
لھاوالشركة التابعةللتطویر ش.م.عشركة إعمار 
)م.م.ذ.شللتطویرإعماربشركةسابقاًتعرف(

مدققةالالموجزة غیر المرحلیةالموحدةالبیانات المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في



لھاوالشركة التابعةللتطویر ش.م.عشركة إعمار 
بشركة إعمار للتط ً )م.م.ذ.شویر(تعرف سابقا

غیر المدققة الموحدة المرحلیة الموجزة البیانات المالیة 
٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

المحتویاتجدول 

رقم الصفحة

١الموحدة المرحلیة الموجزة مراجعة البیانات المالیة تقریر 

٢المرحليالدخل الشامل الموحد بیان 

٣لمرحليالمركز المالي الموحدابیان 

٥-٤المرحليالموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق 

٦المرحليالموحد بیان التدفقات النقدیة

٢٨-٧الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإیضاحات حول 





لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ١٨إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٢

الموحد المرحليالشامل الدخل بیان 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠في للفترة المنتھیة

درھم)٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(
نوفمبر٢١

الثالثة أشھر المنتھیةفترةفترة الستة أشھر المنتھیةإلى٢٠١٧
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧*٢٠١٨
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

٤٨٫١٦٨٫٨٤٧٦٫٩٩٠٫٧٢٢٣٫١٩١٫٢٦٦٣٫٧٢٥٫٥٠٥١٫٥١٧٫٨٧٨اإلیرادات

)٨٨٦٫٦٩٢()٠٧٥٫٢٫٠٥٤()١٫٩٦٤٫٠٧٨()٦٣٤٫٣٫٩١١()٥٥١٫٣٥٧٫٤(٤تكالیف اإلیرادات

٣٫٦١٧٫٤٩٠٣٫٠٧٩٫٠٨٨١٫٢٢٧٫١٨٨١٫٦٧٠٫٩٩٨٦٣١٫١٨٦إجمالي األرباح

)٨٠٫٧٩٣()٣٠١٫٠٩١()٢٣٢٫٩٧٦()٥٦٠٫٣٣٩()٦٦٧٫٨٦٣(٥مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة
٦٩٠٫١٢٣٧٢٫٤٧٦٥٥٫٥٢٨٤١٫٦٣٢٣٣٫٩٦٣دخل التمویل

)٣٫٢٤٦()٤٢٫٦٧٩()٦٫٥٩٤()٧٩٫٢٣٢()٩٥٫٦٦٣(تكالیف التمویل
١١٩٫٤١٥١١٠٫٧٠٤٤٩٫٣٣٠٩٧٫٦٠٩٣٦٫٢٢٩دخل آخر

)١٫٨١٩(٢١٧٫٠٢)٢٫٤٤٤(٣٣٦٫٧٤٢٩٫١٤٢ةالمشتركع یراالمشحصة من نتائج 

٣٫١٠٠٫٢٤٥٢٫٦٥١٫٨٣٩١٫٠٩٠٫٠٣٢١٫٤٨٣٫٤٩١٦١٥٫٥٢٠للفترةاألرباح 
-----بنود الدخل الشامل األخرى

٢٤٥٫٣٫١٠٠٨٣٩٫٢٫٦٥١٠٣٢٫١٫٠٩٠٤٩١٫١٫٤٨٣٥٢٠٫٦١٥إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٢٫١٠٩٫٧١١١٫٨١٦٫٢٣٨١٫٠٨١٫٠٩٢٩٩٦٫٩٨٢٥٧٥٫٤٢٥ممساھمي الشركة األ

٥٣٤٫٠٩٩٦٠١٫٨٣٥٨٫٩٤٠٥٠٩٫٤٨٦٥٤٠٫٠٩غیر مسیطرةحصة

٢٤٥٫٣٫١٠٠٨٣٩٫٢٫٦٥١٠٣٢٫١٫٠٩٠٤٩١٫١٫٤٨٣٥٢٠٫٦١٥

ربح السھم العائد إلى 
مساھمي الشركة األم:

الربح األساسي -
٥٣٫٠٤٥٫٠٦٤٠٫٣٣٫٦٠٥٠٫٢٠٨٣٫١٫٩١٨ف للسھم (درھم)والمخف

لتقدیم معلومات إضافیة عن النتائج بعد الطرح العام األولي.٢٠١٨یونیو٣٠إلى ٢٠١٧نوفمبر ٢١* تم اإلفصاح عن الفترة من 







لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ١٨إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٤

الملكیة الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

مساھمي الشركة األمإلى العائدة 
إجماليالحصصحصةاألرباحاالحتیاطي

حقوق الملكیةغیر المسیطرةالمجموعالمساھمغیر الموزعةالقانونيالمالرأس 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٨٩٫٩٥٦٤٫٧٩٠٫١٠٦٩٦١٫٢٧١٥٫٧٥١٫٣٧٧-٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠*٢٠١٧نوفمبر ٢١الرصید في 

٢٫١٠٩٫٧١١٩٩٠٫٥٣٤٣٫١٠٠٫٢٤٥-٢٫١٠٩٫٧١١--للفترةاألرباح 

-------للفترةاألخرىالدخل الشامل بنود 

٢٫١٠٩٫٧١١٩٩٠٫٥٣٤٣٫١٠٠٫٢٤٥-٢٫١٠٩٫٧١١--للفترةالدخل الشامل إجمالي

---)٧٨٩٫٩٥٦(٧٨٩٫٩٥٦--))٢(١٧(إیضاح الحركة في حصة المساھم

)١٢٧٫٥٠٠()١٢٧٫٥٠٠(-----شركة تابعةتوزیعات أرباح 

٨٩٩٫٨١٧٫٦٨٢٤٫٣٠٥٫١٧٢٤٫١٢٢٫٨-٢٠١٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٢٫٨٩٩٫٦٦٧یونیو٣٠الرصید في 
  

٥٫٠٨٣٫٥٧٩١٫١١٦٫٢٠٤٦٫١٩٩٫٧٨٣-٢٠١٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠١٫٠٨٣٫٤٢٩ینایر ١الرصید في 

١٫٨١٦٫٢٣٨٨٣٥٫٦٠١٢٫٦٥١٫٨٣٩-١٫٨١٦٫٢٣٨--للفترةاألرباح 

-------للفترةاألخرىالدخل الشامل بنود 

١٫٨١٦٫٢٣٨٨٣٥٫٦٠١٢٫٦٥١٫٨٣٩-١٫٨١٦٫٢٣٨--للفترةالدخل الشامل إجمالي

)١٢٧٫٥٠٠()١٢٧٫٥٠٠(-----شركة تابعةتوزیعات أرباح 

٨٩٩٫٨١٧٫٦٨٢٤٫٣٠٥٫١٧٢٤٫١٢٢٫٨-٢٠١٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٢٫٨٩٩٫٦٦٧یونیو٣٠الرصید في 

لتقدیم معلومات إضافیة عن النتائج بعد الطرح العام األولي.٢٠١٨یونیو٣٠إلى ٢٠١٧نوفمبر ٢١* تم اإلفصاح عن الفترة من 



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ١٨إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٥

(تتمة)الملكیة الموحد المرحليوق بیان التغیرات في حق
٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

مساھمي الشركة األمإلى العائدة 
إجماليالحصصحصةاألرباحاالحتیاطي

حقوق الملكیةغیر المسیطرةالمجموعالمساھمغیر الموزعةالقانونيرأس المال
ألف درھمألف درھمرھمألف دألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٦٫٧٥١٫٧٧٢٦٫٧٥٢٫٢٢٢٧٦٣٫٥١٨٧٫٥١٥٫٧٤٠-٣٠٠١٥٠(مدقق)٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في 

