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  البيانات المالية الموحدة
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  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  جدول المحتويات

  
   صفحاتال      

  
    ٢ – ١      أعضاء مجلس اإلدارة تقرير 

    
   ٩ – ٣      تقرير مدققي الحسابات المستقلين

  
  ١٠      بيان الدخل الموحد

 
  ١١      بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد

  
  ١٢      بيان المركز المالي الموحد

  
  ١٣       بيان التدفقات النقدية الموحد

  
  ١٤      بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

  
   ٥٩ – ١٥       لموحدةالبيانات المالية احول إيضاحات 
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  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
  
  

بيان المركز المالي الموحد ) أن يقدم “المجموعة”) وشركاتها التابعة (يشار إليهم معاً بـ“الشركة”( مجلس إدارة إعمار مولز ش.م.عيسر 
وبيان وبيان التدفقات النقدية الموحد الموحد حد وبيان اإليرادات الشاملة األخرى وبيان الدخل المو ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للمجموعة كما في 

  . ٢٠١٩ ديسمبر ٣١التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في 
  

  األنشطة الرئيسية ونظرة عامة حول األعمال 
  

التجزئة ب مراكز البيعتطوير وإدارة مراكز التسوق و هي ٢٠١٩ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في  األنشطة الرئيسية للمجموعة كانت
  ). “نمشي”( نمشي القابضة المحدودة شركتها التابعة المملوكة لها بالكامل من خالل عبر اإلنترنت التجارة العامةو
  

. تتضمن المحفظة العقارية ةأبرز المالكين والمشغلين لمراكز التسوق في إمارة دبي بدولة اإلمارات العربية المتحد من تعتبر المجموعة
ما  في تلك العقارات للتأجير القابلة اإلجمالية المساحة توبلغ تجارية أخرىمركز مجتمعي وعقارات  ٣٢للمجموعة أربعة مراكز تسوق و

خالل سنة  ٪٩٢القابلة للتأجير  للمساحة اإلجمالية وبلغ متوسط معدل اإلشغال ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون قدم مربع كما في  ٦ .٧ يقرب من
٢٠١٩ .   

  
مراكز واإلقليمية الكبرى هي: مراكز التسوق و قطاعات خمسةالتجارية بشكل رئيسي من خالل تقوم المجموعة بإدارة وتشغيل أعمالها 

بر التجزئة ع يتمثل قطاع .المتخصصة وتجارة التجزئة عبر اإلنترنت التجزئةتجارة و المحلية التجزئة بيع مراكزاإلقليمية و التسوق
  اإلنترنت في موقع نمشي، وهو عبارة عن بوابة إلكترونية رائدة في تجارة األزياء في دول مجلس التعاون الخليجي. 

  
  النتائج المالية

  
 ٢٫٢٣٠: ٢٠١٨( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون درهم للسنة المنتهية في  ٢٫٢٨٦حققت المجموعة صافي ربح عائد لمساهمي الشركة بمبلغ 

  مليون درهم).
  

 ً ) من النظام األساسي ٥٧والمادة رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( لقانون وفقا
مليون درهم إلى كل من االحتياطي القانوني واالحتياطي النظامي من األرباح القابلة للتوزيع (إيضاح  ٢٢٩ تم تخصيص مبلغ للشركة،

٢٠ .(  
  

هذه التوصية خضع ت، و٢٠١٩ف الحالية، لم يوصي مجلس إدارة الشركة بتوزيع أية أرباح على المساهمين عن سنة في ظل الظرو
  .لجمعية العموميةالسنوي المقبل لجتماع االلموافقة المساهمين في 

  
طي القانوني واالحتياطي النظامي إلى سوف يتم تحويل رصيد األرباح القابلة للتوزيع بعد األخذ بعين االعتبار المبالغ المحولة إلى االحتيا

مليون  ١٧٫٢٦١: ٢٠١٨مليون درهم ( ١٨٫٣٦١مبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١األرباح المحتجزة. يبلغ إجمالي حقوق المساهمين كما في 
  درهم) قبل توزيعات األرباح المقترحة. 

  
  ٢٠٢٠نظرة عامة حول عام 

  
ً إلى استكشاف فرص  طوال رحلةالتسوق للعمالء من خالل التركيز على العميل  تطوير تجربةل جديدة تسعى شركة إعمار مولز دائما

نظراً ألننا ال نركز على قاعدة العمالء الحالية فقط  ٢٠٢٠نتوقع أن نواصل نجاحنا في  التسوق وهو ما يساعدنا على تحقيق نمو مستدام.
ً إلى جذب المزيد من العمالء القادمين إلى الدولة خولكننا  سوف تواصل الشركة تعزيز بنيتها . ٢٠٢٠الل معرض اكسبو نتطلع أيضا

الذي يتنامى  اإلنترنتالتحتية من مراكز التجزئة والتركيز أيضاً على تطبيق استراتيجية رقمية تحقق أكبر استفادة من سوق التجارة عبر 
  بشكل كبير في المنطقة. 

   
   
  
  
  
   
  
  
  
  



















  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

١٠ 

  بيان الدخل الموحد
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  احاتإيض  
        

  ٤٫٤٤٥٫٨٩٤  ٤٫٦٧٣٫٠٠٢  ٤  اإليرادات
        

  )١٫٠٨١٫٥٧٠(  )١٫٢٤١٫٤٩٧(  ٥ تكاليف اإليرادات
     ---------------------- --- -  ----------------------- - 

  ٣٫٣٦٤٫٣٢٤  ٣٫٤٣١٫٥٠٥   إجمالي األرباح
     -------- ------------- --- -  ----------------------- - 
        

  )٢٩٥٫٨٥٦(  )٢٨٩٫٤٥٥(   مصروفات البيع والتسويق 
        

  )٢٢٦٫٣٤٣(  )٢٣٦٫٨٨٣(    المصروفات العمومية واإلدارية
        

  )٤٥٥٫١٠٣(  )٤٤٣٫٠٢٩(    االستهالك واإلطفاء
     ----------------------  --------------------- 

  ٢٫٣٨٧٫٠٢٢  ٢٫٤٦٢٫١٣٨    للسنةاألرباح التشغيلية 
        

  ٨٩٫٩١٦  ٣٫٤٣٩   ادات التمويلإير
       

  )٣٢٤٫٤٢٦(  )٢١٠٫٠١٥(  ٨ تكاليف التمويل
        

  -   ٨٫٤٩٠  ٦  عقارات استثمارية  بيعأرباح من 
        

  ٤٧٫٥٧٧  -   ٧  موجودات محتفظ بها للبيع بيعأرباح من 
        

  -   ١٥٫٦٨٩  ٢٦   خيار البيع على الحصص غير المسيطرةاألرباح من تسوية 
     ----- ------- -----------  -- --- ---------------- 

  ٢٫٢٠٠٫٠٨٩  ٢٫٢٧٩٫٧٤١  ٩  السنة أرباح 
    ========== ========= 
        

        المنسوبة إلى:
  ٢٫٢٢٩٫٩٤٣  ٢٫٢٨٥٫٦١١    مساهمي الشركة األم

  )٢٩٫٨٥٤(  )٥٫٨٧٠(   غير المسيطرة صالحص
     --------------- ----- ---  -------- ---- ---------- 
   ٢٫٢٠٠٫٠٨٩  ٢٫٢٧٩٫٧٤١  
    ========== ========= 

      ربحية السهم (درهم):
  ٠ .١٧  ٠ .١٨  ٢٢  لمساهمي الشركة األم والمخفضةربحية السهم األساسية 

    ====== ====== 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  . البيانات المالية الموحدةجزءاً من هذه  ٣٠إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

١١ 

  ة األخرى الموحدبيان اإليرادات الشامل
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
   ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات  
        

  ٢٫٢٠٠٫٠٨٩  ٢٫٢٧٩٫٧٤١    السنة أرباح 
        

       اإليرادات الشاملة األخرى: 
        

  فها بنود اإليرادات الشاملة األخرى التي سيتم إعادة تصني
       إلى بيان الدخل الموحد:  
     

  ٢٫٥٨٩  -   ٢٠ التدفقات النقدية تحوطاتالحركة في 
        

  )١٤٫٥٩٣(  -   ٢٠ بيان الدخل الموحدإعادة تصنيف احتياطي التحوط إلى 
     ----- ------------------  -- --- ---------------- 

 ٢٫١٨٨٫٠٨٥  ٢٫٢٧٩٫٧٤١    للسنة إجمالي اإليرادات الشاملة 
    ========== ========= 
        

        المنسوبة إلى:
  ٢٫٢١٧٫٩٣٩  ٢٫٢٨٥٫٦١١    مساهمي الشركة األم

  )٢٩٫٨٥٤(  )٥٫٨٧٠(   الحصص غير المسيطرة
    ----- ------------------  -- --- ---------------- 
    ٢٫١٨٨٫٠٨٥  ٢٫٢٧٩٫٧٤١ 
    ========== ========= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
 
  
 
 

  . البيانات المالية الموحدةجزءاً من هذه  ٣٠إلى  ١ضاحات المرفقة من تُشكل اإلي
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  إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

١٣ 

  بيان التدفقات النقدية الموحد
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
    ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  اتإيضاح  

      طة التشغيليةاألنش
 ٢٫٢٠٠٫٠٨٩ ٢٫٢٧٩٫٧٤١    السنة أرباح 

      تعديالت على:
 ٣٢٫٩١٢  ٢٤٫٤٦٦  ١٠  معداتالالت واآلممتلكات وللستهالك اال  
 ٤١٠٫٥٤٧ ٣٩٦٫٥٠٦  ١١  ستثماريةاالعقارات للستهالك اال  
 ١١٫٦٤٤ ١١٫٦٤٤  ١٢  إطفاء موجودات غير ملموسة ذات أعمار إنتاجية محددة  
 -  ١٠٫٤١٣  ١٣  موجودات حق االستخداملالك ستهاال  
  ١١٫٢٧١  ٦٫٧٣٧  ١٤  مخصص المخزون بطيء الحركة  
 ١٥٫٦٩٣ ٢٦٫٢٩٨  ١٥   الديون المشكوك في تحصيلهامخصص   
 ٥٫٩٦١ ٨٫٩١٤  ٢٣  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  
 ٢٫٩٦٣ )٣١٤(  ٢٣  مخصص برنامج خيار األسهم للموظفين  
 ٣٢٤٫٤٢٦ ٢١٠٫٠١٥  ٨  التمويل تكاليف  
 ٩ )٨٫٤٩٠(  ٦   وعقارات استثمارية ممتلكات وآالت ومعداتبيع من  خسائرال)/رباح(األ  
  -   )١٥٫٦٨٩(  ٢٦  األرباح من تسوية خيار البيع   
 )٤٧٫٥٧٧( -   ٧  رباح من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيعاأل  
 )٨٩٫٩١٦( )٣٫٤٣٩(    إيرادات التمويل  
     -- ----------- -- -----------  ----------- --- -- - -------- 
    ٢٫٨٧٨٫٠٢٢  ٢٫٩٤٦٫٨٠٢  

        التغيرات في رأس المال العامل:
  ٢٧٫٤٠٠  )١٠٩٫٦٦٨(    المخزون  
  )١٥٠٫٧٠٦(  )١٢٠٫٦٣٣(    مم مدينة لم يصدر بها فواتير وذ ذمم مدينة تجارية  
  )١٠٢٫١٤١(  ٩٫٤١٣    مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة  
  ٢٢٫٨٠٧  )١٨٫٦٨٨(    لغ ومصروفات مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرىمبا  
  ٥٦٫٣٦٨  ٣٠٫٦٦٣    مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة  
  )١٢٤٫٥٢٩(  )٥٫٥٦٨(    استحقاقاتو دائنةذمم   
  )١١٤٫١١١(  ١٠٤٫٧٩٩    مبالغ مدفوعة مقدماً وودائع ضمان  
  ٣٫٩٧٣  ٨٣٢    ذمم محتجزات دائنة  
  )١١٫٠٤٢(  )١١٧٫٥٨٦(    لةإيرادات مؤج  
     ---------------------- ----  ---------- ----------------- 

 ٢٫٤٨٦٫٠٤١ ٢٫٧٢٠٫٣٦٦    صافي التدفقات النقدية من العمليات
  )٣٫٣٧٣(  )٦٫٠٠٧(  ٢٣  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

     ---- -- -------- -------------  -------- ------------------- 
  ٢٫٤٨٢٫٦٦٨  ٢٫٧١٤٫٣٥٩    صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

     ---- -- -------- -------------  -------- ------------------- 
  

  

 ----------- ----------------  ------ ----------- ---------- 

        األنشطة االستثمارية
  )١٣٫٢٥٣(  )١٧٫٩٦٣(  ١٠  شراء ممتلكات وآالت ومعدات

  )٥٣٠٫٢١١(  )٣٦٣٫٦٨٢(  ١١  عقارات استثمارية علىمبالغ متكبدة 
  ٩٦٫٣٨٢ ٣٫٤٤٥    ائد مقبوضةفو

  ٦  ٩٫٠٠٠    وعقارات استثمارية  ممتلكات وآالت ومعدات من بيع المتحصالت
  ٣٫٠٦٦٫٩٥٧  -     ودائع مرهونة أو مستحقة بعد ثالثة أشهر

  ١٤٫٥٦٣ -     استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع من  المتحصالتصافي 
     -------------------- -------  -------------------------- 

     ------- ------- -------- ----  -------------------- ------ 

  ٢٫٦٣٤٫٤٤٤  )٣٦٩٫٢٠٠(    األنشطة االستثمارية ) / منالمستخدمة في(صافي التدفقات النقدية 
     -------------------- -------  -------------------------- 

        األنشطة التمويلية
  -   )٤٩٦٫٨٧٢(  ١  االستحواذ على حصص غير مسيطرة 

  )٤٫٥٩١٫٢٥٠(  )١٫٥١٣٫٢٧٦(  ٢٤  سداد قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
  ١٫١٩٣٫٧٢٥  ١٫١٠٩٫٢٤٦  ٢٤  القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائدمن  المتحصالت

  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  ٢١  توزيعات األرباح المدفوعة
  )٢٩٠٫٣١٩(  )٢٠٣٫٢٢٦(    تمويل مدفوعة تكاليف

 -  )٥٫٤١٣(  ١٣  سداد التزامات عقود اإليجار
  )٤٫٩٠٠(  )٤٫٥٥٠( ١٧  اء مجلس اإلدارةمدفوعة ألعض مكافآت

     ---- ----- - ---------------------  ---------- --- ------- --------- 
  )٤٫٩٩٤٫١٧٤(  )٢٫٤١٥٫٥٢١(    صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية

     -- ------- -- ------------------ --  ------------- -- -------------- 

  ١٢٢٫٩٣٨  )٧٠٫٣٦٢(    الزيادة في النقد وما يعادله ) /(النقص صافي
        

  ١٤٢٫٦٢٦  ٢٦٥٫٥٦٤    يناير ١النقد وما يعادله في 
     ------ ---- -------------  ---------------------- 

  ٢٦٥٫٥٦٤  ١٩٥٫٢٠٢  ١٨ ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    ========= ========= 

         نقديةمعلومات إضافية غير 
  ٣٦٨٫٧٥٤  ١٨٫٨١٢    مشاريع العقارات االستثماريةل مستحقة كلفةت

    ======== ========= 
  

  . البيانات المالية الموحدةجزءاً من هذه  ٣٠إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



    إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

١٤ 

  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

      مساهمي الشركة األم حقوق الملكية المنسوبة إلى  

  
  رأس
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  المال

  حصص غير ال
  المسيطرة 

  إجمالي
  حقوق الملكية

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

  ١٦٫٥٢٦٫٣٦٩  ١٧٦٫٨٩٤  ١٦٫٣٤٩٫٤٧٥  ٢٫٤٩٢٫١٠٧  ٨٤٣٫٠٦٨  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
              

  ٢٫٢٠٠٫٠٨٩  )٢٩٫٨٥٤(  ٢٫٢٢٩٫٩٤٣  ٢٫٢٢٩٫٩٤٣  -  -  أرباح / (خسائر) السنة 
              

  ٢٫٥٨٩  -  ٢٫٥٨٩  -  ٢٫٥٨٩  -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 
              

  )١٤٫٥٩٣(  -  )١٤٫٥٩٣(  -  )١٤٫٥٩٣(  -  إعادة تصنيف احتياطي التحوط إلى بيان الدخل الموحد
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  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -  -  )٢١يضاح اإلتوزيعات األرباح المدفوعة (
              

  )٤٫٩٠٠(  -  )٤٫٩٠٠(  )٤٫٩٠٠(  -  -  ](ج)١٧يضاح اإل[مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
           

  -  -  -  )٤٤٥٫٩٨٨(  ٤٤٥٫٩٨٨  -  )٢٠يضاح اإل(المحول إلى االحتياطيات 
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  ١٧٫٤٠٨٫١٢٤  ١٤٧٫٠٤٠  ١٧٫٢٦١٫٠٨٤  ٢٫٩٦٩٫٧٣٢    ١٫٢٧٧٫٠٥٢  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
              

  ٢٫٢٧٩٫٧٤١  )٥٫٨٧٠(  ٢٫٢٨٥٫٦١١  ٢٫٢٨٥٫٦١١  -  -  أرباح / (خسائر) السنة 
                 

  -  -  -  -  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 
   ----------------------  ------------- ------  --------------------------  --------------------------  ---------------------  ------------------------- 

  ٢٫٢٧٩٫٧٤١  )٥٫٨٧٠(  ٢٫٢٨٥٫٦١١  ٢٫٢٨٥٫٦١١  -  -   للسنة الشاملة  / (الخسائر) إجمالي اإليرادات
              

  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  )١٫٣٠١٫٤٣٠(  -  -  )٢١يضاح اإلتوزيعات األرباح المدفوعة (
              

  )    ٤٫٥٥٠(  -  )    ٤٫٥٥٠(  )    ٤٫٥٥٠(  -  -  ](ج)١٧يضاح اإل[مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
              

  -  -  -  )٤٥٧٫١٢٢(  ٤٥٧٫١٢٢  -  )٢٠يضاح اإل(المحول إلى االحتياطيات 
              

  )٢٠٫٩٧٢(  )١٤١٫١٧٠(  ١٢٠٫١٩٨  )٣٤٨٫٤٦٠(  ٤٦٨٫٦٥٨  -  )١االستحواذ على حصص غير مسيطرة (اإليضاح 
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  . البيانات المالية الموحدةجزءاً من هذه  ٣٠إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

١٥ 

  البيانات المالية الموحدةإيضاحات حول 
  ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في 

  
   معلومات حول الشركة  ١

  
بموجب بـ"المجموعة") كشركة مساهمة عامة  مجتمعةيشار إليها التابعة ( هاشركاتو "الشركة")( شركة مساهمة عامةإعمار مولز  سيس شركةتم تأ

  .٢٠١٤ سبتمبر ٣٠بتاريخ  ٢٠١٤لسنة  ٩٢٢وزاري رقم المرسوم ال
  

في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومدرجة في  تم تأسيسهاإن الشركة هي شركة تابعة لشركة إعمار العقارية ش.م.ع ("الشركة األم") وهي شركة 
الوضع القانوني للشركة من كونها شركة ذات مسؤولية  بتغيير ، قامت الشركة األم٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في سوق دبي المالي. خالل السنة المنتهية

. إن الشركة مدرجة في سوق دبي الطرح العام األوليمن أسهمها في الشركة من خالل  ٪١٥ .٣٧ وقامت ببيعمحدودة إلى شركة مساهمة عامة 
  .٢٠١٤أكتوبر  ٢المالي وتم تداول أسهمها اعتباراً من 

  
 للمجموعةإن عنوان المكتب المسجل  .التجزئة والتجارة العامةالبيع بومراكز  دارة مراكز التسوقإو تطوير فياألنشطة الرئيسية للمجموعة  تتمثل

 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لم تستثمر المجموعة في أسهم أو سندات خالل السنة المنتهية في  رات العربية المتحدة.، دبي، اإلما١٩١٧٤١هو ص.ب 
 . ٢٠١٨ديسمبر  ٣١والسنة المنتهية في 

  
، شركة نمشي التابعة من أسهم شركتها ٪٤٩ البالغةعلى حصة الملكية المتبقية  ٢٠١٩فبراير  ٢٥في استحوذت الشركة ، السنة الحاليةخالل 

 فاشون جلوبال لمجموعةألف درهم. تتضمن قيمة االستحواذ إجمالي المبالغ المدفوعة  ٤٩٦٫٨٧٢ مقابل مبلغ وقدره)، “نمشي”القابضة المحدودة (
 ٢٠٫٩٧٢ البالغةنمشي اهمين آخرين في مسالمبالغ المدفوعة ل) و٢٦ألف درهم (إيضاح  ٤٧٥٫٩٠٠ البالغة("مجموعة جلوبال فاشون")  جروب

ألف درهم في بيان التغيرات في حقوق  ٣٤٨٫٤٦٠ والبالغوالحصص غير المسيطرة  االعتراف مباشرة بالفرق بين الثمن المدفوعم. تم ألف دره
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٠لمتطلبات المعيار رقم الملكية الموحد وفقاً 

  
  . ٢٠٢٠مارس  ٣٠خ تم التصريح بإصدار البيانات المالية الموحدة بتاري

  
  أساس اإلعداد  ١- ٢

  
ً وفق للمجموعةتم إعداد البيانات المالية الموحدة  والقانون للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية  ا

تم إعداد  .دولة اإلمارات العربية المتحدةطبيق من قوانين واجبة الت والمتطلبات ٢٠١٥) لسنة ٢رقم ( دولة اإلمارات العربية المتحدةل االتحادي
 ويتم للمجموعةوعملة عرض البيانات المالية  الرسميةوهي العملة  )اإلماراتي درهمال( البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة

  .ذلك ما لم يذكر خالفلف درهم باأل عدد صحيح إلى أقرب القيمتقريب جميع 
  

باستثناء األدوات المالية المشتقة التي تم قياسها بالقيمة العادلة. تستند التكلفة التاريخية تم إعداد البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية 
ً عموم   على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الموجودات. ا

 
  أساس التوحيد

  
. ٢٠١٩ ديسمبر ٣١) كما في “شركاتها التابعة”من البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تخضع لسيطرة الشركة ( البيانات المالية الموحدةتتألف 
  السيطرة عند استيفاء جميع المعايير التالية: تتواجد

 
 ؛منشأة ماعندما تمتلك الشركة السلطة على   )أ(
  ارتباطها مع المنشأة، ومتغيرة من  عوائدعندما تتعرض الشركة إلى، أو يكون لها حقوق في،   )ب(
 سلطتها على المنشأة. التأثير في تلك العوائد من خالل لدى الشركة القدرة علىعندما يكون   )ت(

  
حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة في االعتبار جميع  غالبيةأقل من حقوق عندما يكون لدى المجموعة 

  عند تقييم إذا كان لها سلطة على الشركة المستثمر فيها، بما في ذلك:لصلة ذات االحقائق والظروف 
  

 الترتيبات التعاقدية مع حاملي حقوق التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها 
 الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى 
 حقوق التصويت الخاصة بالمجموعة وحقوق التصويت المحتملة  

  
ة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تغيرات تقوم المجموع

. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف ذلك ةالثالث لسيطرةاعناصر أو أكثر من  في واحد
الشركة التابعة التي تم  وإيرادات ومصروفاتموجودات ومطلوبات  يتم إدراجالمجموعة السيطرة على الشركة التابعة.  تفقدتوحيد عندما ال

بدءاً من تاريخ حصول المجموعة على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة  بيان الدخل الموحدضمن االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة 
  لى الشركة التابعة. المجموعة ع

  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

١٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع)  أساس اإلعداد  ١- ٢
  

  (تابع)  أساس التوحيد
  

  الشركات التابعة
ويستمر يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل بدءاً من تاريخ االستحواذ أو التأسيس باعتباره التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على السيطرة 

باستخدام سياسات وذلك الشركة، ب الخاصةالبيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير  يتم إعدادتوحيدها حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. 
لمجموعة ا فيما بين شركاتاألرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت  كافة يتم حذفمحاسبية مماثلة. 

  وتوزيعات األرباح بالكامل.
  

  الحصص غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصيد. إلىالشركة التابعة تعود  في(الخسائر) الشاملة  /اإليرادات في حصةالإن 
  

  فقدان السيطرة 
المجموعة السيطرة على  فقدتق ملكية. في حال على أنه معاملة حقويتم احتسابه السيطرة،  فقدانإن التغير في حصة ملكية شركة تابعة، دون 

  :ما يليتقوم ب الشركة التابعة، فإنها
  

  إيقاف االعتراف بالموجودات (بما في ذلك الشهرة التجارية) والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة؛ - 
 إيقاف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي من الحصص غير المسيطرة؛ - 
 لعملة المتراكمة، المدرجة في حقوق المساهمين؛إيقاف االعتراف بفروق تحويل ا - 
 االعتراف بالقيمة العادلة للثمن المقبوض؛ - 
 االعتراف بالقيمة العادلة ألي استثمارات ُمحتفظ بها؛ - 
 االعتراف بأي فائض أو عجز في األرباح والخسائر؛ و - 
ً في اإليرادات ا -  الخسائر أو األرباح ولشاملة األخرى إلى األرباح إعادة تصنيف حصة الشركة األم من المكونات المعترف بها سابقا

المطلوبات ذات  وأالمحتجزة، حيثما يكون مناسباً، على النحو المطلوب في حال قامت المجموعة بصورة مباشرة باستبعاد الموجودات 
 الصلة.

