمسذاتةش ركةكایمانجزرفيمس ركةبالكاملمملوكةتابعةوش جيامايلش

سداك دبي، . لیمتدصكوك سداد في عام تم إدراج الصكوك في بورصة نا ستحق ال توزیعات أرباح معدل. ویترتب على الصكوك٢٠٢٤وت
سنویاً ویتوجب سدادھا على أساس نصف سنوي. إن القیمة المدرجة للصكوك ھي كما یلي:٪٤٫٦بنسبة

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

٢٥٩٫٧٤٢٫٢٧٣٦٫٧٤١٫٢السنةبند مطلوبات الصكوك كما في نھایة الفترة / 

إن إجمالي بند مطلوبات الصكوك ھو كما یلي:

صكوك لیمتد:إعمار 
٢١٫٨٣٥٫٧٩٥١٫٨٣٥٫٢٧٠السلسلة -
٣٢٫٧٤٦٫٨١٣٢٫٧٤٦٫٥٧٦السلسلة -

صكوك لیمتد:اي ام جي
٧٤٢٫٢٥٩٫٢٢٫٧٤١٫٧٣٦الصكوك-

٣٢٤٫٨٦٧٫٧٧٫٣٢٣٫٥٨٢السنةبند مطلوبات الصكوك كما في نھایة الفترة / 
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رأس المال-١٨
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)
درھم للسھم ١سھماً بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢المصرح بھ: رأس المال 

٧٫١٥٩٫٧٣٩٧٫١٥٩٫٧٣٩درھم للسھم)١بواقع اً سھم٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢–٢٠١٨دیسمبر ٣١(

درھم للسھم١سھماً بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢المصدر والمدفوع بالكامل: 
٧٫١٥٩٫٧٣٩٧٫١٥٩٫٧٣٩درھم للسھم)١سھماً بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢–٢٠١٨دیسمبر ٣١(
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-٥٣-

االحتیاطیات-١٩
احتیاطي رأس

احتیاطيالبیعخیارالمال/
احتیاطي تحویلأرباح/(خسائر)صافي عالوةاحتیاطياحتیاطيالحصصعلىاحتیاطي
المجموععمالت أجنبیةغیر محققةإصدارتحوطاتعامالمسیطرةغیرقانوني

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

-٦٫٠٥٩٫١٢٧)٣٩٢٫٩٧٦(١٥٫٢٢٠٫٢٤٥(مدققة)٢٠١٨دیسمبر ٣١الرصید كما في 
١٦٫٥٨٣٫٤٩٨)٣٫٥٢٣٫٢٩٠()٨٤٢٫٣٥٧٫١(٥٧٨٫٢٣٤

٤٦٫٥٩٨-٤٦٫٥٩٨-----غیر المحقق في االحتیاطيالزیادة
في احتیاطي تحویل عمالتالزیادة
٦١٫٨٠٨٦١٫٨٠٨------أجنبیة

مباشرةالمثبت الدخل صافي
٤٦٫٥٩٨٦١٫٨٠٨١٠٨٫٤٠٦-----الملكیةحقوقفي

٣٩٦٫٦٣٦-----٣٩٦٫٦٣٦-االستحواذ على حصص غیر مسیطرة

١٧٫٠٨٨٫٥٤٠)٣٫٤٦١٫٤٨٢()١٫٣١١٫٢٤٤(٥٧٨٫٢٣٤-٢٠١٩١٥٫٢٢٠٫٢٤٥٣٫٦٦٠٦٫٠٥٩٫١٢٧مارس ٣١الرصید كما في 

٥٫٤٤٨٫٣٢٣١٠٫١٥٩)٣٩٢٫٩٧٦(١٥٫٢٢٠٫٢٤٥(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في كماالرصید
١٦٫٦٦٢٫٢٨٧)٣٫٠٥٠٫٢٨١()١٫١٥١٫٤١٧(٥٧٨٫٢٣٤

)٦٤٫١١٣(-)٧٤٫٧٢٧(-١٠٫٦١٤---غیر المحققاالحتیاطيفي الزیادة
في احتیاطي تحویل عمالتالنقص
)١٥٢٫٠١٢()١٥٢٫٠١٢(------أجنبیة

مباشرةالمثبتة )الخسارةالدخل/(صافي
)٢١٦٫١٢٥()١٥٢٫٠١٢()٧٤٫٧٢٧(-١٠٫٦١٤---الملكیةحقوقفي