١٫٠٨١٫٠٩٢١٫٠٨١٫٠٩٢٨٫٩٤٠١٫٠٩٠٫٠٣٢---للفترةاألرباح 

-------للفترةاألخرىالدخل الشامل بنود 

١٫٠٨١٫٠٩٢١٫٠٨١٫٠٩٢٨٫٩٤٠١٫٠٩٠٫٠٣٢---للفترةل الشامل الدخإجمالي
)٢٢٠٫٠٠٠()٢٢٠٫٠٠٠(-----توزیعات أرباح الشركة التابعة

١٣٧٫٦٢٣-١٣٧٫٦٢٣١٣٧٫٦٢٣---))٢(١٧الحركة في حصة المساھم (إیضاح 

٤٨٧٫٧٫٩٧٠٧٫٩٧٠٫٩٣٧٥٥٢٫٤٥٨٣٩٥٫٫٥٢٣٨-٣٠٠١٥٠)(غیر مدقق٧٢٠١یونیو٣٠الرصید في 
  



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن ھذه البیانات المالیةاًجزءالمرفقة ١٨إلى ١منتشكل اإلیضاحات 
٦

المرحليالموحدبیان التدفقات النقدیة
(غیر مدققة)٢٠١٨یونیو٣٠للفترة المنتھیة في 

)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(
نوفمبر٢١

فترة الستة أشھر المنتھیةإلى٧٢٠١
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٨٢٠١٧*٢٠١٨
ألف درھمألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣٫١٠٠٫٢٤٥٢٫٦٥١٫٨٣٩١٫٠٩٠٫٠٣٢للفترةاألرباح 

التعدیالت للبنود التالیة:
٢٫٤٤٤)٢٩٫١٤٢()٣٦٫٧٤٣(ةالمشتركعیراحصة من نتائج المش

٥٩٫١٥١٧٫٥٢٩٧٫٢٤٣ستھالكاال
)٧٨٦(٧١١٥٢٧مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، صافي

٩٥٫٦٦٣٧٩٫٢٣٢٦٫٥٩٤تمویلالتكالیف 
)٥٥٫٥٢٨()٧٢٫٤٧٦()٩٠٫١٢٣(٦تمویلالدخل 

٣٫٠٧٨٫٩٠٤٢٫٦٣٧٫٥٠٩١٫٠٤٩٫٩٩٩النقد من العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل
)١٧٫١٢٥()١٫٧٤٥٫٨٦٧()١٫٩٩٣٫٣٣٥(وذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیرینون تجاریونمد

أخرىموجودات ومدینون وتأمینات ومصاریف )٧٠٢٫٢٦٢()١٫٠٣٠٫٧٠١()١٫١٨٢٫٩٠٠(مدفوعة مقدماً
)٦٢٥٫١٧٦()١٫٠٣٩٫٨٦٧()٣٫٤٠٥٫١٢٢(عقارات لغرض التطویر

١٫٠٣٢٫٨٩٦)٩٥٩٫٥٤٣()١٫١٣١٫١٧٩(من العمالءةدفعات مقدم
)٤٨٢٫٣٩٤(٣٫٦٦٦٫٢٥٣١٫٦٢٨٫٢٨٦دائنون تجاریون وآخرون

٨٠٫٧٤٠٥٢٫٢٤٥٤٥٫١٨٢مبالغ محتجزة دائنة

٫١٢٠٠١٣)٤٥٧٫٩٣٨()٨٨٦٫٦٣٩(األنشطة التشغیلیةمن )المستخدمة في(صافي التدفقات النقدیة 

ألنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من ا
٩٩٫٦٢٣٧٤٫٩٩٦٥٤٫٩٤٢دخل تمویل مقبوض

)٣٦٩٫٥٢٨()٣٦٫١٨٣()٣٠٫٦٨٣(مشتركةاریعقرض لمش
-)٢٫٨٤٠()٢٫٨٤٠(الموجودات الثابتةمبالغ مصروفة على 