 
  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١و ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في  التابعة للشركة تفاصيل الشركات فيما يلي

  
  القانونية الملكية  الرئيسي النشاط  بلد التأسيس  لشركة التابعةاسم ا

      ٢٠١٨  ٢٠١٩  
          

تأجير الوحدات التي تملكها وشراء وبيع   إ.ع.م  دبي مول ش.ذ.م.م
  العقارات وخدمات اإلدارة

٩٩  ٪٩٩٪  

          
تأجير الوحدات التي تملكها وشراء وبيع   إ.ع.م  إعمار دبي للمراكز التجارية ش.ذ.م.م

  العقارات وخدمات اإلدارة
٩٩  ٪٩٩٪  

          
تأجير الوحدات التي تملكها وشراء وبيع   إ.ع.م  إعمار الدولية للمراكز التجارية ش.ذ.م.م

  العقارات وخدمات اإلدارة
٩٩  ٪٩٩٪  

         
  ٪٥١  ٪١٠٠  التجارة العامة  إ.ع.م نمشي القابضة المحدودة

  النفعية.  صلحةمن حيث الممن هذه المنشآت  ٪١٠٠تمتلك الشركة 
  

  المنشآت ذات األغراض الخاصة
المعلومات المالية للمنشآت ذات األغراض  يتم إدراجإن المنشآت ذات األغراض الخاصة هي منشآت يتم إنشاؤها لتحقيق هدف محدد وواضح. 

الي، لمنشأة ذات األغراض الخاصة، وبالتللمجموعة حيث أن مضمون العالقة هي أن المجموعة تسيطر على ا البيانات المالية الموحدةالخاصة في 
  تابعة. اتيتم معالجتها محاسبياً كشرك

  
  
  
 
 
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

١٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   ٢- ٢
  

ل السنة المالية السابقة، باستثناء المعايير الدولية إلعداد التقارير إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة متوافقة مع تلك السياسات خال
الجديدة والمعدلة التالية الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية وتسري  تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمالية وتفسيرات لجنة 

  :  ٢٠١٩ير ينا ١في أو بعد على الفترات السنوية التي تبدأ 
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   (أ)
 تطبق. لم ٢٠١٩يناير  ١لفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد تسري على االتعديالت التي ولمعايير بعض اتطبيق قامت المجموعة ألول مرة ب

  .بعد تم إصداره ولم يسر مفعوله آخرأو تفسير أو تعديل المجموعة في وقت مبكر أي معيار 
  

 لها أي، لم يكن ٢٠١٩في سنة هذه المعايير والتعديالت الجديدة ألول مرة  تطبيقأدناه. على الرغم من موضحة طبيعة وتأثير هذه التغييرات إن 
  :أو تعديل جديدمعيار طبيعة وتأثير كل فيما يلي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 
 “عقود اإليجـار”عايير الدولية إلعداد التقارير المالية من الم ١٦المعيار رقم 

 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية باستخدام المنهجية المعدلة بأثر رجعي ولذلك لم يتم إعادة بيان  ١٦قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية.  ٤والتفسير رقم  ١٧لدولي رقم المعلومات المقارنة وتم مواصلة بيانها طبقاً للمعيار المحاسبي ا
الصادر عن لجنة تفسيرات التقارير المالية  ٤والتفسير رقم  ١٧يتم اإلفصاح عن تفاصيل السياسات المحاسبية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 الدولية بصورة منفصلة. 
  

    ٢٠١٩يناير  ١اً من السياسة المطبقة اعتبار
  

في حال تم . يمثل العقد عقد ايجار، أو يتضمن عقد ايجار، إيجارتقوم المجموعة، في بداية العقد، بتقييم ما إذا كان عقد ما يمثل، أو يتضمن، عقد 
الحق في السيطرة على قد تحويل . لتقييم ما إذا كان يتم بموجب العنظير مقابلتحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة زمنية 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.  ١٦تعريف عقد اإليجار الوارد في المعيار رقم المجموعة  تستخدماستخدام أصل محدد، 
  

  . ٢٠١٩يناير  ١يتم تطبيق هذه السياسة على العقود المبرمة في أو بعد 
  
  المجموعة بصفتها مستأجر .١
  

عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع قيمة اإليجار في العقد على كل عنصر من العناصر اإليجارية وغير  تعديلو عند بداية أ
اصر اإليجارية حسب أسعارها المستقلة نسبياً. بالنسبة لعقود إيجار العقارات، قررت المجموعة عدم فصل العناصر غير اإليجارية واحتساب العن

  ير اإليجارية كعنصر إيجاري واحد.اإليجارية وغ
  

االستخدام مبدئياً بالتكلفة، والتي تتضمن حق  أصلحق االستخدام والتزام اإليجار في تاريخ بدء عقد اإليجار. يتم قياس  بأصلتعترف المجموعة 
، باإلضافة إلى أي تكاليف مباشرة اإليجارريخ بدء عقد تافي أو قبل دفعات اإليجار التي تم سدادها  بناًء علىالقيمة المبدئية اللتزام اإليجار المعدل 

الحالة التي كان إلى  الصلة أو الموقع الذي يوجد عليه واستعادة األصل ذالصلة أو  ومبدئية متكبدة باإلضافة إلى تقدير تكاليف فك وإزالة األصل ذ
  مستلمة.  إيجارية، ناقصاً أي حوافز عليها

  
مدة اإليجار، ما لم يحول إلى نهاية  اإليجار طريقة القسط الثابت من تاريخ بدء عقد باستخدامحق االستخدام الحقاً  ألصلستهالك االيتم احتساب 

أن المجموعة سوف تمارس خيار الشراء. في  حق االستخدامعقد اإليجار ملكية األصل إلى المجموعة في نهاية مدة اإليجار أو تعكس تكلفة أصل 
تساب االستهالك ألصل حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل ذو الصلة الذي يتم تحديده على نفس األساس هذه الحالة، سوف يتم اح

خسائر انخفاض القيمة، إن  بناء علىحق االستخدام بشكل دوري  أصل قيمة ذلك، يتم تخفيض عالوة على .الممتلكات والمعداتالمطبق على 
  عادة القياس اللتزام اإليجار. وفقاً لبعض عمليات إ لعديُ وجدت، و

  
الفائدة الضمني باستخدام معدل  تخفيضهااإليجار التي لم يتم سدادها في تاريخ بدء العقد، ويتم  لدفعاتيتم مبدئياً قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية 

للمجموعة. بشكل عام، تستخدم المجموعة معدل ضافي في عقد اإليجار أو، إذا تعذر تحديد ذلك المعدل بسهولة، باستخدام معدل االقتراض اإل
  االقتراض اإلضافي كمعدل خصم. 

  
تحدد المجموعة معدل االقتراض اإلضافي لها من خالل الحصول على معدالت فائدة من مصادر تمويل خارجية متنوعة وإجراء بعض التعديالت 

  بناء على شروط عقد اإليجار ونوع األصل المستأجر. 
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

١٨ 

  حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تابع)  ٢- ٢
  

  (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   (أ)
  

 (تابع)  “عقود اإليجـار”من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم 
  

  (تابع)  ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من مطبقة السياسة ال
  
  (تابع)  المجموعة بصفتها مستأجر .١
  

  يلي:  على ما اإليجارالمدرجة في قياس التزام  اإليجارتشتمل دفعات 
  
  ؛األساسيةالدفعات الثابتة، بما في ذلك الدفعات الثابتة  
 ياً باستخدام المؤشر أو المعدل كما في تاريخ بدء العقد؛دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، يتم قياسها مبدئ  
 المبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و  
  اختيارية إذا سعر الممارسة بموجب خيار الشراء المؤكد ممارسته بشكل معقول من قبل المجموعة، ومدفوعات اإليجار في فترة تجديد

معقول بعدم اإلنهاء في ة خيار التمديد، وغرامات اإلنهاء المبكر للعقد ما لم تكن المجموعة على يقين كانت المجموعة على يقين من ممارس
  وقت مبكر. 

  
المستقبلية اإليجار  دفعاتيتم قياس التزام اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. وتتم إعادة قياسه عندما يكون هناك تغيير في 

القيمة المتبقية، أو إذا بة على تغيير في مؤشر أو معدل ما، في حال كان هناك تغيير في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان المترت
لثابتة ا اإليجار دفعاتأو إذا كان هناك تعديل في  قامت المجموعة بتغيير تقديرها حول ما إذا كانت ستمارس خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء

  األساسية. 
  

تسجيله ضمن األرباح أو لقيمة الدفترية ألصل حق االستخدام، أو يتم لمقابل  تعديلعندما تتم إعادة قياس التزام اإليجار بهذه الطريقة، يتم إجراء 
  الخسائر إذا تم تخفيض القيمة الدفترية ألصل حق االستخدام إلى الصفر. 

  
ومطلوبات اإليجار  ‘الممتلكات واآلالت والمعدات’ام التي ال ينطبق عليها تعريف العقار االستثماري في تعرض المجموعة موجودات حق االستخد

 . الموحد في بيان المركز المالي ‘القروض والسلفيات’في 
 

  عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة
عقود اإليجار وعقود إيجار الموجودات ذات القيمة المنخفضة لق االستخدام ومطلوبات اإليجار عدم االعتراف بموجودات حالمجموعة  اختارت

باالعتراف بدفعات اإليجار المرتبطة بهذه العقود كمصروفات على أساس المجموعة . تقوم ، بما في ذلك معدات تكنولوجيا المعلوماتقصيرة األجل
  القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

  
  مؤجر عة بصفتها المجمو .٢
 

عقد ما يتضمن عنصر إيجاري، تقوم المجموعة بتوزيع قيمة اإليجار في العقد على كل عنصر من العناصر اإليجارية حسب  تعديلعند بداية أو 
  أسعارها المستقلة نسبياً. 

  
تمويلي أو عقد ذا كان عقد اإليجار يمثل عقد إيجار عندما تكون المجموعة مؤجر، تقوم عند بدء عقد اإليجار بتحديد، وذلك لكل عقد من العقود، ما إ

  إيجار تشغيلي. 
  

وامتيازات لتصنيف كل عقد من عقود اإليجار، تقوم المجموعة بإجراء تقييم شامل حول ما إذا كان عقد اإليجار ينقل بشكل فعلي كافة مخاطر 
إيجار تشغيلي. كجزء من ة عقد ايجار تمويلي؛ وإذا لم يكن كذلك، فهو عقد ملكية األصل ذات الصلة. في حال كان كذلك، يعتبر عقد اإليجار بمثاب

  االقتصادي لألصل. هذا التقييم، تأخذ المجموعة باالعتبار مؤشرات معينة مثل ما إذا كان عقد اإليجار هو للجزء األكبر من العمر 
 

وتقوم بتقييم ار الرئيسي وعقد اإليجار من الباطن كعقدين منفصلين. عقد اإليجحصصها في عندما تكون المجموعة مؤجرا وسيطاً، فإنها تحتسب 
، وليس استناداً إلى األصل ذو الصلة. إذا الناشئة عن عقد اإليجار الرئيسي عقد اإليجار من الباطن استناداً إلى موجودات حق االستخدام تصنيف

كعقد  عقد اإليجار من الباطنعليه اإلعفاء الموضح أعاله، تقوم بتصنيف  هو عقد إيجار قصير األجل تطبق المجموعة عقد اإليجار الرئيسيكان 
  إيجار تشغيلي. 

  
المالية من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥إذا كان الترتيب يتضمن عناصر إيجاريه وغير إيجاريه، تقوم المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

  الوارد في العقد.  المقابلبغرض تخصيص 
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

١٩ 

  احات حول البيانات المالية الموحدةإيض
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات (تابع)  ٢- ٢
  

  (تابع) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   (أ)
  

 (تابع)  “عقود اإليجـار”من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦المعيار رقم 
  

  (تابع)  ٢٠١٩يناير  ١اعتباراً من  مطبقةالسياسة ال
  
  مؤجر (تابع) المجموعة بصفتها  .٢
  

على صافي  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩المعيار رقم  تطبق المجموعة متطلبات إيقاف االعتراف وانخفاض القيمة الواردة في
للقيم المتبقية غير المضمونة المقدرة المستخدمة في احتساب االستثمار اإلجمالي  كما تقوم المجموعة بالمراجعة الدورية االستثمار في عقد اإليجار.

   في عقد اإليجار. 
  

كجزء من تعترف المجموعة بدفوعات اإليجار المستلمة بموجب عقود إيجار تشغيلي كإيرادات على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار 
  "إيرادات أخرى". 

  
من المعايير  ١٦المعيار رقم السياسات المحاسبية التي تنطبق على المجموعة بصفتها مؤجر في الفترة المقارنة مختلفة عن لم تكن بشكل عام، 

التي أدت إلى التصنيف كعقد إيجار باستثناء تصنيف عقد اإليجار من الباطن المبرم خالل فترة التقرير الحالية  الدولية إلعداد التقارير المالية
  تمويلي. 

  
   ٢٠١٩يناير  ١ قبللسياسة المطبقة ا

 
ى استخدام إن تحديد ما إذا كان االتفاق يمثل أو يتضمن عقد إيجار يرتكز على جوهر الترتيب في تاريخ البدء فيما إذا كان تنفيذ االتفاق يعتمد عل

كان األصل غير مذكور صراحة في حتى وإن  زل عن حق استخدام األصلأصل أو موجودات محددة أو ما إذا كان االتفاق ينطوي على تنا
  االتفاق. 

  
 المجموعة بصفتها مستأجر 

بصورة فعلية كعقود إيجار تشغيلي. يتم  األصل ملكيةالمؤجر بكافة مخاطر وامتيازات  يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبها
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد  بيان الدخل الموحدمن ض كمصروفات االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي

  .بنفس الطريقة كإيجارات بموجب عقود إيجار تشغيلي ، المتمثلة في فترة اإليجار دون مقابل،اإليجار. يتم االعتراف بحوافز اإليجار
  

  مؤجرالمجموعة بصفتها 
رية. بناء على تقييم شروط وأحكام الترتيبات، تحدد المجموعة ما إذا كانت تحتفظ بكافة عقود إيجار في محفظة عقاراتها االستثماأبرمت المجموعة 

يتم االعتراف بإيرادات اإليجار في بيان الدخل مخاطر وامتيازات ملكية تلك العقارات بصورة فعلية وتقوم باحتساب العقود كعقود إيجار تشغيلي. 
. يتم االعتراف باإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة ة عقد اإليجار على أساس القسط الثابتعلى مدى فترالموحد وفقاً لشروط عقود اإليجار 

  .على تلك اإليجارات الحصولخاللها التي يتم 
  

ارات تسجل المجموعة هذه اإليجكنسبة من إجمالي المبيعات التي تزيد عن المستوى المحدد. يتم تحديدها  تقدم بعض عقود اإليجار إيجارات طارئة
     على أساس االستحقاق عند تحقيق المستويات المحددة أو عندما ترى اإلدارة أن تحقيق المستويات المحددة محتمل خالل السنة.  

  
  المعايير المصدرة ولكن لم يتم تطبيقها بعد 

  
لم تقم بتطبيق  المجموعةإال أن  بل ذلك التاريخ،قويجوز تطبيقها  ،٢٠١٩ يناير ١ بعدعلى الفترات السنوية التي تبدأ  تسري بعض المعايير الجديدة

  . الموحدة عند إعداد هذه البيانات المالية بشكل مسبق المعايير الجديدة أو المعدلة
  

  الموحدة للمجموعة.  البيانات الماليةتأثير جوهري على  ليس من المتوقع أن يكون للمعايير المعدلة والتفسيرات التالية
  

 ع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالتعديالت على مراج.  
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية). ٣(تعديالت على المعيار رقم  العمل التجاريتعريف  
  ٨ المعيار المحاسبي الدولي رقمو ١تعريف األهمية النسبية (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم(  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الدولية "عقود التأمين" ١٧معيار رقم ال 
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٢٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣- ٢

  
  اإليراداتب االعتراف

  
لقبض مع مراعاة شروط الدفع المنصوص عليها في العقد وباستثناء الضرائب أو يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو مستحق ا

إلى  المجموعة، وخلصت أو وكيل بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد صفتها فيما إذا كانت مورد أساسي المجموعة تقومالرسوم. 
تعرض أيضاً لمخاطر والذي ي على تحديد األسعار القادرالملتزم األول  الطرف هي حيث أنها أنها تعمل كمورد أساسي في كل ترتيبات إيراداتها

   ترتيبات اإليرادات. كافةاالئتمان في 
  

ويمكن قياس اإليرادات  المجموعةإلى المدى الذي يحتمل عنده أن تتدفق المنافع االقتصادية إلى  الموحد يتم االعتراف باإليرادات في بيان الدخل
استيفاء المعايير المحددة الموضحة أدناه قبل االعتراف هذا ويتعين  حيثما ينطبق، بصورة موثوقة، بغض النظر عن تاريخ السداد.والتكاليف، 
  باإليرادات:

  
  االستثمارية العقاراتإيرادات تأجير 

ً قعقود اإليجار التشغيلي، بعد الخصم، وف إيجار العقارات االستثمارية بموجبإيرادات ب االعترافيتم  على بأقساط متساوية لشروط عقود اإليجار  ا
  المؤجرة. الموجوداتالتي سيتم الحصول عليها من  االمتيازاتنمط يمثل بشكل أفضل أساس بديل ما لم يكن هناك ، د اإليجارمدى فترة عق

  
  بإيرادات اإليجار عن مبيعات المستأجرين االعتراف

المستأجرون. في حال عدم وجود تقارير  المدققة التي يقدمهابناًء على تقارير المبيعات تأجرين بإيرادات اإليجار عن مبيعات المسيتم االعتراف 
أدائهم  استناداً إلىالمنصوص عليه في عقود اإليجار  المبيعاتلمستأجرين الذين حققوا أو تجاوزوا حجم لإجراء تقييم ، تقوم اإلدارة بمدققة

  التاريخي.
  

  فتتاحاال تأخيراإليرادات من غرامات 
  عند استالمها. االفتتاح تأخيرغرامات  االعتراف باإليرادات منيتم 

  
  والخدمات البضائعاإليرادات من بيع 

على النحو الموضح خمس خطوات  ينطوي على نموذج استناداً إلىالعقود المبرمة مع العمالء  تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات الناتجة عن
  معايير الدولية إلعداد التقارير المالية:من ال ١٥في المعيار رقم 

  
تعريف العقد (العقود) مع العميل: يُعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات    ١خطوة 

  واجبة النفاذ ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.
األداء في الوعد المنصوص عليه في العقد المبرم مع العميل بتحويل تحديد التزامات األداء في العقد: يتمثل التزام    ٢خطوة 

  بضائع أو تقديم خدمات إلى العميل.
تحديد سعر المعاملة: يتمثل سعر المعاملة في المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها الحصول عليه مقابل    ٣خطوة 

استثناء المبالغ التي تم تحصيلها باإلنابة عن أطراف تحويل البضائع أو تقديم الخدمات التي وعدت العميل بها، ب
  أخرى.

تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء المنصوص عليها في العقد: فيما يخص العقد الذي ينطوي على أكثر    ٤خطوة 
بلغ من التزام تعاقدي، تقوم المجموعة بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام من التزامات األداء بقيمة تعكس الم

  الذي تتوقع المجموعة أن يكون من حقها الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام.
  االعتراف باإليرادات عند (أو بمجرد) وفاء المنشأة بالتزام األداء.    ٥خطوة 

  
  التالية: اء أي من المعايير تُعتبر المجموعة أنها أوفت بالتزام األداء، ومن ثم تقوم باالعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية عند استيف

 
  قيام العميل بصورة متزامنة باستالم واستخدام المنافع المترتبة على أداء المجموعة اللتزاماتها بمجرد أداء المجموعة لها؛ - ١
  ؛ أويترتب على أداء الشركة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين األصل - ٢
تم الوفاء مجموعة أصل ذو استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاد ألداء الدفعات مقابل االلتزامات التي ال يترتب على أداء ال - ٣

  تاريخه. بها حتى 
 

بالتزام  وفاءفيما يتعلق بالتزامات األداء التي لم ينطبق عليها أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه ال
  األداء. 

  
ابل المقعندما تفي المجموعة بالتزام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها، تقوم بتسجيل األصل الخاص بالعقد على أساس قيمة 

  تزام خاص بالعقد. اإليرادات المعترف بها، ينشأ ال قيمةعندما يزيد المبلغ المقبوض من العميل عن  بااللتزام.المحقق من الوفاء 
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٢١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣- ٢

 
  (تابع)  اإليراداتب االعتراف

  
  إيرادات الفائدة

مقبوضات التدفقات  موجبها استخدام معدل لتخفيض، التي يتم بالفائدة الفعليةمعدل باستخدام طريقة  االعتراف بإيرادات الفائدة عند استحقاقهايتم 
  .اإلجمالية لألصل المالي الدفترية القيمةإلى  لألصل الماليالمتوقع  على مدى العمرالنقدية المستقبلية المقدرة 

  
  التمويلتكاليف 

النقدية  المدفوعات تخفيضا المعدل في حيث يتم بموجبها استخدام هذ يتم االعتراف بتكاليف التمويل باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي
المالي إلى التكلفة المطفأة لاللتزام المالي. تشتمل تكاليف التمويل على الفائدة على القروض  لاللتزامالمستقبلية المقدرة على مدى العمر المتوقع 

  والسلفيات والفائدة على الصكوك وتكلفة التمويل لخيارات البيع.  
  

  تكاليف االقتراض
 تتطلب فترة زمنية التي الموجوداتتلك ي تتمثل ف مؤهلة موجوداتإلى استحواذ أو إنشاء أو إنتاج  المنسوبة بشكل مباشرتكاليف االقتراض إن 

 كافةاالعتراف بيتم  لالستخدام أو البيع. تصبح جاهزة فعلياً حين ل الموجوداتتم إضافتها إلى تكلفة تلك تتصبح جاهزة لالستخدام أو البيع، كبيرة ل
  خاللها. تم تكبدهاالتي  الفترةفي الموحد تكاليف االقتراض األخرى في بيان الدخل 

  
 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول

يتم تصنيف الموجودات / غير المتداول. على أساس التصنيف المتداول الموحد الموجودات والمطلوبات في بيان المركز المالي المجموعةتعرض 
  اولة عندما:على أنها متد

  
  ؛بيعها أو استهالكها في سياق األعمال التشغيلية االعتيادية المقررمن أو تحقيقها من المتوقع يكون 
 المتاجرة؛ يتم االحتفاظ بها بشكل أساسي بغرض 
  ؛ أوالتقريربعد فترة  اثني عشر شهراً  تحقيقها خاللمن المتوقع يكون 
 ،التقريرلمدة اثني عشر شهراً على األقل بعد فترة  التزاملسداد  استبدالها أو استخدامهايحظر ما لم  تكون في شكل نقد أو ما يعادله. 
 

  الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.  كافةيتم تصنيف 
  

  يتم تصنيف المطلوبات على أنها متداولة عندما:
  
  ؛في سياق األعمال التشغيلية االعتيادية امن المتوقع سدادهيكون 
 ؛المتاجرة فاظ بها بشكل أساسي بغرضيتم االحت 
 ؛ أوالتقريربعد فترة  خالل اثني عشر شهراً  يكون من المتوقع تسويتها 
 التقرير.على األقل بعد فترة  لمدة اثني عشر شهراً  تسويتهاهناك حق غير مشروط لتأجيل  ال يكون 
 

  المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة. كافةبتصنيف  المجموعةتقوم 
  
  لممتلكات واآلالت والمعداتا

ً بالتكلفة باستثناء األعمال الرأسمالية قيد اإلنجازالممتلكات واآلالت والمعدات  يتم بيان يتم االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة. ال  ، ناقصا
ً بالتكلفة ناقص ا، ويتم تسجيلهاحتساب استهالك على األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز في القيمة. يتم احتساب االستهالك على أساس  أي انخفاض ا

  القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:
  
 سنة ٤٥ -  ١٠        المباني  
 سنة ١٥ -  ٢  المستأجرة على العقارات التحسينات  
 سنة ٢٠ -  ٣    هزة الكمبيوتر والمعدات المكتبيةأج  
 سنوات ١٠ -  ٢      األثاث والتركيبات  
 سنوات ٥ -  ٣        سياراتال  
  

ً وطريقة االستهالك  والقيم المتبقية األعمار اإلنتاجية. تتم مراجعة راضي واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجازال يتم احتساب استهالك على األ  سنويا
أحد سملة المصروفات المتكبدة الستبدال تم رتمن هذه الموجودات.  االقتصاديةمع النمط المتوقع للمنافع  االستهالك طريقة وفترة توافقللتأكد من 

المستبدل. تتم رسملة المصروفات  للعنصربشكل منفصل ويتم شطب القيمة الدفترية  تم احتسابهاالممتلكات واآلالت والمعدات التي  عناصر
والمعدات. يتم  واآلالتالممتلكات  ذي الصلة مناالقتصادية المستقبلية للبند  المنافع يترتب عليها زيادةفقط عندما  ، وذلكالالحقة األخرى

  .هاحد عند تكبدفي بيان الدخل المو االعتراف بكافة المصروفات األخرى
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  (تابع) الممتلكات واآلالت والمعدات

  
استبعاده أو عندما يكون من  عندتم االعتراف به بشكل مبدئي وأي جزء هام  بنود الممتلكات واآلالت والمعداتمن ند ببأي  إيقاف االعترافيتم 

فيما يتعلق باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف بالموجودات . استبعاده اقتصادية مستقبلية من استخدامه أوأال تنشأ منافع  المتوقع
إيقاف في بيان الدخل الموحد عند  ، يتم إدراجها)للموجوداتالقيمة الدفترية المتحصالت من االستبعاد وبين الفرق بين صافي  هاأنعلى  (المحتسبة

  .االعتراف بالموجودات
  

 انية استردادعدم إمك والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغييرات في الظروف إلى واآلالتتتم مراجعة الممتلكات 
االعتراف ، يتم قيمتها القابلة لالستردادوالمعدات  واآلالتوالمعدات. عندما تتجاوز القيمة الدفترية للممتلكات  واآلالتالقيمة الدفترية للممتلكات 

ً تكالي تتمثل القيمة القابلة لالسترداد في انخفاض القيمة في بيان الدخل الموحد. بخسائر ف بيع الممتلكات واآلالت والمعدات القيمة العادلة ناقصا
 تالشي أو تقلص . يتم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر علىمن االستخداموالقيمة 

  والمعدات. واآلالتخسائر انخفاض القيمة المعترف بها للممتلكات 
  

  العقارات االستثمارية
  

س العقارات االستثمارية على أنها استثمارات عقارية. يتم قيا قيمة الموجوداتارات المحتفظ بها ألغراض التأجير أو زيادة يتم تصنيف العق
ً االستهالك المتراكم وأي خسائر انخفاض قيمة متراكمة. يتم قياس العقارات االستثمارية قيد اإلنشاء (المدرجة ضمن األعمال  بالتكلفة، ناقصا

ً اإلنجاز) بالتكلفة ناقصد الرأسمالية قي أي انخفاض في القيمة. يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية  ا
  المقدرة على النحو التالي:

  
 سنة ٤٥ -  ١٠        المباني  
 سنوات ١٠ -  ٣      اآلالت والماكينات  
 سنة ١٥ -  ٢    األثاث والتركيبات وأخرى  

  .ك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجازال يتم احتساب استهال
  

ً وطريقة االستهالك  والقيم المتبقية األعمار اإلنتاجيةتتم مراجعة  مع النمط المتوقع للمنافع  االستهالك طريقة وفترة توافقللتأكد من  سنويا
االقتصادية المستقبلية للبند  المنافع يترتب عليها زيادةدما فقط عن ، وذلكتتم رسملة المصروفات الالحقة األخرىمن هذه الموجودات.  االقتصادية

  .هاحد عند تكبدفي بيان الدخل المو االعتراف بكافة المصروفات األخرى. يتم العقارات االستثمارية ذي الصلة من
  

لتحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات يتم التحويل إلى (أو من) العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام. بالنسبة ل
 العقارات أصبحت إذا. االستخدام في التغيير تاريخ في الحالية الدفترية القيمة هي الالحق لالحتساب المقدرة كلفةالتتكون المالك،  مشغولة من قبل

 حتى ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات العقارات اب تلكباحتس المجموعة وفقاً للسياسة المتبعة تقوم استثمارية، عقارات المالك المشغولة من قبل
. االستثمارية العقارات على انخفاض قيمة موضوعي دليل هناك كان إذا ما بتحديد في تاريخ كل تقرير المجموعة تقوم .االستخدام تغيير تاريخ
تتمثل . الدخل الموحد بيان في القيمة انخفاض تم االعتراف بخسائرالقيمة القابلة لالسترداد، ي االستثمارية تتجاوز القيمة الدفترية للعقارات عندما

ً  القيمة القابلة لالسترداد من العقارات االستثمارية في قيمتها العادلة  القيمة تتمثل. أعلى أيهما االستبعاد أو القيمة من االستخدام، تكاليف ناقصا
ً  العادلة  من خالل معاملة اعتيادية فيما بين أطراف مشاركة في الموجوداتبيع مقابل  لهتحصي الذي يمكن السعر في االستبعاد تكاليف ناقصا
ً  القياس في تاريخ السوق نشأتها  المتوقع المستقبلية النقدية للتدفقات الحالية القيمة التكاليف ذات الصلة، بينما تتمثل القيمة من االستخدام في ناقصا

  .المقدرة أعمارها نهاية عند استبعادها نوم االستثمارية العقارات استخدام استمرارمن 
  

خسائر انخفاض القيمة المعترف بها  أنعلى  يتم تسجيل عكس خسائر انخفاض القيمة المعترف بها في السنوات السابقة عندما يكون هناك مؤشر
  أو انخفضت. توقفتاالستثمارية  للعقارات

  
  الموجودات غير الملموسةالشهرة التجارية و

  
تتمثل تكلفة الموجودات غير  .االعتراف المبدئي عند بالتكلفة منفصل بشكل المستحوذ عليها الملموسة غير الموجوداتشهرة التجارية وال قياس يتم

 ً يتم تسجيل الموجودات غير الملموسة  لالعتراف المبدئي، الملموسة المستحوذ عليها عند دمج األعمال في قيمتها العادلة بتاريخ االستحواذ. الحقا
ألجل محدد األعمار اإلنتاجية للموجودات غير الملموسة إما تحديد التكلفة ناقصاً أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. يتم ب

  .أو أجل غير محدد
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  (تابع) الموجودات غير الملموسةلشهرة التجارية وا

  
القيمة عند انخفاض للتحقق من ويتم تقييمها  ها اإلنتاجيةأعمار على مدى ذات األعمار اإلنتاجية المحددةالموجودات غير الملموسة  يتم إطفاء

في  محددة األجلإطفاء الموجودات غير الملموسة  . تتم مراجعة فترة وطريقةالموجودات غير الملموسة وجود مؤشر على احتمال انخفاض قيمة
االقتصادية  الستهالك المنافعالمتوقع  النمطأو  األعمار اإلنتاجية المقدرةالتغيرات في  تتم مراعات. مرة على األقل تقاريركل نهاية فترة 

على أنها تغيرات في التقديرات  يتم التعامل معهاوفترة وطريقة اإلطفاء، بالشكل المالئم،  عند تعديلالمستقبلية المتضمنة في الموجودات 
 في بيان الدخل الموحد. محددة األجلإطفاء الموجودات غير الملموسة االعتراف بمصروفات المحاسبية. يتم 

  
ً للتحقق من مدى تعرضها النخفاض القي يتم اختبارها في حين، محددة األجلغير ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة  إما على  مةسنويا

ً المستوى الفردي أو ع في حال لم تكن . ت فعالةلتحديد ما إذا كان األعمار غير محددة األجلمراجعة  لى مستوى الوحدة المنتجة للنقد. يتم سنويا
  .األجل غير المحدد إلى أجل محدد اعتباراً من تاريخ التغيير فصاعداً يتم تغيير  فعالة،

  
  :على النحو التاليالمقدر  اإلنتاجي يقة القسط الثابت على مدى العمريتم احتساب اإلطفاء على أساس طر

  
  ألجل غير محدد          التجارية الشهرة

 ألجل غير محدد          العالمة التجارية
  سنوات ٥          العالقة مع العمالء

  سنوات ٣          برامج الكمبيوتر
  

  ال يتم إطفاء الشهرة التجارية والعالمة التجارية.
  

المتحصالت من االستبعاد وبين القيمة على أنها الفرق بين صافي  إيقاف االعتراف بأصل غير ملموسرباح أو الخسائر الناتجة عن يتم قياس األ
  .إيقاف االعتراف باألصلفي بيان الدخل الموحد عند  االعتراف بها، ويتم الدفترية لألصل

  
  المخزون

  
المخزون على أساس المتوسط المرجح للتكلفة وتشتمل على  تستند تكلفةللتحقيق، أيهما أقل.  يتم بيان المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة

يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في  .المصروفات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله لمكانه ووضعه الحاليين
  جاز المقدرة ومصروفات البيع. سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً تكاليف اإلن

  
  ال يتم االعتراف بالمخزون المحتفظ به باإلنابة عن أطراف أخرى كجزء من مخزون المجموعة.

  
  األدوات المالية المشتقة

  
 إبرام بتاريخ لعادلةا بالقيمة مبدئياً االعتراف باألدوات المشتقة يتم. الفائدة أسعار لمخاطر تعرضها إلدارة مشتقة مالية أدوات المجموعة تستخدم

ً  قياسها إعادة ويتم المشتقات عقد بيان الدخل  في الناتجة الخسائر أو األرباحب على الفور االعتراف يتم. التقرير فترة نهايةفي  العادلة بقيمتها الحقا
 عالقة طبيعة يان الدخل الموحد علىب في االعتراف توقيت يعتمد الحالة هذه مثل في تحوط، كأداة المشتقاتوتفعيل  تصنيف يتم لم ما الموحد
على  السالبة العادلة القيمةذات  المشتقاتب االعتراف ويتم مالية، موجوداتعلى أنها  الموجبة العادلة القيمةذات  المشتقاتب االعتراف يتم. التحوط

   .مطلوبات ماليةأنها 
  

  التحوط محاسبة
 الفائدة أسعار مخاطر تحوطات إن. النقدية تدفقاتلل تحوطات أو العادلة لقيمةل تحوطاتك إما التحوط أدوات بعض تقوم المجموعة بتصنيف

 المجموعة تقوم التحوط عالقة بدء عند. النقدية تدفقاتلل يتم معالجتها محاسبياً كتحوطات المؤكدة اللتزاماتمن ا األجنبية العمالت صرف ومخاطر
 باإلضافة. متنوعة تحوط بمعامالت لقياما واستراتيجيتها في مخاطرها إدارة أهداف وكذلك ،هبشأن المتحوط والبند التحوط أداة بين العالقة بتوثيق
 القيم في التغيرات تسوية في الفعالية عالية التحوط أداة كانت إذا ما بتوثيق المجموعة تقوم االستمرارية، مبدأ أساس وعلى التحوط بدء عند لذلك،

  .٢٠١٨ ديسمبر ٣١ في المنتهية السنة خالل إيقافها تم نقدية تدفقاتل تحوطات المجموعة لدى كان .بشأنه متحوطال للبند النقدية التدفقات أو العادلة
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٢٤ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣- ٢

  
  (تابع) األدوات المالية المشتقة

  
  لنقديةا التدفقات تحوطات

الدخل الشامل  بيانفي  االعتراف بهاإن الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المصنفة والمؤهلة كتحوطات للتدفقات النقدية يتم 
للمبالغ المعترف بها  بالنسبة. الموحد األرباح أو الخسائر المتعلقة بالجزء غير الفعال في بيان الدخلب يتم على الفور االعتراف. األخرى الموحد

في الفترات التي تم فيها  الموحدفي بيان الدخل  ، تتم إعادة تصنيفهاوتم تجميعها في حقوق الملكية الموحد ىاألخر ةالشامل اإليرادات سابقاً في بيان
، ومع ذلك. متحوط بشأنه المعترف بهمثل البند ال الموحدبيان الدخل مجموعة  في ذات، الموحد حوط بشأنه في بيان الدخلاالعتراف بالبند المت

األرباح والخسائر ، يتم تحويل أصل غير مالي أو التزام غير مالياالعتراف ب بشأنهاالمعاملة المتوقعة التي تم التحوط  يترتب علىعندما 
ً المتراكمة سابق  .غير المالية أو المطلوبات غير الماليةالموجودات لتكلفة  المبدئيإدراجها في القياس يتم في حقوق الملكية من حقوق الملكية و ا

  
عالقة التحوط أو عندما تنتهي أداة التحوط أو يتم بيعها أو إلغاؤها أو استخدامها، أو عندما ال تعد  المجموعةيتم إيقاف محاسبة التحوط عندما تلغي 

ما عند ويتم االعتراف بهاحتفاظ بها ضمن حقوق الملكية مستوفية لشروط محاسبة التحوط. أية أرباح أو خسائر متراكمة في حقوق الملكية يتم اال
االعتراف  اً ، يتم فورمحتملةالمتوقع حدوث معاملة  من لم يعد. عندما الموحد في بيان الدخل بشكل نهائيالمعاملة المتوقعة يتم االعتراف ب

  .بيان الدخل الموحد في األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكيةب
  

  الماليةت الموجودا
  

  والقياس المبدئي االعتراف
ً بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  عند االعتراف المبدئي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها مقاسة الحقا

  .الخسائر أو األرباحاألخرى أو بالقيمة العادلة من 
  

إدارتها  أعمال نموذجعلى و ةالمالي موجوداتلل التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على عتراف المبدئياال عند المالية الموجودات تصنيف يعتمد
 ،بديل عملي بشأنها بتطبيق المجموعة قامت التي أو جوهري تمويل عنصر على تحتوي ال التي التجارية المدينة الذمم باستثناء. المجموعةلدى 
ً  المجموعة تقوم  تكاليف الخسائر، أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة اقياسه يتم لم حال في زائداً، العادلة ابقيمته المالية وداتالموج بقياس مبدئيا

 يتم بشأنها، عمليبديل  بتطبيق المجموعة قامت التي أو جوهري تمويل عنصر على تحتوي ال التي التجارية المدينة للذمم بالنسبة. المعامالت
  .من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥وفقاً للمعيار رقم  المحدد ةالمعامل بسعر قياسها

  
 تدفقاتاإليرادات الشاملة األخرى، ال بد أن يترتب عليها  خالل من العادلة القيمةب أو المطفأة بالتكلفة وقياسها المالية الموجودات تصنيف لكي يتم 

 ويتم األصلي والفائدة، المبلغ دفعات اختبار باسم التقييم هذا إلى يشار. فقط األصلي القائم المبلغ لىعائدة والف األصلي المبلغ دفعات تمثل نقدية
  .أداة كل مستوى على إجراؤه

  
 نموذج يحدد. النقدية التدفقات تحقيق أجل من المالية لموجوداتها إدارتها كيفية إلى المالية الموجودات إلدارة المجموعة أعمال نموذج يشير

  .كليهما أو المالية الموجودات بيع أو التعاقدية النقدية التدفقات تحصيل عن ستنشأ النقدية التدفقات كانت إذا ما عمالاأل
  
ً  موضوع زمني إطار ضمن موجودات تقديم تستلزم التي المالية لموجوداتا مبيعات أو مشتريات إن  السوق في السائد العرف أو للقوانين وفقا
  .الموجودات بيع أو بشراء المجموعة فيه التزمت الذي التاريخ أي المتاجرة، تاريخاالعتراف بها في  يتم) العادية قةبالطري المشتريات(
  

  الالحق القياس
  :فئات أربع ضمن المالية الموجودات، تم تصنيف الالحق القياس ألغراض

  
 ؛الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات  
 ؛)الدين أدوات( المطفأة بالتكلفة المالية داتالموجو  
 عند عليها المتراكمة والخسائر األرباح إدراج إعادة دون اإليرادات الشاملة األخرى خالل من العادلة بالقيمة المصنفة المالية الموجودات 

  ؛ أو)الملكية حقوق أدوات( إيقاف االعتراف
 الدين) أدوات( المتراكمة والخسائر األرباح إدراج إعادة مع يرادات الشاملة األخرىاإل خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات.  
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣- ٢

  
  المالية (تابع)الموجودات 

  
  )دينال أدوات( المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات

  
  :التاليين الشرطيين استيفاء تم إذا المطفأة بالتكلفة المالية الموجودات بقياس المجموعة تقوم. المجموعةتعتبر هذه الفئة من أكثر الفئات أهمية لدى 

 النقدية اتالتدفق تحصيل أجل من المالية بالموجودات االحتفاظبهدف  عمالاأل نموذج ضمن المالية الموجوداتب االحتفاظ كان يتم إذا 
  و التعاقدية،

 األصلي المبلغ على والفائدة األصلي المبلغ دفعات فقطتمثل  نقدية تدفقات محددة تواريخ في المالية لموجوداتل التعاقدية البنود عن نتج إذا.  
  

 األرباحب االعتراف يتم. لقيمةا في ضلالنخفا تخضعو الفعلي دةلفائا معدل يقةطر يتم قياس الموجودات المالية الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام
  إيقاف االعتراف بالموجودات أو يتم تعديلها أو تتعرض النخفاض القيمة. يتم عندما الخسائر أو األرباح في والخسائر

  
والمبالغ المستحقة  فواتيرالتي لم يصدر بها الذمم المدينة الذمم المدينة التجارية و لمجموعة علىدى ال الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة تشتمل

  من األطراف ذات العالقة.
  

  والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات
 المالية الموجودات أو للمتاجرة بها المحتفظ المالية الموجودات على تشتمل الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات إن

 تصنيف يتم. العادلة بالقيمة قياسها يتعين التي المالية الموجودات أو الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة العتراف المبدئيا عند المصنفة
ً . القريب المدى على الشراء إعادة أو البيع لغرض عليها االستحواذ تم إذا للمتاجرة بها محتفظ أنها على المالية الموجودات  تصنيف يتم أيضا

 المالية بالنسبة للموجودات. فعالة تحوط كأدوات تصنيفها يتم لم ما للمتاجرة بها كمحتفظ المنفصلة، المتضمنة المشتقات ذلك في بما لمشتقات،ا
 بصرف خسائر،ال أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة وقياسها تصنيفها يتم دفعات المبلغ األصلي والفائدة، فقط ال تمثل التي النقدية التدفقات ذات

 اإليرادات الشاملة خالل من العادلة بالقيمة أو المطفأة بالتكلفة الدين أدوات تصنيف معايير عن النظر بصرف. األعمال نموذج عن النظر
 ذلك كان إذا االعتراف المبدئي عند الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات تصنيف يمكن أعاله، على النحو المذكور األخرى،

  .المحاسبي التوافق عدم من كبير بشكل سيزيل أو يحد
  
 العادلة، ويتم االعتراف بالقيمة الموحد المالي المركز بيان في تسجيلها يتم الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة المالية الموجودات إن

 نهائي بشكل باختيارها المجموعة على األدوات المشتقة التي لم تقم مل هذه الفئةتشت. الموحد الدخل بيان في العادلة القيمة في التغيرات بصافي
  .األخرى اإليرادات الشاملة بالقيمة العادلة من خالل لتصنيفها

  
 ويتم سيالرئي يتم فصلها عن العقد مالي، غير رئيسي عقد أو مالي المختلط والتي تنطوي على التزام العقد في المالية بالمشتقات فيما يتعلق

ً  معالجتها ً  ترتبط ال االقتصادية والمخاطر الخصائص كانت: إذا منفصلة كمشتقات محاسبيا ً  ارتباطا  األداة كانت إذا أو الرئيسي؛ بالعقد وثيقا
 خالل من دلةالعا بالقيمة المختلط العقد قياس يتم ال عندما أو المالية؛ المشتقات تعريف تستوفي المالية المشتقات شروط نفس ذات المنفصلة
 التقييم إعادة تتم. الخسائر أو األرباح في العادلة القيمة العادلة، ويتم االعتراف بتغيرات بالقيمة المتضمنة المشتقات قياس يتم. الخسائر أو األرباح

 تصنيف إعادة أو أتها دون ذلكما كان ليتم نش النقدية التدفقات يترتب عليها تعديالت جوهرية في العقد شروط في تغيير إما هناك كان إذا فقط
  .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة ضمن فئة غير فئة الموجودات المحتفظ بها بالقيمة المالية الموجودات

  
ً  معالجتها يتم ال رئيسية، مالية موجودات على ينطوي مختلط عقد في المتضمنة للمشتقات بالنسبة  تصنيف يتعين. منفصل بشكل محاسبيا

  .الخسائر أو األرباح خالل من العادلة بالقيمة مالية كموجودات مجملها في المتضمنة المشتقات مع الرئيسية المالية اتالموجود
  

  .كما في نهاية السنة والخسائر األرباح خالل من العادلة بالقيمة أي موجودات مالية محددةالمجموعة  لدىال يوجد 
  

  )الملكية حقوق أدوات( األخرى اإليرادات الشاملة خالل من لةالعاد بالقيمة المصنفة المالية الموجودات
 العادلة بالقيمة مصنفة ملكية حقوق كأدوات نهائي بشكل الملكية حقوق في استثماراتها تصنيف تختار أن يمكن للمجموعة عند االعتراف المبدئي

 العرض": المالية "األدوات ٣٢ رقم الدولي المحاسبي المعيار بموجب الملكية حقوق تعريف تستوفي عندما األخرى اإليرادات الشاملة خالل من
  .حدة على أداة كل أساس على التصنيف تحديد يتم. للمتاجرة بها محتفظ وغير

  
 آخر تكإيرادا األرباح بتوزيعات االعتراف يتم. الخسائر أو األرباح إلى المالية الموجوداتاألرباح والخسائر من هذه  ال يتم مطلقاً إعادة تصنيف

 تكن المنافع التي تحصل عليها المجموعة من هذه المتحصالت تمثل استرداد الدفعات، مالم ثبوت الحق في استحقاق عند بيان الدخل الموحد في
 مصنفةال الملكية حقوق أدوات إن. األخرى ضمن اإليرادات الشاملة األرباح هذه تسجيل يتم الحالة هذه وفي المالية، الموجودات تكلفة من جزء

  .القيمة انخفاض لتقييم تخضع األخرى ال اإليرادات الشاملة خالل من العادلة بالقيمة
  

  (أدوات حقوق الملكية) كما في نهاية السنة. األخرى اإليرادات الشاملةلدى المجموعة أية موجودات مالية مصنفة بالقيمة العادلة من خالل  ليس
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  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي ف
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  المالية (تابع)الموجودات 

  
  (أدوات الدين) األخرى اإليرادات الشاملةالمالية بالقيمة العادلة من خالل  الموجودات

  المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم استيفاء الشرطيين التاليين: تقوم
  لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، و يهدف إلى االحتفاظ بهاالموجودات المالية ضمن نموذج أعمال باالحتفاظ  
  األصلي والفائدة على المبلغ فقط دفعات المبلغ  تمثلتدفقات نقدية  محددةلموجودات المالية في تواريخ لالتعاقدية  الشروطإذا نتج عن

  .األصلي
  

إعادة تقييم صرف العمالت  أثارأو  االعتراف بإيرادات الفائدة، يتم األخرى اإليرادات الشاملةات الدين بالقيمة العادلة من خالل بالنسبة ألدو
يتم . ةالقيمة في بيان الدخل الموحد، وتُحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأ انخفاضأو أثار عكس األجنبية وخسائر 

تغيرات القيمة العادلة  يتم تحويل ،عند إيقاف االعتراف. األخرى اإليرادات الشاملةالقيمة العادلة ضمن  المتبقية من تغيرات باآلثارتراف االع
  إلى األرباح أو الخسائر. األخرى المتراكمة المعترف بها في اإليرادات الشاملة

  
  (أدوات الدين) كما في نهاية السنة. األخرى اإليرادات الشاملةادلة من خالل ليس لدى المجموعة أية موجودات مالية مصنفة بالقيمة الع

  
  إيقاف االعتراف

لموجودات المالية بشكل رئيسي (أو حيثما ينطبق جزء من الموجودات المالية أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) إيقاف االعتراف با يتم
  عندما:

  
 نقدية من الموجودات؛ أول على تدفقات في الحصو التعاقدية تنتهي الحقوق  
 التزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل ودات أو عندما تأخذ على عاتقها استالم التدفقات النقدية من الموجفي  تحول المجموعة حقوقها

المتعلقة  واالمتيازاتلمخاطر ا كافةأن تحول المجموعة بشكل فعلي  بموجب ترتيب "تمرير"؛ وإما (أ) آخرتأخير جوهري لطرف  دون
ً بالموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعة ب الموجودات، إال أنها حّولت ب واالمتيازات المتعلقةمخاطر ال كافةقد حّولت وال احتفظت فعليا

 السيطرة على الموجودات.
  