مارس٣١في كما الرصید 
٥٫٤٤٨٫٣٢٣٢٠٫٧٧٣)٣٩٢٫٩٧٦(١٥٫٢٢٠٫٢٤٥(معاد إدراجھا)٢٠١٨

١٦٫٤٤٦٫١٦٢)٣٫٢٠٢٫٢٩٣()٢٢٦٫١٤٤٫١(٥٧٨٫٢٣٤
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أرباحتوزیعات-٢٠

وذلك ٢٠١٨لسنة درھم للسھم الواحد ٠٫١٥مساھمي الشركة على توزیع أرباح نقدیة بواقع تمت الموافقة من قبل ، الحقاً لتاریخ إعداد التقاریر
.٢٠١٩أبریل ٢٢أثناء انعقاد اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي للشركة في 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٢١

رة أو الموجزةالمرحلیةالموحدةرض ھذه البیانات المالیة لغ ، تعتبر األطراف ذات العالقة بالمجموعة إذا كان لدى المجموعة القدرة، مباش
رة،  یطرةغیر مباش غیلیة أو العكس بالعكس، أو عندما للس ة تأثیر جوھري علیھ في اتخاذ القرارات المالیة والتش على الطرف أو ممارس

كن أن تكون األطراف ذات العالقة أفرادًا أو منشآت أخرى.أو التأثیر الجوھري المشترك. یمللسیطرة تخضع المجموعة والطرف 

معامالت األطراف ذات العالقة
التالیة مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتیادي وبشروط متفق علیھا بین الجوھریةكانت ھناك المعامالت،الفترةخالل 

األطراف:
أشھر المنتھیة فيالثالثة

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
:والمشاریع المشتركة شقیقةالشركات ال

١٦٫٢٥٨٢٨٫٠٩٤مصاریف تطویر عقارات
١٣٫٨٦١١٦٫٤٨٣مصاریف رأسمالیة

٥٨٨٦٠٦تمویل إسالميدخل
٥٫٥٤٢١٫٥٦٢مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة 

١٫١٩٠١٫٢٩٨لعالقةاوذوالدخلالمؤجرةالعقاراتمناإلیجاردخل
٥٢٨٨٠٧تكالیف اإلیرادات

٢٢٢-اآلخرالتشغیليالدخل

عالقة:الواألطراف ذات العلیااإلدارةوموظفيةأعضاء مجلس اإلدار
١١٫٢٦٧١٩٫٦٣٨لعالقةاوالدخل ذوالمؤجرةالعقاراتمناإلیجاردخل

٤٫١٧٨٧٫٠٨٣مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة 
٦٧تكالیف اإلیرادات

٣٤٤١٫٣١٩تمویل إسالميدخل
٤٫١٦٦-آخرتمویلدخل

٥٢٦-فوائدعلیھاترتبتالتيوالسلفیاتالقروضمنتمویلتكالیف
١٨٣١٩٠اإلیرادات من الضیافة

٢٩٦-عقاراتتطویرمصاریف



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٥٥-

(تتمة)العالقةالمعامالت مع األطراف ذات -٢١

أرصدة األطراف ذات العالقة
) ھي كما یلي:ضمنھااألرصدةھذهالتي أدرجت المرحلي الموحدبیان المركز الماليوإن أرصدة األطراف ذات العالقة الجوھریة (

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

:ركات الشقیقة والمشاریع المشتركةالش
٥٤٫٠٩٩٤٦٫٦١٤وآخرونتجاریوندائنون

٤٢٤٤٢٤فواتیربھایصدرلموذمم مدینةمدینون تجاریون
١٫٥٩٥٢٤٣مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

واألطراف ذات العالقة:العلیااإلدارةوموظفيأعضاء مجلس اإلدارة 
٧٫٣٠٥١٣٤٫١٢٥أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

١٤٫٩٥٣٧٫٨٩٥تجاریةمدینةذمم 
٧٥١٫٣١٨٧٤٧٫٨٩٦األخرىمدفوعة مقدماً ومصاریفوتأمیناتمدینةذمموموجودات 

