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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٢

الدخل الموحد المرحليبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠في للفترة المنتھیة

)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(

الثالثة أشھر المنتھیة فيالستة أشھر المنتھیة في
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھمإیضاح

٥١١٫٤٧٤٫٠٩٧٧٫٨٦٦٫٤٤٧٥٫٨٨٧٫٨٧٤٣٫٧٩٤٫٠٠٥إیرادات

)١٫٦٣٠٫٦٦٩()٢٫٩٥١٫٤٢٨()٣٫٦٦٤٫٤٣٩()٥٫٦٤٦٫٥١٨(٥تكالیف إیرادات

٥٫٨٢٧٫٥٧٩٤٫٢٠٢٫٠٠٨٢٫٩٣٦٫٤٤٦٢٫١٦٣٫٣٣٦إجمالي األرباح

١٩٠٫٥٨٩١٦٤٫٧٥٦١١١٫٤٨٠٩٥٫٩٢٣آخرتشغیليدخل 
)٤٧٫٥٤٠()٤٤٫٤٠٧()٧٨٫٢٧٢()٧٤٫٨٢٨(مصاریف تشغیلیة أخرى

)٧٢٦٫٩٩٣()١٫٠١٠٫٧٩٨()١٫٥٠١٫٠٤٧()١٫٩٢٥٫٦٨٠(٦مصاریف بیع وعمومیة وإداریة
٧٤١٤٫٦٨٢٣٢٨٫٧٨٣١٩٧٫٧١٨١٧١٫٦١٣تمویلالدخل 

)١٧٣٫٩٤٨()٢٦٢٫٠٦٧()٣١٦٫٨٢٦()٥٠١٫١٨٦(تمویلالتكالیف 
٣١٩٫٣٢١٣٢٦٫٨٦٥٢٩٣٫٠٤٠٢٠٥٫١٣٨دخل آخر

شقیقةالشركات الحصة من نتائج 
٢٢٫٥٢٥)٩٫٣٨٣(٦٢٫٥١٥٣٠٫٨٠٢مشتركةالمشاریع الو

٤٫٣١٢٫٩٩٢٣٫١٥٧٫٠٦٩٢٫٢١٢٫٠٢٩١٫٧١٠٫٠٥٤األرباح قبل الضریبة

)١٧٫١٩١()١٫٧٩٠()١٧٫٥٧٨()٣٥٫٢١٢(ضریبة الدخلمصاریف 

٤٫٢٧٧٫٧٨٠٣٫١٣٩٫٤٩١٢٫٢١٠٫٢٣٩١٫٦٩٢٫٨٦٣صافي األرباح للفترة

العائدة إلى:
٢٫٩٨٠٫٨٤٧٢٫٨٣٧٫١٧٣١٫٤٧٩٫٧٠٢١٫٤٥٢٫٦٧٥مساھمي الشركة األم

١٫٢٩٦٫٩٣٣٣٠٢٫٣١٨٧٣٠٫٥٣٧٢٤٠٫١٨٨حصص غیر مسیطرة

٤٫٢٧٧٫٧٨٠٣٫١٣٩٫٤٩١٢٫٢١٠٫٢٣٩١٫٦٩٢٫٨٦٣

:ربح السھم العائد إلى مساھمي الشركة األم
٢٠٫٤٠٫٤٠١٢٫٠٠٫٢٠الربح األساسي والمخفف للسھم (درھم)-



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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٣

الدخل الشامل الموحد المرحليبیان 
مدققة)(غیر ٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(

فيالثالثة أشھر المنتھیةفيالستة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھم

٤٫٢٧٧٫٧٨٠٣٫١٣٩٫٤٩١٢٫٢١٠٫٢٣٩١٫٦٩٢٫٨٦٣لفترةاصافي أرباح 

بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) األخرى التي
سیتم إعادة تصنیفھا إلي بیان الدخل

في فترات الحقة:

)١٠٫٠٣٤()١٫٠٥٦()١٫٥٧٢(١١٫٤٨٥في احتیاطي التحوطاتالزیادة/(النقص)

األرباح/في احتیاطيالزیادة/(النقص)
١٫٨٧٧٥)٤٠٨(١٫٤٩٩الخسائر غیر المحققة

)٧٩٫٣٣٣()٣٠٦٫١٥٤(٢٠٨٫٦٧١)٥٣٣٫٠١٦(في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیةالزیادة)/النقص(

األخرىالشاملالدخل)ةالشامل(الخسائر/صافي بنود
التي سیتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل

)٨٩٫٣٦٢()٣٠٥٫٣٣٣(٢٠٦٫٦٩١)٥٢٠٫٠٣٢(في فترات الحقة

التي لناألخرىالشامل الدخل)ةالشامل(الخسائر/بنود
یتم إعادة تصنیفھا إلي بیان الدخل في الفترات الالحقة:

/الخسائرفي احتیاطي األرباح(النقص)/الزیادة
٢٧٫٣٩١)٦٤٫٠٤٣(٣٨٫٢٠٢)١٣٨٫٥٦١(غیر المحققة

األرباح المحققة من حركة القیمة العادلة من خالل
٣٫٤٣٠-٥٫٤٧٩-بنود الدخل الشامل األخرى

األخرىالشامل الدخل)ةالشامل(الخسائر/بنودصافي 
التي لن یتم إعادة تصنیفھا إلى بیان الدخل في

٣٠٫٨٢١)٦٤٫٠٤٣(٤٣٫٦٨١)١٣٨٫٥٦١(فترات الحقة

٣٫٦١٩٫١٨٧٣٫٣٨٩٫٨٦٣١٫٨٤٠٫٨٦٣١٫٦٣٤٫٣٢٢إجمالي الدخل الشامل للفترة
العائد إلى:

٢٫٥٢٥٫٣١١٣٫٠١٥٫٢٦٠١٫٢٥٨٫٠٣٠١٫٤٥٩٫٣٤٨مساھمي الشركة األم
١٫٠٩٣٫٨٧٦٣٧٤٫٦٠٣٥٨٢٫٨٣٣١٧٤٫٩٧٤حصص غیر مسیطرة

٣٫٦١٩٫١٨٧٣٫٣٨٩٫٨٦٣٨٤٠٫٨٦٣٫١١٫٦٣٤٫٣٢٢





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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٥

الملكیة الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 
)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

في الشركة األمللمساھمینالعائدة 
إجماليالحصصأرباحبرنامج األسھم الخاص

الملكیةحقوقمسیطرةالغیر المجموعغیر موزعةاحتیاطیاتبأداء الموظفینرأس المال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٦٫٦٩٨٫٤٤٩٢٥٫٢١٢٫٣٩٩٤٩٫٠٦٨٫٩٠٣٨٫٥٢٢٫٤٢٠٥٧٫٥٩١٫٣٢٣)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩(مدققة)٢٠١٧دیسمبر٣١في كماالرصید

٢٫٩٨٠٫٨٤٧٢٫٩٨٠٫٨٤٧١٫٢٩٦٫٩٣٣٤٫٢٧٧٫٧٨٠---صافي األرباح للفترة

)٦٥٨٫٥٩٣()٢٠٣٫٠٥٧()٤٥٥٫٥٣٦(-)٤٥٥٫٥٣٦(--بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

٢٫٩٨٠٫٨٤٧٢٫٥٢٥٫٣١١١٫٠٩٣٫٨٧٦٣٫٦١٩٫١٨٧)٤٥٥٫٥٣٦(--الي الدخل الشامل للفترةإجم

)٧٫١٠٠(-)٧٫١٠٠()٧٫١٠٠(---)٢١عالوات أعضاء مجلس اإلدارة (إیضاح 

)٤٫٠٠٩٫٤٥٤(-)٤٫٠٠٩٫٤٥٤()٤٫٠٠٩٫٤٥٤(---)٢٠(إیضاح مدفوعة للمساھمینأرباحتوزیعات

مجلسأعضاءوعالواتاألرباحتوزیعات
)٣٣٢٫٤٠٠()٣٢٧٫٥٠٠()٤٫٩٠٠()٤٫٩٠٠(---تابعةشركةإدارة

٧٫٥٠٢٧٫٥٠٢-----مسیطرةغیرحصصمساھمات

٢٤٢٫٩١٣٫١٦٢٤٫١٧١٫٧٩٢٤٧٫٥٧٢٫٧٦٠٢٩٦٫٢٩٨٫٩٨٦٩٫٠٥٨٫٥٦)١٫٦٨٤(٢٠١٨٧٫١٥٩٫٧٣٩یونیو٣٠الرصید كما في 



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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٦

(تتمة)الموحد المرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

في الشركة األمللمساھمینالعائدة 
إجماليالحصصأرباحبرنامج األسھم الخاص

الملكیةحقوق غیر المسیطرةالمجموعغیر موزعةاحتیاطیاتبأداء الموظفینرأس المال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٦٫١٩٧٫٠٢٩١٧٫٦٤٩٫٢٤٤٤١٫٠٠٤٫٣٢٨٦٫٦٦٣٫٢٣٧٤٧٫٦٦٧٫٥٦٥)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩(مدققة)٢٠١٦دیسمبر٣١في الرصید

)٢٥٣٫٨١٨(-)٢٥٣٫٨١٨()٢٥٣٫٨١٨(---اإلدراجأثر إعادة 

١٦٫١٩٧٫٠٢٩١٧٫٣٩٥٫٤٢٦٤٠٫٧٥٠٫٥١٠٦٫٦٦٣٫٢٣٧٤٧٫٤١٣٫٧٤٧)١٫٦٨٤(٧٫١٥٩٫٧٣٩*)(المعاد إدراجھا٢٠١٧ینایر ١الرصید في 

٢٫٨٣٧٫١٧٣٢٫٨٣٧٫١٧٣٣٠٢٫٣١٨٣٫١٣٩٫٤٩١---صافي األرباح للفترة

١٧٢٫٦٠٨٥٫٤٧٩١٧٨٫٠٨٧٧٢٫٢٨٥٢٥٠٫٣٧٢--بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

١٧٢٫٦٠٨٢٫٨٤٢٫٦٥٢٣٫٠١٥٫٢٦٠٣٧٤٫٦٠٣٣٫٣٨٩٫٨٦٣--إجمالي الدخل الشامل للفترة

)٣٥٫٣٣٠(-)٣٥٫٣٣٠()٣٥٫٣٣٠(---عالوات أعضاء مجلس اإلدارة

)١٫٠٧٣٫٩٦١(-)١٫٠٧٣٫٩٦١()١٫٠٧٣٫٩٦١(---مدفوعة للمساھمین أرباحتوزیعات

توزیعات األرباح وعالوات أعضاء مجلس 
)٤٢٥٫٥٥٠()٤٢٠٫٨٥٣()٤٫٦٩٧()٤٫٦٩٧(---إدارة شركة تابعة

٧٫٥٠٠٧٫٥٠٠-----مسیطرةغیرحصصمساھمات

١٦٫٣٦٩٫٦٣٧١٩٫١٢٤٫٠٩٠٤٢٫٦٥١٫٧٨٢٦٫٦٢٤٫٤٨٧٤٩٫٢٧٦٫٢٦٩)١٫٦٨٤(٢٠١٧٧٫١٥٩٫٧٣٩یونیو ٣٠الرصید كما في 

.٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتھیةللسنةالسنویةالموحدةالمالیةالبیاناتفيمفصلبشكلتمتالتيالتعدیالتوتعكس٢٠١٦لسنةالموحدةالمالیةالبیاناتمعھناالمبینةالمبالغبعضتتوافقال* 



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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٧

المرحليالموحدبیان التدفقات النقدیة
)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیة فيالستةلفترة 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمإیضاح

األنشطة التشغیلیةالتدفقات النقدیة من 
٤٫٣١٢٫٩٩٢٣٫١٥٧٫٠٦٩األرباح قبل الضریبة

التعدیالت للبنود التالیة:
)٣٠٫٨٠٢()٦٢٫٥١٥(مشتركةالمشاریع الشقیقة والشركات الحصة من نتائج 

٥٧٧٫٥٦٩٤٩٩٫٨٢٠ستھالكاال
-٥٫٣٢٦الملموسةغیرالموجوداتإطفاء

٢٫٣٨٢)٢٫٤٨٤(مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، صافي
٦٫٧٤٣٤٫٥٣٦موجودات ثابتةمن استبعادخسائر
-)٤٨٫٨٧٧((د)٤موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیعمن استبعاد أرباح

-١٩٫٩٢٠مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا/ المشطوبات
٥٠١٫١٨٦٣١٦٫٨٢٦تمویلالتكالیف 

)٣٢٨٫٧٨٣()٤١٤٫٦٨٢(٧تمویلالدخل 
٤٫٨٩٥٫١٧٨٣٫٦٢١٫٠٤٨النقد من العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل:

٢٠٫٥٨٥)١٫٨١٧٫٨٨٦(وذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیرمدینون تجاریون
أخرى )٣٩٨٫٠٦١()١٫٩٨٢٫٧٥٠(موجودات ومدینون وتأمینات ومصاریف مدفوعة مقدماً

)١٫٠٣٤٫٨٤٩()٤٧٠٫٣٧٥(عقارات لغرض التطویر
٥٥٤٫٤٥٧)١٫٤٤٠٫٩٢٤(دفعات مقدمة من عمالء

)١١٤٫١٧٨(٦٣١٫٠٠٧خرونآدائنون تجاریون و
٥٨٫٣٧٨١٤٤٫١٩٩مبالغ محتجزة دائنة

)١٣٥٫٣٨٩(٣٠٦٫٠٣١بالصافيالبیع،لغرضبھامحتفظومطلوباتموجودات
١٨٫٧٦٠)٧٫٢٣١(ضریبة دخل، صافي

١٧١٫٤٢٨٢٫٦٧٦٫٥٧٢صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة

)٢٦٤٫٥٧٠()١٫٠٤١٫٠٦٥(شراء أوراق مالیة
١٫٢١٠٫٦٦٠٨٠٫٣٠٥مبالغ محصلة من استبعاد أوراق مالیة

٣٩٦٫٢٩٥٣٢٣٫١٩٤دخل تمویل مقبوض
٨٦٫٠٦٦٨٤٫٤٤٩مشتركةالمشاریع الشقیقة والشركات التوزیعات أرباح مقبوضة من 

)٥٣٧٫٥١٤()١٤٣٫٧٢٤(مشتركةالمشاریع الوشقیقةالشركات للإضافیة وقروضاستثمارات
)١٫٤٠١٫٩٩٣()٢٫٠١٧٫٣٨٩(مبالغ مصروفة على عقارات استثماریة

)٦١٩٫٢٣٤()١٫٢٣١٫٦١١(موجودات ثابتةعلىمبالغ مصروفة
٢٫٨٥٣٢١٫٠٩٨مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة

-١٥٫٨٦٣موجودات مصنفة كمحتفظ بھا للبیعمبالغ محصلة من استبعاد 
٨٢٫١٨٧٫٣٤٨١٫٩٢٨٫٣٠٨ودائع تستحق بعد ثالثة أشھر (تشمل ودائع مرھونة)

)٣٨٥٫٩٥٧()٥٣٤٫٧٠٤(األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة المستخدمة فيصافي
من األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة

)١٫٤٩٣٫٩٦١()٤٫٣٣٦٫٩٥٤(تابعة)(بما في ذلك توزیعات أرباح شركاتتوزیعات أرباح مدفوعة
١٦١٫٤٠٤٫٩١٤٨٨١٫١٧٥فوائدمبالغ محصلة من قروض وسلفیات تترتب علیھا 

)٤٩٥٫٢٤٩()٦٠٥٫٢٠٥(١٦سداد قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد
عالوات أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

)٤٠٫٨٨٠()١٢٫٠٠٠((بما في ذلك عالوات أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة)
٧٫٥٠٢٧٫٥٠٠حصص غیر مسیطرةفي الحركة

)٢٤٢٫٦٩٦()٤٩١٫٦٩٣(مدفوعةتكالیف تمویل 

)١٫٣٨٤٫١١١()٤٫٠٣٣٫٤٣٦(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي
٩٠٦٫٥٠٤)٤٫٣٩٦٫٧١٢(الزیادة في النقدیة وشبھ النقدیة(النقص)/

)١٨٫٠٢١()١٢٫٦٥٣(صافي فروقات تحویل عمالت أجنبیة
١٦٫٢٤٠٫٨٨٢٨٫٩٦١٫١٠٠بدایة الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة في 

٨١١٫٨٣١٫٥١٧٩٫٨٤٩٫٥٨٣النقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفترة
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التأسیس واألنشطة-١

٦٦)، كشركة مساھمة عامة بموجب قرار وزاري رقم أو "الشركة األم"تأسست شركة إعمار العقاریة (شركة مساھمة عامة) ("الشركة"
سنة  شركة في ١٩٩٧صادر في  شرت أعمالھا في ١٩٩٧یونیو ٢٣. تأسست ال شركات التابعة لھا .١٩٩٧یولیو٢٩وبا شركة وال تؤلف ال

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

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

أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

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

احات المطلوبة للبیاناتالموحدة المرحلیة الموجزة إن البیانات المالیة  دت المالیة الكاملة التي أعال تحتوي على جمیع المعلومات واالفص
نویة للمجموعة الموحدة عداد التقاریر المالیة ویجب أن تقرأ مع البیانات المالیة الدولیة إللمعاییر لاًوفق مبر ٣١في كماالس تم .٢٠١٧دیس

بیة الھامة في ھذه البیانات المالیة  ات المحاس اب واألحكام والتقدیرات واالفتراض بیة وطرق االحتس ات المحاس یاس لموحدة ااتباع نفس الس
.موحدةبیانات مالیة سنویةآخر ة مع بالمقارنالمرحلیة الموجزة 

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

المستخدمة.ة باستخدام تلك العملةأالعملة التي تستخدمھا ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل منش

لمبدأ التكلالموحدة المرحلیة الموجزة لقد تم إعداد البیانات المالیة  ً تقة فة التاریخیةوفقا تثناء األدوات المالیة المش ودات المالیة والموجباس
امل بالقیمة العادلة من خالل ائوواألرباحاألخرى بنود الدخل الش ھا بالقیمة العادلة.رالخس كلةالتاریخیالتكلفةتعتمدالتي تم قیاس عامبش

.الموجوداتمقابلالمدفوعللمبلغالعادلةالقیمةعلى

ستةفترة إن نتائج  شھر المنتھیة في ال سنة المالیة المنتھیة في ال تشیر٢٠١٨یونیو٣٠أ سمبر ٣١بالضرورة للنتائج التي یمكن توقعھا لل دی
٢٠١٨.