بمخاطر كانت تحتفظ اقية تمرير، فإنها تقوم بتقييم ما إذا موجودات أو تبرم اتفال استالم التدفقات النقدية منفي  عندما تحّول المجموعة حقوقها
قة المتعلمتيازات المخاطر واالكافة االحتفاظ ب والبتحويل  لم تقم بشكٍل فعليفي حال وإلى أي مدى كان هذا االحتفاظ.  الملكية أم ال، امتيازاتو
مدى استمرار ارتباطها بهذه إلى  ةالموجودات المحّولب عترافاالالموجودات ولم تقم بتحويل السيطرة على الموجودات، تواصل المجموعة ب

على  ذات الصلة المطلوباتو ةلالموجودات المحو تقاس. ذات الصلةمطلوبات بال باالعتراففي هذه الحالة، تقوم المجموعة كذلك . الموجودات
  يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة. نحو

  
على  يتعينمادي  أعلى مقابل وألموجودات بالقيمة الدفترية األصلية لإما  ةلالموجودات المحوتمر الذي يأخذ شكل ضمان على يُقاس االرتباط المس

  .، أيهما أقلالمجموعة سداده
  

 النقد وما يعادله
قصيرة األجل التي تستحق في والودائع واألرصدة لدى البنوك  النقد في الصندوقيتألف النقد وما يعادله من ، الموحد لغرض بيان التدفقات النقدية

  .على المكشوف خصم السحوبات المصرفيةاألصل خالل ثالثة أشهر أو أقل بعد 
  

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير
ما تكون الذمم المدينة التجارية غير قابلة للتحصيل، يتم . عندخسائر االئتمان المتوقعةالذمم المدينة التجارية بقيمة الفاتورة األصلية ناقصاً  يتم بيان

  .الموحد الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً في بيان الدخل االسترداداتشطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. يتم قيد 
  

  على أنها ذمم مدينة لم يصدر بها فواتير. اإليجار يتم إدراج الخدمات المقدمة التي لم يصدر بها فواتير في تاريخ التقرير وفقاً لشروط عقود
  

  أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية
نهاية فترة  فيبالسعر الفوري السائد  يتم تحويلهاتلك العمالت األجنبية وبالعمالت األجنبية يتم تحديدها بإن القيمة العادلة للموجودات المالية 

ية جزء من أرباح أو خسائر قيمتها العادلة. بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل . تشكل بنود صرف العمالت األجنبالتقرير
بنود صرف العمالت األجنبية في بيان الدخل الموحد. بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من ب االعترافاألرباح أو الخسائر، يتم 

األخرى الموحدة. بالنسبة  اإليرادات الشاملةي من بنود صرف العمالت األجنبية ضمن بأ ، يتم االعترافاألخرى الموحدة اإليرادات الشاملةخالل 
ناداً إلى التكلفة المطفأة ألدوات الدين بالعمالت األجنبية المصنفة بالتكلفة المطفأة، يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية است

  في بند "األرباح والخسائر األخرى" في بيان الدخل الموحد. عتراف بهاااللموجودات ويتم ل
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣- ٢

  
  المالية (تابع)الموجودات 

  
  انخفاض قيمة الموجودات المالية

ئر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. مخصص خساب باالعترافتقوم المجموعة 
التدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.  كافةتستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد و

  .لألصلالفائدة الفعلي األصلي  معدل بمعدل يقارب بعد ذلكلعجز خصم ا يتمثم 
  

زيادة جوهرية في المخاطر االئتمانية منذ  ال تنطوي علىخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي ب االعترافيتم 
ائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشهر االثني مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخس االعتراف المبدئي، يتم رصد

زيادة جوهرية في المخاطر  تنطوي على). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي شهر ١٢االئتمان المتوقعة خالل  عشر المقبلة (خسائر
ية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، بغض النظر عن توقيت مخصص للخسائر االئتمان يتعين رصد، االعتراف المبدئياالئتمانية منذ 

  ).المدى الزمنيالتعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على 
  

ة في حساب بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخرى، تقوم المجموعة بتطبيق منهجية مبسط
وضعت المجموعة مصفوفة مخصصات بناًء على الخبرة السابقة  .المدى الزمنيئتمان المتوقعة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر اال

خسائر ب االعترافالخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية. يتم عديلها بعد مراعاة العوامل االستشرافية لمجموعة، وتم تدى الخسائر االئتمان ل
  مان المتوقعة في بيان الدخل الموحد.االئت

  
ئتمان فيما يتعلق بالموجودات المالية األخرى للدين (مثل القروض واالستثمار في سندات الدين)، ترتكز خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر اال

شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة على  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  شهر. ١٢المتوقعة لمدة 
شهر بعد تاريخ  ١٢خالل حدوثها المحتمل  لألداة المالية التي تنتج عن أحداث التعثر خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية

األداة، سوف يرتكز المخصص على خسائر االئتمان . إال أنه في حالة وجود زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي بالتقرير
  المتوقعة على مدى عمر األداة المالية. 

   
. ومع ذلك، في بعض الحاالت، قد تعتبر المجموعة يوم ٩٠د الدفعة التعاقدية لمدة عندما يتأخر سدا ة أنها متعثرةتعتبر المجموعة الموجودات المالي

شير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية عندما ت ة أنها متعثرةالموجودات المالي
 يكون من المتوقع بشكل معقولعندما ال  ةائتمانية تحتفظ بها المجموعة. يتم شطب الموجودات المالي تعزيزاتالقائمة بالكامل قبل مراعاة أي 

  قدية.لتدفقات النقدية التعاا استرداد
  

  الموجودات المالية التي تعرضت النخفاض ائتماني
  . تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة قد تعرضت النخفاض ائتماني

  
  لى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي ع‘ تعرض النخفاض ائتماني’يعتبر األصل المالي أنه 

  
  عرض انخفاض القيمة

  يتم تخفيض مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات. 
  

  المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة
  
  والقياس عتراف المبدئياال

إن  أو التكلفة المطفأة. يتم تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرعند االعتراف المبدئي، 
يتم قياسها بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر، بما في ذلك  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمطلوبات المالية 

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفع تشتمل لية. مصروفات الفائدة، في األرباح أو الخسائر. يتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقا
 .والصكوك والقروض والسلفيات دائنة التجارية واألخرىالذمم اللمجموعة على دى االمطلوبات المالية ل

  
  التصنيف كأدوات دين أو أدوات حقوق ملكية

صنيف يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كأدوات حقوق ملكية وفقاً لجوهر االتفاقيات التعاقدية. تحدد المجموعة ت
  .ئياالعتراف المبدالمطلوبات المالية عند 

  
  أدوات حقوق الملكية

أدوات حقوق الملكية  يتم تسجيلمطلوباتها.  كافةأي عقد يثبت حصة متبقية في موجودات منشأة ما بعد خصم  فيأداة حقوق الملكية  تتمثل
  اإلصدار المباشرة. خصم تكاليف المستلمة بعد بالمتحصالت المجموعةالصادرة من قبل 
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  (تابع) المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة

  
  القروض والسلفيات

ً  يتم   ا مباشرة.له المنسوبةناقصاً تكاليف المعاملة  لمقابل المستلم،القروض ألجل بالقيمة العادلة لب االعتراف مبدئيا
  

ً لالعتراف المبدئي ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  تخضع لفائدة، يتم قياس القروض والسلفيات التي الحقا . يتم الفائدة الفعلي معدلالحقا
   وكذلك من خالل عملية اإلطفاء. المطلوباتب إيقاف االعترافعندما يتم الموحد األرباح والخسائر في بيان الدخل ب االعتراف

  
  الصكوك
الربح  معدللصكوك عن طريق تطبيق المنسوبة لالفائدة الفعلي. يتم احتساب األرباح  معدلالصكوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة  يتم بيان

  للصكوك. الدفتريةاألرباح الموزعة إلى القيمة  ، ويتم إضافةالسائد في السوق في وقت اإلصدار ألدوات صكوك مماثلة وأية فروقات
 

  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
تم أم لم يتم إصدار فواتير بها من قبل  سواء مقابل البضائع أو الخدمات المستلمة،مستحقة الدفع في المستقبل المبالغ بالتزامات مقابل  االعترافيتم 

  .المورد
  
  خرىاألمالية المطلوبات ال

ً  يتم ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة  ،تكاليف المعاملة خصملعادلة، بعد قياس المطلوبات المالية األخرى بالقيمة ا مبدئيا
  الفعلي. العائدعلى أساس  يتم االعتراف بمصروفات الفائدةالفعلية، و

  
 يتمثل. الفترة ذات الصلةعلى مدى  ةروفات الفائدوتخصيص مص ةماليال للمطلوباتي طريقة احتساب التكلفة المطفأة فطريقة الفائدة الفعلية  تتمثل
فترة خالل مالي أو ال لاللتزامخالل العمر المقدر  في المعدل الذي يتم بموجبه تخفيض الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة الفائدة الفعلي معدل

ً أقصر،    .حيثما يكون مناسبا
  

  المطلوبات الماليةإيقاف االعتراف ب
. عندما يتم استبدال ئهاانتها من التزاماتها أو إلغائها أو المجموعةيتم إعفاء  عندما ، وذلك فقطالمطلوبات الماليةاف بتقوم المجموعة بإيقاف االعتر

في  يتم االعترافبشكل جوهري،  ةالحالي المطلوبات شروط تم تعديللفة بشكل جوهري، أو مخت بشروطمن نفس المقرض  بأخرى ةمالي مطلوبات
  المعنية. الدفتريةفرق في القيمة الب الموحد بيان الدخل

 
  الشركة لحملة أسهمنقدية الغير األرباح توزيعات نقدية والرباح األتوزيعات 

صبح تو يتم التصريح بتوزيع األرباحالشركة األم عندما  حملة أسهملنقدية النقدية أو غير األرباح التوزيعات  تقديم باالعتراف بالتزامتقوم الشركة 
 مباشرةً  يتم االعتراف من قبل المساهمين.عندما تتم الموافقة عليها  . يتم التصريح بتوزيع األرباحخارج نطاق سلطة الشركة توزيعات األرباح

، ويتم مباشرةً االعتراف بأثر توزيعها المقررغير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات األرباح توزيعات يتم قياس  في حقوق الملكية.بذات القيمة 
 قياس القيمة العادلة في حقوق الملكية.إعادة 

 
ً ل الدفترية للمطلوبات وبين القيمة الدفترية أي فرق بين القيمة يتم االعتراف ضمن بيان الدخل الموحد بتوزيع الموجودات غير النقدية، الحقا

  .التي تم توزيعها للموجودات
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
، في حال وجود أي مؤشر على ذلك .الموجودات غير المالية على انخفاض قيمة أحدبتقييم ما إذا كان هناك دليل  قريركل تتقوم المجموعة بتاريخ 

تتمثل القيمة القابلة لالسترداد من . الموجوداتالقابلة لالسترداد من القيمة، تقوم المجموعة بتقييم  ضنخفاالعندما يتطلب إجراء اختبار سنوي أو 
ً المنتجة لوحدة الأو لموجودات لقيمة العادلة الفي الموجودات  ها للموجودات ويتم تحديد، أيهما أعلى القيمة من االستخدام،تكاليف البيع و لنقد ناقصا

موجودات. ال اتجة من الموجودات األخرى أو مجموعتدفقات نقدية داخلية مستقلة إلى حد كبير عن تلك النات الموجوداتما لم ينتج عن ، الفردية
أنها تعرضت النخفاض القيمة، الموجودات يتم اعتبار ، القيمة القابلة لالستردادلنقد ل المنتجةوحدة لاأو  لموجوداتتتجاوز القيمة الدفترية لما عند

 ى قيمتها الحاليةالمقدرة إلالتدفقات النقدية المستقبلية عند تقييم القيمة من االستخدام، يتم تخفيض . ويتم تخفيضها إلى قيمتها القابلة لالسترداد
تحديد القيمة العادلة  عند. الموجوداتالخاصة بوالمخاطر لمال خصم ما قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل معدلباستخدام 

  خدام نموذج التقييم المناسب. ناقصاً تكاليف البيع، يتم است
  

تكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التي للموجودات  محددة لمنتجة للنقد في أصغر مجموعةتتمثل الوحدة ا القيمة، في نخفاضاال تقييمألغراض 
يتم تخصيص خسائر انخفاض  في بيان الدخل الموحد. يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الموجودات األخرى أو مجموعات الموجودات.

، ثم لتخفيض المنتجة للنقد لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مخصصة للوحداتالقيمة المعترف بها فيما يتعلق بالوحدة المنتجة للنقد أوالً 
  القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد على أساس تناسبي.
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  (تابع)  اض قيمة الموجودات غير الماليةانخف
التي تعرضت الموجودات  وظائفالتي تتفق مع  المصروفاتالقيمة في بيان الدخل الموحد في مجموعات  خسائر انخفاضب االعترافيتم 

ً ، النخفاض القيمة يتم االعتراف . الموحدالشامل  الدخلفي بيان  ، ويتم إدراج أثار إعادة التقييمباستثناء العقارات التي تم إعادة تقييمها سابقا
  .ةإعادة التقييم السابقإلى مدى القيمة التي أسفرت عنها عملية  الموحدالشامل  بيان الدخلفي بانخفاض قيمة هذه العقارات 

  
عترف القيمة الم انخفاض خسائرعلى تالشي أو تقلص مؤشر  ما إذا كانلتحديد  التجارية الشهرة يتم بتاريخ كل تقرير تقييم الموجودات باستثناء

. يتم عكس خسائر القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقدذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقييم  في حال وجودسابقاً. بها 
منذ  الموجودات القابلة لالسترداد منالقيمة فقط إذا كان هناك تغير في االفتراضات المستخدمة لتحديد المعترف بها سابقاً، وذلك القيمة  انخفاض

يتم العكس بحيث ال تزيد القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة القابلة لالسترداد من هذه القيمة.  خسائر انخفاضب أخر مرة تم فيها االعتراف
االعتراف بخسائر انخفاض قيمة الموجودات في  الموجودات، وال تزيد عن القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، بعد خصم االستهالك، ما لم يتم

  ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية.  .بيان الدخل الموحد يتم االعتراف بهذا العكس في .سنوات سابقة
  

  دمج األعمال والشهرة التجارية
المحول الذي تم قياسه  المقابلياس تكلفة االستحواذ على أنها إجمالي يتم ق. لالستحواذاألعمال باستخدام الطريقة المحاسبية  دمج يتم احتساب

المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة أو  بقياس الحصة غير المسيطرة في الشركة عند دمج األعمال يقوم المستحوذ. تاريخ االستحواذالقيمة العادلة بب
، باستثناء المتكبدة كمصروفاتتكاليف االستحواذ  احتسابشركة المستحوذ عليها. يتم الديد في بالحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتح

 ملكية. ف المتعلقة بإصدار دين أو حقوق التكالي
  

 عاقديةعندما تستحوذ المجموعة على شركة ما، تجري تقييماً للموجودات والمطلوبات المالية المفترضة من أجل التصنيف المناسب وفقاً للبنود الت
في العقد األساسي من قبل  المتضمنة المشتقاتفصل  هذا ويتمبالقيمة العادلة كما في تاريخ االستحواذ.  القائمةواألوضاع االقتصادية والظروف 

  الشركة المستحوذ عليها.
  

ً من ق دمج في حال بل الشركة المستحوذة يتم إعادة أعمال على مراحل، فإن القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ لحصة الملكية المحتفظ بها سابقا
 االعتراف بهمن قبل الشركة المستحوذة سيتم  مقابل يحتمل تحويله. إن أي الموحدقياسها بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ من خالل بيان الدخل 

االعتراف موجودات أو بند مطلوبات، سيتم يمثل  مقابل المحتمل الذيبالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وإن التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لل
ً للمعيار به في حال تم تصنيف المقابل الموحد.  الشامل دخلال بيان في "المالية األدوات" التقارير المالية من المعايير الدولية إلعداد ٩رقم  وفقا

  قوق الملكية.تم تسويته بشكل نهائي ضمن حالمحتمل كحقوق ملكية، يتعين عدم إعادة قياسه حتى ي
  

ً يتم  عن القيمة  الزيادة في إجمالي المقابل المحول والمبلغ المعترف به للحصص غير المسيطرةبالتكلفة (باعتبارها  التجاريةقياس الشهرة مبدئيا
من القيمة العادلة لصافي أقل  في حال كان المقابل). فترضةوالمطلوبات المالملموسة وغير الملموسة القابلة للتحديد  موجوداتالالعادلة لصافي 

ً لالعتراف المبدئيالفرق في بيان الدخل الموحد. ب االعترافموجودات الشركة التابعة المستحوذ عليها، يتم  التجارية  ، يتم قياس الشهرةالحقا
 ً األعمال  دمجلمستحوذ عليها في ا التجارية الشهرة يتم تخصيصالقيمة،  . لغرض اختبار انخفاضمتراكمةانخفاض القيمة الخسائر  بالتكلفة ناقصا

إذا كانت  عماالمجموعة، بغض النظر لكل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن أن تستفيد من دمج األعمال لدى  من تاريخ االستحواذ
  موجودات أو مطلوبات أخرى للشركة المستحوذ عليها قد تم تخصيصها لتلك الوحدات.

  
المرتبطة بالعمليات  التجارية ، يتم إدراج الشهرةليات وحدة منتجة للنقد ينطوي جزء منها على شهرة تجاريةفي حال تم استبعاد جزء من عم

يتم قياس الشهرة التجارية التي تم استبعادها في هذه للعمليات عند تحديد األرباح أو الخسائر من استبعاد العمليات.  قيمة الدفتريةالمستبعدة في ال
  .المتبقي من الوحدة المنتجة للنقد القيم المتعلقة بالعمليات المستبعدة والجزء استناداً إلى الظروف

  
كما يتم  ،القيمة في نخفاضمدى تعرضها الللتحقق من  الناتجة عن االستحواذ التجاريةاختبار الشهرة بشكل سنوي في تاريخ كل تقرير يتم 

  .مة الدفتريةاحتمال انخفاض القيتشير الظروف إلى  اختبارها أيضاً عندما
  

القيمة القابلة لالسترداد من كل وحدة من الوحدات المنتجة للنقد التي تنطوي على شهرة تقييم  يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة التجارية من خالل
يان الدخل القيمة في ب ئر انخفاضالدفترية، يتم االعتراف بخساأقل من القيمة القيمة القابلة لالسترداد من الوحدة المنتجة للنقد  كونتجارية. عندما ت

 في الفترات المستقبلية.التجارية شهرة انخفاض قيمة الخسائر الموحد. ال يمكن عكس 
  

  نهاية الخدمة تعويضات
، وطول مدة الخدمة يرتكز استحقاق هذه التعويضات بشكل عام على قيمة آخر راتب للموظف تقدم المجموعة تعويضات نهاية الخدمة لموظفيها.

  على مدى فترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لهذه التعويضاتإتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. يطة شر
  

معاشات ، تقدم المجموعة مساهمات في صندوق دول مجلس التعاون الخليجيمن مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة والموظفين ب فيما يتعلق
كنسبة مئوية من رواتب الموظفين.  ، وتحتسب هذه المساهماتلهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعيةمن قبل االذي تم تأسيسه تقاعد ال

  عند استحقاقها.التي يتم احتسابها كمصروفات تقتصر التزامات المجموعة على هذه المساهمات 
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  األسهم أساس على الدفع معامالت

 األسهم خيار حقوق منحهم ويتم الزمن من فترة مدار على الخدمات بتقديم نمشي موظفي أسهم خيار برنامج في نيالمسجل ينالمؤهل ينالموظف يقوم
ً  يتم التي   .تسوية نقدية كمعامالت معالجتها محاسبيا

  
  معامالت التسوية النقدية

هذا ويتم ، حتى تاريخ التسوية كل تقرير العادلة بتاريخ قياس القيمةالمطلوبات بالقيمة العادلة لمعامالت التسوية النقدية. يتم االعتراف بيتم 
ً لجد يتم احتساب القيمة العادلة كمصروفات على مدى الفترة. االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ضمن مصروفات تعويضات الموظفين اول وفقا

تقدير القيمة العادلة لخيارات األسهم في تاريخ منحها على . يتم ، هذا ويتم االعتراف بمطلوبات بذات القيمةاالستحقاق الفردية وحتى نهاية البرنامج
تقييم باستخدام . يتم تحديد ال، مع مراعاة الشروط واألحكام التي تم بموجبها منح خيارات األسهمالبرنامج تقييم الشركة خالل مدة عقد أساس

  مقارنات السوق وعوامل النمو المستقبلية.
  

 بحسبلمستقبل ال تؤخذ شروط الخدمة بعين االعتبار عند تحديد القيمة العادلة للمكافآت بتاريخ المنح، ولكن يتم تقييم احتمالية استيفاء الشروط في ا
تؤثر على احتساب المطلوبات فهي وبالتالي  ،تستحق في النهاية التي على أساس األسهم معامالت الدفعوقيمة  تضعه الشركة لعددأفضل تقدير 

  في معامالت التسوية نقدية. التي يتعين االعتراف بها
  

عن المكافآت التي ال تستحق في النهاية بسبب شروط الخدمة التي لم يتم استيفائها. وبالمثل، يتم تعديل أي تغيير  االعتراف بمصروفاتال يتم 
  خالل السنة. المعترف بهاالمطلوبات  منيل أو إلغاء المكافأة ألهلية التسج

  
  خيار البيع على الحصص غير المسيطرة

المطلوبات يتم مبدئياً االعتراف بعن خيار البيع الخطي على حصص الشركة التابعة المحتفظ بها بواسطة حصص غير مسيطرة.  التزام ماليينشأ 
يتم االعتراف في حقوق الملكية.  بذات القيمةإدراج قيد مباشرةً  ، هذا ويتماالسترداد قيمةلقيمة العادلة لجب الترتيب بابمو التي قد تستحق الدفع

  المطلوبات في بيان الدخل الموحد. قيمةالتغييرات الالحقة على ب
  

  المخصصات
يكون من المرجح أن يلزم تسوية االلتزام نتيجة حدث سابق، و ما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو ضمنيالمخصصات عنداالعتراف بيتم 

 سداد جزء أو كل قيمة. إذا توقعت المجموعة ، ويمكن تقدير قيمة االلتزام بشكل معقولاقتصاديةمن موارد تنطوي على منافع  خارجيةتدفقات 
 المصروفات المتعلقةة. يتم عرض فقط عندما تكون التسديدات شبه مؤكد وذلك ة،منفصل ، يتم االعتراف بالقيمة المسددة كموجوداتالمخصص

  بأي مخصص في بيان الدخل الموحد بعد خصم أية تسديدات.
  

يعكس  معدل، باستخدام التقريرلسداد االلتزام في نهاية فترة  أن تكون مطلوبة المتوقع للتدفقات النقديةيتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية 
  والمخاطر الخاصة بااللتزام.  للمال تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية

  
أن يتطلب  من المرجح في حال لم يعدلتعكس أفضل التقديرات الحالية.  ، ويتم تعديلهاتم مراجعة المخصصات بتاريخ كل بيان مركز مالي موحدت

  ، يتم عكس المخصص. تسوية االلتزام تدفقات خارجة لموارد تنطوي على منافع اقتصادية
  

  المطلوبات الطارئة
، ما لم تتالشى احتمالية طلب تدفقات خارجة لموارد تنطوي المطلوبات الطارئة في البيانات المالية الموحدة. يتم اإلفصاح عنهاب االعترافيتم ال 

جح نشأة من المرعندما يكون  ، ولكن يتم اإلفصاح عنهافي البيانات المالية الموحدة ةالموجودات المحتملاالعتراف باقتصادية. ال يتم على منافع 
  .تدفق داخل للمنافع االقتصادية

  
  العمالت األجنبية

قبل يتم عرض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة، وهو أيضا العملة التي تتم بها المعامالت الجوهرية من 
  المجموعة.

  
ً تسجيل تم إعادة تحويل تالسعر السائد بتاريخ المعاملة.  ة بالعملة المستخدمة حسبالمعامالت بالعمالت األجنبية من قبل المجموع يتم مبدئيا

الفروقات في بيان الدخل  يتم بيان كافة. التقريرالموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية حسب سعر الصرف الفوري السائد بتاريخ 
  الموحد.

  
تاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار الصرف كما في تواريخ المعامالت األولية. يتم إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة ال

لقيمة العادلة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف كما في التاريخ الذي تم فيه تحديد ا
األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في ب االعترافالخسائر الناتجة عن إعادة تحويل البنود غير النقدية بما يتماشى مع  التعامل مع األرباح أو

أيضاً يتم  اإليرادات الشاملة األخرى،العادلة في  قيمتهاأرباح أو خسائر التي يتم االعتراف بالبنود  منالقيمة العادلة للبند (أي فروقات التحويل 
  ، على التوالي).اإليرادات الشاملة األخرىفي  عتراف بهااال



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٣١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٣- ٢

  
  رأس المال

صدار األسهم العادية كاقتطاع من حقوق يتم تصنيف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إل
  الملكية، بعد خصم أي آثار ضريبية. 

  
  القيمة العادلةقياس 

  . تقريراألدوات المالية، مثل المشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ كل بقياس المجموعة  تقوم
  

اعتيادية معاملة  أحد المطلوبات من خاللتحويل نظير دفعه  سيتمأو  الموجوداتبيع أحد  نظيرالذي سيتم استالمه  في السعرالقيمة العادلة  تتمثل
 المطلوباتتحويل أو  الموجودات بيعمعاملة افتراض حدوث تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة إلى في في السوق  فيما بين أطراف مشاركة

  إما:
  
  أوالمطلوباتأو  موجوداتللفي السوق الرئيسي ،  
  المطلوبات أو لموجوداتلئيسي، في السوق األكثر تفضيالً رسوق  حال عدم وجودفي.  
  

  إن السوق الرئيسي أو األكثر تفضيالً يجب أن يكون في متناول المجموعة.
  