٨٤٢٤٠وآخرونتجاریوندائنون
٢٫٣٣٤١٢٫٠٨٤العمالءمنمقدمةدفعات

العلیااإلدارةموظفيتعویضات
:یليكماالفترةالعلیا خاللاإلدارةموظفيمكافأةتكان

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم

١٤٣٫٢٧٥١٠٩٫٣٧٠األجلقصیرةمزایا
٤٫٣٠٠١٠٫٤٧٦للموظفینالخدمةنھایةمكافأة

١٤٧٫٥٧٥١١٩٫٨٤٦

).موظف٢٥٧-٢٠١٨مارس٣١(موظف٢٣٨بلغالعلیااإلدارةموظفيعددإن الفترة،خالل

والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢
الضمانات)أ

درت المجموعة .١ ماناتأص تندیةاعتمادومالیةض مبر ٣١(ألف درھم ١٧٩٫٣٣١بمبلغ ات مس ألف ٢٣٧٫٩١٧–٢٠١٨دیس
درھم)

درت المجموعة كفالة مالیة بمبلغ .٢ مبر ٣١(لف درھم أ٥٫٠٠٠أص مان درھمألف٥٫٠٠٠–٢٠١٨دیس ) ككفالة عن خطاب ض
التجاریة إلصدار رخصة تجاریة من حكومة دبي.صادر عن أحد البنوك
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(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 
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(تتمة)والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢

الضمانات (تتمة))أ

درت المجموعة كفالة مالیة بمبلغ .٣ مبر ٣١(ألف درھم ٣٫٢٨٧أص مان عن األداء )درھمألف٣٫٢٨٧–٢٠١٨دیس كض
بخصوص تنفیذ المجموعة اللتزاماتھا التعاقدیة.

درت المجموعة .٤ مانةأص مبر ٣١(ألف درھم ٦٫٥٤٦٫٥٦٣مالیة بمبلغ ض إلى مؤسسة )درھمألف٥٫٦٩٣٫٣٢٧–٢٠١٨دیس
التنظیم العقاري في دبي كضمان عن مشاریعھا الجدیدة بموجب األنظمة الخاصة بمؤسسة التنظیم العقاري.

درت المجموعة كفالة.٥ مبر ٣١(ألف درھم ٧٣٫٤٦٠بمبلغ تجاریةأص ألحد البنوك التجاریة )درھمألف٧٣٫٤٦٠–٢٠١٨دیس
ككفالة عن ضمانات صادرة من البنك بالنیابة عن المشروع المشترك للمجموعة.

درت .٦ مانالمجموعةأص مبر ٣١(درھمألف ٩٨٫١١٥بمبلغ أداءض لطاتعدة إلى)درھمألف ٩٦٫٧٧٨–٢٠١٨دیس س
.مشاریعھافیما یخص الھندفيحكومیة

ت.٧ ام ةق دیمالمجموع ادبتق اب اعتم مبر ٣١ألف درھم) (١٨٫٧٣٣ألف دوالر أمریكي ( ٥٫١٠٠بمبلغخط –٢٠١٨دیس
رفي) درھمألف١٨٫١٣٠ مان عنمص روعھاكض ألف ١٨٫٧٣٣(دوالر أمریكي ألف ٥٫١٠٠. لدى البنك رھن بقیمة مش

ھذا.خطاب االعتماد ) ل٨(راجع إیضاح ألف درھم) ١٨٫١٣٠–٢٠١٨دیسمبر ٣١(درھم) 

١٠٫٢٥٣–٢٠١٨دیسمبر ٣١رھم) (ألف د١٠٫٥٩٣( جنیھ مصريألف ٥٠٫٠٠٠بمبلغبنكيضمانبتقدیمالمجموعةقامت.٨
رفيحكومیةجھةإلى) ألف درھم روععن احدى مص ريألف ٥٠٫٠٠٠. لدى البنك رھن بقیمة ھااتمش ١٠٫٥٩٣(جنیھ مص

) لھذا الضمان البنكي.٨إیضاح راجع (ألف درھم) ١٠٫٢٥٣–٢٠١٨دیسمبر ٣١(ألف درھم)

درت المجموعة كفالة مالیة بمبلغ .٩ ركةإلى)درھمألف٣٧٧٫٥١٥(روبیة ھندیة ألف ٧٫١٣١٫٠٠٠أص یطرش قبلمنعلیھامس
ركةمنمروجةأخرىمجموعة جلت.لیمتدالندإفجيإمإعمارش مان المالیة بالقیمة العادلةالمجموعةس بمبلغعقود الض