.المرحلیة الموجزةتم إعادة تصنیف بعض أرقام لتتوافق مع العرض المستخدم في ھذه البیانات المالیة الموحدة

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

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

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

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

عتباراالفيالمجموعةتأخذفیھا،المستثمرالشركةفيمماثلةحقوقأوالتصویتحقوقفياألغلبیةمنأقلالمجموعةلدىیكونعندما
:ذلكفيبمافیھا،المستثمرالشركةعلىسلطةلھاكانإذافیماتقییمعندوالظروفالحقائقجمیع

فیھاالمستثمرالشركةفياألخرینالتصویتحقوقأصحابمعالتعاقدیةالترتیبات•
األخرىالتعاقدیةالترتیباتمنالناتجةالحقوق•
المحتملةالتصویتوحقوقبالمجموعةالخاصةالتصویتحقوق•
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

(تتمة)أسس توحید البیانات المالیة

یطرةلدیھاكانتإذافیماتقییمبإعادةالمجموعةتقوم ركةعلىالأمس تثمرالش یروالظروفالحقائقكانتإذافیھا،المس ھناكأنإلىتش
التابعةركةالشعلىالسیطرةعلىالمجموعةتحصلعندماالتابعةالشركةتوحیدیبدأ. للسیطرةالثالثالعناصرمنأكثرأولواحدتغیرات
التيةالتابعالشركةومصاریفودخلومطلوباتموجوداتإن. التابعةالشركةعلىالسیطرةالمجموعةتخسرعندماالتوحیدذلكویتوقف

ستبعادھاأوعلیھااالستحواذتم سنةخاللا لىعالمجموعةحصولتاریخمنبدءاًالمرحلي الموجزالمركز المالي الموحدبیانفيتدرجال
.التابعةالشركةعلىالمجموعةسیطرةتوقفتاریخحتىالسیطرة

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

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

بالكامل.وتوزیعات أرباح یتم استبعادھاالمجموعة 

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

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

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

غیر الموزعة، بالشكل المالئم.

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

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

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

التغیرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الشقی أي زائداً ً اض في انخفقة والمشاریع المشتركة، ناقصا
القیمة.
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والمشاریع المشتركة (تتمة)الشركات الشقیقة

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

في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة.

المنشآت ذات غرض خاص
آت التي یت آت ذات غرض خاص ھي المنش آت ذات غرض إن المنش اؤھا ألداء ھدف محدود ومعین. تدرج المعلومات المالیة للمنش م إنش

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

لمحاسبیة الھامة اواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

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

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

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

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

األحكام
التزامات األداءاستیفاء

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

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

المعامالتأسعارتحدید
عرتحدیدالمجموعةعلىیجب غیرمتمبلغأيأثرتقییمبالمجموعةعند اتخاذ ھذا االجراء، تقوم. العمالءمععقودھامنفي كلالمعاملةس

.العقدفينقديغیرمبلغوأيالعقدفيجوھريتمویلعنصرأيوجودالشروط الجزائیة أوأوخصوماتالبسببالعقد،في
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(تتمة)األحكام
(تتمة)المعامالتأسعارتحدید

تخدمتمتغیرالالمبلغتأثیرتحدیدل ً" احتماالًاألكثرالمبلغ"طریقة لمجموعةاس اإلیرادات ١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليلمعیارلطبقا
بین مجموعة من المبالغ المحتملة.احتماالًاألكثرطریقة المبلغ لىابالرجوعالمعاملةسعرتحدیدیتمحیثمن عقود العمالء

العمالءعقودفيالسیطرةتحویل
ھاتقررالتيالحاالتفي توفت المجموعةب یطرةتحویلعنداإلیراداتتثبتاألوقات،منوقتفياألداءالتزاماتأنھا اس ىعلالس

.یللعمااليالوحدةتسلیمتمیعندماعادةًیتم ذلك،العقاریةالموجوداتبیععقودحالةفي. العمیلإلىالعقدموضوعھيالتيلموجوداتا

عقود اإلیجار التشغیلیةتثبیت إیرادات 
غیلیةاإلیجارعقودمنالدخلتثبیتعلىالمجموعةتعمل اسعلىالتش غیلیةاإلیجارعقودتقاریرأس قبلمنتقدیمھایتموالتيالمدققةالتش

تأجرین تأجرینعنالخاصتقییمھابعملاإلدارةتقوم،دققةالمتقاریرالوجودعدمحالفي. المس اإلیجارعقودتجاوزاأوالذین بلغواالمس
السابق.أدائھمعلىبناًءاإلیجارعقودفيعلیھاالمنصوصالتشغیلیة

ستثماریةاالعقارات ال
تثماریة. بناًء اًعلیھ، تم إظھار العقاقررت المجموعة إتباع نموذج التكلفة للعقارات االس تثماریة بالتكلفة ناقص تھالك المتراكم االسرات االس

وأیة خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة.

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

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

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

إلى عقارات لغرض التطویرالموجودات الثابتةتحویل الموجودات العقاریة من 
یر األعمال العادیةتبیع المجموعة موجوداتھا العقاریة  ًأثناء س ابقا نفة س للبیع بتةاكموجودات ث. عندما یتم تحدید الموجودات العقاریة المص

یرأثناء بح متاحة العادیةاألعمال س ، یتم بعد ذلك تحویل الموجودات إلى عقارات لغرض التطویر بقیمتھا الدفتریة في تاریخ التحدید وتص
للمعیار المحاسبي الدوليتثبیتللبیع. ویتم  ً .١٥رقم متحصالت بیع تلك الموجودات كإیرادات طبقا

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

لملكیة ھذه العقارات وكذلك احتساب العقود كعقود إیجار تشغیلیة.الجوھریةالمخاطر والمزایا بشروط االتفاقیات أن تحتفظ 
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(تتمة)األحكام

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

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

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

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

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

التقدیرات واإلفتراضات
االنخفاض في قیمة المدینین التجاریین والمدینین اآلخرین

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

لطول الفترة الزمنیة المستحقة منذ أمد استناداً .للخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینةویؤخذ مخصص وفقاً

األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة والعقارات اإلستثماریة
تھالك. یتم تحدید تقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة لموجوداتھا الثابتة والعقارا اب االس تثماریة من أجل احتس ا التقدیرھذت اإلس

تعمال المتوقع  ورة دوریة. تقوم اإلدارةاالھالكأو لبند الموجوداتبعد األخذ في االعتبار االس ة بمراجعة القیمة المتبقیة لألعمار المقدربص
.الموجوداتلالستخدام وطریقة االستھالك للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزایا االقتصادیة من ھذه 

العمالءمعالعقودفياللتزام األداءالمعاملةسعرتخصیص
یصالمدخالت عندطریقةتطبیقالمجموعةقررت عرتخص عتبر. تالوقتمرورمعاإلیراداتتثبیتیتمحیثاللتزام األداءالمعاملةس

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

مل.الذي یمكن تثبیتھاإلیرادات قبلمنتقییمھاما تم كالمقاولینقبلمنالمتوقعةوالمطالباتالتحتیةالبنیةتوفیرتكلفةالتقدیراتھذهتش
.لعمالءمع ااألخرىالتعاقدیةبالتزاماتھاالوفاءوتكلفةالمشروعاستشاري

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

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

ریبیة من قبل  یرات المختلفة لألنظمة الض رائب والتفس أةالض ؤولة. یمكن أن تنتج تلكالمنش ریبة المس لطة الض ریبة وس ع للض التي تخض
عن مجموعة واسعة من األمور التي تعتمد على الظروف السائدة في أماكن تواجد شركات المجموعة.في التفسیراتالفروقات

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

ومعدل األرباح المستقبلیة الخاضعة للضریبة مع االستراتیجیات المستقبلیة لتخطیط الضریبة.
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(تتمة)واإلفتراضات التقدیرات 
االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة

رات على االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة في كل تاریخ إلعداد التقاریر  تقوم المجموعة بتقییم فیما إذا كانت ھناك أیة مؤش
ن ھناك مؤشرات بأن المبالغ المدرجة من غیر الممكن المالیة. یتم اختبار الموجودات غیر المالیة بخصوص االنخفاض في القیمة عندما تكو

اب  یلھا. عندما یتم إجراء احتس تخدامقیمةتحص تقبلیة االس ید النقد من الموجودات أو وحدات تولالمتوقعة ، تقدر اإلدارة التدفقات النقدیة المس
القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.احتسابوتختار معدل الخصم المناسب من أجل 

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

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

تمل األحكام على عنداألحكام  وصبعض االتحدید القیمة العادلة. تش یولة ومخاطر االئتمان عتبارات بخص المدخالت مثل مخاطر الس
والتقلبات.

المحاسبیة واإلفصاحاتالسیاسات التغیرات في٣-٢

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

نویة نة المنتھیة في للمجموعةالس مبر ٣١للس تثناء، ٢٠١٧دیس اریة المفعول كما فيإتباع المعاییر باس یرات الجدیدة الس ینایر١والتفس
نةفياألولىللمرةالجدیدةوالتعدیالتالمعاییرھذهتطبیقتمھأنمنالرغمعلى.٢٠١٨ البیاناتعلىجوھريتأثیرلھایكنلم،٢٠١٨س
نویةالموحدةالمالیة دیدةجمعیار أو تعدیلكلوتأثیرطبیعةإن. للمجموعةالموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتأوللمجموعةالس

:أدناهموضح 

األدوات المالیة٩المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر
بي الدولي رقم یحل محل٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  نویة التي التثبیت -األدوات المالیة-٣٩المعیار المحاس للفترات الس

بة ،٢٠١٨ینایر ١تبدأ في أو بعد  نیف والقیلیجمع كافة الجوانب الثالثة للمحاس بة ألدوات المالیة: التص اس واالنخفاض في القیمة ومحاس
التحوط.

نیف والقیاس٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المبكربالتطبیقالمجموعة قامت  ابقة، ألدوات المالیةلالتص نوات الس في الس
بة التحوطاالنخفاض في أي، ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم وقامت بإتباع جانبین من  عند ٢٠١٨ینایر ١من القیمة ومحاس

تثناء.٢٠١٨ینایر ١التطبیق األوليتاریخ بة التحوطباس تقبالً، قامت المجموعة بتطبیق محاس المعیارالذي تقوم المجموعة بتطبیقھ مس
، ھو كما ٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار االنخفاض في القیمة بأثر رجعي. إن أثر إتباع -٩الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

یلي:

االنخفاض في القیمة
من خالل من المجموعة احتساب خسائر االنخفاض في القیمة للموجودات المالیة ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یتطلب تطبیق

.مستقبلیةالالخسائر االئتمانیة المتوقعةمع نھجالخسائر المتكبدةنھج٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم استبدال 

ائرالمجموعةمن ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم یتطلب تطبیق ص للخس جیل مخص القروض لكافةالمتوقعة االئتمانیة تس
ائراألرباحخاللغیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة من ذات نمط الدیوناألخرىالمالیة والموجودات تند.والخس ائر االئتمانیة تس الخس

تحقةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتبیناالختالفعلىالمتوقعة تالمھاةالمجموعتتوقعالتيالنقدیةالتدفقاتوكافةللعقدوفقًاالمس یتمثم. اس
.لبند الموجوداتأصليفعليفائدةمعدلأقربعندالنقصخصم
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(تتمة)المحاسبیة واإلفصاحات السیاسات التغیرات في٣-٢

(تتمة)المجموعةالمتبعة من قبلالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة (أ)   

(تتمة)األدوات المالیة٩المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر
بة در بھا فواتیر والذمم المدینة األخرىللمدینونبالنس طاالنھجبتطبیقالمجموعةقامت،التجاریون والذمم المدینة التي لم یص للمعیارلمبس
ابتمحیث  ائر االئتمانیة المتوقعة احتس اسعلىالخس ائر االئتمانیة المتوقعة الأس االمجموعةقامت. على مدى الحیاةخس جدول ءبإنش

.االقتصادیةئةوالبیبالمدینینخاصةمستقبلیةلعواملتعدیلھاتموالتيللمجموعة،السابقةیةاالئتمانئرخساالإلىللمخصصات استناداً

بة تثماراتالقروضأي(األخرىللدیونالمالیةللموجوداتبالنس تند،)أوراق مالیةفيواالس ائر االئتمانیة المتوقعة تس ائر لىعالخس الخس
الحیاة مدىعلىالخسائر االئتمانیة المتوقعة مناًجزءاًشھر١٢الخسائر االئتمانیة المتوقعة خاللمثلت. اًشھر١٢خاللاالئتمانیة المتوقعة

یةاألحداثعنالناتجة ھر١٢خالل تحقیقھایمكنالتيالمالیةاألدواتعلىاالفتراض عندماذلك،ومع. إعداد التقاریر المالیةتاریخبعداًش
.یاةعلى مدى الحخسائر االئتمانیة المتوقعة العلىالمخصصھذایستندسوفنشأتھا،منذاالئتمانمخاطرفيكبیرةزیادةھناكتكون

دادعنتعثرحالةفيالمالیةبند الموجوداتالمجموعةتعتبر داد الدفعة یعندماالس بعضفيذلك،ومع. یوًما٩٠التعاقدیةتجاوز موعد س
ًأیضالمجموعةتراعيقد،الحاالت دادعنتعثرحالةفيةالمالیبند الموجوداتیكونأنفيا یرعندماالس وأالداخلیةالمعلوماتتش

تحقةالتعاقدیةالمبالغالمجموعةتتلقىأنالمرجحغیرمنأنھإلىالخارجیة یناتأياالعتبارفيأخذقبلبالكاملالمس تحتفظائتمانیةتحس
.المجموعةبھا

ائر االئتمانیة المتوقعةقامت اإلدارة بتقییم  وص علیھ في متطلبات الخس مقابل ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقمكما ھو منص
ستنتجتمالیةالوراق األفيواالستثماراتوالذمم المدینة األخرى لمدینون التجاریون والذمم المدینة التي لم یصدر بھا فواتیرا یكن أنھ لم وا

.الموحدة المرحلیة الموجزةالمالیة البیاناتعلى ھناك تأثیر جوھري 

التحوطمحاسبة
تقبل. وكما في تاریخ التطبیق األولي، كانت جمیع عالقات التحوط الحالیة للمجموعة مؤھلة  بة التحوط في المس تطبق المجموعة محاس

مع  یاً تمرة. وتماش یص التغیر في القیمة العادلة للعقد لمعاملتھا على أنھا عالقات تحوط مس تمرت المجموعة في تخص ابقة، اس الفترات الس
بة التحوط للمعیار الدولي إلعداد التقاری من عالقات تحوط التدفقات النقدیة للمجموعة، ومن ثم فإن اتباع متطلبات محاس راآلجل بالكامل ض

للمجموعة.الموحدة المرحلیة الموجزةلیس لھ أي تأثیر جوھري على البیانات المالیة٩المالیة رقم 