في السوق عند تسعير  كان ليستخدمها األطراف المشاركة باستخدام االفتراضات التي المطلوباتأو  لموجوداتليتم قياس القيمة العادلة 
  االقتصادية. هامصلحتتتصرف لفي السوق  األطراف المشاركةافتراض أن ب، المطلوباتو أ الموجودات

  
استخدام من اقتصادية  تحقيق منافعفي السوق على  األطراف المشاركةإن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة 

  .ابأعلى وأفضل استخدام له لتستخدمهافي السوق  ىخرأطراف مشاركة ألها أو بيعها إلى بأعلى وأفضل استخدام  الموجودات
   

وحيث تتوفر البيانات الكافية لها لقياس القيمة العادلة، لزيادة استخدام المدخالت  التي تناسب الظروف الراهنةتستخدم المجموعة أساليب التقييم 
  وظة.والتقليل من استخدام المدخالت غير الملح الصلةالملحوظة ذات 

  
النظام المتدرج يتم تصنيفها ضمن الموحدة اإلفصاح عنها في البيانات المالية  يتم العادلة أو قيمتهاالموجودات والمطلوبات التي يتم قياس  كافةإن 

  إلى أدنى مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل: ، استناداً الموضح أدناه لقيمة العادلةالقياس 
  
  .مطابقةمعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات ال(غير  المدرجةسعار األ  :١ى المستو - 
  بصورة مباشرة أو غير مباشرة، وسواء  ةملحوظ القيمة العادلة تكون فيها مدخالت أدنى مستوى الزم لقياسساليب تقييم أ  :٢المستوى  - 
  .غير ملحوظة القيمة العادلة ياستكون فيها مدخالت أدنى مستوى الزم لقأساليب تقييم   :٣المستوى  - 
  

على أساس متكرر، تحدد المجموعة ما إذا كانت التحويالت قد تمت الموحدة في البيانات المالية  المعترف بهابخصوص الموجودات والمطلوبات 
 فترة ملية القياس بأكملها) في نهايةأن أقل مستوى للمدخالت يمثل أهمية لع على أساسبإعادة تقييم التصنيف (النظام المتدرج بين مستويات فيما 
  .تقريركل 

  
 المطلوبات أو الموجودات طبيعة وخصائص ومخاطر بحسبلغرض إفصاحات القيمة العادلة، حددت المجموعة فئات الموجودات والمطلوبات 

  موضح أعاله.على النحو ال العادلة والمستوى ضمن النظام المتدرج للقيمة
  
  الفتراضات المحاسبية الهامةاألحكام والتقديرات وا  ٤- ٢

  
تؤثر على المبالغ المدرجة  من شأنها أنافتراضات أحكام وتقديرات و وضعلمجموعة يتطلب من اإلدارة الموحدة لإن إعداد البيانات المالية 

هذه االفتراضات  يقين فيالواإلفصاح عن المطلوبات الطارئة. إن عدم واإلفصاحات المرفقة والموجودات والمطلوبات  والمصروفاتلإليرادات 
  في فترات مستقبلية.التي تتأثر للموجودات أو المطلوبات  القيمة الدفتريةوالتقديرات قد يؤدي إلى نتائج تستلزم إجراء تعديل جوهري على 

  
  األحكام

  
تتضمن تقديرات، والتي لها تأثير جوهري األحكام التالية، باستثناء تلك التي  بوضعلمجموعة، قامت اإلدارة لتطبيق السياسات المحاسبية  في سياق

  .الموحدة في البيانات المالية المعترف بهاعلى المبالغ 
  

  عقود اإليجاراإليرادات من االعتراف ب
على بأقساط متساوية لشروط عقود اإليجار  اً عقود اإليجار التشغيلي، بعد الخصم، وفق إيجار العقارات االستثمارية بموجبإيرادات ب االعترافيتم 

  المؤجرة. الموجوداتالتي سيتم الحصول عليها من  االمتيازاتنمط يمثل بشكل أفضل أساس بديل ما لم يكن هناك ، د اإليجارمدى فترة عق



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٣٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٤- ٢

  
  (تابع) األحكام

  
  بإيرادات اإليجار عن مبيعات المستأجرين االعتراف

المستأجرون. في حال عدم  المدققة التي يقدمهابناًء على تقارير المبيعات بإيرادات اإليجار عن مبيعات المستأجرين االعتراف ب تقوم المجموعة
 استناداً إلىالمنصوص عليه في عقود اإليجار  المبيعاتوا حجم لمستأجرين الذين حققوا أو تجاوزلإجراء تقييم ، تقوم اإلدارة بوجود تقارير مدققة

  أدائهم التاريخي.
  

  العقارات االستثمارية
ً االستهالك المتراكم  تسجيلقررت المجموعة إتباع نموذج التكلفة للعقارات االستثمارية. بناء عليه، تم  العقارات االستثمارية بالتكلفة ناقصا

  كمة.متراانخفاض القيمة الخسائر و
  

  تصنيف العقارات االستثمارية
ً كلتصنيفها  مؤهلةما إذا كانت العقارات تقوم المجموعة بتحديد  . االستثمارية"العقارات " ٤٠لمعيار المحاسبي الدولي رقم ل عقارات استثمارية وفقا

عن الموجودات األخرى المحتفظ بها من  كل كبيربش تدفقات نقدية مستقلينتج ما إذا كان العقار تأخذ المجموعة في االعتبار  وضع أحكامها،عند 
  قبل المجموعة.

  
  توحيد الشركات التابعة

من المعايير  ١٠رقم  لتحديد ما إذا كانت تسيطر على الشركات المستثمر فيها وفقاً للمعايير المحددة بموجب المعيار بإجراء تقييمالمجموعة  قامت
 القائمةقامت المجموعة بتقييم، من بين أموٍر أخرى، حصة ملكيتها والترتيبات التعاقدية . المالية الموحدة""البيانات الدولية إلعداد التقارير المالية 

  وقدرتها ومدى مشاركتها في أنشطة الشركات المستثمر فيها ذات العالقة لتحديد ما إذا كانت تسيطر على الشركات المستثمر فيها.
  

  التقديرات واالفتراضات
  

، التي التقريرلتقديرات بتاريخ لحاالت عدم اليقين في استقبل والمصادر الرئيسية األخرى الفتراضات الرئيسية التي تتعلق بالما تم أدناه بيان
تعتمد المجموعة في . تاليةلوبات خالل السنة المالية الللموجودات والمط الدفتريةتعديل جوهري في المبالغ تسفر عن مخاطر هامة  تنطوي على
حول التطورات  القائمةالظروف واالفتراضات  على الرغم منالبيانات المالية الموحدة.  إعدادعند  المتاحةوتقديراتها على المعايير افتراضاتها 
 االفتراضاتالمجموعة. يتم عرض تلك التعديالت في سيطرة تتغير بسبب التغيرات في السوق أو الظروف التي تنتج خارج  إال أنها قدالمستقبلية، 

  هورها.عند ظ
  

  انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
ً تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة  مجموعة لدى المخاطر االئتمان  ترجع. لتتحقق مما إذا تعرضت النخفاض القيمة مرة على األقل سنويا

لذمم المدينة من ان المتوقعة سائر االئتماخ الحتسابمخصصات  مصفوفة. تستخدم المجموعة لديها بصورة أساسية إلى الذمم المدينة التجارية
  .تنطوي على سمات خسائر مماثلةالتجارية. تستند معدالت المخصصات إلى عدد أيام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العمالء التي 

  
 المصفوفة بضبطتقوم المجموعة لمجموعة. سالتي تم مالحظتها لدى اإلى معدالت التعثر السابقة  بشكل مبدئيالمخصصات  مصفوفةستند ت 

. على سبيل المثال، إذا كان من المتوقع أن تتدهور الظروف على نحو يعكس المعلومات االستشرافيةلتعديل تجربة خسائر االئتمان السابقة 
قطاع بناء السفن وإصالح السفن،  المحلي) خالل العام المقبل، مما قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في الناتجاالقتصادية المتوقعة (إجمالي 

ً يتم تعديل معدالت التعثر السابقة. في تاريخ كل تقرير، يتم تحديث معدالت التعثر  ويتم تحليل التغيرات في التقديرات  التي تمت مالحظتها سابقا
  .االستشرافية

  
ً إن تقييم الترابط بين معدالت التعثر  ة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن والظروف االقتصادي التي تمت مالحظتها سابقا

السابقة خسائر االئتمان تجربة لتغيرات في الظروف والحاالت االقتصادية المتوقعة. قد ال تكون تجاه اخسائر االئتمان المتوقعة حساسة  قيمة
  ميل في المستقبل.التعثر الفعلي للع دليالً على المقدرةالظروف االقتصادية و الخاصة بالمجموعة

  
، وبلغ مخصص الديون ألف درهم) ٤٩٣٫٧٦١: ٢٠١٨( ألف درهم ٦١٤٫٣٥٨التجارية ، بلغ إجمالي الذمم المدينة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

أية فروقات بين المبالغ يتم في بيان الدخل الموحد االعتراف ب. ألف درهم) ٨٩٫٥٨١: ٢٠١٨(ألف درهم  ١١٥٫٨٤٣المشكوك في تحصيلها 
  ة بالفعل في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقعة.المحصل
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٣٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  

  (تابع) األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  ٤- ٢
  

  (تابع)  التقديرات واالفتراضات
  

  القيمة العادلة لألدوات الماليةقياس 
من أسواق نشطة، يتم الموحد القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي  استخالصعندما ال يمكن 

ق الملحوظة تحديد قيمتها العادلة باستخدام تقنيات التقييم بما في ذلك نموذج التدفقات النقدية المخصومة. تؤخذ المدخالت لهذه النماذج من األسوا
مدخالت مثل مخاطر  على األحكام تشتمللتحديد القيمة العادلة.  األحكامإصدار درجة من  يلزم، ذلك، ولكن عندما ال يكون ذلك ممكناً حيثما أمكن 

  لألدوات المالية. المعلنة السيولة ومخاطر االئتمان والتقلبات. إن التغييرات في االفتراضات حول هذه العوامل يمكن أن تؤثر على القيمة العادلة
  

  والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعداتاألعمار 
 الحتساب والموجودات غير الملموسة والعقارات االستثمارية للممتلكات واآلالت والمعداتالمقدرة اإلنتاجية تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار 

االستخدام المتوقع والفعلي للموجودات. تقوم اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار  مراعاةهذا التقدير بعد . يتم تحديد واإلطفاء االستهالك
ً  اإلنتاجية   تختلف عن التقديرات السابقة. اإلنتاجيةترى اإلدارة أن األعمار  مافي المستقبل حيث واإلطفاء االستهالك مصروفاتويمكن تعديل  ،سنويا

  
  لعقارات االستثماريةتخصيص تكلفة ا

واألثاث والتركيبات  والماكيناتالعقارات االستثمارية تم تخصيصها لمختلف المكونات مثل الهياكل واآلالت  المتكبدة إلنشاءإن إجمالي التكاليف 
دارة أن هذا األسلوب تكلفة في وقت إتمام الموجودات. ترى اإلال استشاريعلى أساس نسب مئوية معينة من إجمالي التكاليف حسب تقديرات 

تقوم اإلدارة مناسب ولكن بعد تحديد التكاليف النهائية للموجودات وتسديد مطالبات المقاولين. بعد تحديد التكاليف النهائية ألية مشروعات قائمة، 
  ، إذا لزم األمر.تقييم التخصيص وتعديله مستقبالً  بإعادة

  
  تقييم العقارات االستثمارية

للحصول على تقديرات للقيمة السوقية للعقارات االستثمارية باستخدام أساليب تقييم  مقيمين خارجيين مهنيين ومؤهليندمات تستعين المجموعة بخ
  .الموحدة واإلفصاحات في البيانات المالية انخفاض القيمة معترف بها ألغراض مراجعة

  
  .١١ اإليضاحة للعقارات االستثمارية وتحليل الحساسية في يتم اإلفصاح عن االفتراضات الرئيسية المستخدمة لتحديد القيمة العادل

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

. يتم اختبار الموجودات غير تاريخ كل تقريرتقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة الموجودات غير المالية في 
. عندما يتم إجراء قيم الدفتريةال على عدم إمكانية استردادعندما تكون هناك مؤشرات نخفاض القيمة، وذلك للتحقق مما إذا تعرضت الالمالية 

وتختار معدل الخصم  الوحدات المنتجة للنقد التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات أو تقوم اإلدارة بتقدير، االستخدام من قيمةالاحتساب 
  الية لتلك التدفقات النقدية.القيمة الح الحتسابالمناسب 

  
  معامالت الدفع على أساس األسهم

يتطلب هذا . المنح محکاوأ روطش علی ديعتم ذيلوا ب،ألنسا ملتقيينموذج ا ديدتحاألسهم  سساأ علی الدفع تلمعامال لةدلعاا لقيمةا ريدتق بلطيت
 توزيعاتوالتقلبات وعائد  العالوة قحأو  األعمار المتوقعة لخيارات األسهمبما في ذلك  ،أكثر المدخالت مالءمة لنموذج التقييم التقدير أيضاً تحديد

. تقوم المجموعة مبدئياً بقياس تكلفة المعامالت التي تتم تسويتها نقداً مع الموظفين باستخدام نموذج لتحديد القيمة وضع افتراضات بشأنهااألرباح و
حتى تاريخ  فترة كل تقريرفي نهاية  طلوباتإعادة قياس الم يتعينعلى أساس التسوية النقدية،  دفعال. بالنسبة لمعامالت ةالمتكبد لاللتزاماتالعادلة 

فترة  إعادة تقييم التقديرات المستخدمة في نهاية ، ويتطلب ذلكالموحد في بيان الدخلأية تغييرات في القيمة العادلة هذا ويتم االعتراف بالتسوية، 
  تقرير. كل
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 
  حول القطاعاتالمعلومات   ٣

  
أداء وتقييم األداء. يتم تقييم  الموارد بتخصيص المتعلقةبشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات  لقطاعات األعمالتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية 

   األرباح أو الخسائر في البيانات المالية الموحدة. ويتم قياسه بصورة متسقة مع صافي ،استناداً إلى األرباح أو الخسائر القطاعات
  

  قطاعات األعمال
  

  قطاعات، وهي: المجموعة إلى ستة تقسيم قطاعات أعمالتم  ،ألغراض إدارية
  

  مراكز التسوق اإلقليمية الكبيرة:
  ألف قدم مربع. ٨٠٠ بما يزيد عنكل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير مل مراكز التسوق اإلقليمية الكبيرة على مراكز تسوق يحتوي تتش
  

  مراكز التسوق اإلقليمية:
وال يزيد ألف قدم مربع  ٤٠٠ بما ال يقل عنمل مراكز التسوق اإلقليمية على مراكز تسوق يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير تتش
  ألف قدم مربع. ٨٠٠ عن
  

  التجزئة المحلية: مراكز بيع
 بما ال يزيد عنمراكز بيع التجزئة المحلية على مراكز تسوق أو منافذ البيع بالتجزئة يحتوي كل منها على مساحة إجمالية قابلة للتأجير  تشتمل
 ألف قدم مربع. ٤٠٠

 
  :المتخصصةمراكز بيع التجزئة 

متاجر متخصصة للمطاعم الفاخرة والمطاعم العادية، أو المكاتب  اسيتضم بشكل أسعلى مراكز تسوق  المتخصصةمراكز بيع التجزئة  تشتمل
  التجارية أو منافذ البيع بالتجزئة للشركات المصنعة.

 
  بيع التجزئة عبر اإلنترنت

في  "نمشي" عبارة عن متجر إقليمي لبيع األزياء عبر اإلنترنت في دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل قطاع بيع التجزئة عبر اإلنترنت
  المجموعة.

  
  أخرى:
ً  تصدر تقاريرهاالشركات التي ال تستوفي بشكل فردي معايير القطاعات التي  على القطاعات األخرى تشتمل من المعايير  ٨رقم  للمعيار وفقا

   المركز الرئيسي.و "القطاعات التشغيلية"الدولية إلعداد التقارير المالية 
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  

  معلومات حول القطاعات (تابع)  ٣
  

  قطاعات األعمال (تابع)
الموجودات والمطلوبات المتعلقة عن . يتم عرض معلومات ٢٠١٨ ديسمبر ٣١ و ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ للسنوات المنتهية في تشتمل الجداول التالية على اإليرادات والنتائج ومعلومات أخرى حول القطاعات

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١ و ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ألعمال كما في بقطاعات ا
  

      التجزئة  التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  مراكز التسوق  
  اإلجمالي  أخرى  *عبر اإلنترنت  المتخصصة  المحلية  اإلقليمية  اإلقليمية الكبيرة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                ٢٠١٩ ديسمبر ٣١ في السنة المنتهية
                

                اإليرادات:
  ٣٫٦٤٥٫٣٥١  ٤٫١٨٦  -   ١١٧٫٩١٧  ٢٤٨٫٢٠١  ١٨٥٫٧٨٨  ٣٫٠٨٩٫٢٥٩  إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة

  ١٫٠٢٧٫٦٥١  -   ١٫٠٢٧٫٦٥١  -   -   -   -   مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت
   ------------ -----------  -------------------  -------- -- --- ------  ---- ---------------  --- ------ -- -----------  - ----- ---------  ---------- ------------- 

  ٤٫٦٧٣٫٠٠٢  ٤٫١٨٦  ١٫٠٢٧٫٦٥١  ١١٧٫٩١٧  ٢٤٨٫٢٠١  ١٨٥٫٧٨٨  ٣٫٠٨٩٫٢٥٩  إجمالي اإليرادات
  ========== ======== ======== ======== ========== ======= ========== 

                النتائج:
  ٢٫٢٧٩٫٧٤١  )٢٢٠٫٤٢٣(  )٦٢٫٨١٩(  ٦٣٫٣٢٦  ١٤٣٫١٧٦  ١٠٨٫٧٦٤  ٢٫٢٤٧٫٧١٧  السنة (خسائر)  / أرباح

  ========== ======== ======== ======== ========= ========== ========== 
                معلومات أخرى حول القطاعات

                المصروفات الرأسمالية
  ٤٠٠٫٤٥٧  ٥٫١٤٣  ٣٫٦٣٤  ٧٫٩٠٤  ٣٥٫٣٦٣  ٢١٫٦٢٢  ٣٢٦٫٧٩١  استثمارية)(ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات 

                
                االستهالك واإلطفاء

 (ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية
  ٤٤٣٫٠٢٩  ٢٫٣٥٨  ٢٥٫٣٧٤  ٢١٫٢٣٧  ٤٣٫٨٩١  ٣٠٫٨٣٣  ٣١٩٫٣٣٦  )ذات أعمار إنتاجية محددة وموجودات غير ملموسة   
         

  ٢١٠٫٠١٥  ٢٠٨٫٦٤٤  ١٫٣٧١  -   -   -   -   يلتكاليف التمو
         

         الموجودات والمطلوبات: 
         

 ٢٤٫٢٣٩٫٧٦٤ ٨٨٫٠٢٦ ٤٧٩٫٨٨٦ ١٫٣٩٦٫٠٨٤ ٩٧٠٫٨٣٦ ١٫٢٧٨٫١٨٠ ٢٠٫٠٢٦٫٧٥٢  موجودات القطاعات 
  =========== ========== ========= ========== ========= ========== =========== 

  ٥٫٨٧٨٫٨٥١  ٢٫٩٦٩٫٢٩٩  ٩٣٤٫٠١٢  ٨٣٫٧٧٢  ٢١٥٫٢٤٠  ٩٠٫٥٩٢  ١٫٥٨٥٫٩٣٦  قطاعاتمطلوبات ال
  ========== ======== ======== ======= ======== ========== ========== 
ود إيجار تشغيلي. اإليجار التي تم تصنيفها سابقاً كعق والتزاماتويتطلب ذلك االعتراف بموجودات حق االستخدام  ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة في  ١٦المجموعة بتطبيق المعيار رقم قامت   * 

                ألف درهم من عقود اإليجار.  ١٠٫٢٢٩درهم والتزامات بمبلغ ألف  ٩٫٠١٢بموجودات حق االستخدام بمبلغ  نتيجة لذلك، قامت المجموعة باالعتراف



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٣٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  معلومات حول القطاعات (تابع)  ٣
  

  قطاعات األعمال (تابع)
      التجزئة  التجزئة  التجزئة  مراكز التسوق  التسوقمراكز   
  اإلجمالي  أخرى  عبر اإلنترنت  المتخصصة  المحلية  اإلقليمية  اإلقليمية الكبيرة  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

                ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ السنة المنتهية في
                

                اإليرادات:
  ٣٫٥٩٧٫١٨٤  -   -   ١٣٣٫٥٥٦  ٢٤١٫٩١١  ١٨١٫٨٧٧  ٣٫٠٣٩٫٨٤٠  إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة

  ٨٤٨٫٧١٠  -   ٨٤٨٫٧١٠  -   -   -   -   مبيعات التجزئة عبر اإلنترنت
   -----------------------  -------------------  -------------------  ----- --------------  ---- - -- - -----------  -- ---- ---- ----------  - -- ------------------- 

  ٤٫٤٤٥٫٨٩٤  -   ٨٤٨٫٧١٠  ١٣٣٫٥٥٦  ٢٤١٫٩١١  ١٨١٫٨٧٧  ٣٫٠٣٩٫٨٤٠  إجمالي اإليرادات
  ========== ======== ======== ======== ======== ========= ========== 

                النتائج:
  ٢٫٢٠٠٫٠٨٩  )٢٤٥٫٠٠٩(  )٥٨٫٢٦٧(  ٧١٫٥١٣  ١٨٩٫٣٦٠  ٩٨٫٧٥٥  ٢٫١٤٣٫٧٣٧  السنة (خسائر)  / أرباح

  ========= ======= ======== ======== ======== ========= ========= 
                معلومات أخرى حول القطاعات

                المصروفات الرأسمالية
  ٩١٢٫٢١٨  ١٫٤٥٤  ٤٫٧٠٦  ٤٫٢١٤  ١٠٢٫٦٦٧  ٧٫٣٩٨  ٧٩١٫٧٧٩  (ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية)

                
                تهالك واإلطفاءاالس

 (ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية
  ٤٥٥٫١٠٣  ٣٫٢٦٢  ١٥٫٠٠٩  ٢٢٫٤٨٨  ٤٢٫٣٥٠  ٣٨٫٠٥٥  ٣٣٣٫٩٣٩  )ذات أعمار إنتاجية محددة وموجودات غير ملموسة   
         

  ٣٢٤٫٤٢٦  ٣٢٣٫٢١٧  ١٫٢٠٩  -   -   -   -   تكاليف التمويل
         

         الموجودات والمطلوبات: 
         

 ٢٤٫١٣١٫٥٢٠ ١٢٠٫٧٢٦ ٤٧٩٫٦٥٩ ١٫٣٦١٫٦٢٩ ٩٦١٫١١٣ ١٫٢٥٩٫٠٢٥ ١٩٫٩٤٩٫٣٦٨  موجودات القطاعات 
  ========== ========= ======== ========= ========= ========= ========== 

  ٦٫٧٢٣٫٣٩٦  ٣٨٩٫٧٤١  ٤٫٣٥٧٫٩٠٦  ٧٨٫٤٢٨  ٢٠٦٫٩٨٧  ٨٤٫٣٦٧  ١٫٦٠٥٫٩٦٧  مطلوبات القطاعات
  ========== ======== ======== ======== ========= ========= ========== 
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٣٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  اإليرادات  ٤
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
      المؤجرةيرادات اإليجار من العقارات إ

  ٢٫٦٨٤٫٠٧١  ٢٫٧٤٦٫٩٨٠  إيجار أساسي
  ١٣٦٫٤٩٧  ١٠٤٫١٣٩  إيرادات إيجار عن مبيعات المستأجرين

  ٣٥٦٫١٥٥  ٣٦٤٫٨٢٨  رسوم خدمات
  ٥٩٫٧٧٣  ٦١٫٣١٠  مساهمات ترويج وتسويق

  ١٨٩٫٧٦٠  ١٩٤٫٥٩٥  المتخصصة المراكز إيجار
  ٧٠٫٦٣٨  ٦٢٫٦٧٦  متعددةال الوسائط

  ١٠٠٫٢٩٠  ١١٠٫٨٢٣  أخرى
   -------- --- -- ------ ---  ------ -- -- ---------- 
 ٣٫٥٩٧٫١٨٤ ٣٫٦٤٥٫٣٥١ 
      

  ٨٤٨٫٧١٠  ١٫٠٢٧٫٦٥١  تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
   -------- --- -- ------ -- - -  ------ -- - -- ---------- 
  ٤٫٤٤٥٫٨٩٤  ٤٫٦٧٣٫٠٠٢  
 ========== ========= 

      لعقود مع العمالءتوزيع اإليرادات من ا
      توقيت االعتراف باإليرادات

  ٣٫٤٦٠٫٦٨٧  ٣٫٥٤١٫٢١٢ على مدى فترة زمنية 
  ٩٨٥٫٢٠٧  ١٫١٣١٫٧٩٠ في نقطة زمنية محددة

   -------- --- -- ------ -- - -  ------ --- -- ---------- 
  ٤٫٤٤٥٫٨٩٤  ٤٫٦٧٣٫٠٠٢  
  ========== ========= 
  

 