ألف درھم) كما في تاریخ التقریر المالي.٨٫٥٢٥–٢٠١٨دیسمبر٣١) (درھمألف٨٫٥٤٨(روبیة ھندیة ألف١٦١٫٤٧٣

المطلوبات الطارئة)ب

ال انفراستكشراندرا برادیششركة أصدرت .١ كوربوریشن لیمتد وھي شریك في مشروع مشترك في بعض من الشركات اندستریـ
ركة لوقف بعض من أعمال تطویر واتفاقیات اإلدارة التنفیذیة والتي تم إبرامھا بین  عار قانوني للش التابعة للمجموعة في الھند، إش

ركة ركة إعمار ،إعمار إم جي إف الندش یب برایفت لیمتد (ش ركة إعمار ھیلز تاون ش یب برایفت لیمتد وھي وش ھیلز تاون ش
ال انفراستكشر كوربوریشن لیمتد). وأقامت شركة اندرا برادیشمشروع مشترك للمجموعة مع شركة  شاندرا برادیاندستریـ

ال انفراستكشر كوربوریشن لیمتد دعوى قضائیة أخرى ضد  ار إم إعمشركةلوقف إعمار إم جي إف الند لیمتدشركةاندستریـ
افة إلى ذلك، لیمتدجي إف الند اریع. باإلض اط متعلق بھذه المش د المجموعة مرفوعةالدعاوى من عددھناك كانألي نش من ض

وتخصیص األراضي.استحواذوجود مخالفات في لأطراف ثالثة قبل 

ترى المجموعة، بناًء على المشورة القانونیة، أن كافة القضایا المذكورة آنفاً یجب أن تتم تسویتھا ودیاً مع جمیع األطراف بموجب 
لتمكیناندرا برادیشأو وفقاً آللیة تسویة المنازعات المنصوص علیھا بموجب قانون ١٩٩٦قرار التسویة والتحكیم الصادر سنة 

اریع المذكورة وفي الھند. ٢٠٠١، تطویر البنیة التحتیة ریثما یتم االنتھاء من اإلجراءات القانونیة المختلفة الجاریة المتعلقة بالمش
تنادا إلى  ورة الأعاله، واس ائل التي أثیرت تتناقض مع ترى ، اردةوالقانونیة المش عإدارة المجموعة أن االدعاءات/المس الوض

وبالتالي وال یمكن تقبلھا.الحقیقي
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(تتمة)والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢

(تتمة)المطلوبات الطارئة)ب

بلقمنللتحكیمطلباتلقتمصرفيوتعملتأسستللمجموعةتابعةشركةوھي،")مصرإعمار("ش.م.مللتنمیةمصرإعمار.٢
قوي،ونيقانمركزلدیھاأنمنواثقةاإلدارة إن . المقطمأراضي زھراءبیعباتفاقیةیتعلقفیماوالتعمیرلإلسكانالنصرشركة

.لمجموعةالبیانات المالیة الموحدة المرحلیة لعلىجوھريماليتأثیرلھیكونولنلصالحھاالتحكیمفيالبتسیتم

لیمتد، وھي شركة تابعة للمجموعة، بتطویر وتشیید مشروع كومنولث جیمز قامت شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برایفت.٣
راكة بین القطاعین العام والخاص اس نموذج الش اریع مبرمة مع ھیئة التخطیط فیلدج في الھند على أس وفقاً التفاقیة تطویر مش

غا ھادة اإلش دار ش روع عن طریق إص ل، طالبت ھیئة التخطیط العمراني في العمراني في دلھي. وبعد التأكید على اكتمال المش
مان البنكي الخاص باألداء والبالغ  رار التي لحقت ٩٧ملیون روبیة ھندیة (١٫٨٣٠دلھي بالض ملیون درھم) كتعویض عن األض

د  ركة إعمار إم بھا والمطالبات األخرى التي قدمتھا ض ن برایفت لیمتد، حیث زعمت بأن ش تراكش ركة إعمار إم جي إف كونس ش
ركة جي  روط اتفاقیة تطویرالمشاریع. وقد طعنت ش تراكشن برایفت لیمتد لم تتمكن من الوفاء بالجداول الزمنیة وفقاً لش إف كونس