بي الدولي رقم  للمعیار المحاس ً ائر الناتجة عن عالقات تحوط التدفقات النقدیة للمجموعة مؤھلة إلعادة ٣٩وفقا ، كانت جمیع األرباح والخس
للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ً ائر. ومع ذلك، وفقا لألرباح أو الخس نیف الحقاً ائر الناتجة ٩التص مین األرباح والخس ، یلزم تض

یة. وإن  مال للموجودات غیر ال ً یا مدرجة مبدئ یة في المبالغ ال مال عة للموجودات غیر ال تریات المتوق یة للمش قد قات الن تدف عن تحوطات ال
وى تحوط الموجودات والمطلوبات المالیة. ویتم تطبیق ھذا التغییر في الفالمجموعة لیس لدیھا  س تقبلیة فقط من تحالیاً اریخ ترات المس

المقارنة.ولیس لھ أي تأثیر على عرض أرقام٩التطبیق األولى للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
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(تتمة)المحاسبیة واإلفصاحات السیاسات التغیرات في٣-٢

(تتمة)المتبعة من قبل المجموعةوالتفسیرات والتعدیالت الجدیدةالمعاییر(أ)   

قدماًمالمدفوعوالمبلغاألجنبیةبالعمالتالمعامالتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرتفسیراتلجنةعنالصادر٢٢رقمالتفسیر
أو(الدخلوأالمصاریفأوالعالقةذيالموجوداتلبنداألوليالتثبیتعندالمستخدمالفوريالصرفسعرتحدیدعندأنھالتفسیریوضح

ھوالمعاملةختارییكونمقدماً،المدفوعبالمبلغیتعلقنقديغیرمطلوباتبندأونقديغیرموجوداتبندتثبیتعنالتوقفعند) منھجزء
أةفیھتقومالذيالتاریخ ًالمدفوعغالمبلعنالناتجالنقديغیرالمطلوباتبندأوالنقديغیرالموجوداتلبنداألوليبالتثبیتالمنش . مقدما

اتأوالدفعاتمنالعدیدوجودحالةوفي تلمةالمقبوض أةعلىیتعینمقدماً،المس لمبلغلقبضأودفعةلكلالمعاملةتاریختحدیدالمنش
ًالمدفوع إن ھذا التفسیر لیس لھ أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة..مقدما

االستثماریةالعقاراتتحویل-٤٠رقمالدوليالمحاسبيالمعیارعلىلتعدیالتا
العقاراتنمأوإلىالتطویر،قیدأواإلنشاءقیدالعقاراتذلكفيبماالعقارات،أحدتحویلالمنشأةعلىیتعینمتىالتعدیالتھذهتوضح

االستثماريالعقارفتعریاستیفاء،عنیتوقفأوالعقار،یستوفيعندمایحدثاالستخدامفيالتغیرأنإلىالتعدیالتھذهوتشیر. االستثماریة
إن ھذه .االستخدامتغیرعلىدلیالًیعدالالعقاراستخدامبشأناإلدارةنیةفيالتغیرمجردوإن. االستخدامتغیرعلىدلیلھناكویكون

التعدیالت لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.

التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد –تصنیف وقیاس معامالت الدفعات على أساس األسھم ٢المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
٢ر المالیة رقم التقاری

الدفعات على أساس األسھم التي تتضمن ٢أصدر مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة التعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
إحدى معامالت فثالثة جوانب رئیسیة: تأثیرات شروط المنح على قیاس معامالت الدفعات على أساس األسھم التي تمت تسویتھا نقداً، وتصنی

الدفعات على أساس األسھم التي لھا خصائص تسویة اللتزامات الضریبة المقتطعة على أساس الصافي، وحساب ما إذا كان التعدیل على 
آت ششروط وأحكام إحدى معامالت الدفعات على أساس األسھم یغیر تصنیفھا من تسویة نقدیة إلى تسویة باألسھم. عند االتباع، یتعین على المن

اء فتطبیق التعدیالت دون إعادة إدراج الفترات السابقة، لكن یُسمح بالتطبیق بأثر رجعي إذا تم اختیاره لجمیع التعدیالت الثالثة وتم استی
ة یإن المجموعة لیس لدیھا معامالت دفعات على أساس األسھم، ومن ثم لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالالمعاییر األخرى. 

الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.

المعیارمعالمالیةاألدوات٩رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارتطبیق٤رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارعلىالتعدیالت
التأمینعقود٤رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدولي

، قبل تطبیق ٩تناقش ھذه التعدیالت المسائل الناتجة عن تطبیق معیار األدوات المالیة الجدید، المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
التعدیالتتوفر. ٤عقود التأمین، والذي یحل محل المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ١٧المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

إن . التصنیفةإعادومنھجیةمن تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة المؤقتاالستثناءالتأمین: عقودتصدرالتيللمنشآتخیارین
ھذه التعدیالت لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.

االستثمارات في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة توضیح أن قیاس الشركات المستثمر فیھا ٢٨المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ةبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم على كل استثمار على حد

ثمار بدئي على أساس كل استاستثماري أو منشأة أخرى مؤھلة، أن تختار، عند التثبیت المیجوز للمنشأة ذات رأس مال توضح التعدیالت أنھ
شأة، التي إذا كانت المن، قیاس استثماراتھا في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.ةعلى حد

ند تطبیق یجوز للمنشأة عمنشأة استثماریة، التي تعد لیست في حد ذاتھا منشأة استثماریة، لدیھا حصة في شركة شقیقة أو مشروع مشترك 
طریقة حقوق الملكیة أن تختار االحتفاظ بقیاس القیمة العادلة المطبق من قبل تلك الشركة الشقیقة أو المشروع المشترك التي تعد منشأة 

ذا الخیار بشكل ھاستثماریة على حصة الشركة الشقیقة أو المشروع المشترك التي تعد منشأة استثماریة في الشركات التابعة. ویتم تنفیذ 
لشركة الشقیقة اأ) یتم تثبیت منفصل لكل شركة شقیقة أو مشروع مشترك التي تعد منشأة استثماریة، في وقت الحق من التاریخ الذي فیھ: (

(ج) وبشكل مبدئي؛ (ب) تصبح الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منشأة استثماریة؛ أو المشروع المشترك التي تعد منشأة استثماریة
یانات إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي تأثیر على الب. الشركة الشقیقة أو المشروع المشترك التي تعد منشأة استثماریة شركة أمتصبح ألول مرة 

المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.
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)تتمة(المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعة أ)(

حذف االعفاءات -اتباع المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم التعدیالت على 
قصیرة األجل لمن یقوم باتباع المعاییر ألول مرة

ألنھا قامت بالغرض ١من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧إي-٣تم حذف االعفاءات قصیرة األجل الواردة في الفقرات إي
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.المقصود منھا. 

بعدمفعولھایسرلمولكناإلصدارقیدوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر)ب(
وضح أعاله)، (كما ھو مالمجموعة، باستثناء المعاییر والتفسیرات التي اتبعتھا المرحلیة الموجزةالموحدةبتاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة

والتفسیرات التالیة كانت قید اإلصدار ولكن لم یسر مفعولھا بعد:والتعدیالتفإن المعاییر

ارعقود١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار ار: اإلیج دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق الی ار ١٦رقمالم ل المعی ل مح یح
بي  یر، اإلیجارعقود١٧الدولي رقم المحاس ادر٤رقموالتفس یراتلجنةعنالص تفس

والقرارإیجار،عقدعلىیحتويالترتیبكانإذامایحددالذيالدولیةالمالیةالتقاریر
ادر١٥رقم یرلجنةعنالص وماتةالخاصالمعاییرتفس اإلیجارعقودعلىبالخص

غیلیة، ادر٢٧رقموالقرارالتش یرلجنةعنالص طبیعةبتقییموالخاصالمعاییرتفس
منالتيالمعامالت كلتتض اري(اإلیجارلعقدالقانونيالش نلفتراتلالمفعولس ویةالس

ماح بالتطبیق المبكر، ٢٠١٩ینایر١بعدأوفيتبدأالتي تطبقأنقبللیسلكن، مع الس
؛)١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارالمنشأة

بةتتغیرال كٍل١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاربموجبالمؤجرمحاس بش
بةعنجوھري بيالمعیاربموجبالحالیةالمحاس تمر. ١٧رقمالدوليالمحاس یس

عیارالمفيكماالتصنیفمبدأنفسباستخداماإلیجارعقودجمیعتصنیففيالمؤجرون
بي اس دوليالمح ارعقودمننوعینبینویفرقون،١٧رقمال ارعقود: اإلیج اإلیج

.التمویلیةاإلیجاروعقودالتشغیلیة

قام (-بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الشقیقة أو مشروعھ المشتركبیع أو مساھمة١٠إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 
ریان مفعول ھذه مجلس ٢٨المعیار المحاسبي الدولي رقمو بیة الدولیة بتأجیل تاریخ س غیر المعاییر المحاس التعدیالت ألجٍل

؛ل)مسمى، لكن في حالة االتباع المبكر للتعدیالت فإنھ یلزم تطبیقھا في المستقب

الدوليالمعیاریحل محل ١٧رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار: التأمینعقود١٧رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار
ري مفعولھ (التأمینعقود٤رقم المالیةالتقاریرإلعداد على فترات إعداد التقاریر یس

نویة والتي تبدأ في أو بعد  مح ٢٠٢١ینایر ١الس مع وجود أرقام المقارنة المطلوبة. یس
ریطة،بالتطبیق المبكر أة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ش ٩أن تطبق المنش

في أو قبل تاریخ تطبیق المعیار الدولي ١٥والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
و؛)ألول مرة١٧إلعداد التقاریر المالیة رقم 

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

یر رقم · رائب الدخل٢٣التفس یرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التقدیرات غیر المؤكدة لض ادر عن لجنة تفس الص
.)٢٠١٩ینایر ١على فترات إعداد التقاریر السنویة والتي تبدأ في أو بعد سري مفعولھ ی(
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(تتمة)المحاسبیة واإلفصاحات السیاسات التغیرات في٣-٢

)تتمة(بعدمفعولھایسرلمولكناإلصدارقیدوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر)ب(

(تتمة))٢٠١٧(التي صدرت في دیسمبر ٢٠١٧–٢٠١٤التحسینات السنویة دورة 
بتقییم تأثیر  ً سیتم اتباعھ إلى الحد الممكن تطبیقھ ، والذي عقود اإلیجار–١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تقوم المجموعة حالیا

تثعلى ، إن وجد، ال تتوقع المجموعة أن یكون التباع ١٦لمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم لناء التأثیر المحتمل المجموعة. باس
الموحدة للمجموعة في المستقبل.على البیانات المالیة الجدیدة أعاله تأثیر جوھري والتفسیرات المعاییر والتعدیالت 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

اإلیراداتتحقق
ةالوقامت بتطبیق١٥رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليلمعیارابإتباعالمجموعة قامت یاس بیةس المالیةالبیاناتإعدادفيالتالیةالمحاس

.الموحدة المرحلیة الموجزة 

لبیع العقاراتالعمالءعقودمناإلیرادات
اسعلىالعمالءعقودمناإلیراداتالمجموعةثبتت رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاركما ظھر في خطواتخمسمننموذجأس
١٥:

لنفاذاینشأ بموجبھ حقوق والتزامات واجبةأكثرأوطرفینبیناتفاقأنھعلىالعقدیعرف: العمیلمعالعقودأوالعقدتحدید-١الخطوة رقم 
.بھاالوفاءیجبعقدلكلمعاییرویحدد

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

.ثالثةأطرافعننیابةًُحصلتالتيالمبالغباستثناء،العمیل بھاوعدت
فإن،لألداءالتزامأكثر منیحتوي على الذيالعقد: بخصوصالعمالءعقودفياألداءاللتزامات المعاملةسعرتخصیص-٤الخطوة رقم 

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

.داءاألالتزامالمنشأةتستوفي)كماأو(ماعنداإلیراداتتثبیت-٥الخطوة رقم 

:التالیةالشروطأحدتحققإذاالوقت،مرورمعاإلیراداتتثبیتوداء األالتزاممجموعةالتستوفي

المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لھا؛ أومتزامنوقتفيعلى ویستھلك العمیلیحصل-١
أو؛تحسین بند الموجوداتأو إنشاءبمجرد یسیطر علیھ العمیلیحسن بند موجوداتأوةالمجموعأداءینشئ-٢
.اآلنحتىنجزالمألداءادفعاتفيملزم حقوللمنشأةمجموعةللبدیلاستخدامذوبند موجوداتةالمجموعأداءینشئال-٣

.داءألاالتزام ما یتم فیھ استیفاءوقتفياإلیراداتتثبیتیتمأعاله،المذكورةالشروطأحدتحققلمالتيبخصوص التزامات األداء
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(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

١٨
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(تتمة)تحقق اإلیرادات

)تتمة(لبیع العقارات العمالءعقودمناإلیرادات
المبلغ أساسعلىالتي وعدت بھا، ینشأ عن ذلك بند موجودات العقدالخدماتأوالسلعتقدیمخاللمناألداء اللتزامالمجموعةاستیفاء عند

المثبت تنشأ مطلوبات العقد.اإلیراداتمبلغالمبلغ المقبوض من العمیلیتجاوزعندما . المحقق من خالل األداء

تحق القبض، مع األخذ بعین االعتبار البنود التعاقدیة المحددة تثناء لدفعاتلیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المس باس
رائب وم. تقالض ي أم كووم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید فیما إذا كانت تعمل والرس . كیلكمورد رئیس

في جمیع ترتیبات إیراداتھا.كمورد رئیسياستنتجت المجموعة بأنھا تعمل 

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

للشراءبرنامج االستئجار 
ًالمبیعاتمعالجةیتم  كما یلي:للشراءاالستئجارحسب برنامج محاسبیا

ًالتأجیردخلمعالجةیتم · بالشراءاالیجارخالل فترة محاسبیا ؛على أساس طریقة القسط الثابت إلى أن یتخذ المستأجر قراراً
بالشراء یتم تثبیت البیع حسب سیاسة تثبیت اإلیرادات الخاصة ببیع العقارات كما ھو مذكور أعاله· و؛عندما یتخذ المستأجر قراراً
العقار.شراءتوجب على المستأجر دفعھ عندما یقرر عند تثبیت البیع فإن اإلیرادات ھي المبلغ الم·

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

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

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

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

التطویرخدمات
مرحلةلىإبالرجوعمعقولةبصورةالمعاملةعوائدتقدیریمكنعندماالعقاري التطویر مشاریع إدارة خدمات تقدیم مناإلیراداتتثبیتیتم

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

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

ومات  ول على خص تبدال النقاط للحص ولأو وحدات الترفیھ في المجموعة. یمكن اس ل محدد حد أدنى إلى بعد الوص لعدد النقاط التي حص
اقیمتھلساٍوملمبلغ المخصص للنقاط ابحیث یكونوالنقاط الصادرة، قطاع الضیافةمنیراداتاإلضمنالعائدعلیھا العمیل. یتم تخصیص 

ادات عندما رالعادلة. یتم تحدید القیمة العادلة للنقاط من خالل تطبیق التحلیل اإلحصائي. یتم تأجیل القیمة العادلة للنقاط الصادرة وتثبیتھا كإی
یتم استبدال النقاط.
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الموجودات الثابتة
جل  تھالك المتراكم وأي انخفاض في القیمةبالتكلفة الموجودات الثابتةتس االس اً ط الث.ناقص اس طریقة القس تھالك على أس ب االس ابت یحتس

على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة كما یلي:

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

سنة٤٥-١٠مباني
سنوات٥–٢الكمبیوتر والمعدات المكتبیةأجھزة 

سنة٢٠–٣اآلالت والمكائن والمعدات الثقیلة
سنوات٥-٣سیارات

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

للتأكد واألراضيال یتم احتساب استھالك على ً األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام وطریقة االستھالك دوریا
المتوقع للمزایا االقتصادیة من ھذه الموجودات.للنموذجمن أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة 

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

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

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

یلھالدخل الموحد المرحليفي بیان في القیمةاالنخفاض تكالیفیمثل. إن المبلغ الممكن تحص ً ا ودات الثابتةبیع الموجالقیمة العادلة ناقص
تكالیف البیع تمثل. أیھما أعلىماستخدالاقیمةو ً ثناء سیر األعمال أالمبلغ الممكن تحصیلھ من بیع الموجودات الثابتة إن القیمة العادلة ناقصا

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

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

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

أي استھالك متراكم وأي  ً لقسط . ویتم تحمیل االستھالك على أساس طریقة الالنخفاض في القیمةخسائر متراكمة االستثماریة بالتكلفة ناقصا
الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام كما یلي:

سنة٤٥-١٠المباني
سنوات١٠-٤وتركیبات وغیرھاأثاث 

سنوات١٠-٣موجودات ثابتة

ال یتم تحمیل استھالك على األراضي واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. 