 تكلفة اإليرادات  ٥
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 

      التكلفة التشغيلية لألنشطة اإليجارية
      

  ١٧٥٫٨٦٦  ١٧٩٫٢١٤  التدبير اإلداري وإدارة المرافق
  ٩٠٫٤٧٦  ٧٣٫٩٩٦  تكاليف الموظفين المباشرة

  ٦٥٫٩٧٩  ٥٥٫٩٧٧  الخدمات، صافي
  ٣٧٫٨٤٩  ٣٩٫٤٩١  خدمات أمن

  ٦٩٫٢٨٤  ٧٣٫٢٣٩  أخرى
   -- ---- --- -- ------ ---  ------ -- -- ---------- 
 ٤٣٩٫٤٥٤ ٤٢١٫٩١٧ 
      

  ٦٤٢٫١١٦  ٨١٩٫٥٨٠  تكلفة إيرادات تجارة التجزئة عبر اإلنترنت
   - ------- --- -- ------ ---  ------ -- -- ---- - ------ 
  ١٫٠٨١٫٥٧٠  ١٫٢٤١٫٤٩٧ 
 ========== ========= 
  
 رباح من استبعاد عقارات استثمارية األ  ٦
 

صافي  والتي يبلغمراكز بيع التجزئة المحلية أحد في البيع بالتجزئة  وحدات بعضوعة اتفاقية بيع وشراء لبيع أبرمت المجم ،الحالية السنةخالل 
 بعد خصمألف درهم،  ٨٫٤٩٠االعتراف بأرباح بلغت  تم وبالتالي ألف درهم ٩٫٠٠٠ مقابل مبلغ وقدرهألف درهم  ٥١٠دفترية ال قيمتها

  . بيان الدخل الموحد في ،صروفات البيعم
  
 رباح من استبعاد موجودات محتفظ بها للبيع األ  ٧
 

 مقابل مبلغ وقدره ألف درهم ١٤٫٦٢٣ دفترية بلغت قيمةباستثمارية أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء لبيع عقارات  السابقة، السنةخالل 
  .بيان الدخل الموحد في ،ت البيعصروفام بعد خصمألف درهم،  ٤٧٫٥٧٧االعتراف بأرباح بلغت  تم ،وبالتالي ألف درهم ٦٣٫٥٠٠
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٣٨ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
 تكاليف التمويل   ٨
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
     

  ١٤٩٫٤٨٠  ٧٥٫٥٥١  الفائدة على القروض 
  ١٢٧٫٧٧٤  ١٢٧٫٤٩٦   الصكوكالفائدة على 

  ١٩٫٧٩٣  ٣٫١٣٨  التكلفة التمويلية لخيار البيع
  ١٧٫٨٤٠  -   لم يتم إطفاؤهترتيب قرض تم شطبها عن رسوم 
  ٩٫٥٣٩  ٣٫٨٣٠  أخرى

  -------- -- ------ ---  ------ -- ---------- 
  ٣٢٤٫٤٢٦  ٢١٠٫٠١٥  
 ======== ======== 
  
   أرباح السنة   ٩
  

 يتم بيان أرباح السنة بعد تحميل: 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
     

  ٨٩٫٨٤٥  ١١٢٫١٩٩  ير المباشرةتكاليف الموظفين غ
 ======== ======= 
  

 .٢٠١٨ديسمبر  ٣١ و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  بتقديم أي مساهمات اجتماعية خالل السنواتلم تقم المجموعة 
  
  

  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٣٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٠

 
   أعمال رأسمالية  األثاث    أجهزة الكمبيوتر  تحسينات على   
  اإلجمالي  قيد اإلنجاز  والتجهيزات  السيارات  والمعدات المكتبية  عقارات مستأجرة  المباني 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٩
        

         التكلفة:
  ٥١١٬٩٣٨  ٣٬١٦٩  ٢٧٣٬٤٨٥  ٢٬٠٦٩  ٥٣٬٠٦٤  ١٬٨٥٣  ١٧٨٬٢٩٨  ٢٠١٩يناير  ١في   
  ١٧٬٩٦٣  ٥٬٩٨٤  ٢٬٠١٦  ٥٧  ٩٬٩٠٦  -   -   إضافات  
  -   )٢٣(  -   -   ٢٣  -   -   المحول من أعمال رأسمالية قبل اإلنجاز  
   ------ ---- --- ---- --   -------- - ---- --   ------ -- --- ---- --   ------ --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- --- ---- --   ----- ------ - ---- - -  
  ٥٢٩٬٩٠١  ٩٬١٣٠  ٢٧٥٬٥٠١  ٢٬١٢٦  ٦٢٬٩٩٣  ١٬٨٥٣  ١٧٨٬٢٩٨  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   

       -------- -- --- ---- --   --------- -- -- --   -------- --- ---- --   ------ --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- --- ---- --   ------ --- --- ---- --  
         االستهالك المتراكم:

  ٣٥٠٬٨٨٥  -   ٢٥٨٬٠٢٨  ١٬٨٩٥  ٤٢٬١٩٦  ١٬٠٤٤  ٤٧٬٧٢٢  ٢٠١٩يناير  ١في   
  ٢٤٬٤٦٦  -   ٥٬٨٩٦  ١٢١  ١٠٬٠٧٩  ٣٧٣  ٧٬٩٩٧  مخصص االستهالك للسنة  

       -- ----- - --- ---- --   ------- -- ---- --   ----- --- --- ---- --   ------ --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- --- ---- --   ----- ----- --- ---- --  
  ٣٧٥٬٣٥١  -   ٢٦٣٬٩٢٤  ٢٬٠١٦  ٥٢٬٢٧٥  ١٬٤١٧  ٥٥٬٧١٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
  --- ------- - ---- --   --- - -- --- ---- --   ------- - --- ---- --   ------ --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- --- ---- --   ------- --- --- ---- --  

         الدفترية:صافي القيمة 
  ١٥٤٬٥٥٠  ٩٬١٣٠  ١١٬٥٧٧  ١١٠  ١٠٬٧١٨  ٤٣٦  ١٢٢٬٥٧٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
 ========  =====  =======  ======  =======  =======  ========  
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في 

  
  (تابع)  الممتلكات واآلالت والمعدات  ١٠

   أعمال رأسمالية  األثاث    أجهزة الكمبيوتر  تحسينات على   
  اإلجمالي  قيد اإلنجاز  والتجهيزات  السيارات  عدات المكتبيةوالم  عقارات مستأجرة  المباني 

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ٢٠١٨
        

         التكلفة:
  ٥٠٣٬٦٣٩  ٣٬٧١٣  ٢٧٤٬٠٧٢  ٢٬٠٦٩  ٤٣٬٦٣٤  ١٬٨٥٣  ١٧٨٬٢٩٨  ٢٠١٨يناير  ١في   
  ١٣٬٢٥٣  ٥٤٨  ٤٬٣٦٥  -   ٨٬٣٤٠  -   -   إضافات  
  -   )١٬٠٩٢(  ١  -   ١٬٠٩١  -   -   المحول من أعمال رأسمالية قبل اإلنجاز  
  )٤٬٩٥٤(  -   )٤٬٩٥٣(  -   )١(  -   -   استبعادات  

       ---------- - ---- --   -- - --- - - --- --   ------ - -- ---- --   ---- --- ---- --   --------- --- ---- --   --- --- -- ---- --   -------- - -- ---- --  
  ٥١١٬٩٣٨  ٣٬١٦٩  ٢٧٣٬٤٨٥  ٢٬٠٦٩  ٥٣٬٠٦٤  ١٬٨٥٣  ١٧٨٬٢٩٨  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   

       ------- - - - ---- --   ------ -- ---- --   ----- --- ---- --   -- - - --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- - ---- --   ---- - --- --- ---- --  
         االستهالك المتراكم:

  ٣٢٢٬٩٢٦  -   ٢٥٠٬٧٨٤  ١٬٦٩٦  ٣٠٬٠٥٠  ٦٧١  ٣٩٬٧٢٥  ٢٠١٨يناير  ١في   
  ٣٢٬٩١٢  -   ١٢٬١٩٧  ١٩٩  ١٢٬١٤٦  ٣٧٣  ٧٬٩٩٧  االستهالك للسنة مخصص  
  )٤٬٩٥٣(  -   )٤٬٩٥٣(  -   -   -   -   استبعادات  

       -------- -- ---- --   ---- -- --- ---- --   ------- - --- ---- --   ------ --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- --- ---- --   ---- -- --- --- ---- --  
  ٣٥٠٬٨٨٥  -   ٢٥٨٬٠٢٨  ١٬٨٩٥  ٤٢٬١٩٦  ١٬٠٤٤  ٤٧٬٧٢٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
  ---- ------- - - --   ------- --- ---- --   --------- - ---- --   --- -- --- ---- --   --------- --- ---- --   ------- --- ---- --   --- ----- --- ---- --  

         الدفترية:صافي القيمة 
  ١٦١٬٠٥٣  ٣٬١٦٩  ١٥٬٤٥٧  ١٧٤  ١٠٬٨٦٨  ٨٠٩  ١٣٠٬٥٧٦  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
 =======  ======  =======  ======  =======  ======  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في 

  
  العقارات االستثمارية  ١١

 
   أعمال رأسمالية  األثاث   اآلالت     
  اإلجمالي  قيد اإلنجاز  والتجهيزات وأخرى  والماكينات  المباني  األرض   

  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  رهمألف د   ٢٠١٩
        

         التكلفة
  ٢٥٬٣٢٣٬٩٧٦  ٤٧٤٬٤٧٥  ٧٩١٬١٨٥  ٤٣٨٬٨١١  ١٠٬٥٧٣٬٥٧٩  ١٣٬٠٤٥٬٩٢٦   ٢٠١٩يناير  ١في   
  ٣٨٢٬٤٩٤  ٢٨٧٬٢٠٦  ٧٨٬٩٨٤  -   ١٦٬٣٠٤  -    إضافات  
  -   )٣١٬٣٨٧(  ٢٠٬٤٩١  -   ١٠٬٨٩٦  -    المحول من أعمال رأسمالية قبل اإلنجاز  
  )١٬٣١٧(  -   -   )٤٧٧(  )٨٤٠(  -    استبعادات  
  ────────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  
  ٢٥٬٧٠٥٬١٥٣  ٧٣٠٬٢٩٤  ٨٩٠٬٦٦٠  ٤٣٨٬٣٣٤  ١٠٬٥٩٩٬٩٣٩  ١٣٬٠٤٥٬٩٢٦   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
  ────────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  

         االستهالك المتراكم:
  ٣٬٠٩٥٬٢٨٢  -   ٥٣١٬٤١٦  ٤٣٧٬٢٣٤  ٢٬١٢٦٬٦٣٢  -    ٢٠١٩يناير  ١في   
  ٣٩٦٬٥٠٦  -   ١١٢٬٢٠٤  ٦٣  ٢٨٤٬٢٣٩  -    مخصص االستهالك للسنة  
  )٨٠٧(  -   -   )٤٧٧(  )٣٣٠(  -    استبعادات  
  ────────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  
  ٣٬٤٩٠٬٩٨١  -   ٦٤٣٬٦٢٠  ٤٣٦٬٨٢٠  ٢٬٤١٠٬٥٤١  -    ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
  ────────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  

         الدفترية:صافي القيمة 
  ٢٢٬٢١٤٬١٧٢  ٧٣٠٬٢٩٤  ٢٤٧٬٠٤٠  ١٬٥١٤  ٨٬١٨٩٬٣٩٨  ١٣٬٠٤٥٬٩٢٦   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
  ========== ========== =======  =========  ========  ===========  
 
 

  لرأسمالية قيد اإلنجاز بشكل رئيسي التكلفة المتكبدة لتوسعة دبي مول وإعادة تطوير موجودات مراكز بيع التجزئة المحلية.تمثل األعمال ا
  
  
  
  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في 

  
 (تابع)العقارات االستثمارية    ١١

   أعمال رأسمالية  األثاث   اآلالت    
  اإلجمالي  قيد اإلنجاز  والتجهيزات وأخرى  والماكينات  المباني  األرض  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠١٨         
        

         التكلفة
  ٢٤٬٤٢٥٬٩٣٩  ٢٬٠٤٧٬٩٣١  ٥٨٥٬٦٤٥  ٤٤٠٬٠٨٨  ٨٬٣٠٦٬٣٤٩  ١٣٬٠٤٥٬٩٢٦   ٢٠١٨يناير  ١في   
  ٨٩٨٬٩٦٥  ٢٥٤٬٤٩٨  ٢٠٥٬٢٠١  -   ٤٣٩٬٢٦٦  -    إضافات  
  -   )١٬٨٢٧٬٩٥٤(  ١٬٨٢٣  -   ١٬٨٢٦٬١٣١  -    المحول من أعمال رأسمالية قبل اإلنجاز  
  )١٤٩(  -   )٧٢٧(  )١٬٢٧٧(  ١٬٨٥٥  -    تعديالت  
  )٧٧٩(  -   )٧٥٧(  -   )٢٢(  -    استبعادات  
  ────────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  

  ٢٥٬٣٢٣٬٩٧٦  ٤٧٤٬٤٧٥  ٧٩١٬١٨٥  ٤٣٨٬٨١١  ١٠٬٥٧٣٬٥٧٩  ١٣٬٠٤٥٬٩٢٦   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في    
  ────────  ────────  ──────  ──────  ──────  ────────  
         االستهالك المتراكم: 

  ٢٬٦٨٥٬٨١٧  -   ٤٢٩٬٠٩٣  ٤٠٠٬٧٢٠  ١٬٨٥٦٬٠٠٤  -    ٢٠١٨يناير  ١في   
  ٤١٠٬٥٤٧  -   ١٠٣٬٢٥٨  ٣٦٬٩٥٠  ٢٧٠٬٣٣٩  -    مخصص االستهالك للسنة  
  )٣١٧(  -   )١٧٨(  )٤٣٦(  ٢٩٧  -    ديالتتع  
  )٧٦٥(  -   )٧٥٧(  -   )٨(  -    استبعادات  
  ────────  ───────  ──────  ──────  ──────  ────────  

  ٣٬٠٩٥٬٢٨٢  -   ٥٣١٬٤١٦  ٤٣٧٬٢٣٤  ٢٬١٢٦٬٦٣٢  -    ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في    
  ────────  ───────  ──────  ──────  ──────  ────────  

         الدفترية:صافي القيمة 
  ٢٢٬٢٢٨٬٦٩٤  ٤٧٤٬٤٧٥  ٢٥٩٬٧٦٩  ١٬٥٧٧  ٨٬٤٤٦٬٩٤٧  ١٣٬٠٤٥٬٩٢٦   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
  ========== ========== =======  ==========  ==========  ===========  
  

  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع)العقارات االستثمارية   ١١

 
ألف  ٥٣٫٢٨٤٫٩٧٧: ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٥٢٬٣١٤٬٩٨٨للعقارات االستثمارية  العادلة، بلغت القيمة ٢٠١٩ديسمبر  ٣١بتاريخ 
  ألف درهم). ٢٢٫٢٢٨٫٦٩٤: ٢٠١٨ألف درهم ( ٢٢٬٢١٤٬١٧٢ البالغةمقارنة مع القيمة الدفترية درهم) 

  
على ي التي تقع في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ليس لدى المجموعة أية قيود تمثل العقارات االستثمارية حصة المجموعة في األرض والمبان

عقاراتها االستثمارية أو أي التزام تعاقدي لشراء أو بناء أو تطوير العقارات االستثمارية أو إلجراء إصالحات أو صيانة  تحقيق عوائد منإمكانية 
  تحسينات.أو 
  

التقييمات من قبل اإلدارة استناداً إلى  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١لتملك الحر في العقارات االستثمارية للمجموعة بتاريخ تم تحديد القيمة العادلة لحصة ا
ً لمعايير التقييم المهنية الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين، باتباع أساستم التي  القيمة  إجراؤها من قبل مقيم مستقل. تم التقييم وفقا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واستخدام أساليب التقييم المتبعة. تم تحديد القيمة للعقارات االستثمارية من  ١٣فقاً للمعيار رقم العادلة و
ر ألخذ في االعتباخالل تحليل التدفقات النقدية لإليرادات القابلة للتحقيق من المباني، على افتراض أنها ستباع وفقاً ألي عقود إيجار حالية، وا

إن كالً من اإليجارات المتعاقد عليها وقيمة اإليجار المقدرة قد تم أخذها في االعتبار أثناء التقييم مع مخصصات المصروفات السنوية المتوقعة. 
قار، تم تحديد قيمة كل من على نوع وموقع الع بناءً العقارات الشاغرة وتكاليف أخرى. لفترات تكون العقارات شاغرة وتكاليف التشغيل ومعدل 

) (طريقة رسملة ٪١٠ .٤٨إلى  ٪٨ .٩٨ :٢٠١٨( ٪١٠ .٣٤إلى  ٪٧ .٧٥ منالعقارات من خالل رسملة صافي الدخل المقدر بعائد معادل يتراوح 
) ٪١١ .٦٢إلى  ٪٩ .٢٥: ٢٠١٨( ٪٩ .٩٠إلى  ٪٧ .٦٥ منتتراوح خصم  ت) ومعدال٪٣: ٢٠١٨( ٪٣الدخل)، أو افتراض معدل نمو إيجار 

) (طريقة التدفقات النقدية المخصومة). حيث تم إدراج ٪٨ .٧٥إلى  ٪٥ .٧٥ : ٢٠١٨( ٪١١ .٥٠إلى  ٪٥ .٧٥ منومعدالت لرسملة التخارج 
  تكاليف البناء المعلقة الستكمال العقار ضمن التقييم (طريقة المبلغ المتبقي).

 
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  ام المتدرج التالي للتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة للعقارات االستثمارية لديها عن طريق أساليب التقييم:تستخدم المجموعة النظ
 

  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
     

  ٥٢٬٣١٤٬٩٨٨  -   -   ٥٢٬٣١٤٬٩٨٨  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
 ============  ========  =======  ============  
     

  ٥٣٬٢٨٤٬٩٧٧  -   -   ٥٣٬٢٨٤٬٩٧٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ===========  ========  =======  ===========  

 
 إن أية حركة جوهرية في االفتراضات المستخدمة للتقييم العادل للعقارات االستثمارية مثل معدالت الخصم والعوائد ونمو اإليجارات ومعدل

  أعلى لهذه الموجودات. / لشاغرة وغيرها سينتج عنه قيمة عادلة أقلالعقارات ا
 

  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة  ١٢
 
  اإلجمالي  البرامج  ءالعمال عالقة  العالمة التجارية  الشهرة التجارية 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

٢٠١٩       
      

       التكلفة:
  ٥٨٥٬٣١٢  ٤٬٣٠٠  ٥١٬٧٠٠  ١٦٤٬٣٠٠  ٣٦٥٬٠١٢  ٢٠١٩يناير  ١في   
 ──────  ──────  ─────  ─────  ──────  
  ٥٨٥٬٣١٢  ٤٬٣٠٠  ٥١٬٧٠٠  ١٦٤٬٣٠٠  ٣٦٥٬٠١٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
 ──────  ──────  ─────  ─────  ──────  

       اإلطفاء:
  ١٦٬٠٦٣  ١٬٩٥٥  ١٤٬١٠٨       -        -   ٢٠١٩يناير  ١في   
  ١١٬٦٤٤  ١٬٤١٧  ١٠٬٢٢٧       -        -   لمحمل للسنةا  
 ─────  ─────  ──────  ─────  ─────  
  ٢٧٬٧٠٧  ٣٬٣٧٢  ٢٤٬٣٣٥       -        -   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
 ─────  ─────  ──────  ─────  ─────  

       الدفترية:صافي القيمة 
  ٥٥٧٬٦٠٥  ٩٢٨  ٢٧٬٣٦٥  ١٦٤٬٣٠٠  ٣٦٥٬٠١٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   
 ========  ========  ========  =======  ========  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٤ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة (تابع)  ١٢

  
  اإلجمالي  البرامج  ءالعمال عالقة  العالمة التجارية  الشهرة التجارية 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

٢٠١٨       
      

  ٥٨٥٬٣١٢  ٤٬٣٠٠  ٥١٬٧٠٠  ١٦٤٬٣٠٠  ٣٦٥٬٠١٢     ٢٠١٨يناير  ١في   
 ──────  ──────  ──────  ─────  ──────  
  ٥٨٥٬٣١٢  ٤٬٣٠٠  ٥١٬٧٠٠  ١٦٤٬٣٠٠  ٣٦٥٬٠١٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
 ──────  ──────  ──────  ─────  ──────  

       اإلطفاء:
  ٤٬٤١٩  ٥٣٨  ٣٬٨٨١  -   -   ٢٠١٨يناير  ١في   
  ١١٬٦٤٤  ١٬٤١٧  ١٠٬٢٢٧  -   -   المحمل للسنة  
 ─────  ─────  ─────  ─────  ─────  
  ١٦٬٠٦٣  ١٬٩٥٥  ١٤٬١٠٨  -   -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
 ─────  ─────  ──────  ─────  ─────  

       الدفترية:صافي القيمة 
  ٥٦٩٬٢٤٩  ٢٬٣٤٥  ٣٧٬٥٩٢  ١٦٤٬٣٠٠  ٣٦٥٬٠١٢  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في   
 ========  ========  ========  =======  ========  
 

تتضمن الشهرة التجارية بصورة رئيسية زيادة المبيعات من عروض المنتجات المستقبلية والعمالء الُجدد، والتكتالت المتوقعة الناتجة عن 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموجودات غير الملموسة األخرى التي ليست مؤهلة لالعتراف المنفصلاالستحواذ، وكذلك بعض   ٣٨وفقا

القوة العاملة والترتيبات الحصرية مع الموردين. يتم تخصيص الشهرة التجارية بالكامل لقطاع بيع "الموجودات غير الملموسة"، والتي تتضمن 
   ، نمشي، التي تعتبر وحدة منتجة للنقد. عبر اإلنترنتالتجزئة 

 
على أنه ذو عمر استخدام غير محدد نظراً ألنه يتعلق باالستخدام المستمر للعالمة التجارية "نمشي"، ويتم تقييمه  تم تحديد اسم العالمة التجارية

عبر انخفاض القيمة بناًء على قيمته من االستخدام.  تم تخصيص اسم العالمة التجارية الختبار انخفاض القيمة لقطاع تجارة التجزئة سنوياً لتحديد 
  اإلنترنت. 

  
وقد أظهر حساب القيمة من االستخدام حساسيةً  ،التجارية والعالمة التجارية لشهرةلوي لسنر انخفاض القيمة اختباراء اعة بإجولمجمت اامق

  لالفتراضات التالية:
  

جديدة وتوقعات ظروف استند إجمالي هوامش األرباح إلى توقعات اإلدارة بناًء على الخبرات السابقة والمبادرات ال – إجمالي هوامش األرباح
  المستقبلية.السوق 

 
تعكس معدالت الخصم تقدير اإلدارة للمخاطر المحددة. وقد استند معدل الخصم إلى المعدل الخالي من المخاطر للدولة التي يتم  – معدالت الخصم

/ خصم المخاطر. وكان ذلك هو المعيار المستخدم من قبل  المخاطر السوقية المتعلقة بالمجال والوحدة الفردية المتعلقة بعالوةاالستثمار بها وعالوة 
عروض االستثمار المستقبلية. هذا وقد قامت اإلدارة بتقييم معدل الخصم الذي يمكن استخدامه لتقييم االستثمار بأنه يجب اإلدارة لتقييم األداء وتقييم 

  )٪١٣ .٤: ٢٠١٨( ٪١٢ .٦أن يكون حوالي 
 

  ي االفتراضاتالتغيرات ف تجاهالحساسية 
في أحد  فيما يتعلق بتقييم القيمة من االستخدام الخاصة بالشهرة التجارية والعالمة التجارية، ترى اإلدارة أنه لن يؤدي أي تغيير معقول محتمل

  بشكٍل جوهري. لالستردادالقيمة الدفترية للشهرة قيمتها القابلة تجاوز  االفتراضات األساسية إلى
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٥ 

  حات حول البيانات المالية الموحدةإيضا
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار  ١٣

 
  فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار لدى المجموعة والحركة بها خالل الفترة:

 
  مطلوبات   موجودات  
  اإليجار  حق االستخدام 
  ألف درهم  درهمألف  
   

  ٢٥٬٤٦٨  ٢٩٬٧٣٩  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
  )١٠٬٣١٤(  )١٠٬٣١٤(  تعديالت خالل الفترة

  -   )١٠٬٤١٣(  مصروفات االستهالك
  ٤٨٨  -   مصروفات الفائدة

  )٣٥٬٤١(  -   مدفوعات
 ─────  ─────  

  ١٠٬٢٢٩  ٩٬٠١٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 =======  =======  
 

  قود اإليجار كما هو مبين أدناه:يستحق سداد التزامات ع
 

  ٤٫٥٩١  شهراً  ١٢التزامات عقود اإليجار المستحقة الدفع بعد 
  ٥٫٦٣٨  شهراً  ١٢التزامات عقود اإليجار المستحقة الدفع خالل 

 ─────  
  ١٠٬٢٢٩  الرصيد كما في نهاية الفترة

 =======  
 

 :إن المبالغ المعترف بها في بيان الدخل الموحد مبينة أدناه
  يناير ١ 
  إلى ٢٠١٩ 
  ديسمبر ٣١ 
 ٢٠١٩  
  ألف درهم 
  

  ١٠٬٤١٣  مصروفات استهالك موجودات حق االستخدام
  ٤٨٩  مصروفات الفائدة على التزامات اإليجار

 ─────  
  ١٠٬٩٠٢  إجمالي المبالغ المعترف بها ضمن بيان الدخل الموحد

 =======  
  المخزون  ١٤

 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  درهم ألف  ألف درهم 
   

  ١١٣٬٦٣٤  ٢١٦٬٣٤٧  بضائع محتفظ بها إلعادة البيع
  ١٢٬٧١٦  ١٢٬٩٣٤  قطع غيار ومواد استهالكية

 ──────  ──────  
 ١٢٦٬٣٥٠  ٢٢٩٬٢٨١  
 ══════  ══════  

 
  .ألف درهم) ١٨٫٠٨٩: ٢٠١٨ألف درهم ( ٢٤٫٨٢٦إن البضاعة المذكورة أعاله بعد تنزيل مخصص المخزون بطيء الحركة بمبلغ 

 
  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع) المخزون  ١٤

  
  الحركة: فيما يلي الحركة في مخصص المخزون بطيء 

 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٦٬٨١٨  ١٨٬٠٨٩  يناير ١في 
  ١١٬٢٧١  ٦٬٧٣٧  المحمل للسنة

 ─────  ─────  
  ١٨٬٠٨٩  ٢٤٬٨٢٦  ديسمبر ٣١في 

 ══════  ═════  
 

 الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير  ١٥
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٣١٢٬١٧٩  ٣٧٢٫٣٩٧  صافي - الذمم المدينة التجارية 
  ٩٢٬٠٠١  ١٢٦٬١١٨  الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير

 ──────  ──────  
 ٤٠٤٬١٨٠  ٤٩٨٫٥١٥  
 ══════  ══════  

 
 ١٧الف درهم) [إيضاح  ٧٫٧٩١: ٢٠١٨ألف درهم ( ٤٥٫٣٦٤تشتمل الذمم المدينة التجارية على المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بمبلغ 

  (ب)].
 