تئناف المذكور  مان البنكي لدى المحكمة العلیا والتي ردت االس ن برایفت لیمتد على المطالبة بالض تراكش إعمار إم جي إف كونس
كیل ھیئة تحكیم وأحالت كافة النزاعات إلى ھیئة التحكیم. وقد طالبت ھیئة التحكیم كال الطرفین بتقدیم مطالباتھما. وأمرت بتش

١٤٫١٨٢وبموجب ذلك، قدمت شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برایفت لیمتد مذكرة بالوقائع باإلضافة إلى مطالبات بمبلغ 
راني في دلھي مذكرة ردھا على مذكرة الوقائع والمطالبات ملیون درھم). وقدمت ھیئة التخطیط العم٧٥١ملیون روبیة ھندیة (

ملیون روبیة ھندیة ١٤٫٤٦٠الخاصة بشركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برایفت لیمتد، وقدمت أیضاً مطالباتھا المقابلة بمبلغ 
نظر ھیئة التحكیم.ملیون درھم) بما فیھا التعویضات النقدیة عن األضرار. وال تزال الدعوى سالفة الذكر محل ٧٦٦(

ن برایفت تراكش ركة إعمار إم جي إف كونس تنادًا إلى الرأي القانوني، أن ش توفت بجمیع المتطلبوتعتقد اإلدارة، اس ات لیمتد قد اس
حوب والمطالبات األخرى  مان البنكي المس رار المفروض والض اریع، وأن التعویض النقدي عن األض وفقاً التفاقیة تطویر المش

المقدمة من ھیئة التخطیط العمراني في دلھي غیر مبررة ولیس لھا أي أساس من الصحة.

ركة أھلووالیا كونتراكتس .٤ ن برایفت كما قدمت ش تراكش ركة إعمار إم جي إف كونس (الھند) لیمتد ("المقاول") المعینة من قبل ش
ن برایفت لیمتد.  تراكش ركة إعمار إم جي إف كونس روع كومنولث جیمز فیلدج بعض المطالبات التي لم تقبلھا ش یید مش لیمتد لتش

ملیون درھم) تتعلق باألعمال التي من ٢٢٣روبیة ھندیة (ملیون٤٫٢٠٠وبناًء علیھ، طالب المقاول بالتحكیم وقدم مطالبات بمبلغ 
ركة إعمار إم جي إف  ن برایفت لیمتد. وقدمت ش تراكش ركة إعمار إم جي إف كونس المفترض أن تم تنفیذھا لكن لم تقبلھا ش

ن برایفت لیمتد مطالبات مقابلة بمبلغ  تراكش د المقاو٦٢٠ملیون روبیة ھندیة (١١٫٧٠٣كونس بب األعمال ملیون درھم) ض ل بس
الناقصة والمعیبة والتعدیالت في الفواتیر والدفعات وفقاً للعقد، باإلضافة إلى مطالبة مدعومة بأخرى بخصوص المطالبة بالضمان 

البنكي كما ذكرنا أعاله.

ن برایفت لیمتد بأن المقاول قد أخفق بموجب العقد وأن المطالبات المق تراكش ركة إعمار إم جي إف كونس دمة من جانبھترى ش
لیست متفقة مع شروط العقد. وبناًء علیھ، فإن شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برایفت لیمتد لدیھا أمل كبیر بأن تصدر ھیئة 

التحكیم حكماً لصالحھا.

ون قانتم إطالق عملیة تصفیة بسبب اإلعسار ضد شركة إعمار إم جي إف الند لیمتد بموجب حكم صادر عن المحكمة الوطنیة ل.٥
ركات بتاریخ  نة ٢٠١٩ینایر ٢٤الش ار واإلفالس لس الحیات مجلس ٢٠١٦وفقاً ألحكام قانون اإلعس . ووفقاً للحكم، یتم تعلیق ص

فیة المؤقت المعین من قبل المحكمة  الحیات من قبل خبیر التص ة تلك الص ركة إعمار إم جي إف الند لیمتد، وتتم ممارس إدارة ش
ركات.  ركة الوقامت الوطنیة لقانون الش تئناف الالزم ش ویة األمر مع العمیل مقدم الطلب المذكور، وتم تقدیم االس بعد ذلك بتس
ادر عن  ركاتلقانونالوطنیةالمحكمةإللغاء الحكم الص تئنافمحكمةلدى الش ركاتلقانونالوطنیةاالس وتم إیداع إجراءاتالش