االستھالك بصورة دوریة للتأكد من أن طریقة وفترة االستھالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزایا طریقة یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام و
.الموجوداتاالقتصادیة من ھذه 
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(تتمة)العقارات االستثماریة
ح بالبدء في  تخدام موض تثماریة إلى عقارات لغرض التطویر فقط عندما یكون ھناك تغییر في االس یتم تحویل العقارات من عقارات اس

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

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

الممكن . إن صافي سعر البیع ھو المبلغأیھما أعلىوقیمة االستخدامإن المبلغ الممكن تحصیلھ یمثل صافي سعر بیع العقارات االستثماریة 
التكالیف ذات الصلةتحصیلھ من بیع العقارات االستثماریة حسب األسعار السائدة في السوق ً ي القیمة الحالیةھقیمة االستخدامبینماناقصا

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

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

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

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

محددة أو غیر محددة.

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

ریر مالیة. إن التغیرات في أعمار االستخدام المتوقعة أو النموذج غیر الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األقل في نھایة كل فترة تقا
كل الم منة في بند الموجودات یتم مراعاتھا لتغییر فترة وطریقة اإلطفاء، بالش تقبلیة المتض ادیة المس تھالك للمزایا االقتص ئم، الالمتوقع لالس

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

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

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

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

غیر محددةالشھرة
غیر محددةالعالمة التجاریة

سنوات٥العالقة مع العمالء
سنوات٣البرمجیات

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

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

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

عالقة.وتكالیف اإلنشاء غیر المباشرة والتكالیف األخرى ذات ال

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

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

ر على أساس سنوي.المدرجة للعقارات لغرض التطویالقیمقوم اإلدارة بمراجعة ت

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

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

أداة تحوط، في ذه ك إالھ ة ف ان حال ت في بی ت التثبی دخل ن توقی ة. تقوم المجموعة المرحلي الموحد ال ة التحوطی ة العالق د على طبیع یعتم
العمالت األجنبیة لاللتزامات المؤكدة (تحوطات التدفقات النقدیة).أسعارأسعار الفائدة ومخاطربتصنیف المشتقات كتحوطات لمخاطر

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

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

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

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

القیمة العادلةتحوطات 
رة في  نفة والتي تؤھل كتحوطات للقیمة العادلة یتم تثبیتھا مباش تقات المص ،الموحد المرحليخلالدبیان إن التغیرات في القیمة العادلة للمش

أنھ العائد إلى المخاطر المتحوطة. إن التغیر في القیمة لبند الموجودات أو بند المطلوباتمع أیة تغییرات في القیمة العادلة  المتحوط بش
أنھ العائد إلى المخاطر المتحوطة یتم تثبیتھ في خط بیان  املالعادلة ألداة التحوط والتغیر في البند المتحوط بش لموحد المرحلياالدخل الش

المتعلق بالبند المتحوط بشأنھ.

بة التحوط عندما  الحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا أو تنتھي مدتھا أو تتنھي المجموعة عالقة التحوط وعندما یتم إیقاف محاس ، أو فذنتنتھي ص
توفي عندما ال  بة التحوط. تس روط محاس أنھ الناتج من المخاطر المتحوطة ش بة للبند المتحوط بش إن تعدیل القیمة العادلة للمبلغ المدرج بالنس

من ذلك التاریخ.وحد المرحليالمالدخلیتم إطفاؤه في بیان 
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تحوطات التدفقات النقدیة
نفة والمؤھلة كتحوطات للتدفقات النقدیة یتم الجزء الفعال من إن  تقات المص امل الدخلیانبفيتثبیتھالتغیرات في القیمة العادلة للمش الش

ائرالموحد المرحلي رة في بیان . إن األرباح أو الخس مبالغ المثبتة . إن الالموحد المرحليالدخلالمتعلقة بالجزء غیر الفعال یتم تثبیتھا مباش
في بیان  شاملالدخلسابقاً ي تم فیھا تثبیت في الفترات التالموحد الدخلوالتي تم تجمیعھا في حقوق الملكیة یعاد تصنیفھا في بیان الموحد ال

ر المتحوط في بیان  املالدخل، بنفس خط بیان الموحد المرحليالدخلالعنص أنھ. مع ذلك، فإنالموحد المرحليالش كبند مثبت متحوط بش
المتراكمة رالمعاملة المتوقعة التي تم التحوط بشأنھا تنتج بتثبیت بند موجودات غیر مالي أو بند مطلوبات غیر مالي، فإن األرباح أو الخسائ

في حقوق الملكیة یتم تحویلھا من حقوق الملكیة وإدراجھا في القیاس األولي لتكلفة بند موجودات غیر مالي أو بند مطلوبات غیر م لي.اسابقاً

بة التحوط عندما الحیة أداة التحوط أو یتم بیعھا أو تنتھي مدتنھي المجموعة عالقة التحوط وعندمایتم إیقاف محاس ، أو نفذتتھا أوتنتھي ص
على أداة التحوط المثبتة في حقوق الملكیة یتم االحتفاظ بھا ھناك متراكمةشروط محاسبة التحوط. إن أیة أرباح أو خسائر تستوفيعندما ال 

عة  لدخل الموحد المرحليیتم تثبیتھا في بیان وحتى حدوث المعاملة المتوق بح من غیر المتوقع حدوث معاملة التحا فإن وط. عندما یص
الدخل الموحد المرحلي.بیان تثبیتھا مباشرة في األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة في حقوق الملكیة یتم 

خیار البیع على الحصص غیر المسیطرة
یطرة بند مطلوبات مالي. ویتم في البدایة  ص غیر مس طة حص ركة التابعة المحتفظ بھا بواس ص الش أ عن خیار البیع الخطي على حص ینش

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

الموجودات المالیة
راء أو بیع تاریخ المتاجرة عند إجراء معاملةبوالتوقف عن تثبیتھا كموجودات مالیةیتم تثبیت جمیع الموجودات المالیة  موجوداتبندش

المالي خالل جدول زمني معلن من قبل السوق المعني. یتم قیاس الموجودات المالیة بند الموجوداتمالي بموجب عقد تتطلب شروطھ تسلیم 
تكالیف المعامالت باستثناء الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  ن أو مل األخرىخل الشامدبنود الفي البدایة بالتكلفة، زائداً

كل كامل ھا في البدایة بالقیمة العادلة. الحقاً، یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة المثبتة بش ائر التي تم قیاس بالتكلفة ماإخالل األرباح أو الخس
المطفأة أو بالقیمة العادلة.

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

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

عر المتغیر والودائع إن الق یرةیمة العادلة للس ات االئتمانیة ھي القیم المدرجة بھا. إن القیمة المدرجة ھي تكلفة الودیعة القص س في المؤس
و الیب التدفقات النقدیة المخص تخدام أس تحقة. إن القیمة العادلة للودائع التي تترتب علیھا فوائد ثابتة یتم تقدیرھا باس مموالفائدة المس ة. تخص

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

تصنیف الموجودات المالیة
تقة وتفي بتعریف "حقوق الملكیة"  نیف الموجودات المالیة فإن األداة المالیة ھي "أداة حقوق الملكیة" إذا كانت غیر مش ألغراض تص

بي الدولي رقم  دَر (بموجب المعیار المحاس تثناء بعض األدوات األدوات المالیة: العرض–٣٢للمص تقة القابلة للبیع) باس غیر المش
یة من قبل المَصدر. إن جمیع الموجودات المالیة غیر المشتقة األخرى ھي "أدوات دین".المعروضة كحقوق ملك
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استثمارات حقوق الملكیة
امل  ھا بالقیمة العادلة إما من خالل بنود الدخل الش تثمارات حقوق الملكیة یتم قیاس إن جمیع الموجودات المالیة التي ھي عبارة عن اس

ائر. ویعتبر ھذا خیار غیر قابل لإللغاء اتخذتھ المجموعة عند اإلتباع المبكر للمعیار الدولي إلعد د ااألخرى أو من خالل األرباح أو الخس
المرحلة األولى أو ستتخذه عند االستحواذ الالحق الستثمارات حقوق الملكیة إال إذا كانت استثمارات حقوق الملكیة –٩ریر المالیة رقم التقا

ائر تبعاد محتفظ بھا للمتاجرة وفي ھذه الحالة یجب أن تقاس بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس ائر من اس .إن األرباح أو الخس
استثمارات حقوق الملكیة ال یتم تدویرھا. إن دخل توزیعات أرباح جمیع استثمارات حقوق الملكیة یتم تسجیلھا من خالل بیان الدخل الموحد

.المرحلي

أدوات الدین
قط إذا:تصنیفھا بالتكلفة المطفأة. یتم تصنیفھا بالتكلفة المطفأة فیتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إال إذا تم

تم االحتفاظ ببند الموجودات ضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ ببند الموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة و·
ي والفائدة علإذا كانت البنود التعاقدیة ألداة الدین تؤدي، بتواریخ محددة، إلى تدفقات نقدیة ت· اس ر على دفعات للمبلغ األس ى قتص

المبلغ األساسي القائم.

النقدیة وشبھ النقدیة
حق من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع القصیرة األجل التي تستالنقدیة وشبھ النقدیة تتألفلغرض بیان التدفقات النقدیة، 

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

فواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونال
المخصص للمبالغ المشكوك في تحصیلھفواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونالظھر ی ً ا. بقیمة الفاتورة األصلیة ناقصا

تجاریونالنونمدیعندما یصبح ال. حسب الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینةیتم تكوین مخصص للمبالغ المشكوك في تحصیلھا 
لة مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. إن المبالغ المحصغیر قابلة للتحصیل، یتم شطبھافواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممالو

والتي تم شطبھا في وقت سابق، یتم تحویلھا إلى  ً بیان الدخل الموحد المرحلي.الحقا

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

نفة صنھایة فترة إعداد التقاریر. تشكل بنود صرف العمالت األجنبیة جزء من أرباح أو خسائر قیمتھا العادلة. بالنسبة للموجودات المالیة الم
رف العمالت األجنبیة ائر، یتم تثبیت بنود ص بالموحد المرحليالدخلبیانفي بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخس ة للموجودات . بالنس

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

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

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

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

ترتیب تمریرري لطرف ثالث بموجب النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوھ
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(تتمة)التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة كموجودات مالیة
:تقوم المجموعة بتحویل حقوقھا للحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات وإما·

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

السیطرة على بند الموجودات.

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

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

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ت قیمتھ. إذا وغیر الماليبند الموجودات تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم فیما إذا كان ھناك دلیل بأن  جد أي قد انخفض

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

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

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

ًبند الموجوداتوالمخاطر المقتصرة على  ستخدام نموذج التقییم المناسب. یتم تثبی. أثناء تحدید القیمة العادلة ناقصا ت ھذه تكالیف البیع، یتم ا
االحتسابات بمضاعفات تقییم أسعار أسھم الشركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القیمة العادلة المتوفرة األخرى.

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

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

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

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

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة
نیف  لجوھر االتفاقیات التعاقدیة. یتم تص یة أو كأدوات حقوق ملكیة وفقاً لدین وحقوق الملكیة إما كمطلوبات مال نیف أدوات ا یتم تص

بةا من نطاق معیار المحاس كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو ٩رقم إلعداد التقاریر المالیةلدوليالمطلوبات المالیة ض
الخسائر أو قروض وسلفیات أو أدوات مشتقة حسبما یكون مناسباً. تحدد المجموعة تصنیف المطلوبات المالیة عند التثبیت األولي. 
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(تتمة)المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة

واآلخرونالدائنون التجاریون 
ستلمت المجموعة فواتیر من الموردین أو ل میتم تثبیت المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء ا

تستلم.

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

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

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

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

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

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

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

أو، عندما یكون مناسباً، فترة أقصر.

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

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

.المرحليالموحد

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

المستقبلیة.الخسائر المنخفضة القیمة التي تتعلق بالشھرة في الفترات

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٢٨

المعلومات القطاعیة-٣

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

المرحلیة الموجزة . 

قطاعات األعمال
یة لألعمال، وبالتحدید، القطاع العقاري (تطویر وبیع ال قق (كوندومنیومألغراض إداریة، تم تنظیم المجموعة في ثالث قطاعات رئیس ش

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

بمتطلبات معیار التقاریر القطاعیة حسب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة بمفردھاالقطاعات األخرى تشتمل على األعمال التي ال تفي 
غیلیةالقطاعات ال–٨رقم  ركات وتكنولوجیا المعلوماتارة العقارات والمرافق. ھذه األعمال تمثل خدمات إدتش تثمارات في ش واالس

الخدمات المالیة.

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

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

جوھري على نتائج المجموعة.

تمل الق طة األعمال والعملیات داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة ویش تمل القطاع المحلي على أنش طة األعمال یش طاع الدولي على أنش
والعملیات خارج اإلمارات العربیة المتحدة.



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٢٩

(تتمة)المعلومات القطاعیة-٣

قطاعات األعمال
تمل اھماتواإلیراداتعنمعلوماتعلىالتالیةالجداولتش وصأخرىقطاعیةومعلوماتالمس تةلفترتياألعمالقطاعاتبخص الس
فيكمااألعمالقطاعاتبخصوصوالمطلوباتالموجوداتعرضوتم٢٠١٧یونیو٣٠و٢٠١٨یونیو٣٠فيالمنتھیتینأشھروالثالثة

.٢٠١٧دیسمبر٣١و٢٠١٨یونیو٣٠

التأجیر واألنشطة 
اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أشھر المنتھیة في فترة الستة
:٢٠١٨یونیو٣٠

اإلیرادات
یرادات من عمالء خارجییناإل

٧٫٤٧١٫٢٣٨---٧٫٤٧١٫٢٣٨الوقتمروربعد-
نقطة زمنیة محددة/يف-

٤٫٠٠٢٫٨٥٩-٤٦٦٫٩٩٠٢٫٧٣٩٫١١٩٧٩٦٫٧٥٠إیرادات االیجار

١١٫٤٧٤٫٠٩٧-٧٫٩٣٨٫٢٢٨٢٫٧٣٩٫١١٩٧٩٦٫٧٥٠
النتائج

٢٫٩٩٩٫٦٧٠١٫٤٧٤٫٢٩٨٦٨٫٢٠٤٤٨٫٨٢٣٤٫٥٩٠٫٩٩٥للفترةالمساھمات 

مصاریف بیعیة وعمومیة
)٤٣٦٫١٩٩(وإداریة غیر مخصصة

،دخل تمویل غیر مخصص
١٥٨٫١٩٦بالصافي

٫٩٩٢٫٣١٢٤قبل الضریبةللفترة األرباح 

المعلومات القطاعیة األخرى
المصاریف الرأسمالیة

والعقارات(الموجودات الثابتة
٣٠٣٫٨٩٥٢٫٣٠٤٫٠٢٣٤٤٠٫٨٥٨٢٠٠٫٢٢٤٣٫٢٤٩٫٠٠٠)االستثماریة

االستھالك
والعقارات (الموجودات الثابتة 

٨٤٫١٠٩٣٢٦٫٣٨٢١٣٩٫١٠٦٢٧٫٩٧٢٥٧٧٫٥٦٩)االستثماریة



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٠

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

قطاعات األعمال (تتمة)
التأجیر واألنشطة 

اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

أشھر المنتھیة في فترة الثالثة
:٢٠١٨یونیو٣٠

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٣٫٩٠٣٫٩٠٤---٣٫٩٠٣٫٩٠٤الوقتمروربعد-
نقطة زمنیة محددة/يف-

١٫٩٨٣٫٩٧٠-٢٨١٫٠٥٨١٫٣٥٧٫١٩٩٣٤٥٫٧١٣إیرادات االیجار

٥٫٨٨٧٫٨٧٤-٤٫١٨٤٫٩٦٢١٫٣٥٧٫١٩٩٣٤٥٫٧١٣
النتائج

١٥٫٥٥٧٢٫٣٤١٫٥٧٦)٢٠٫٤٨١(١٫٦٢٧٫٥٢٠٧١٨٫٩٨٠المساھمات للفترة

مصاریف بیعیة وعمومیة
)٢٢٧٫٢٠٧(وإداریة غیر مخصصة

دخل تمویل غیر مخصص،
٩٧٫٦٦٠بالصافي

٢٫٢١٢٫٠٢٩األرباح للفترة قبل الضریبة

الموجودات والمطلوبات
٢٠١٨یونیو٣٠فيكما

٧٦٫١٦١٫١٠٨٢٤٫٥٠٩٫٦٨٢٧٫٨٩٦٫١١٩٣٫٨٥٣٫٤٢٩٤٢٠٫٣٣٨٫١١٢الموجودات القطاعیة

٤٢٫٧٨٥٫٠٥٨١٠٫٩٥٤٫٤٩٣١٫١٩١٫٣٢١٦٢٠٫٤٠٨٥٥٫٥٥١٫٢٨٠المطلوبات القطاعیة



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣١

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

قطاعات األعمال (تتمة)