ألف  ٨٩٫٥٨١: ٢٠١٨ألف درهم ( ١١٥٫٨٤٣بمبلغ  إن الذمم المدينة التجارية أعاله، بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها هي
  درهم). 

  
 فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٨٥٬٣٥٦  ٨٩٬٥٨١  يناير ١في 
  ١٥٬٦٩٣  ٢٦٬٢٩٨  المحمل للسنة

  )١١٬٤٦٨(  )٣٦(  صافي - مشطوبات / تعديالت خالل سنة 
 ──────  ──────  

  ٨٩٬٥٨١  ١١٥٬٨٤٣  ديسمبر ٣١في 
 ══════  ══════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير(تابع)  ١٥

 
  مبر على النحو التالي:ديس ٣١كان تحليل فترات استحقاق الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير في 

  
  لم تتأخر     

  في السداد 
  تأخرت في السداد لكن لم تتعرض النخفاض القيمة

  ٩٠أكثر من   ٩٠إلى  ٦١من   ٦٠إلى  ٣١من    ٣٠حتى   ولم تتعرض     
ً   يوما  النخفاض القيمة  اإلجمالي   ً   يوما ً   يوما   يوما
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠١٩              
              

  إجمالي القيمة الدفترية
  المقدرة عند التعثر  

٣٤٦٫٧٠٠  ٢٢٫٣٨٩  ٥٨٫٦٩٢  ٦٠٫٤٥٩  ١٢٦٫١١٨  ٦١٤٫٣٥٨  

              
  ١٠٨٫٢٥٩  ٤٫٨٣٨  ٥٦٩  ٢٨٥  ١٫٨٩٢  ١١٥٫٨٤٣  خسائر االئتمان المتوقعة

              
٢٠١٨              

              
  إجمالي القيمة الدفترية

  ٢٥٠٬٣١٢  ١٣٬٩٨٠  ٥٠٬١٧٥  ٧٣٬٧١٨  ١٠٥٬٥٧٦  ٤٩٣٬٧٦١  المقدرة عند التعثر  
              

  ٨٣٬٦٢٠  ٣٬٧٢٠  ٤٣٨  ٢١٩  ١٫٥٨٤  ٨٩٬٥٨١  خسائر االئتمان المتوقعة
 

  ترى اإلدارة أنه، باستثناء ما هو مبين أعاله، ال يلزم تكوين أي مخصص النخفاض القيمة فيما يتعلق بباقي الذمم المدينة.
 

من أجل  مم المدينة التجارية واألخرى باستخدام منهجية مبسطة.ذالئتمان المتوقعة على مدى فترة استحقاق التقوم المجموعة باالعتراف بخسائر ا
 تحديد خسائر االئتمان المتوقعة، تم تصنيف جميع المدينون إلى فئات وتم تحديد معدل خسائر االئتمان المتوقعة لكل فئة باستخدام مصفوفة

  المخصصات.
 

التقرير، لعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة وتقييم كل من االتجاه الحالي واالتجاه المتوقع للظروف في تاريخ تم تعديلها وفقاً ل
  بما في ذلك القيمة الزمنية للمال حيثما يكون مناسبا.

 
  المبالغ المدفوعة مقدماً والمصروفات المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى  ١٦

 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ١٣٨٬٩٠٠  ١٤٩٫٤٨٥  المبالغ المدفوعة مقدماً للمقاولين والموردين
 ً   ١١٬٠٥٨  ١٢٬٣٨١  المصروفات المدفوعة مقدما

  ٨  ٢  الفائدة مستحقة القبض
  ٦٧٬٦٩٦  ٧٠٬٢٠٤  ذمم مدينة أخرى

 ──────  ──────  
 ٢١٧٬٦٦٢  ٢٣٢٫٠٧٢  
 ══════  ══════  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٨ 

  حول البيانات المالية الموحدةإيضاحات 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
  إفصاحات األطراف ذات عالقة   ١٧

 
المتفق عليها بين خالل السنة، المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات عالقة والتي تم إجرائها في سياق األعمال االعتيادية حسب الشروط   أ)(

  األطراف، كانت كما يلي:
 
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  مألف دره 
   

    اإليرادات
    إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة

  ٦٠٤  ٣٤٬١٤٥  الشركة األم  
  ١٠٨٬٢١٩  ٩١٬٣٣٠  المنشآت التابعة  
    المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل  

  ٨٢٬١١٢  ٩٧٬٨٩٧  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة     
 ══════  ══════  
   

    فة اإليراداتتكل
    صافي - التكلفة التشغيلية ألنشطة التأجير 

  ٤٣٬٧١٦  ٣٩٬٧٧٠  الشركة األم  
  ٢٥٠٬٥٢٢  ٢٦٣٬٢١٧  المنشآت التابعة  
    المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل  

  )٢٬٩٨٢(  )١٬٤٨٦(  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة    
      

      جزئة عبر اإلنترنت تكلفة إيرادات تجارة الت
      المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل  

  -   ٥٦٫١٣٥  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة     
 ══════  ══════  
   

    مصروفات المبيعات والتسويق
  ٥٬٨٧٧  ٥٬٣٦٠  الشركة األم  
  ١٬٨٦١  ٧٤٩  المنشآت التابعة  
    يطرة من قبلالمنشآت المملوكة أو تخضع لس  

  ١٢٬٠٨٨  ٣٨٫٦٢٣  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة     
 ══════  ═════  
   

    المصروفات العمومية واإلدارية
  ١٠٥٬٠٠٤  ٥٩٬٩٣٥  الشركة األم  
  ١٬٩٢١  ٢٬٥٤٨  المنشآت التابعة  
    المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل  

  ١٬٥١٨  ٢٬١٤٨  وأطراف أخرى ذات عالقةأعضاء مجلس اإلدارة      
 ═════ ═════  
   

    إيرادات التمويل
    المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل  

  ٢٢٬٦٤١  ٣٣٨  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة     
 ═════  ═════  
   

    تكاليف التمويل
    المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل   

  ٥٬١١٠  ١١٬٠٥٢  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة     
 ══════  ═════  

    المصروفات الرأسمالية
  ٤٬٣٥٩  -   المنشآت التابعة  
 ══════  ═════  



 إعمار مولز ش.م.ع وشركاتها التابعة

٤٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
  (تابع)إفصاحات األطراف ذات عالقة   ١٧

 
  دى األطراف ذات عالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد:فيما يلي األرصدة ل  (ب)

 
   

  األرصد المصرفية 
  

  المستحق من
  ذمم مدينة تجارية 

  مدينة وذمم
  

  المستحق ألطراف
  

  إيرادات
  

  الذمم الدائنة
  التجارية  مؤجلة  ذات عالقة  لم يصدر بها فواتير  أطراف ذات عالقة  والنقد 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  همألف در  ألف درهم  ألف درهم  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  

      

        المتداولة
  -   ١٬٨١٠  ٩٣٬٥٣٠  -   -   -   الشركة األم

  -   ٣٠٬١٠٦  ٥٨٫٩٠٩  -   ١٤٩٫٣٥٥  -   المنشآت التابعة
        المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل

  ١٣٥  ٢٩٬٥٢٩  -   ٤٥٬٣٦٤  -   ٢٬٣٨٣  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة  
  ----- --- -------  ----- ------- ------  --- ----- - --------  ----- --- ----------  - --- ------------  ----- -------- 
 ١٣٥  ٦١٬٤٤٥  ١٥٢٫٤٣٩  ٤٥٬٣٦٤  ١٤٩٫٣٥٥  ٢٬٣٨٣  
 ====== ======== ======= ======== ======= ====== 
       

        ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
       

        اولةالمتد
  -   -   ٦٤٬٩٣٤  -   -   -   الشركة األم

  -   ٤٠٬٩٩٥  ٥٣٬٥٠٦  -   ١٥٨٬٧٦٨  -   المنشآت التابعة
        المنشآت المملوكة أو تخضع لسيطرة من قبل

  ١٦٣  ٢٨٬١١٧  -   ٧٬٧٩١  -   ١٣٤٬٦٨٢  أعضاء مجلس اإلدارة وأطراف أخرى ذات عالقة   
  ----- --- -- -- -------  ----- -------- ------  ----- --- -- -----  -- ----- ----------  -- - -------------  - ------ ------ 
 ١٦٣  ٦٩٬١١٢  ١١٨٬٤٤٠  ٧٬٧٩١  ١٥٨٬٧٦٨  ١٣٤٬٦٨٢  
 ======== ======== ====== ======== ======= ====== 
 

من ، لم تسجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة ٢٠١٨و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١إن األرصدة القائمة في نهاية السنة مضمونة وتحمل فائدة. بالنسبة للسنتين المنتهيتين في 
  األطراف ذات عالقة.

 
  



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
  (تابع)إفصاحات األطراف ذات عالقة   ١٧

 
  تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين  (ج)

 
  السنة: في اإلدارة الرئيسيين خالل فيما يلي تعويضات موظ

 

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٢١٬٢٨٤  ٢٧٬٧٣٨  تعويضات قصيرة األجل
  ٢٬٩٣٤  ١٬٣٣٦  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ======== ========
 

  موظفاً). ١٧: ٢٠١٨موظفاً (١٩، بلغ عدد موظفي اإلدارة العليا ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 

ألف درهم لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة (بما فيهم رئيس مجلس  ٦٥٠ بلغتأعضاء مجلس اإلدارة إلى ت الشركة خالل الفترة عالوات دفع
  .٢٠١٩أبريل  ٢٣بتاريخ  الذي عقدلجمعية العمومية للشركة لالسنوي جتماع اال خاللوفقاً لموافقة المساهمين  ٢٠١٨اإلدارة ونائبه) عن سنة 

 

 رصدة المصرفية والنقداأل  ١٨
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٢٣٣  ٢٧٠  النقد في الصندوق
  ١٢٦٬٣٦١  ١٩٤٬٩٣٢  حسابات جارية وتحت الطلب

  ١٣٨٬٩٧٠  -   ودائع تستحق خالل ثالثة أشهر
  ----- --- ----------  ----- --- ---------- 

  ٢٦٥٬٥٦٤  ١٩٥٫٢٠٢  النقد وما يعادله
 ======== ======== 
 

ا  ١٣٤٫٦٨٢: ٢٠١٨ألف درهم ( ٢٫٣٨٣تتضمن األرصدة المصرفية والنقد مبلغ  م) كأرصدة محتفظ به ف دره ة [إيضاح أل دى طرف ذي عالق ل
  (ب)]. ١٧

 

ً لمعدات الفائدة على الودائع السائدة لدى البنوك. يتم إيداع الودائع الثابتة قصير لفترات األجل  ةيجني النقد لدى البنوك فائدة بمعدالت ثابتة وفقا
ة األجل تتراوح بين يوم واحد وستة أشهر، على حسب المتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، وتحمل فائدة وفقاً لمعدالت الفائدة على الودائع قصير

  سنوياً). ٪٣ .٢٠إلى  ٪٢ .٢٠: ٢٠١٨سنوياً ( ٪٢ .٨٤و ٪٢ .٧٠المعنية. إن الودائع الثابتة المستحقة تجني فائدة بمعدالت تتراوح بين 
 

 رأس المال  ١٩
 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

    درهم للسهم ١بقيمة سهماً  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠رأس المال المصّرح به  
    درهم للسهم) ١بقيمة سهماً  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨(
 ١٣٬٠١٤٬٣٠٠  ١٣٬٠١٤٬٣٠٠ 
 =========== ========== 

    درهم للسهم ١بقيمة سهماً  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠ل  رأس المال المدفوع بالكام
    درهم للسهم) ١بقيمة سهماً  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٨(
 ١٣٬٠١٤٬٣٠٠  ١٣٬٠١٤٬٣٠٠ 
 =========== ========== 

  
  
  
  



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
  االحتياطيات  ٢٠

 
  فيما يلي الحركة في االحتياطيات:

        
   

  االحتياطي
  

  االحتياطي
  

  احتياطي 
  خيارات البيع 

  الحصصعلى 
 

  اإلجمالي  غير المسيطرة  التحوط  القانوني  النظامي 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       

  ٨٤٣٬٠٦٨  )٤٦٨٬٦٥٨(  ١٢٬٠٠٤  ٦٠٢٬٨٦٨  ٦٩٦٬٨٥٤  ٢٠١٨يناير  ١كما في 
      

  ٢٬٥٨٩  -   ٢٬٥٨٩  -   -   ألخرى للسنةاإليرادات الشاملة ا
      

       اإليرادات الشاملة األخرى
       المعاد تصنيفها لبيان   

  )١٤٬٥٩٣(  -   )١٤٬٥٩٣(  -   -   الدخل الموحد   
  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ---------- 

  )١٢٬٠٠٤(  -   )١٢٬٠٠٤(  -   -   شاملة للسنةإجمالي اإليرادات ال
  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ---------- 
      

  ٢٢٢٬٩٩٤  -   -   -   ٢٢٢٬٩٩٤  المحول إلى االحتياطي النظامي
      

  ٢٢٢٬٩٩٤  -   -   ٢٢٢٬٩٩٤  -   المحول إلى االحتياطي القانوني
  -- --- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ------ -- ----  ----- -- -- - ---------- 

  ١٬٢٧٧٬٠٥٢  )٤٦٨٬٦٥٨(  -   ٨٢٥٬٨٦٢  ٩١٩٬٨٤٨  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١كما في 
 ======== ======== ======== ========= ========= 
      

  ١٬٢٧٧٬٠٥٢  )٤٦٨٬٦٥٨(  -   ٨٢٥٬٨٦٢  ٩١٩٬٨٤٨  ٢٠١٩يناير  ١كما في 
      

  -   -   -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
      

       اإليرادات الشاملة األخرى
       المعاد تصنيفها إلى  

  -   -   -   -   -   بيان الدخل الموحد   
  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  ----- --- ------ ---- 

  -   -   -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
      
       حصص على ستحواذاال

  ٤٦٨٬٦٥٨  ٤٦٨٬٦٥٨  -   -   -   غير مسيطرة
      

  ٢٢٨٬٥٦١  -   -   -   ٢٢٨٬٥٦١  المحول إلى االحتياطي النظامي
      

  ٢٢٨٬٥٦١  -   -   ٢٢٨٬٥٦١  -   المحول إلى االحتياطي القانوني
  ----- - ----- -- ----------  ----- --- ---- ----- ------  ----- --- ----------  ----- --- ----------  --------- --- ---------- 

  ٢٬٢٠٢٬٨٣٢  -   -   ١٬٠٥٤٬٤٢٣  ١٬١٤٨٬٤٠٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 
 ========= ========= ======== ======== ========== 

  

ً لمتطل  النظام األساسيمن  ٥٧ ، والمادة رقم٢٠١٥لسنة  )٢(ات العربية المتحدة رقم دولة اإلمارل االتحادي لشركات التجاريةاقانون بات وفقا
على ذلك،  عالوةً  من رأس المال. ٪٥٠ هذا االحتياطيرصيد  من صافي أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني حتى يصل ٪١٠تحويل  يتم، لشركةل

 المجموعةقامت  من رأس المال المدفوع. ٪٥٠ هذا االحتياطيرصيد  يصل حتىالنظامي السنة إلى االحتياطي  أرباحمن صافي  ٪١٠يتم تحويل 
. باإلضافة إلى ذلك، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنة المنتهية في ألف درهم إلى االحتياطي القانوني من صافي أرباح  ٢٢٨٫٥٦١خالل السنة بتحويل 

 هإن هذ .٢٠١٩ديسمبر  ٣١من صافي أرباح السنة المنتهية في  ةالنظامي اتألف درهم إلى االحتياطي ٢٢٨٫٥٦١أيضاً بتحويل  المجموعةقامت 
  للتوزيع إال في الحاالت التي ينص عليها القانون. ةغير قابل اتاالحتياطي



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
 توزيعات األرباح  ٢١

  
االجتماع السنوي للجمعية العمومية للشركة خالل  ٢٠١٨عن سنة  هم للسهم الواحددر ٠ .١٠ بواقعنقدية وافق مساهمو الشركة على توزيع أرباح 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  خالل السنةتم دفعها و ٢٠١٩أبريل  ٢٣بتاريخ  الذي عقد
  

  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١اقترح مجلس إدارة الشركة عدم توزيع أية أرباح عن السنة المنتهية في 
  

  السهم يةربح  ٢٢
  

  .السنةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل  السنة أو خسائر أرباحصافي  قسمةمن خالل  ربحية السهم األساسيةاحتساب يتم 
  

من خالل تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة على افتراض تحويل جميع األسهم العادية  ربحية السهم المخفضةيتم احتساب 
  .المخفضةتملة المح

  
  :ربحية السهم األساسية والمخفضةالالزمة لحساب  المعلوماتفيما يلي 

  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

      األرباح:
      

  ٢٫٢٢٩٫٩٤٣  ٢٫٢٨٥٫٦١١   الشركة األم  األرباح العائدة إلى مساهمي
  ========= ========= 
      

 ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠  ١٣٫٠١٤٫٣٠٠٫٠٠٠  ربحية السهم األساسية والمخفضة حتسابالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية ال
  =============== ============== 

      : ربحية السهم (درهم)
  ٠ .١٧  ٠ .١٨  األساسية والمخفضة -  

  ====== ====== 
  

   الموظفين مخصص تعويضات   ٢٣
  

   نهاية الخدمة  تعويضات
  نهاية الخدمة للموظفين كما يلي: اتتعويضفي مخصص  ةالحرك فيما يلي

 ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٢٠٫٦٠١  ٢١٫١٥٧  يناير   ١الرصيد كما في 
  ٥٫٩٦١  ٨٫٩١٤  المخصص خالل السنة

  )٢٫٠٣٢(  )٣٫٣٣٦(  الشركة األم/أطراف ذات عالقة المحول إلى
 )٣٫٣٧٣( )٦٫٠٠٧( السنة المدفوع خالل

  ----- --- ----------  --- - --- ---------- 
  ٢١٫١٥٧  ٢٠٫٧٢٨  ديسمبر ٣١في كما الرصيد 
  ٢٫٩٦٣  ٢٫٦٤٩  األسهم للموظفين خيار برنامج

   ----- --- ----------  ----- --- ---------- 
  ٢٤٫١٢٠  ٢٣٫٣٧٧  
 ======= ======== 
  

خدمات جميع الموظفين في تاريخ التقرير ويتم على االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء  نهاية الخدمة للموظفين تعويضاتيرتكز مخصص 
   احتسابه وفقاً ألحكام قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  
  



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  مخصص تعويضات الموظفين (تابع)     ٢٣

  
  برنامج خيار األسهم للموظفين

 المؤهلين الموظفين بمنحبرنامج ال قوم) لتقدير واالحتفاظ بالموظفين ذوي األداء المتميز. ي“البرنامج”( خيار األسهم للموظفين برنامجلدى الشركة 
 أو نقداً  تاريخه، حتى المستحقة الموظف خيارات تسوية اختيار حسب رغبتهم للمساهمين يجوز ،تسييلها عند. زمنية ترةف ستحق خاللتُ  ةسميا أسهم

 أو الشركة رأسمال في حصة ملكية أو قانونية أو مشروطة أو فعلية أو أو مستقبلية قائمة حقوق أي الممنوحة األسمية األسهم تحمل ال. أسهممقابل 
ألف  ٢٫٩٦٣: ٢٠١٨( درهم ألف ٢٫٦٤٩بمبلغ  بالتزام االعتراف تم ،٢٠١٩ديسمبر  ٣١ في. آلخر حين منتابعة لشركة نمشي  أخرى منشأة أي

  .الموحد المالي المركز بيان فيدرهم) 
  

  القروض والسلفيات التي يترتب عليها فائدة  ٢٤
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
     

  ١٫١٩٣٫٧٢٥  ٧٨٩٫٦٩٥  القروض والسلفيات التي يترتب عليها فائدة
  )١١٫٣٥٥(  )٩٫٦٨١(  رسوم ترتيب القرضمن غير المطفأ  ناقصاً: الجزء

   ----- -- -- -----------  - --- --------- --------- 
  ١٫١٨٢٫٣٧٠  ٧٨٠٫٠١٤   فائدةترتب عليها يصافي القروض والسفليات التي 

  ========= ========== 
      
      السنة لالحركة خال  )أ(

  ٤٫٥٩١٫٢٥٠  ١٫١٩٣٫٧٢٥  يناير  ١الرصيد كما في 
  )٤٫٥٩١٫٢٥٠(  )١٫٥١٣٫٢٧٦(  السنة المسدد خاللناقصاً: 
  ١٫١٩٣٫٧٢٥  ١٫١٠٩٫٢٤٦  السنة لخال ةالمقترضالمبالغ زائداً: 

   ----------------------- -- -  ------------------------ 
  ١٫١٩٣٫٧٢٥  ٧٨٩٫٦٩٥  ديسمبر ٣١ الرصيد كما في

  ======== ========== 
  

كانت قد حصلت  ألف درهم) ٤٫٥٩١٫٢٥٠(مليار دوالر أمريكي  ١ .٢٥تمويل مرابحة إسالمي ثانوي قدره  ٢٠١٨في بالكامل  المجموعة سددت
مليار دوالر أمريكي  ٢ل إسالمي متجدد بمبلغ تسهيل تموي. تم استبدال التسهيل السابق باإلمارات العربية المتحدة دولة فيعليه من بنوك تجارية 

ويترتب عليه  نلضماالتسهيل  ال يخضع هذا .اإلمارات العربية المتحدة دولة في تجاريةمن بنوك تم الحصول عليها ألف درهم)  ٧٫٣٤٦٫٠٠٠(
ً سنوي ٪١ .٢٥+ أشهر  ٣ لمدة بسعر ليبور ربح   .ا

  
  الصكوك  ٢٥

  
، للمجموعةإي إم جي صكوك ليمتد ("المصدر")، شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل  قامت

مدرجة الصكوك إن . ٢٠١٤ يونيو ١٨ألف درهم) في  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠ألف دوالر أمريكي ( ٧٥٠٫٠٠٠شهادات ضمان ("الصكوك") بمبلغ  بإصدار
ً  ٪٤ .٥٦٤ بنسبة. يترتب على الصكوك معدل توزيع أرباح ٢٠٢٤سدادها في سنة  ويستحق ورصة ناسداك دبيفي ب تدفع بشكل نصف  سنويا

  للصكوك: الدفتريةالقيمة  فيما يليسنوي. 
  