ار المذكورة لدى  تئنافمحكمةاإلعس ركاتلقانونالوطنیةاالس رر من جراء الحكم الش روع آخر، والذي تض . كما قدم عمیل مش
ادر عن  تئنافمحكمةالمذكور الص ركاتلقانونالوطنیةاالس تئنافًا لدى المحكمة العلیا. الش ادر بتاریخ ، اس ٢٩وفي حكمھا الص

ضد الشركة بموجب الحكم الشركاتلقانونالوطنیةالمحكمة، ألغت المحكمة العلیا إجراءات اإلعسار التي أطلقتھا ٢٠١٩مارس 
.٢٠١٩مارس ٢٩المذكور، كما تم إلغاء عملیة التصفیة بسبب اإلعسار بتاریخ 



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 

(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في 

-٥٨-

(تتمة)والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢

المطلوبات الطارئة (تتمة)ب)

لة ألمر المحكمة على ذلك، عالوة  ة منفص تئنافًا لدى المحكمة في عریض توریة األحكام المدرجة من العلیا الذي تم تقدیمھ اس في طعن دس
نة  ار واإلفالس (التعدیل الثاني)، لس ، كما وجھت المحكمة العلیا أنھ ٢٠١٩مارس ٢٩الحكم بتاریخ ، بموجب ٢٠١٨خالل قانون اإلعس

سیتم النظر في أمر المحكمة ھذا في الوقت المناسب.الشركات.المحكمة الوطنیة لقانون یجب إیقاف أیة إجراءات إعسار أخرى لدى 

االلتزامات-٢٣

مبر ٣١ألف درھم (١٧٫٦٩٢٫٧٦٠، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ٢٠١٩مارس٣١في  ألف درھم) ١٧٫٢٦٨٫٦٤٠–٢٠١٨دیس
اریع بمبلغ  مل التزامات مش مبر ٣١ألف درھم (١٧٫٠١٤٫٥٤٣وتش قیمة ھذه االلتزاماتألف درھم). تمثل١٦٫٦٠٦٫٧٠٥–٢٠١٨دیس

نةبمن قبل المجموعة التي أبرمتالعقود  ي في نھایة الس راء قطع األراض ة والمبالغ ما في ذلك عقود ش م قیمة الفواتیر المقبوض بعد خص
ي من لمجموعة في سیاق األعمال العادیة والتكان ھناك مطالبات تم تقدیمھا من قبل مقاولین تتعلق بعدة مشاریع لالمستحقة في ذلك التاریخ.

.لم یتم تكوین مخصص لھاغیر المتوقع أن ینتج عنھا مطلوبات جوھریة 

المجموعة كمستأجر-التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
ستثماراتھا العقاریة. إن الحد األدنى  شغیلللذمم المدینةأبرمت المجموعة عقود إیجار بناء على محفظة ا یة المستقبلیة حسب عقود اإلیجار الت

غیر قابلة لإللغاء المتعاقد علیھا بتاریخ التقریر لكن غیر مثبتة كذمم مدینة، ھي كما یلي:ال

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة) 

٣٫٠٥١٫٤٣٥٢٫٨٦٣٫٠٠٩خالل سنة واحدة
٧٫٠٧٥٫٦٦٥٧٫١٢٢٫٣٦٤سنوات٥بعد سنة ولكن لیس أكثر من 

١٫٣٨٦٫٥٠١١٫٧٨٦٫٠٢٠أكثر من خمس سنوات

٦٠١٫١١٫٥١٣١١٫٧٧١٫٣٩٣

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٤

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

دة لدى البنوك من الموجودات المالیة للمجموعةتتألف  ندوق والمدینون التجاریون واألرص تثمارات في والنقد في الص لمالیة األوراق ااالس
تحق من األطراف ذات العالقة. وتت لفیات والمدینون اآلخرون والمس ودائع العمالء منالمطلوبات المالیة للمجموعةألفوالقروض والس

الدائنة والذمم الدائنة األخرى.الدائنون والمبالغ المحتجزة والصكوك ووالسلفیات التي تترتب علیھا فوائدوالقروض 

ذلك.أشیر لغیرإن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف بصورة جوھریة عن القیمة المدرجة بھا، إال إذا 