التأجیر واألنشطة 
اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھم

فترة الستة أشھر المنتھیة في
:٢٠١٧یونیو ٣٠

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٤٫١٣٩٫٥٧٩---٤٫١٣٩٫٥٧٩بعد مرور وقت-
٣٫٧٢٦٫٨٦٨-٧١١٫٣٥٣٢٫٢٢٨٫٧٩٠٧٨٦٫٧٢٥إیرادات اإلیجار/في نقطة زمنیة محددة-

٧٫٨٦٦٫٤٤٧-٤٫٨٥٠٫٩٣٢٢٫٢٢٨٫٧٩٠٧٨٦٫٧٢٥
النتائج

١٫٨٨٢٫٨٩٣١٫٤٢٨٫٦٤٦١٥٥٫٣١٩٦٥٫٢١٥٣٫٥٣٢٫٠٧٣المساھمات للفترة

مصاریف بیع وعمومیة وإداریة
)٤٣٥٫٥٧٤(غیر مخصصة

٦٠٫٥٧٠دخل تمویل غیر مخصص، صافي

٣٫١٥٧٫٠٦٩األرباح قبل الضریبة للفترة

المعلومات القطاعیة األخرى
رأسمالیة (الموجودات الثابتةالمصاریف ال

١٣١٫٠٤٨١٫٤٣٧٫٨٠١٣٩٧٫٨٦٥٥٤٫٥١٣٢٫٠٢١٫٢٢٧والعقارات االستثماریة)

االستھالك (الموجودات الثابتة
٨٥٫٦٣٤٢٥٨٫٩٩٣١٢٦٫٥١٢٢٨٫٦٨١٤٩٩٫٨٢٠والعقارات االستثماریة)



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٢

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

قطاعات األعمال (تتمة)
التأجیر واألنشطة 

اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
:٢٠١٧یونیو ٣٠

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

١٫٩٦٢٫٩٤٤---١٫٩٦٢٫٩٤٤بعد مرور وقت-
١٫٨٣١٫٠٦١-٤٠٧٫٨١٨١٫٠٧٣٫٨٨٧٣٤٩٫٣٥٦/إیرادات اإلیجارفي نقطة زمنیة محددة-

٣٫٧٩٤٫٠٠٥-٢٫٣٧٠٫٧٦٢١٫٠٧٣٫٨٨٧٣٤٩٫٣٥٦
النتائج

١٫٢٠٦٫١٨٥٦٥٢٫٠٢٩٢٤٫٥٩٢٤٧٫٤٦٥١٫٩٣٠٫٢٧١المساھمات للفترة

مصاریف بیع وعمومیة وإداریة
)٢٣٧٫٢٤٢(غیر مخصصة

١٧٫٠٢٥دخل تمویل غیر مخصص، صافي

١٫٧١٠٫٠٥٤األرباح قبل الضریبة للفترة

الموجودات والمطلوبات
(مدققة)٢٠١٧دیسمبر٣١فيكما

٧٩٫١٧٥٫٥٣٦٢١٫٩٥٩٫٩٦٩٧٫٤٣٣٫٤١٠٤٫١٨٣٫٠١٥١٫٩٣٠١١٢٫٧٥الموجودات القطاعیة

٤٣٫٤٣٨٫٣٩٧١٠٫٠٤٤٫٥٠٤١٫١٣٨٫٢٠٤٥٣٩٫٥٠٢٠٫٦٠٧٥٥٫١٦المطلوبات القطاعیة



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٣

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

القطاعات الجغرافیة
تة ولفترتيتشتمل الجداول التالیة على معلومات عن اإلیرادات والمعلومات القطاعیة األخرى ٢٠١٨یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیتین في الس

.٢٠١٧دیسمبر ٣١و ٢٠١٨یونیو ٣٠. تم عرض بعض المعلومات عن الموجودات للقطاعات الجغرافیة كما في ٢٠١٧یونیو٣٠و

المجموعالدولیةالمحلیة
ألف درھمألف درھمألف درھم

:٢٠١٨یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٦٫٥٩٩٫٢٢٨٨٧٢٫٠١٠٧٫٤٧١٫٢٣٨بعد مرور الوقت-
٣٫٧٨٧٫٤٦٨٢١٥٫٣٩١٤٫٠٠٢٫٨٥٩إیرادات اإلیجار/ في نقطة زمنیة محددة-

١٠٫٣٨٦٫٦٩٦١٫٠٨٧٫٤٠١١١٫٤٧٤٫٠٩٧
المعلومات القطاعیة األخرى

٣٫٠١٥٫٧٧٦٢٣٣٫٢٢٤٣٫٢٤٩٫٠٠٠الثابتة والعقارات االستثماریة)المصروفات الرأسمالیة (الموجودات 

:٢٠١٨یونیو٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٣٫٤٧٣٫٠٤٤٤٣٠٫٨٦٠٣٫٩٠٣٫٩٠٤بعد مرور الوقت-
١٫٨٨٤٫٧٤١٩٩٫٢٢٩١٫٩٨٣٫٩٧٠إیرادات اإلیجار/ في نقطة زمنیة محددة-

٥٫٣٥٧٫٧٨٥٥٣٠٫٠٨٩٥٫٨٨٧٫٨٧٤
الموجودات

٢٠١٨یونیو٣٠كما في 
٧٠٫٤٨٩٫٩٤٠٣٧٫٢٠٣٫٠٢٧١٠٧٫٦٩٢٫٩٦٧الموجودات القطاعیة

١٫٨٨٢٫٠٤٣٢٫٨٤٥٫٣٢٨٤٫٧٢٧٫٣٧١في شركات شقیقة ومشاریع مشتركةاتاستثمار

٧٢٫٣٧١٫٩٨٣٤٠٫٠٤٨٫٣٥٥١١٢٫٤٢٠٫٣٣٨إجمالي الموجودات



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٤

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

)تتمة(القطاعات الجغرافیة

المجموعالدولیةالمحلیة
ألف درھمألف درھمألف درھم

:٢٠١٧یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٣٫٠٧٣٫١٦٤١٫٠٦٦٫٤١٥٤٫١٣٩٫٥٧٩بعد مرور الوقت-
٣٫٠٤٣٫٥٥٥٦٨٣٫٣١٣٣٫٧٢٦٫٨٦٨إیرادات اإلیجار/ نقطة زمنیة محددةفي -

٦٫١١٦٫٧١٩١٫٧٤٩٫٧٢٨٧٫٨٦٦٫٤٤٧
المعلومات القطاعیة األخرى

١٫٥٧٥٫٩٩١٤٤٥٫٢٣٦٢٫٠٢١٫٢٢٧المصروفات الرأسمالیة (الموجودات الثابتة والعقارات االستثماریة)

:٢٠١٧یونیو٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

١٫٤٧٨٫٦٩٢٤٨٤٫٢٥٢١٫٩٦٢٫٩٤٤بعد مرور الوقت-
١٫٤١٦٫١٤٩٤١٤٫٩١٢١٫٨٣١٫٠٦١إیرادات اإلیجار/ في نقطة زمنیة محددة-

٢٫٨٩٤٫٨٤١٨٩٩٫١٦٤٣٫٧٩٤٫٠٠٥

الموجودات
(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في 

٧٠٫٦٦٦٫٨٧٥٣٧٫٣٦١٫٠٩٣١٠٨٫٠٢٧٫٩٦٨القطاعیةالموجودات 
االستثمارات في شركات شقیقة 

١٫٩٠١٫٢٢٨٢٫٨٢٢٫٧٣٤٤٫٧٢٣٫٩٦٢مشتركةومشاریع 

٧٢٫٥٦٨٫١٠٣٤٠٫١٨٣٫٨٢٧١١٢٫٧٥١٫٩٣٠إجمالي الموجودات



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٥

الموجودات المحتفظ بھا للبیع-٤

إعمار إم جي إف الند لیمتد(أ)

میت(الھندفيدلھيفيالعلیاالمحكمةلدىترتیبمخططالمجموعةقدمت،٢٠١٦في الاالخطة"وس ال") نفص عملیاتعنلالنفص
ركة یطرت إعمار إم جي إف الند لیمتد،ش ًھا.عملیاتعلىوس لیةاالتفاقیةتعدیلتم، ٢٠١٦مایو ١٨وبتاریخ لذلك،وفقا روعاألص للمش

علیھ، سیطرت اإعمار إم جي إف الند لیمتد،شركةتأسیسعقدووالنظام األساسيالمشترك م إعمار إشركةعملیاتعلىلمجموعةوبناًء
.جي إف الند لیمتد

ال،خطةمنكجزء رةًالمرتبطةوالمطلوباتالموجوداتبعضتحویلعلىالمجموعةوافقتاالنفص مجموعة("الموجوداتتلكمعمباش
إعمارلشركةالرئیسیةوالمطلوباتالموجوداتفئاتإن.إعمار إم جي إف الند لیمتدشركةضمنأخرىمروجةمجموعةإلى") االستبعاد

:التاليالنحوعلىھيللبیعبھاكمحتفظوالمصنفةلیمتدالندإفجيإم

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الموجودات
٢٥٦٫١٦٩٢٧٤٫٦٥٢موجودات ثابتة

٤٫٥٠٧٫٥٨٣٤٫٩١٩٫٥٥٣تطویرالعقارات لغرض 
أخرى ٢٦٨٫٥١٤٣٢٦٫٩٩٧موجودات وذمم مدینة وودائع ومصاریف مدفوعة مقدماً

٥٫٠٣٢٫٢٦٦٥٫٥٢١٫٢٠٢إجمالي الموجودات

المطلوبات
٣٧١٫٥٦٠٣٩٨٫٧٠٤قروض وسلفیات یترتب علیھا فوائد

٢٫٠٤٠٫٦٣١٢٫١٩٠٫٦٤٣ذمم دائنة تجاریة وأخرى
من العمالء ٨٤٫٦٨١٩٠٫٧٨٩دفعات مقدماً

٫٨٧٢٫٤٩٦٢٢٫٦٨٠٫١٣٦إجمالي المطلوبات

صافي الموجودات المرتبطة مباشرةً
٥٣٥٫٣٩٤٫٢٢٫٨٤١٫٠٦٦شركة إعمار إم جي إف الند لیمتدبمجموعة استبعاد 

ائر ھامة تم تثبیتھا في بیان الدخل  امل الموحد المرحليالموحدلم یكن ھناك أرباح أو خس عالقة اليذالمرحليأو في بیان الدخل الش
بمجموعة استبعاد شركة إعمار إم جي إف الند لیمتد.

اءوافق تبعادمجموعةلتحویلخطةعلىإم جي إف الند لیمتدإدارةمجلسأعض ركةاالس ،٢٠١٨ینایر٨في. إم جي إف الند لیمتدلش
ركاتلقانونالوطنیةالمحكمةوافقت الخطةعلىالش ركةقدمت. االنفص ةإم جي إف الند لیمتدش ٢٠١٨ینایر١٨فيالمراجعةعریض
روريأنھعلىتنص ادرالطلبفيالتعدیالتبعضإجراءمن الض ركاتلقانونالوطنیةالمحكمةعنالص بلقمنقبولھتموالذي،الش

الخطةوتمت الموافقة على المحكمة یونیو ٣٠المالي للفترة المنتھیة في إعداد التقریروالذي یتبع تاریخ٢٠١٨یولیو ١٦بتاریخاالنفص
٢٠١٨.



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٦

الموجودات المحتفظ بھا للبیع (تتمة)-٤

إعمار جیجا ھولدینغ لیمتد) ب(

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

المسبقةالشروطتستوفلم،٢٠١٨یونیو٣٠فيكما . باكستانكراتشي،فيالمجموعةمن قبلبھامحتفظ الألراضيمقابل اھولدینغ لیمتد 
لموجوداتا"بموجب بنداالستبعادمجموعةمناًجزءتشكلالتيوالمطلوباتالموجوداتعناإلفصاحتم. التحویلیتمولمالتحویلإلتمام

.لمرحليابھا للبیع" في بیان المركز المالي الموحدمحتفظالمصنفة كالموجودات المطلوبات المرتبطة ب"و" للبیعبھامحتفظالمصنفة ك

:التاليالنحوعلىھي٢٠١٨یونیو٣٠كما في للبیعبھاكمحتفظوالمصنفةاالستبعادمجموعةلالرئیسیةوالمطلوباتالموجوداتفئاتإن

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الموجودات
٩٠٫٧٥٥٩٥٫٧٩٠تطویرالعقارات لغرض 

٩٠٫٧٥٥٩٥٫٧٩٠الموجوداتإجمالي 

المطلوبات
١٠٠٫٧٦٤١٠٤٫٠٨٦ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٠٠٫٧٦٤١٠٤٫٠٨٦إجمالي المطلوبات

المرتبطة مباشرةًالمطلوباتصافي 
١٠٫٠٠٩٨٫٢٩٦لیمتدنغیھولدجي إيشركة إعمار بمجموعة استبعاد 

ائر ھامة تم تثبیتھا  امل الموحد المرحليفي بیان الدخل الموحدلم یكن ھناك أرباح أو خس بھذه ة عالقاليذالمرحليأو في بیان الدخل الش
.الموجودات



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٧

(تتمة)الموجودات المحتفظ بھا للبیع-٤

شركة إعمار الشرق األوسط المحدودة) ج(

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

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

ء من ھذه ، لم یتم االنتھا٢٠١٨یونیو٣٠یخضع تحویل األسھم إلى المجموعة لبعض النقاط والشروط المحددة في اتفاقیة االنفصال. كما في 
تبعاد  اح عن الموجودات والمطلوبات المتعلقة بمجموعة اس علیھ، تم اإلفص ھم إلى المجموعة. ویناًء روط، ولم یتم تحویل األس النقاط والش

للبیع" ھا بمحتفظ الالموجودات بھا للبیع" وبند "المطلوبات المرتبطة بمحتفظتحت بند "الموجودات الإعمار الشرق األوسط المحدودةشركة 
.المرحليفي بیان المركز المالي الموحد

یة لموجودات ومطلوبات  ركة إن الفئات الرئیس تبعاد ش ط المحدودةمجموعة اس رق األوس نفة كمحتفظ بھا للبیع إعمار الش ٣٠ي كما فالمص
ھي كالتالي:٢٠١٨یونیو

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الموجودات
٩٢٣٫٤٢٧٩٢٥٫١٤٩تطویرالعقارات لغرض 

١٦٫٤٦٩١٣٫٣٢٥ومدینون آخرونمدینون تجاریون 

٩٣٩٫٨٩٦٩٣٨٫٤٧٤إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٥٧٥٫٨٦١٥٧٥٫٥٩١دائنون تجاریون وآخرون 

من العمالء ٢٠٫٦٧٩٢٠٫٨٨١مبالغ مدفوعة مقدماً

٥٤٠٫٥٩٦٥٩٦٫٤٧٢المطلوباتإجمالي 

بمجموعة استبعادمرتبطة مباشرةًصافي الموجودات ال
٣٤٣٫٣٥٦٣٤٢٫٠٠٢شركة إعمار الشرق األوسط المحدودة

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

ع.م.شمولزإعمار(د)
ركة على المدى الطویل. وبناًء٢٠١٧خالل  تراتیجیة أعمال الش ب اس یة التي ال تناس اس ، حددت المجموعة بعض الموجودات غیر األس

تثمارات منھا. وفي لتحدید بعض وحدات التجزئة علیھ، تم حب االس مبر ٣١س نیف عقارات٢٠١٧دیس افي قیمة ، تم تص تثماریة بص اس
ة بمبلغ  درج ا للبیع.١٤٫٦٢٣م ا محتفظ بھ ة في ألف درھم على أنھ ت ٢٠١٨یونیو ٣٠خالل الفترة المنتھی ام ة، ق ذه المجموع ببیع ھ
جلتألف درھم ٦٣٫٥٠٠العقارات بمبلغ  من كدخل آخرتثبیتھاتموالتيدرھم،ألف٤٨٫٨٧٧بمبلغأرباحوس الموحد الدخلبیانض

.حليالمر



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٨

اإلیراداتوتكالیفاإلیرادات -٥
فيالثالثة أشھر المنتھیةفيالستة أشھر المنتھیة

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
:اإلیرادات

اإلیرادات من بیع العقارات
٣٫٩١٨٫٠٢٧٣٫٥٥٦٫٧٧٣١٫٩٤٧٫٢٤٥١٫٨٣١٫٩٩٧الكوندومونیوم)بیع شقق المجمعات السكنیة (