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
     

  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  لة من إصدار الصكوكالمبالغ المحص
 ً   )٢١٫٥٨٧(  )٢١٫٥٨٧(  : تكلفة إصدار الصكوكناقصا

   ------ ------ -----------  ----- ----------------- 
      

  ٢٫٧٣٣٫١٦٣  ٢٫٧٣٣٫١٦٣  االعتراف المبدئيالصكوك عند  التزامات
  ٨٫٥٧٣  ١٠٫٧١٠   تكلفة إصدار الصكوكإطفاء 

   --------------- --- -----  -- -------------------- 
  ٢٫٧٤١٫٧٣٦  ٢٫٧٤٣٫٨٧٣  السنةالصكوك كما في نهاية  التزامات

  ========== ========== 



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.
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  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  خيار البيع على الحصص غير المسيطرة  ٢٦

  
ً التفاقية المساهمين  فيما يتعلق باالستحواذ على نمشي،  ٢٠١٨أغسطس  ١٦جلوبال فاشون جروب بتاريخ بين الشركة ومجموعة  المبرمةوفقا

منحت الشركة خيار البيع لمجموعة جلوبال فاشون جروب فيما يتعلق بحصتها في نمشي. وبناًء عليه، يكون من حق مجموعة جلوبال فاشون 
  ي.جروب مطالبة الشركة بشراء كامل حصة مجموعة جلوبال فاشون جروب في نمش

  
. يمثل ذلك القيمة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم في بيان المركز المالي الموحد كما في  ٤٨٨٫٤٥٢اعترفت الشركة بالتزام مالي غير متداول بقيمة 

  الحالية لمبلغ االسترداد المقدر المستحق الدفع من قبل الشركة في حال ممارسة الخيار من قبل جلوبال فاشون جروب. 
  

ألف درهم  ٤٧٥٫٩٠٠ قدرهمبلغ ومقابل على الحصة المتبقية لمجموعة جلوبال فاشون جروب في نمشي  ٢٠١٩فبراير  ٢٥ فياستحوذت الشركة 
  ).١(إيضاح 

  
تم خالل الفترة الحالية إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية غير االستحواذ على الحصة المتبقية لمجموعة جلوبال فاشون جروب في نمشي، بعد 

ً المتداولة  تسوية خيار بيع على الحصص غير المسيطرة  باالعتراف بأرباحفي بيان المركز المالي الموحد. قامت المجموعة  المعترف بها سابقا
  ألف درهم في بيان الدخل الموحد. ١٥٫٦٨٩بمبلغ 

  
  استحقاقات دائنة وذمم   ٢٧
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم 
     

  ٩٩٫١٢٦  ١٩٣٫٨٤٤  ذمم دائنة تجارية
  ٧٧٩٫٤٤٥  ٧٢٩٫٢٤٥  مستحقة الدفع مصروفات

  ٧٫٦١٦  ٦٫٩٦٨  فوائد مستحقة الدفع
  ٥١٫٢٧٤  ٢٠٫٠٠٠  ذمم دائنة أخرى

   -- -- ----------------  -- ---------------- 
  ٩٣٧٫٤٦١  ٩٥٠٫٠٥٧  
  ========= ======== 

  

 يضاح[اإل ةـالذمم الدائنة التجاريضمن ة ـألطراف ذات عالق مستحقم) ـألف دره ١٦٣ :٢٠١٨ر ـديسمب ٣١م (ـألف دره ١٣٥م إدراج مبلغ ـت
  .](ب)١٧ رقـم

  
  االلتزامات الطارئةاالرتباطات و  ٢٨

  
  االرتباطات

ألف درهم) والتي تتضمن  ٨٧٨٫٧٢٩ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٧٥٧٫٤٩٧التزامات بمبلغ المجموعة ، كان لدى ٢٠١٩ ديسمبر ٣١في 
في قيمة العقود الصادرة كما  االلتزامات هذه ألف درهم). تمثل ٥٠٠٫٤٧٨ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٥٥٤٫٥١٤بمبلغ  مشاريعالتزامات 

  مستحقة الدفع كما في ذلك التاريخ.الفواتير المستلمة والمبالغ  خصمبعد  ديسمبر ٣١
  

 القبضمستحقة دفعات عقود اإليجار المستقبلية حد األدنى لال فيما يليالمؤجر.  بصفتها قاراتها بموجب عقود إيجار تشغيليبتأجير عالمجموعة تقوم 
  كذمم مدينة: يتم االعتراف بهاتاريخ التقرير ولكن لم في غير القابلة لإللغاء المتعاقد عليها  سي) بموجب عقود اإليجار التشغيلي(اإليجار األسا

  
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
     

  ٢٫٥٣٣٫٤٧٢  ٢٫٥٨٦٫١٤٩  خالل سنة واحدة
  ٤٫٩٢٢٫٨٠٠  ٤٫٨٦١٫٢٧٨  سنوات ٥من  أكثر من سنة وأقل

  ٦٧٧٫٢٠٤  ٨٨١٫٩٣٨  سنوات ٥أكثر من 
   ------------------------  -------- - ------------- 
  ٨٫١٣٣٫٤٧٦  ٨٫٣٢٩٫٣٦٥  
  =========== ========== 

  

ً المجموعة باإلضافة إلى اإليجار األساسي، تقوم   للسنةرسوم الخدمة ل ةجماليبلغت القيمة اإلية على المستأجرين. بتحميل رسوم خدمة سنو أيضا
  درهم). ألف ٣٥٦٫١٥٥ :٢٠١٨ألف درهم ( ٣٦٤٫٨٢٨ مبلغ ٢٠١٩ ديسمبر ٣١المنتهية في 
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٥٥ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع)  االلتزامات الطارئةاالرتباطات و  ٢٨

  
  التزامات طارئة

 :٢٠١٨ألف درهم ( ١٧٫٤٧٠ قيمتها مستحقة، هناك إجراءات قانونية جارية ضد بعض المستأجرين لتحصيل إيجارات ٢٠١٩ ديسمبر ٣١كما في 
  .للمجموعةالموحدة  المالية البيانات على سلبي تأثيرالدعاوى  هذه لنتائج لن تكون القانونيين، المستشارين استشارة على بناءً  ألف درهم). ٢٫٢٦٥

  
  حقة أحداث ال

إلى توقف بعض أعمال المجموعة. ونظراً لتطور الوضع بشكل سريع، يخضع  Covid-19عقب تاريخ التقرير، أدى انتشار فيروس كورونا 
د ريخ اعتماتأثير انتشار فيروس كورونا لمستويات جوهرية من عدم اليقين وال يكون المدى الكامل للتأثيرات المحتملة لهذا األمر معروفاً كما في تا

  البيانات المالية الموحدة.  
  

  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  ٢٩
  

  للمخاطر التالية نتيجة استخدامها األدوات المالية: المجموعةتتعرض 
  

  مخاطر االئتمان  )أ
  مخاطر السوق، و  )ب
  مخاطر السيولة  )ج

  
دارة المخاطر إلقياس و المجموعة وإجراءاتاسات لكل من المخاطر أعاله، وأهداف وسي المجموعةمعلومات حول تعرض يعرض هذا اإليضاح 

  لرأس المال.المجموعة وإدارة 
  

 للمجموعةاإلدارة العليا  تكون. المجموعة التي تتعرض لها مخاطرالإدارة  ومراقبة إطار وضع عن عام بشكل مجلس اإلدارة مسؤول يكون
  عن أنشطتها.اإلدارة ة إلى مجلس ومراقبة سياسات إدارة المخاطر وتقديم تقارير منتظم وضعمسؤولة عن 

  
ً المخاطر المن سياسات إدارة  مجموعة في لمجموعةالتي تواجهها ادارة المخاطر المالية إل العام الحاليطار اإل يتمثل بعض في  موثقة رسميا

المجموعة (الرسمية  لها التي تتعرض لمخاطرا يتم وضع سياسات إدارة أخرى. مجاالتمخاطر في الدارة إلغير رسمية وسياسات  مجاالتال
التقيد متابعة مدى المخاطر و ومراقبةمخاطر للمالئمة وضع حدود وضوابط و ،وغير الرسمية) لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة
  عة.السوق وأنشطة المجمو ظروفالتغيرات في  لبيان منتظمةبتلك الحدود. يتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة 

  
إطار  مدى فعاليةمخاطر ومراجعة دارة الإلالشركة إجراءات بسياسات و لمدى االلتزام اإلدارة كيفية رقابة تشرف لجنة التدقيق لدى الشركة على

ل قسم التدقيق اإلشرافي من قب بدورها القيام لجنة التدقيق لدى الشركة في يتم مساعدةلمخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. إدارة ا
إلى  المراجعة نتائجلمخاطر ويقدم تقرير عن لضوابط وإجراءات إدارة ا ومتخصصة دوريةأعمال مراجعة قسم التدقيق الداخلي  يجريالداخلي. 

  لجنة التدقيق.
  

خيار البيع على الحصص غير ، من القروض والسلفيات والصكوك واألدوات المشتقةالمجموعة، باستثناء لدى المطلوبات المالية الرئيسية  تتألف
الالزم األخرى. إن الغرض الرئيسي من هذه األدوات المالية هو الحصول على التمويل والدائنة والذمم الدائنة التجارية  وذمم المحتجزاتالمسيطرة 

التي لم  الذمم المدينةالتجارية و دينةلعمليات المجموعة. توجد لدى المجموعة موجودات مالية متنوعة مثل األرصدة لدى البنوك والنقد والذمم الم
ً وال المصروفاتو والدفعات المقدمةأطراف ذات عالقة  مستحقة منالمبالغ الوصدر بها فواتير يُ  التي تنتج خرى، األمدينة الذمم المدفوعة مقدما

  .مباشرة من عملياتها
  

ً  تبرم ة أسعار الفائدة. إن الهدف هو إدارة مخاطر أسعار الفائدة الناتجة عقود مقايضفي بصورة رئيسية  معامالت مشتقات تتمثل المجموعة أيضا
  عن مصادر تمويل المجموعة. 

  
  سياسات إدارة تلك المخاطر وهي ملخصة أدناه:واعتماد  بمراجعة ةيقوم مجلس اإلدار

  
  
  
  
  
  
  



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع)  اطر الماليةأهداف وسياسات إدارة المخ  ٢٩

  
  مخاطر االئتمان

الوفاء بالتزامه مما يتسبب في تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. تتعرض  عنمالية الداة األ طرفيأحد  عجزمخاطر  فيمخاطر االئتمان تتمثل 
  ما يلي:ملمخاطر االئتمان  المجموعة

  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
     

  ٢٦٥٫٣٣١  ١٩٤٫٩٣٢  األرصدة المصرفية 
  ٤٠٤٫١٨٠  ٤٩٨٫٥١٥  الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يُصدر بها فواتير

  ١٥٨٫٧٦٨  ١٤٩٫٣٥٥  المستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٨  ٢  فوائد مستحقة القبض

  ٦٧٫٦٩٦  ٧٠٫٢٠٤  ذمم مدينة أخرى 
   -- ---- -------------  - - -- - ------------- 
  ٨٩٥٫٩٨٣ ٩١٣٫٠٠٨  
  ======== ======== 
  

ً  منمخاطر االئتمان  يقوم قسم الخزينة لدى المجموعة بإدارة  المجموعة. تقوم المجموعةلسياسة  األرصدة لدى البنوك والمؤسسات المالية وفقا
البنوك مع لسابقة ا تجاربهامن واقع األرصدة لدى بنوك دولية وبنوك محلية ذات سمعة جيدة.  إيداعبالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان عن طريق 

  الوفاء بالتزاماته. عنأي طرف مقابل  عجز، فإن اإلدارة ال تتوقع المجموعةالتي تتعامل معها 
  

لكل مستأجر على  يةعن طريق وضع حدود ائتمانصدر بها فواتير التي لم يُ الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة  منمخاطر االئتمان  يتم إدارة
نخفاض في القيمة لالبتكوين مخصص  المجموعةاإليجار. تقوم  اتفاقياتوالحصول على ودائع تأمين بموجب  المستحقةم المدينة ، ومراقبة الذمحدة

  .صدر بها فواتيرالتي لم يُ الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة بفيما يتعلق  االئتمان المتوقعةلخسائر والذي يمثل تقديرها في تاريخ كل تقرير 
  

  .قليلة للغاية ائتمانمخاطر  والتي تنطوي على االعتياديةاألعمال  في سياقالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة بالمعامالت التي تنتج  تتعلق
  

  مخاطر السوق
بية، على الفائدة ومخاطر العمالت األجن أسعارالتغيرات في أسعار السوق، مثل مخاطر الناتجة عن تأثير مخاطر ال فيمخاطر السوق تتمثل 

القروض والسلفيات التي  علىاألدوات المالية التي تأثرت بمخاطر أسعار الفائدة  تشتملأو قيمة حصتها في األدوات المالية.  المجموعة إيرادات
 عائد لىأع، مع تحقيق ضمن معايير مقبولةترتب عليها فوائد. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة ومراقبة التعرض لمخاطر السوق ي

  .ممكن
  

  مخاطر أسعار الفائدة
مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق.  فيمخاطر أسعار الفائدة تتمثل 

   ترتب عليها فوائد).يالقروض والسلفيات التي ترتب عليها فوائد (يلمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها التي  المجموعةتتعرض 
  

  فيما يلي موجز حول أسعار الفائدة على األدوات المالية لدى المجموعة في تاريخ التقرير: 
  ٢٠١٨  ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

     األدوات ذات سعر الفائدة الثابت
      موجودات مالية

  ١٣٨٫٩٧٠  -   ودائع ثابتة
  ======== ======== 
     دوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة األ

      مالية مطلوبات
 ١٫١٨٢٫٣٧٠ ٧٨٠٫٠١٤  يترتب عليها فوائد قروض وسلفيات

  ======== ========= 

  
  
  



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع)  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  ٢٩

  
  (تابع)  مخاطر السوق

  
  (تابع)  طر أسعار الفائدةمخا

  
 معقولة في أسعار الفائدة، مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة المحتملة بصورةلتغيرات ا تجاه الموحديوضح الجدول التالي حساسية بيان الدخل 

لسنة واحدة،  المجموعةة على أرباح تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الفائد فيالموحد حساسية بيان الدخل  تتمثل. وبعد خصم أدوات التحوط
  تاريخ التقرير.المتغيرة المحتفظ بها في  الفائدة بناء على الموجودات والمطلوبات المالية ذات أسعار

  
  حساسية    

  
  التغيرات في 
  نقاط األساس

مصروفات يرادات/إ
  الفائدة

  ألف درهم    
٢٠١٩      

  -   ١٠٠±  الودائع لدى البنوك
  ٧٫٨٩٧ ±  ١٠٠±  ترتب عليها فوائدتلتي القروض والسلفيات ا

    ======== 
      

٢٠١٨      
  ١٫٣٩٠ ±  ١٠٠±  الودائع لدى البنوك

  ١١٫٩٣٧ ±  ١٠٠±  ترتب عليها فوائدتالقروض والسلفيات التي 
   ======== 
  

  مخاطر العمالت األجنبية
نقدية المستقبلية ألداة مالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات ال فيمخاطر العمالت األجنبية تتمثل 

 مثبت سعر صرفهاأجنبية إما بالدوالر األمريكي أو بعمالت بعمالت  والمقومةالجوهرية  المالية المجموعةموجودات ومطلوبات  تكوناألجنبية. 
ً حالي اإلماراتي درهمال نظراً لثبات سعر صرفالدوالر األمريكي. أمام  عمالت الالدوالر األمريكي، فإن األرصدة بالدوالر األمريكي و أمام ا

  الدوالر األمريكي ال تمثل مخاطر عمالت أجنبية جوهرية. المثبت سعر صرفها أمامخرى األ
  

  مخاطر السيولة
 نقص السيولةوم المجموعة بمراقبة مخاطر تق. الوفاء بالتزاماتها المالية عند استحقاقها على المجموعةمخاطر عدم قدرة  فيمخاطر السيولة تتمثل 

على سبيل استحقاق االستثمارات المالية والموجودات المالية (تاريخ  في االعتبار هذه الطريقة أخذ. تللسيولة المتكررالتخطيط  طريقةباستخدام 
  خرى) والتدفقات النقدية المقدرة من العمليات.األلية ماالموجودات الو الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يُصدر بها فواتيرمثال: ال
  

 قسمهدف يتمثل المجموعة.  لدى خزينةقسم الالتدفقات النقدية ومتطلبات التمويل والسيولة لدى المجموعة بصورة مركزية تحت رقابة  يتم متابعة
التمويل  يةبين استمرار التوازن دف المجموعة هو الحفاظ علىإن ه. يةمالالموارد الرأسإدارة تعزيز كفاءة وفعالية  فيالمجموعة لدى خزينة ال
عن كافية وتسهيالت قروض، وذلك  االحتفاظ باحتياطياتمن خالل . تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة المصرفيةالمرونة باستخدام القروض و

  الموجودات والمطلوبات المالية. اتومقارنة استحقاقالفعلية و المتوقعةلتدفقات النقدية ل المستمرة مراقبةطريق ال
  

  االلتزامات المالية.ب الوفاءالتشغيلية المتوقعة بما في ذلك  المصروفاتلدى المجموعة حالياً نقد كافي وتمويل عند الطلب لتلبية 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٨ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  
  (تابع)  ليةأهداف وسياسات إدارة المخاطر الما  ٢٩

  
  السيولة (تابع) مخاطر 

  
ديسمبر، بناء على تواريخ السداد التعاقدية وأسعار  ٣١في  لمجموعةا لدى المخصومة غير المطلوبات المالية فترات استحقاقيلخص الجدول أدناه 

   السوق. لدى الحالية الفائدة
  

  -------------------------------- قات النقدية التعاقدية التدف -----------------------------------      ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
              
    أكثر من   من سنة واحدة  من ثالثة أشهر  أقل من   القيمة  
  اإلجمالي   سنوات  ٥  سنوات ٥إلى   شهر ١٢إلى   ثالثة أشهر   الدفترية  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              
  ١٥٢٫٤٣٩  -  -  ١١٤٫٣٢٩  ٣٨٫١١٠  ١٥٢٫٤٣٩  ستحق إلى أطراف ذات عالقةالم

  ٩٤٩٫٦٠٨  ٧٨٩٫٦٩٥  ١٢٧٫٩٣٠  ٢٣٫٩٨٧  ٧٫٩٩٦  ٧٨٠٫٠١٤  قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد
  ٣٫٣٢٠٫٥٢١  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠  ٤٤٠٫٠٤٤  ١٢٥٫٧٢٧  -  ٢٫٧٤٣٫٨٧٣  صكوك

  ١٩٣٫٨٤٤  -  -  ٧٫١٧٩  ١٨٦٫٦٦٥  ١٩٣٫٨٤٤  ذمم دائنة تجارية
  ٧٢٩٫٢٤٥  -  -  ٥٤٦٫٩٣٤  ١٨٢٫٣١١  ٧٢٩٫٢٤٥  قة مصروفات مستح

  ٣١٫٦١١  -  ١٦٫٨١٨  ١١٫٠٩٥  ٣٫٦٩٨  ٣١٫٦١١  ذمم محتجزات دائنة 
  ٢٠٫٠٠٠  -  -  ١٥٫٠٠٠  ٥٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠  ذمم دائنة أخرى 
  ١٠٫٧١٤  -  ٤٫٦٨٦  ٥٫٩٨٠  ٤٨  ١٠٫٢٢٩  التزامات إيجار

   - ----- --------- -- -------  ---------- -- -------  -- ------ -- -------- --  ------- -- ----------  ---------- -- ----------  -- --------- -- ---------- 
  ٥٫٤٠٧٫٩٨٢  ٣٫٥٤٤٫٤٤٥  ٥٨٩٫٤٧٨  ٨٥٠٫٢٣١  ٤٢٣٫٨٢٨  ٤٫٦٦١٫٢٥٥  اإلجمالي 

  ========== ======== ======== ======== ========== ========== 
  

               ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  --------------------------------التدفقات النقدية التعاقدية  ------ -----------------------------     
    أكثر من   من سنة واحدة  من ثالثة أشهر  أقل من   القيمة  
  اإلجمالي   سنوات  ٥  سنوات ٥إلى   شهر ١٢إلى   ثالثة أشهر   الدفترية  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  ١١٨٫٤٤٠  -  -  ٨٨٫٨٣٠  ٢٩٫٦١٠  ١١٨٫٤٤٠  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٫٤٨٣٫٧٩٩  ١٫٢٤٢٫٠٧١  ١٩٣٫٣٨٣  ٣٦٫٢٥٩  ١٢٫٠٨٦  ١٫١٨٢٫٣٧٠  قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد

  ٣٫٤٤٦٫٢٤٧  ٢٫٨١٧٫٦١٣  ٥٠٢٫٩٠٧  ١٢٥٫٧٢٧  -  ٢٫٧٤١٫٧٣٦  صكوك
  ٤٧٥٫٩٠٦  -  -  -  ٤٧٥٫٩٠٦  ٤٧٥٫٩٠٦  خيار البيع على الحصص غير المسيطرة

  ٩٩٫١٢٦  -  -  ٦٫٢٠٥  ٩٢٫٩٢١  ٩٩٫١٢٦  ذمم دائنة تجارية
  ٧٧٩٫٤٤٥  -  -  ٥٨٤٫٥٨٤  ١٩٤٫٨٦١  ٧٧٩٫٤٤٥  مصروفات مستحقة 
  ٣٠٫٧٧٩  -  ١٧٫٤٠٤  ١٠٫٠٣١  ٣٫٣٤٤  ٣٠٫٧٧٩  ذمم محتجزات دائنة 

  ٥١٫٢٧٤  -  -  ٣٨٫٤٥٥  ١٢٫٨١٩  ٥١٫٢٧٤  ذمم دائنة أخرى 
   - ----- --------- -- -------  ------- -- --- -------  ------- -- ----------  ---------- -- -------  ---------- -- ----------  ---------- -- ---------- 

  ٦٫٤٨٥٫٠١٦  ٤٫٠٥٩٫٦٨٤  ٧١٣٫٦٩٤  ٨٩٠٫٠٩١  ٨٢١٫٥٤٧  ٥٫٤٧٩٫٠٧٦  اإلجمالي 
  ========== ======== ======== ======== ========= ========== 
 

  إدارة رأس المال
لالحتفاظ بثقة  ةقوي يةمالرأس قاعدةهي الحفاظ على  المجموعة. إن سياسة المجموعة لمساهميالعائدة  حقوق الملكيةى يشتمل رأس المال عل

إدارة رأس المال هو التأكد من  استراتيجيةالرئيسي من  المجموعةألعمال. إن هدف ل تطور المستقبليال وضمانوالسوق  نينالدائو المستثمرين
  جيدة لرأس المال لدعم أعمالها وزيادة قيمة حقوق المساهمين. ومعدالتائتماني قوي  بتصنيف المجموعةاحتفاظ 

  
ً ن التي تمثل صافي الدي الرفع الماليتقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة  سياسة  تهدفن. صافي الدي اً زائد حقوق الملكيةعلى  مقسوما

ترتب عليها فوائد التي يسلفيات القروض وال. تضم المجموعة ضمن صافي الديون، ٪٥٠ من أدنىالمالي  الرفععلى نسبة  إلى الحفاظالمجموعة 
 مساهميالعائدة إلى حقوق الملكية  على مل حقوق الملكيةتشت. لدى البنوك) (باستثناء الرهناألرصدة لدى البنوك والنقد  ناقصاً والصكوك 
يسعى مجلس اإلدارة  ).٪١٨ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١( ٪١٦هي  المالي لدى المجموعة الرفعفإن نسـبة ، ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في  .المجموعة

العائدات الكبيرة المحتملة في حالة زيادة مستويات القروض وبين المميزات والضمانات التي يوفرها الوضع الجيد لرأس للحفاظ على التوازن بين 
  المال.

 



 م.ع وشركاتها التابعةإعمار مولز ش.

٥٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠١٩ر ديسمب ٣١في 

  
  (تابع)  أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  ٢٩

  
  (تابع)  إدارة رأس المال

  
مقسوماً على إجمالي حقوق الملكية  ةالتشغيلي اإليراداتصافي أس المال، الذي تعّرفه المجموعة بأنه يقوم مجلس اإلدارة أيضاً بمراقبة العائد على ر

المساهمين وعائدات رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة  علىاقبة مستوى توزيعات األرباح للمساهمين. يقوم مجلس اإلدارة أيضاً بمر
  .هأو تعديل للحفاظ على هيكل رأس المال

  
داف . لم يتم إجراء تغييرات في األهالعملظروف  في تغيراتالبإدارة هيكل رأس المال وإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء  المجموعةتقوم 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١ و ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  السنواتاإلجراءات إلدارة رأس المال خالل  وأالسياسات  وأ
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٣٠
  

  .واألدوات المشتقة تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية
  

والدفعات  الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتيرالتجارية و الذمم المدينةووالنقد  المصرفيةاألرصدة  من للمجموعةتتألف الموجودات المالية 
والسلفيات ودائع التأمين والقروض  على للمجموعةالمطلوبات المالية  تشتملعالقة. المستحق من أطراف ذات واألخرى  الذمم المدينةو المقدمة

 والمصروفاتالدائنة  وذمم المحتجزاتوخيارات البيع على الحصص غير المسيطرة  والذمم المدينة التجاريةوالصكوك ترتب عليها فوائد يالتي 
  أسعار الفائدة. األدوات المشتقة على عقود مقايضةمل تتش والمبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة.المستحقة 

  
إن تصفية. جبري أو بيع  أو فيراغبة، الطراف األبين حالية داة في معاملة األ مبادلة هبالمبلغ الذي يمكن بالقيم العادلة لألدوات المالية  إدراجيتم 
  ذلك. قيمتها الدفترية ما لم يُذكر خالفالمالية ال تختلف بصورة جوهرية عن لألدوات العادلة  القيم

  
  