٣٫٣٨٠٫٨١٢٩٤٠٫٥٨٠١٫٨٨٣٫٢٧٠٤٠٨٫٨١٦بیع فیالت
٦٣٩٫٣٨٩٣٥٣٫٥٧٩٣٥٤٫٤٤٧١٢٩٫٩٤٩بیع الوحدات التجاریة وقطع األراضي وأخرى

٧٩٦٫٧٥٠٧٨٦٫٧٢٥٣٤٥٫٧١٣٣٤٩٫٣٥٦اإلیرادات من الضیافة

التجزئة والمؤجرةالعقاراتمن إیرادات 
٢٫٧٣٩٫١١٩٢٫٢٢٨٫٧٩٠١٫٣٥٧٫١٩٩١٫٠٧٣٫٨٨٧لعالقةاوذالدخلو

١١٫٤٧٤٫٠٩٧٧٫٨٦٦٫٤٤٧٥٫٨٨٧٫٨٧٤٣٫٧٩٤٫٠٠٥
تكالیف اإلیرادات

تكلفة اإلیرادات من مبیعات العقارات
٢٫٤٧٧٫١٩٩٢٫١٣٨٫١٢٩١٫٢٣٣٫٦١٨٩٩٦٫٤٢٨تكلفة شقق المجمعات السكنیة (الكوندومونیوم)

١٫٧٢٤٫٥١٥٥٤٤٫٨٨٩٩٤٢٫١٠٩١٨٦٫٥١٩تكلفة فیالت
٣٤٣٫٢٤٦١٩٣٫٥٣٧٢١١٫٠٤٤٣٠٫١٩٤الوحدات التجاریة وقطع األراضي وأخرىتكلفة

٤٦٩٫٠٢٠٤٥٢٫٧١٢٢٣٦٫٧٥٤٢٣٤٫٦٣٨التكلفة التشغیلیة من الضیافة

التجزئة والمؤجرةالعقاراتمن التكلفة التشغیلیة 
٦٣٢٫٥٣٨٣٣٥٫١٧٢٣٢٧٫٩٠٣١٨٢٫٨٩٠واألنشطة ذات العالقة

٥٫٦٤٦٫٥١٨٣٫٦٦٤٫٤٣٩٢٫٩٥١٫٤٢٨١٫٦٣٠٫٦٦٩

إداریةبیع وعمومیة ومصاریف-٦

فيالثالثة أشھر المنتھیةفيالستة أشھر المنتھیة
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٠٠٫٨٥٠٣٣٨٫٥٨٦٢١٧٫٨٠٧١٧٤٫٣٩٤رواتب وأجور ومصاریف ذات عالقة
٣٦٠٫١٩٧١٧٦٫٦٩٨١٩٣٫٦٢٩٨٢٫٤٠٣مصاریف مبیعات وتسویق

٣٣٠٫٧٥٠٣١٤٫٨٦٩١٦٦٫٠٥٦١٦٢٫٩٠٥استھالك موجودات ثابتة
٢٤٦٫٨١٩١٨٤٫٩٥١١٣٠٫٧٣٠٩٥٫٥٦٢استھالك عقارات استثماریة

١٧٤٫٣٤١١٣٨٫٧١٥٩٥٫٠٦١٧٠٫٥٩٨مصاریف إدارة عقارات
٢٨٫٠٠٠٢٧٫٨١٥١٦٫٧٢٥٩٫٢٣٣مصاریف ما قبل التشغیل

٣٨٤٫٧٢٣٣١٩٫٤١٣١٩٠٫٧٩٠١٣١٫٨٩٨مصاریف أخرى

١٫٩٢٥٫٦٨٠١٫٥٠١٫٠٤٧١٫٠١٠٫٧٩٨٧٢٦٫٩٩٣



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٣٩

دخل التمویل-٧

فيالثالثة أشھر المنتھیةفيأشھر المنتھیةالستة 
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٨٢٫١٦٥١٢٨٫٤٣٣٨٧٫٠٦٠٦١٫٤٢٦دخل تمویل عن ودائع ثابتة لدى البنوك
٢٣٢٫٥١٧٢٠٠٫٣٥٠٦٥٨٫١١٠١١٠٫١٨٧دخل تمویل آخر

٤١٤٫٦٨٢٣٢٨٫٧٨٣١٩٧٫٧١٨١٧١٫٦١٣

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق-٨

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

٧٫٦٤١٥٫٥٧٧نقد في الصندوق
٩٫٤٩٢٫٦٣١٨٫٤٥١٫٠٩٠ودائع تحت الطلبجاریة وحسابات 

٢٫٣٣١٫٢٤٥٧٫٧٨٤٫٢١٥أشھر٣ودائع ثابتة تستحق خالل 

١١٫٨٣١٫٥١٧١٦٫٢٤٠٫٨٨٢النقدیة وشبھ النقدیة

١٠٤٫٩٠١١١٠٫١٨٦)٢٢وإیضاح ١٦ودائع تحت الرھن (إیضاح 
٢٫٥٦٩٫٤٠٥٤٫٧٥١٫٤٦٨أشھر٣بعدودائع ثابتة تستحق 

١٤٫٥٠٥٫٨٢٣٢١٫١٠٢٫٥٣٦

األرصدة لدى البنوك والنقد المتواجد:
١٢٫٣٢١٫٦٠٩١٩٫٧٦٩٫٧١٨داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٢٫١٨٤٫٢١٤١٫٣٣٢٫٨١٨خارج اإلمارات العربیة المتحدة

١٤٫٥٠٥٫٨٢٣٢١٫١٠٢٫٥٣٦

بالعمالت التالیة:في الصندوق مصنفةاألرصدة لدى البنوك والنقد إن 
١٢٫٣٢١٫٦٠٩١٩٫٧٦٩٫٧١٨ةدرھم اإلمارات العربیة المتحد

١٫١٧٦٫٣٥٥٩٨٣٫٦٢٠الجنیھ المصري
٧٦٣٫٠٣٣١٣٢٫٧٨٢الدوالر األمریكي

١٠٥٫٨٩٥١١٤٫٦٨٠ال السعوديـالری
٥١٫٠٥٥٨١٫٩٣٨الھندیةالروبیة

٨٧٫٨٧٦١٩٫٧٩٨عمالت أخرى

١٤٫٥٠٥٫٨٢٣٢١٫١٠٢٫٥٣٦



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٠

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق (تتمة)-٨

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

الودائع قصیرة األجل المعنیة.

تحق والتي إن الودائع الثابتة  ھر بعدتس ب ما بین تحققثالثة أش نویاً٪٣٫٥و٪٢٫٠٥فوائد بنس مبر ٣١(س ٪١٫٣٠بین -٢٠١٧دیس
).سنویاً٪٣٫٢و

تمل على مبلغ  دة لدى البنوك المحتفظ بھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة تش مبر ٣١ألف درھم (١٤٫٤١٢إن األرص –٢٠١٧دیس
سوریا.فيألف درھم)، مخصصة لالستثمارات في مشروع١٤٫٨٠٧

دة بمبلغ  ركة االحتفاظ ببعض الودائع/ األرص مبر ٣١درھم (ألف٩٫٣٤٨٫٠٧١یتطلب من الش ألف درھم) ٩٫٤٩٤٫٩٤٥–٢٠١٧دیس
تلمة من العمالء مقابل بیع عقارات لغرض التطویر والتي تم مقدمةالغیر مطالب بھا والدفعات توزیعات أرباحلدى بنوك من أجل  المس

/ األرصدة غیر مرھونة.الودائع. ھذه ضمانحساباتإیداعھا في 

فواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونال-٩

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

تجاریونالمدینونال
١٫٧٩٥٫٣٤١١٫٤٦١٫٨٣٣صافيبال، شھرا١٢ًبعد ذمم مدینة تستحق

فواتیربھاصدرتلمالتيمدینةالذممال
٢٫٥٢٩٫٢٥٢١٫١٤٢٫٤٠٦شھرا١٢ًتستحق خالل فواتیربھایصدرلممدینةذمم
٥٠١٫٥٢١٣٩٨٫٣٨١صافيبال، شھرا١٢ًبعدتستحق فواتیربھایصدرلممدینةذمم

٣٫٠٣٠٫٧٧٣١٫٥٤٠٫٧٨٧

٤٫٨٢٦٫١١٤٣٫٠٠٢٫٦٢٠فواتیربھایصدرلمالتيمدینةالذممالوتجاریونالمدینونإجمالي ال

م  مبر ٣١ألف درھم (١٤٥٫٢٥٦مبلغ إن الذمم المدینة التجاریة أعاله بعد خص ص ١٥١٫٦٢٨–٢٠١٧دیس ألف درھم) تتعلق بمخص
یلھا  كوك في تحص ل تقدیرات اإلدارة للذمم المدینة التجاریة المش یلھا وتمثل أفض كوك في تحص ائرللدیون المش إلى الخس تناداً االئتمانیة اس

. تعتبر جمیع الذمم المدینة األخرى قابلة للتحصیل.المتوقعة على الذمم المدینة



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤١

ًالمدفوعةوالمصاریفوالتأمیناتوالمدینونالموجودات-١٠ األخرىمقدما

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

٤٫٢٤٢٫٣٠٩٢٫٩١٦٫٢٤٧بموجب اتفاقیات التطویر المشتركةمبالغ قابلة للتحصیل
٣٫٥١٩٫٩٣٤٣٫٢٧٧٫٩٥٠وآخرینللمقاولینمقدمةدفعات 

(تشتمل على اإلیجارات من عقود اإلیجار  ً مصاریف مدفوعة مقدما
١٫١٤٠٫٥٢٠١٫١٣٠٫٨٥٧المدفوعة مقدماً)

٨٣٨٫٦٠٣٧٠٤٫٤٠٦ضریبة القیمة المضافة القابلة للتحصیل
٧٩٦٫٩٤٩٧٦٦٫٨٢٩)١(المؤجلةالمبیعاتعمولة
٦٠٣٫٧١٧٦٣٠٫٣١٤)٢الحصص غیر المسیطرة (من قابلة للتحصیلمبالغ 

٢٦٥٫٥٥٧٢٤٢٫٤٨٥قطاع األعمال الخاص بالضیافة والتجزئة–المخزون 
١٥٧٫١٥٨١٦١٫١٥٢أراضيتأمینات الستحواذ

١٤٢٫٣٩٤١٦٢٫٧٠١المالكینجمعیاتمنمدینةذمم
١٣٤٫٢٨٦١٣٧٫٥٩٧موجودات ضریبة دخل مؤجلة

٦٧٫٥٢٧٤٩٫١٤٠القبضمستحقةفوائد
١٫٠٦٨٫٩٨٣٧٤٧٫٠٣٢أخرىذمم مدینة ودائع و

١٢٫٩٧٧٫٩٣٧١٠٫٩٢٦٫٧١٠

ًالمدفوعةوالمصاریفوالتأمیناتوالمدینونالموجوداتفترة استحقاق  :األخرىمقدما

١٠٫٨٥٠٫٦٧٥٨٫٤٦٤٫٣٤٦شھرا١٢ًخالل قابلة لالستردادمبالغ 
٢٫١٢٧٫٢٦٢٢٫٤٦٢٫٣٦٤شھرا١٢ًبعد قابلة لالستردادمبالغ 

١٢٫٩٧٧٫٩٣٧٫٧١٠١٠٫٩٢٦

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

تمل ال)٢( یل من المبالغ تش ص غیر القابلة للتحص یطرةالحص مبر ٣١(ملیون درھم٣٨٣مبلغ على مس ) ملیون درھم٣٩٩–٢٠١٧دیس
تحق منمجموعة مروجة أخرى من مس ركةض ًإعمار إم جي إف الند لیمتدش الاالخطةلوفقا بةفائدة تترتب علیھ، والذي نفص بنس
.٢٠١٩سنةفي ةمستحقوسنویاً٪١١٫٢٥



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٢

عقارات لغرض التطویر-١١
٢٠١٨یونیو٣٠

ألف درھم

٣٥٫٢٥٢٫٠١٣(مدققة)الفترة الرصید في بدایة 
ً ٥٫٩٠٤٫٩٩٦الفترةخالل متحققةتكلفة : زائدا
ً ٢٣٠٫٧٨٠*ثابتةموجوداتمن: تكلفة محولة زائدا

ً )٤٫٥٤٤٫٩٦٠(الفترةخالل إلى تكلفة اإلیرادات محولة تكلفة : ناقصا
ً )٨٨٩٫٦٦١(فروقات تحویل العمالت األجنبیة: ناقصا

)٥٫٢٤٧(*محولة إلى عقارات استثماریةتكلفة ناقصاً: 

٣٥٫٩٤٧٫٩٢١الفترةالرصید في نھایة 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

العقارات لغرض التطویر:
١٨٫٠٢٧٫٧٢٨١٦٫٧٨٦٫٥١٩داخل اإلمارات العربیة المتحدة

١٧٫٩٢٠٫١٩٣٤٦٥٫٤٩٤٫١٨العربیة المتحدةخارج اإلمارات 

٣٥٫٩٤٧٫٩٢١٣٥٫٢٥٢٫٠١٣

قصود من االستخدام المالتغییر في على أساس / إلى الموجودات الثابتة والعقارات االستثماریة المجموعة بتحویل تكالیف معینة منقامت* 
.المشروعاتھذه 

األوراق المالیةستثمارات في اال-١٢
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٧٤٢٫٠٥١٨٦٩٫٥٨٥األخرىبنود الدخل الشامل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
٢٣٫٨٦٢٢٧٫٥٢٩األرباح والخسائرالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٨٩٨٫٠٠١١٫٠٨٨٫٦٣٥المطفأةالموجودات المالیة بالتكلفة 
١٫٦٦٣٫٩١٤١٫٩٨٥٫٧٤٩

:االستثمار في أوراق مالیة
٦٣٢٫٩٦٨٧٧٠٫٠٥٥داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١٫٠٣٠٫٩٤٦١٫٢١٥٫٦٩٤خارج اإلمارات العربیة المتحدة

١٫٦٦٣٫٩١٤٩٨٥٫٧٤٩٫١



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٣

(تتمة)االستثمارات في األوراق المالیة-١٢

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

المستوىالمستوى المستوى
الثالثالثانياألولالمجموع
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨٧٦٥٫٩١٣٩٠٫٣٥٥٦٤٨٫٥٠٧٢٧٫٠٥١یونیو٣٠

٨٩٧٫١١٤٩٠٫٠٧٣٧٩٫٩٩٠٧٢٧٫٠٥١(مدققة)٢٠١٧دیسمبر٣١

بند یمة قتكون عادة عبارة عن صافي بتحدید قیمة استردادھا والتي افي االستثمارات في أوراق مالیة قد تم اشتقاقھ٢المستوى تقییمات إن 
للحصة الواحدة في الشركات المستثمر فیھا.الموجودات

.الفترةال توجد ھناك تحویالت بین المستوى األول والثاني خالل 

والمشاریع المشتركةالقروض للشركات الشقیقة-١٣
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٢٨١٫٣٤٢١٩٢٫٧٢١)١دي دابلیو تي سي اعمار ش.ذ.م.م (
٢٥٠٫١٥٥٢١٩٫٦٦٧)١زعبیل سكویر ذ.م.م (

٢١٢٫٦٦٠٢٠٤٫٠١٧)١(دي دبلیو سي ش.ذ.م.مالجنوبدبيإعمار
٩١٫٦٧٧١٠٤٫٢١٥)٢(أمالك للتمویل ش.م.ع

١٠٫٠٥٧٦٫٨٧٧أخرىومشاریع مشتركةشركات شقیقة

٨٤٥٫٨٩١٧٢٧٫٤٩٧

تركة بمبلغ )١( اریع المش قیقة والمش ركات الش مبر ٣١درھم (ألف ٧٤٤٫١٥٧إن القروض للش درھم) ألف ٦١٦٫٤٠٥-٢٠١٧دیس
ھي غیر مضمونة  وتستحق السداد عند الطلب وال تترتب علیھا أي فوائد.

)٢(ً روطوفقا نةالمبرمة فيالھیكلةإعادةاتفاقیةلش داد ، ٢٠١٤س بةتم س ليالمبلغمن٪٢٠نس دادهتممن القرضاألص قبلمنس
ھیلإلى٪٦٥ھیكلةإعادةتم و،٢٠١٤في أمالكشركة سنویاً٪٢ربحمعدلھییترتب عل، سنة١٢بعدستحقیاألجلطویلتس

.سنة١٢مدتھاللتحویلقابلةطارئةأداةإلىتھاھیكلتم إعادة٪١٥و



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٤

والمشاریع المشتركةاالستثمارات في الشركات الشقیقة-١٤

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة) 

٢٫٤٠٠٫٤٠٣٢٫٣٤٨٫٩٠٩متداولة–(شركة مساھمة سعودیة) إعمار المدینة االقتصادیة 
٦٨٧٫٨٠٨٧٢٩٫١٧١متداولة –أمالك للتمویل ش.م.ع 

٥٠٢٫٣٥٥٤٧٩٫٣٩٢إعمار بوادي ذ.م.م
٣٢٧٫٨٩٧٣٥٩٫٤٣١انترناشیونال الشرق األوسط المحدودةتیرنر

٢٦١٫٧٣٨٢٨٢٫٨٣١إیكو تیمالي باركالر توریزم إیسلیتمیلیري أنونیم شیركتي
١٤٩٫٤٩٠١٥٥٫٥٩٥میراج لیجر اند دیفلوبمنت انك

١٤٧٫٩٣١١٤٥٫٢٢٦ش.م.خواالستثمارةإعمار للصناع
١٠٦٫١٠٥١١٣٫٧٩٩واالستثمار العقاريشركة البحر المیت للسیاحة 

١٤٣٫٦٤٤٩٫٦٠٨١٠أخرى

٤٫٧٢٧٫٣٧١٧٢٣٫٩٦٢٫٤

:الھامةالمشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتفيالتالیةالملكیةصحصالمجموعةلدى

الملكیة
٢٠١٨٢٠١٧بلد التأسیس

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

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

%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠تركیاإیكو تیمالي باركالر توریزم إیسلیتمیلیري أنونیم شیركتي
%٦٥٫٠٠%٦٥٫٠٠جزر العذراء البریطانیةمیراج لیجر اند دیفلوبمنت انك

%٤٠٫٠٠%٤٠٫٠٠األماراتش.م.خواالستثمارةإعمار للصناع
%٢٩٫٣٣%٢٩٫٣٣األردنالعقاريواالستثمارللسیاحةالمیتالبحرشركة
%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتدي دبلیو سي ش.ذ.م.مالجنوبدبيإعمار

%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتدي دابلیو تي سي اعمار ش.ذ.م.م
%٥٠٫٠٠%٥٠٫٠٠األماراتزعبیل سكویر ذ.م.م



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٥

واآلخرونالدائنون التجاریون -١٥
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٥٫١٤٧٫٦٩٦٤٫٦٩٦٫٧٢٢مستحقات ومخصصات تكلفة عقود المشاریع
٢٫٥٨٢٫٧١٦٢٫٣٣٣٫٠١٠دائنون لشراء أراضي

٢٫٢٢٤٫٣٦٨٢٫٣٥٨٫١٧٥ضریبة دخل مؤجلة مستحقة الدفع
١٫٣٤١٫٧٠٩٧٧٣٫٢٨٨دائنون تجاریون

٤٧٨٫٤٥٣٤٦٨٫٦٥٨)١(المسیطرةغیرالحصصعلىالبیعخیار
٣٨٦٫٧٧٤٤٣٥٫٥٦١للحصص غیر المسیطرةالدفع مبالغ مستحقة 

٢٩٢٫٢٦٨٢٩٤٫٨٤٢مستحقة الدفعأرباح توزیعات 
٩٨٫٨٩٦٩١٫٦٦٥ضریبة دخل مستحقة الدفع

١٧٫٤٣٦١٨٫٦٩٤مطلوبات طارئة ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة
٣٫٠٦١٫٧٤٦٣٫٠٠٩٫٥٥٣دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

١٥٫٦٣٢٫٠٦٢١٤٫٤٨٠٫١٦٨

ركة ومجموعة )١( اھمین الموقعة بین الش التفاقیة المس يوفقاً تحواذ على نمش ون جروب لالس ومجموعة للمجموعةیحق ، جلوبال فاش
علیھ،خیار البیع جلوبال فاشون جروب یكون من حق مجموعة جلوبال فاشون جروب والشراء، بما في ذلك خیار البیع المرحلي وبناًء

.ةاتفاقیة المساھمعلى أساس السعر المحدد ضمن"نمشي"في كامل حصتھا بشراءالمجموعةھ مطالبة اس ای

كما فيالمرحلي ألف درھم في بیان المركز المالي الموحد ٤٧٨٫٤٥٣بتثبیت بند مطلوبات مالي غیر متداول بمبلغ المجموعةقامت 
مبر٣١(٢٠١٨یونیو٣٠ تحق ألف درھم)٤٦٨٫٦٥٨–٢٠١٧دیس ترداد المقدر المس . ویمثل ذلك المبلغ القیمة العادلة لمبلغ االس

ة مجموعة المجموعةالدفع من قبل  ون جروبفي حالة ممارس ترداد المقدر جلوبال فاش لھذا الحق. ویتم تحدید القیمة العادلة لمبلغ االس
اب ومة. ویتم حس الیب تقییم، مثل طریقة التدفقات النقدیة المخص تخدام أس ط المرجح لتكلفة رأسباس تخدام المتوس م باس معدالت الخص

المال.



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٦

القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد-١٦
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة) 

١٤٫٣٢٠٫٣٠٠١٠٫٠٦٨٫٩٨٧السنةالفترة/الرصید في بدایة 
١٫٤٠٤٫٩١٤٦٫٤٣٥٫٥٦٦السنةالفترة/: سلفیات مسحوبة خاللزائداً

)٢٫١٨٤٫٢٥٣()٦٠٥٫٢٠٥(السنةالفترة/: سلفیات مسددة خاللناقصاً

١٥٫١٢٠٫٠٠٩١٤٫٣٢٠٫٣٠٠السنةالفترة/الرصید في نھایة
)٧٠٫٧٢٤()٦٢٫٣٩٢(: الجزء غیر المطفأ من التكالیف المباشرةناقصاً

٥٫٠٥٧٫٦١٧١١٤٫٢٤٩٫٥٧٦السنةالفترة/نھایةفوائد فيصافي القروض والسلفیات التي تترتب علیھا 

:وتستحقترتب علیھا فوائد تالقروض والسلفیات التي 
٢٫٢٦٩٫٠٣٢٢٫١٤٦٫٠٩٥شھرا١٢ًخالل 

٧٨٨٫٥٨٥٫١٢١٢٫١٠٣٫٤٨١شھرا١٢ًبعد 

٥٫٠٥٧٫٦١٧١١٤٫٢٤٩٫٥٧٦السنةالفترة/الرصید في نھایة

ترتب علیھا فوائد:تالقروض والسلفیات التي 
٩٫٠٨٧٫١٠٣٩٫٠٦٩٫٢٦٩اإلمارات العربیة المتحدةدولة داخل 
٩٧٠٫٥١٤٫٥٥٫١٨٠٫٣٠٧اإلمارات العربیة المتحدةدولة خارج 

٥٫٠٥٧٫٦١٧١١٤٫٢٤٩٫٥٧٦

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

مضمونة

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

.٢٠٢٢بالكامل في سنة 

مون مقابل بعض الموجودات في لبنان ١٢٨٫١٥٢ألف دوالر أمریكي (٣٤٫٨٩٠بمبلغ قرض- ألف درھم) من بنك تجاري مض
و٪٨٫٥وتترتب علیھ فوائد بنسبة  .٢٠٢٢في سنة یستحق السدادسنویاً

مون مقابل بعض الموجودات في لبنان ٤١٫٩٥٥ألف دوالر أمریكي (١١٫٤٢٣بمبلغ قرض- ألف درھم) من بنك تجاري مض
و٪١٫٠٧٥وتترتب علیھ فوائد بنسبة  .٢٠٢٠في سنة یستحق السدادسنویاً



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٧

القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد (تتمة)-١٦

)تتمة(مضمونة

ھیل القرض البالغ درھم ألف٤٩٩٫٥٨٠مبلغیمثل- حب جزئي من تس مون مقابل ألف درھم ٧٥٠٫٠٠٠س من بنك تجاري مض
عربعض الموجودات في اإلمارات العربیة المتحدة وتترتب علیھ فوائد  و٪٢٫٥ایبور زائداًبس نویاً دادس تحق الس نة یس في س

٢٠٢٦.

مضمون مقابل بعض ة ومؤسسات مالیة تجاریكومن بنألف درھم) ٩٠٦٫٧٣٣روبیة ھندیة (ألف١٦٫٨٩٩٫٩٥٠مبلغقروض ب-
ً%١١٫٥١إلى ٪٨٫٥٧تتراوح منفوائد اوتترتب علیھالھندالموجودات في  .٢٠٢٤في سنة تستحق السدادوسنویا

غیر مضمونة

ألف درھم) من تسھیل ٤٫٥٩١٫٢٥٠ألف دوالر أمریكي (١٫٢٥٠٫٠٠٠، قامت المجموعة بسحب جزئي بمبلغ ٢٠١٤سنة خالل -
الميتمویل مرابحة  تركة في دولة اإلمارات العربیة إس ول علیھ من بنوك تجاریة مش ترك") تم الحص ھیل المش ترك ("التس مش

ترك في البیانات المالیة ھیل المش ألف درھم بعد تنزیل ٤٫٥٦٩٫٤٦٣بمبلغ المرحلیة الموجزةالموحدةالمتحدة. تم عرض التس
عر لیبور زائد الغیر مطفأةتكالیف المعامالت مون ویترتب علیھ معدل ربح بس ترك غیر مض ھیل المش رة. إن التس العائدة لھ مباش

نویاً٪١٫٧٥ نة س داد بالكامل في س تحق الس مبر ٣١(ألف درھم ٤٦٫٧٧١. لدى البنك رھن بمبلغ ٢٠٢١ویس –٢٠١٧دیس
) مقابل الفائدة المستحقة.٨راجع إیضاح (ألف درھم) ٣٥٫٩٩٢

ھیل أصل ألف درھم) من ٣٫٩٦٦٫٨٤٠ألف دوالر أمریكي (١٫٠٨٠٫٠٠٠مبلغ علىالمجموعة حصلت، ٢٠١٧سنة خالل - تس
ھیل إن في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. بنك أبوظبي األول ش.م.ع من تمویل مرابحة  مون مقابل التدفقامرابحة التس تمض

. ٢٠٢٢ویستحق السداد بالكامل في سنةسنویاً٪١٫٤معدل ربح بسعر لیبور زائد یترتب علیھ وةالنقدیة لبعض مشاریع المجموع
ھیل في البیانات المالیة ألف درھم بعد تنزیل تكالیف المعامالت٣٫٩٢٦٫٢٣٥بمبلغ المرحلیة الموجزة الموحدةتم عرض التس

العائدة لھ مباشرة.الغیر مطفأة

تانیة ١٫٨٧٥٫٩٠٠قرض بمبلغ - ب كایبور زائداًةك تجاریوألف درھم) من بن٥٦٫٦٥٢(ألف روبیة باكس وتترتب علیھ فوائد حس
.٢٠١٩بحلولویستحق السداد سنویاً٪٠٫١٠

ألف درھم) من بنك تجاري وتترتب علیھ فوائد حسب كایبور زائدا١٥٨٫٣٥٧ًألف روبیة باكستانیة (٥٫٢٤٣٫٥٩٩قرض بمبلغ -
ویستحق السداد ٪٠٫١٥ .٢٠١٩بحلولبالكامل سنویاً

ري (١٠٦٫٢٢٥مبلغ - ر و٣٫٢٠٧ألف جنیھ مص ھیالت تمویل من بنوك تجاریة في مص ترتب علیھ فوائد تألف درھم) یمثل تس
زائداً٪١٫٥تصل إلى .٢٠٢١سنة بحلولیستحق السدادومعدل كوریدور البنك المركزي المصريسنویاً

ورلیببسعر وتترتب علیھ فوائد تركیافي ةك تجاریودرھم) من بنألف٦٦١٫١٤٠ألف دوالر أمریكي (١٨٠٫٠٠٠بمبلغ قروض-
و%١٫٣زائداً .٢٠١٨سنة بحلولستحق السدادتسنویاً

ورلیببسعر وتترتب علیھ فوائد تركیافي ةك تجاریوألف درھم) من بن٧٣٤٫٦٠٠ألف دوالر أمریكي (٢٠٠٫٠٠٠بمبلغ قروض-
و٪١٫٢٥زائداً .٢٠١٩سنة بحلولیستحق السدادسنویاً

سبة تتراوح لبنانفي ةك تجاریوألف درھم) من بن٢٠٩٫٣٤٧ألف دوالر أمریكي (٥٦٫٩٩٦بمبلغ قروض- وتترتب علیھ فوائد بن
و٪٣٫٢٥و٪٢٫٢٨بین .٢٠١٨سنة بحلولیستحق السدادسنویاً

ال سعوديألف ١٢٠٫٠٠٠قرض بمبلغ - %١بسعر سیبور زائداًألف درھم) من بنك تجاري وتترتب علیھ فوائد١١٧٫٦٠٠(ریـ
ً ً-سنویا ً%٢سعر سیبور زائدا .٢٠١٨سنة خالل ویستحق السداد سنویا



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٨

القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد (تتمة)-١٦

)تتمة(مضمونةغیر 

ل یألف درھم) ٩١٫٨٢٥ألف دوالر أمریكي (٢٥٫٠٠٠مبلغ - ب جزئي من مبلغ مث ح ألف دوالر أمریكي ٥٠٠٫٠٠٠س
تم الحصول علیھا من بنوك تجاریة مشتركة في دولة اإلمارات ("التسھیل")ألف درھم) تسھیالت ائتمانیة متجددة١٫٨٣٦٫٥٠٠(

عر الیبور زائداً ب س ھیالت فوائد حس تحق الس٪١٫٦٠إلى ٪١٫٥٠العربیة المتحدة وتترتب على ھذه التس وتس نویاً بحلولداد س
.٢٠٢٠سنة 

ة (ألف٢٠٫٨٠٥٫٣٧٩مبلغقروض ب- دی ة ھن اریومن بنألف درھم) ١٫١١٦٫٢٧١روبی دك تج ب علیھة في الھن د اوتترت فوائ
نویاً٪٨٫٦٥إلى ٪٨٫٠٥تتراوح من دادوس تحق الس نة تس ٣١(ألف درھم ٣١٫٩٤٥وإن البنوك لدیھا رھن بمبلغ .٢٠٢٣في س

التسھیالت.مختلف) مقابل ٨) (انظر إیضاح درھمألف ٥٥٫٥٦٥–٢٠١٧دیسمبر 

صكـوك-١٧

أ) إعمار صكوك لیمتد:(

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

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

:٢السلسلة 
در بإ٢٠١٢یولیو ١٨في  كوك ، قام الُمص ھادات أمانة ("الص ة الثانیة من ش لس دار الس ألف دوالر أمریكي ٥٠٠٫٠٠٠") بمبلغ ٢ص

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

یلي:

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة) 

٨٣٤٫١٤٩٫١١٫٨٣٣٫٠٩٨كما في نھایة الفترة / السنةالصكوكبند مطلوبات

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

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

یلي:

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

٢٫٧٤٦٫٢٩٤٢٫٧٤٦٫٠٦٥بند مطلوبات الصكوك كما في نھایة الفترة / السنة



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٤٩

(تتمة)صكـوك-١٧

صكوك لیمتد:اي ام جي)ب(

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

سداد في عام . لیمتدصكوك ستحق ال سداك دبي، وت توزیعات أرباح معدلویترتب على الصكوك. ٢٠٢٤تم إدراج الصكوك في بورصة نا
ویتوجب سدادھا على أساس نصف سنوي. إن القیمة المدرجة للصكوك ھي كما یلي:٪٤٫٦بنسبة سنویاً

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

٦٩٥٫٢٫٧٤٠٢٫٧٣٩٫٦٨٩بند مطلوبات الصكوك كما في نھایة الفترة / السنة

إن إجمالي بند مطلوبات الصكوك ھو كما یلي:

صكوك لیمتد:إعمار 
٢١٫٨٣٤٫١٤٩١٫٨٣٣٫٠٩٨السلسلة -
٣٢٫٧٤٦٫٢٩٤٢٫٧٤٦٫٠٦٥السلسلة -

صكوك لیمتد:اي ام جي
٦٩٥٫٢٫٧٤٠٢٫٧٣٩٫٦٨٩الصكوك-

٣٢١٫١٣٨٫٧٧٫٣١٨٫٨٥٢بند مطلوبات الصكوك كما في نھایة الفترة / السنة

رأس المال-١٨
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

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

٧٫١٥٩٫٧٣٩٧٫١٥٩٫٧٣٩درھم للسھم)١بواقع اًسھم٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢–٢٠١٧دیسمبر ٣١(

بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢المصدر والمدفوع بالكامل:  ً درھم للسھم١سھما
بواقع ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢–٢٠١٧دیسمبر ٣١( ً ٧٫١٥٩٫٧٣٩٧٫١٥٩٫٧٣٩درھم للسھم)١سھما



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٥٠

االحتیاطیات-١٩

احتیاطي
احتیاطي تحویلأرباح/(خسائر)صافي عالوةاحتیاطياحتیاطياحتیاطياحتیاطي
المجموععمالت أجنبیةغیر محققةإصدارتحوطاتعامالمالرأسقانوني

ألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٤٩٫٦٩٨٫١٦)١١٩٫٠١٤٫٣()١٫١٥١٫٤١٧(٥٫٤٤٨٫٣٢٣١٠٫١٥٩٥٧٨٫٢٣٤)٣٩٢٫٩٧٦(١٥٫٢٢٠٫٢٤٥(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١الرصید كما في 

في االحتیاطي/(النقص) الزیادة 
)١٢٦٫٩٦٠(-)١٣٦٫٦٨١(-٩٫٧٢١---غیر المحقق 

تحویل عمالتفي احتیاطي النقص
)٣٢٨٫٥٧٦()٣٢٨٫٥٧٦(------أجنبیة

مباشرةالمثبت / (الخسارة)الدخلصافي
)٤٥٥٫٥٣٦()٣٢٨٫٥٧٦()١٣٦٫٦٨١(-٩٫٧٢١---الملكیةحقوقفي

١٦٫٢٤٢٫٩١٣)٫٦٩٥٫٣٤٢٣()٢٨٨٫٠٩٨٫١(٥٫٤٤٨٫٣٢٣١٩٫٨٨٠٥٧٨٫٢٣٤)٣٩٢٫٩٧٦(٢٠١٨١٥٫٢٢٠٫٢٤٥یونیو٣٠الرصید كما في 

١٦٫١٩٧٫٠٢٩)٣٫٣٤٠٫٨٨٨()١٠٨٫١٢٧٫١(٥٧٨٫٢٣٤)١٥٫٠٠٨(١٥٫٢٢٠٫٢٤٥٣٫٦٦٠٨٧٧٫٨٩٤٫٤(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١في كماالرصید

٣٧٫٩٧٧-٣٧٫٧٢٤-٢٥٣---غیر المحققفي االحتیاطيالزیادة

احتیاطي تحویل عمالتفي الزیادة
١٣٤٫٦٣١١٣٤٫٦٣١------أجنبیة

مباشرةالمثبتالدخلصافي
٤٣٧٫٧٢١٣٤٫٦٣١١٧٢٫٦٠٨-٢٥٣---الملكیةحقوقفي

١٦٫٣٦٩٫٦٣٧)٣٫٢٠٦٫٢٥٧()٫٣٨٤٫٠٨٩١(٥٧٨٫٢٣٤)١٤٫٧٥٥(٢٠١٧١٥٫٢٢٠٫٢٤٥٣٫٦٦٠٨٩٤٫٨٧٧٫٤یونیو٣٠في كما الرصید 



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٥١

رباحاألتوزیع-٢٠

ركةتمت الموافقة من قبل  اھمي الش ة على توزیع أرباح نقدیة مس ھمدرھم٠٫٤٢بواقعخاص الجمعیة اجتماعالواحد وذلك أثناء انعقادللس
.٢٠١٨ینایر١٤للشركة فيالعمومیة 

افة ركة على توزیع أرباح نقدیة ذلك،إلىباإلض اھمي الش افیة تمت الموافقة من قبل مس ھم الواحد ٠٫١٤بواقع إض وذلك أثناء انعقاد درھم للس
.٢٠١٨أبریل ٢٢اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي للشركة في 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٢١

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

أو منشآت أخرى.أو التأثیر الجوھري المشللسیطرة تخضع المجموعة والطرف  ترك. یمكن أن تكون األطراف ذات العالقة أفراداً

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

األطراف:
أشھر المنتھیة فيالستة

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة :

٤٨٫٤٠٠٣٥٫٢١٤مصاریف تطویر عقارات
٤٣٫٧١٣٨٫٥١٢مصاریف رأسمال

٤٫٤٠٥٥٤٢مصاریف بیع وعمومیة وإداریة
٢٫٧٥٦٢٫٢٨٧عالقةوذدخلإیجار من عقارات مؤجرة ودخل
١٫٢٠٦١٫٣١٥تمویل إسالميدخل

١٫١٠٣٨٤٤تكالیف إیرادات
٣٨٢٥٣٨دخل تشغیلي آخر

واألطراف ذات العالقة:العلیااإلدارةوموظفيأعضاء مجلس اإلدارة 
٢١٫٠٥٨٣٨٫٨٦٠عالقةوذدخلإیجار من عقارات مؤجرة ودخل

١٥٫٣٤٣٢٠٫٠٥٨مصاریف بیع وعمومیة وإداریة
٧٫٠٣٩٧٫٢١٠آخردخل تمویل 

١٫٧٠٢١٤٫١٨٦تمویل إسالميدخل 
١٫٠٦٥٢٠٫٠٧٠ترتب علیھا فوائدتتكالیف تمویل على قروض وسلفیات 

٦٩٢٤٫١١٠تكالیف إیرادات
٤٧٩١٫٨٨٥مصاریف تطویر عقارات

٢٧٨٢٩٩إیرادات من الضیافة
١٧٦-دخل تشغیلي آخر



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٥٢

(تتمة)ذات العالقةالمعامالت مع األطراف -٢١

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

:المشتركةركات الشقیقة والمشاریع الش
٥٥٫٥٢٥٤٩٫٢١٤وآخرونتجاریوندائنون

من العمالء ١٫٤٦٠١١٢مبالغ مدفوعة مقدماً
٣٢٣٢٢٩فواتیربھایصدرلموذمم مدینةمدینون تجاریون

واألطراف ذات العالقة:العلیااإلدارةوموظفيأعضاء مجلس اإلدارة 
٧٥٨٫٨٨٣١٫٥٩٤٫١٨٥أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

األخرىمدینةذممموجودات و ٧٤٠٫٩٥٠٧٤٠٫٧٦١وتأمینات ومصاریف مدفوعة مقدماً
١٢٫٨٥٦١٢٫٨٥٦قروض وسلفیات تترتب علیھا فوائد

١٠٫٨٣٩١٢٫٥٠٣العمالءمنمقدمةدفعات
١٠٫٦٧٦١٫٣٤٠فواتیربھایصدرلموذمم مدینةمدینون تجاریون

٨١٩٢٫١٤٠وآخرونتجاریوندائنون

العلیااإلدارةموظفيتعویضات
:یليكماالفترةالعلیا خاللاإلدارةموظفيمكافأةتكان

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٢٣٨٫٠١٩٢٠٤٫٤٦٨مزایا قصیرة األجل
٤٫٣٠٨١٣٫٠٤٠مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٢٤٢٫٣٢٧٢١٧٫٥٠٨

).موظفا٢١٠ً–٢٠١٧یونیو ٣٠(موظفا٢٥٨ًخالل الفترة، بلغ عدد موظفي اإلدارة العلیا 

ركةدفعتالفترة،خالل اءمن األدرھمألف٧٫١٠٠بمبلغ مكافأةالش نة دارةاإلمجلسلتنفیذیینالغیرعض علیھا وافقحیث٢٠١٧لس
.٢٠١٨أبریل٢٢بتاریخ عقدالذيللشركةالسنويالعمومیةالجمعیةاجتماعفيونالمساھم

والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢
الضمانات)أ

درت المجموعة .١ ماناتأص تندیةاعتمادومالیةض مبر ٣١(ألف درھم ٣٨٦٫٦٥٥بمبلغ ات مس ألف ٣١٩٫٠٩٣–٢٠١٧دیس
درھم)

درت المجموعة كفالة مالیة بمبلغ .٢ مبر ٣١(لف درھم أ٥٫٠٠٠أص مان درھمألف٥٫٠٠٠–٢٠١٧دیس ) ككفالة عن خطاب ض
صادر عن أحد البنوك التجاریة إلصدار رخصة تجاریة من حكومة دبي.



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

(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو ٣٠كما في 

٥٣

(تتمة)والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢

الضمانات (تتمة))أ

درت المجموعة كفالة مالیة بمبلغ .٣ مبر ٣١(ألف درھم ٣٫٢٨٧أص مان عن األداء )درھمألف٣٫٢٨٧–٢٠١٧دیس كض
بخصوص تنفیذ المجموعة اللتزاماتھا التعاقدیة.

درت المجموعة .٤ مانةأص مبر ٣١(ألف درھم ٥٫٣٠١٫٥٠١مالیة بمبلغ ض ة )درھمألف٤٫٩٦٥٫١٠٦–٢٠١٧دیس س إلى مؤس
التنظیم العقاري في دبي كضمان عن مشاریعھا الجدیدة بموجب األنظمة الخاصة بمؤسسة التنظیم العقاري.

درت المجموعة كفالة.٥ مبر ٣١(ألف درھم ٧٣٫٤٦٠بمبلغ تجاریةأص ألحد البنوك التجاریة )درھمألف٧٣٫٤٦٠–٢٠١٧دیس
ككفالة عن ضمانات صادرة من البنك بالنیابة عن المشروع المشترك للمجموعة.

درت .٦ مانالمجموعةأص مبر ٣١(درھمألف ٧٨٫٥٩٧بمبلغ أداءض لطاتعدة إلى)درھمألف ١٠١٫٠٣١–٢٠١٧دیس س
.مشاریعھافیما یخص الھندفيحكومیة

ت.٧ ام ةق دیمالمجموع ادبتق اب اعتم مبر ٣١ألف درھم) (١٥٫٩٢٢ألف دوالر أمریكي ( ٤٫٣٣٥بمبلغخط –٢٠١٧دیس
رفي) درھمألف١٧٫٧٧١ مان عنمص روعھاكض ألف ١٥٫٩٢٢(دوالر أمریكي ألف ٤٫٣٣٥. لدى البنك رھن بقیمة مش

ھذا.خطاب االعتماد ) ل٨(راجع إیضاح ألف درھم) ١٧٫٧٧١–٢٠١٧دیسمبر ٣١(درھم) 

١٠٫٣٢٩–٢٠١٧دیسمبر ٣١رھم) (ألف د١٠٫٢٦٣( جنیھ مصريألف ٥٠٫٠٠٠بمبلغبنكيضمانبتقدیمالمجموعةقامت.٨
رفيحكومیةجھةإلى) ألف درھم روععن احدى مص ريألف ٥٠٫٠٠٠. لدى البنك رھن بقیمة ھااتمش ١٠٫٢٦٣(جنیھ مص

) لھذا الضمان البنكي.٨إیضاح راجع (ألف درھم) ١٠٫٣٢٩–٢٠١٧دیسمبر ٣١(ألف درھم)

المطلوبات الطارئة)ب

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

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

ال انفراستكشر كوربوریشن لیمتد دعوى قضائیة أخرى ضد  ار إم إعمشركةلوقف إعمار إم جي إف الند لیمتدشركةاندستریـ
افة إلى ذلك، لیمتدجي إف الند اریع. باإلض اط متعلق بھذه المش د المجموعة مرفوعةكانت ھناك بعض الدعاوى ألي نش منض

وتخصیص األراضي.استحواذوجود مخالفات في لأطراف ثالثة قبل 

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

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

وبالتالي وال یمكن تقبلھا.الحقیقي

تللمجموعةتابعةشركةوھي،")مصرإعمار("ش.م.مللتنمیةمصرمارإع)٢( س بلقمنللتحكیمطلباتلقتمصرفيوتعملتأس
قوي،ونيقانمركزلدیھاأنمنواثقةاإلدارة إن . المقطمزھراءأراضي بیعباتفاقیةیتعلقفیماوالتعمیرلإلسكانالنصرشركة

.موعةلمجلالمرحلیة الموجزةالموحدة البیانات المالیةعلىجوھريماليتأثیرلھیكونولنلصالحھاالتحكیمفيالبتسیتم



لھاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و
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٥٤

االلتزامات-٢٣

مبر ٣١ألف درھم (٢٣٫١٧٦٫٦٩٣، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠في  ألف درھم) ٢٣٫٩٣٦٫١٨٢–٢٠١٧دیس
اریع بمبلغ  مل التزامات مش مبر ٣١ألف درھم (٢٢٫٧٢٦٫٧٠٧وتش قیمة ھذه االلتزاماتألف درھم). تمثل٢٣٫٠٧٨٫١٦٤–٢٠١٧دیس

بعد خصم قیمة الفواتیر المقبوضة والمبالغ المستحقة في (بما في ذلك عقود شراء قطع األراضي) ٢٠١٨یونیو٣٠في التي أبرمتالعقود 
یاق األعمال العادیة والتي من غیر المتوقع كان ھناك مطالبات تم تقدیمھا من قبل مقاولین تتعذلك التاریخ. اریع للمجموعة في س لق بعدة مش

.لم یتم تكوین مخصص لھاأن ینتج عنھا مطلوبات جوھریة 

المجموعة كمستأجر-التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
ط أعمار عقود اإلیجار ھذه یتراوح  غیلیة مختلفة للعقارات ومرافق المكاتب والمعدات. إن متوس أبرمت المجموعة اتفاقیات عقود إیجار تش

وعة من قبل المجموعة في عقود اإلیجار. إن الحد األدنى ١٠حتى ١بین  نوات. ال توجد أیة قیود موض ب للذمم الدائنةس تقبلیة حس المس
ھي كما یلي:،غیر قابلة لإللغاءالالتشغیلیة عقود اإلیجار

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة) 

١٣٣٫٣٩٥١٣٠٫١١٠خالل سنة واحدة
١٨٨٫٣٣٤٢٤٤٫٠٦٣سنوات٥بعد سنة ولكن لیس أكثر من 

٤٣٠٫٠٠٢٤٦٣٫٦١١سنوات٥أكثر من 

٧٥١٫٧٣١٨٣٧٫٧٨٤

المجموعة كمؤجر-عقود التأجیر التشغیلیة التزامات 
ستثماراتھا العقاریة. إن الحد األدنى  شغیلللذمم المدینةأبرمت المجموعة عقود إیجار بناء على محفظة ا ستقبلیة حسب عقود اإلیجار الت یة الم

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة) 

٢٫٧٤٠٫٥٧٣٣٫٢٧٨٫٤٩٢خالل سنة واحدة
٥٫٦٣٤٫٧٤٤٥٫٨٦٦٫٦٠٧سنوات٥بعد سنة ولكن لیس أكثر من 

٥٠٢٫٦٥٩٫١١٫٤٦٢٫٤٨٤أكثر من خمس سنوات

٨٧٧٫٩٧٦٫٩١٠٫٦٠٧٫٥٨٣
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أنشطة التحوط-٢٤

التدفقات النقدیةتحوطات 
عار الفائدةالمجموعة ببعض عقود ، احتفظت٢٠١٨یونیو٣٠في  ة أس تقبلیة متوقعة بموجب مقایض نفة كتحوطات لدفعات مس قود عالمص

ابل للتحوط مقعقود مقایضة أسعار الفائدةالتزامات صارمة. تم استخدام ى المجموعة نحوھاوالتي لدالمجموعةمن قبل االقتراض المبرمة
عار الفائدةمخاطر  ارمة. إن أس ميلاللتزامات الص مبر٣١(دوالر أمریكيألف ٧٢٥٫٠٠٠ھولھذه العقودالمبلغ االس –٢٠١٧دیس

دوالر أمریكي).ألف ٧٢٥٫٠٠٠

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٢٠١٨٣١یونیو٣٠
المطلوباتالموجوداتالمطلوباتالموجودات
ألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھم

عقود مقایضة أسعار الفائدة
١٢٫٠٠٤--٢٣٫٤٨٩القیمة العادلة

تسلسل القیمة العادلة
تستخدم المجموعة التسلسل التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة عن طریق أسالیب التقییم:

المستوىالمستوى المستوى
الثالثالثانياألولالمجموع
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٨یونیو٣٠
-٢٣٫٤٨٩-٢٣٫٤٨٩عقود مقایضة أسعار الفائدة 

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١
-١٢٫٠٠٤-١٢٫٠٠٤عقود مقایضة أسعار الفائدة

أسلوب التقییم
ات  اب القیمة الحالیة لمقایض عار الفائدة بتحدید القیمة الحالیة للجزء الثابت والجزء المتغیر من تدفقات الفائدة. إن قیمة الجزء یتم احتس أس

تحدیدھا في مالثابت تحدد بالقیمة الحالیة لدفعات الكوبون الثابتة. إن قیمة الجزء المتغیر تحدد بالقیمة الحالیة لدفعات الكوبون المتغیرة التي ت
لكل دفعة. یتم احتساب السعر اآلجل لكل تاریخ دفعة متغیرة باستخدام منحنیات األسعار اآلجلة.التواریخ المتفق علیھا

القیمة العادلة لألدوات المالیة-٢٥

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

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

الدائنة والذمم الدائنة األخرى.الدائنون والمبالغ المحتجزةوالصكوك ووالسلفیات التي تترتب علیھا فوائدوالقروض 

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