١٫١٤٤٫٤٦٢١٫٣٦٢٫٨٥٩٣٠٫٣٣٦٩٫٢ودائع تستحق بعد ثالثة أشھر

١٫٢١٠٫٥٦٢١٫٣٩٨٫٨٣٢٢٫٦١٥٫٧٥٠األنشطة االستثماریةمنیة التدفقات النقدصافي

من األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة
)٦٫٥٩٤()٧٤٫٤٢٠()٨٩٫٤٩١(تكالیف تمویل مدفوعة

)٢٢٠٫٠٠٠()١٢٧٫٥٠٠()١٢٧٫٥٠٠()شركة تابعةتوزیعات أرباح (بما في ذلكتوزیعات أرباح مدفوعة 
١٣٧٫٦٢٣--ة المساھم حصالحركة في 

)٨٨٫٩٧١()٢٠١٫٩٢٠()٢١٦٫٩٩١(األنشطة التمویلیةفيةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي

١٠٦٫٩٣٢٧٣٨٫٩٧٤٢٫٨٢٧٫٨٩٩في النقدیة وشبھ النقدیةالزیادة

٨٫٣٨٧٫٥٤١٧٫٧٥٥٫٤٩٩٧١٣٫٦٠٠٫٦النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة

٧٨٫٤٩٤٫٤٧٣٧٣٫٤٨٫٤٩٤٩٫٤٢٨٫٦١٢الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة في نھایة 

لتقدیم معلومات إضافیة عن النتائج بعد الطرح العام األولي.٢٠١٨یونیو٣٠إلى ٢٠١٧نوفمبر ٢١* تم اإلفصاح عن الفترة من 



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٧

معلومات الشركة-١

اًوالسلعالمالیةاألوراقھیئةقبلمنشركة مساھمة عامةك"الشركة"عللتطویر ش.م.شركة إعمار تأسیس اعتماد تم  انونوفق اديللق ماالتح رق
و ص.ب. .٢٠١٧نوفمبر ٢١شھادة التسجیل في إصداروتم ٢٠١٧نوفمبر٢٠في٢٠٠٠لسنة٤ ، دبي، ٤٨٨٨٢إن عنوان الشركة المسجل ھ

اإلمارات العربیة المتحدة.

ة ة ش.م.علشركة إن الشركة ھي شركة تابع ار العقاری ة المتحدة "الشركة األم للمجموعة"إعم ارات العربی ة اإلم ي دول ت ف وھي منشأة تأسس
من خالل القانوني للشركة من شركة ذات مسؤولیة محدودة إلى شركة مساھمة عامة ("ش.م.ع")الشكلتم تحویل . ومدرجة في سوق دبي المالي

. ٢٠١٧نوفمبر٢٢مناعتباراأسھمھاتداولوتمالماليدبيسوقفيمدرجةالشركةإن. طرح العام")طرح عام ("الخاللمن%٢٠بیع نسبة 
تشكل الشركة وشركتھا التابعة المجموعة ("المجموعة").

.في دولة اإلمارات العربیة المتحدةالمشروعات العقاریةالعقارات وإدارة تطویر إن األنشطة الرئیسیة للمجموعة ھي 

يالتسجیلتاریخمناألولىالمالیةالسنةتكونللشركة،األساسيللنظامفقاو ىالتجاريالسجلف ھ،. ٢٠١٨دیسمبر٣١حت إنوعلی ذهف ھي ھ
ةالبیانات ةالمالی رةللشركةالمرحلی ةللفت يالمنتھی و٣٠ف ل.٢٠١٨یونی اتتمث ةمعلوم يالمقارن اتف ةالبیان دةالمالی ةالموح وجزةالمرحلی الم

رةمقارنةالمعلوماتویتم عرض. الشركة األم للمجموعةمنتحویلھاتمالتيللمجموعةلبیعلالمخصصةالعقاراتطاعق ایر١منللفت ٢٠١٧ین
.٢٠١٧یونیو٣٠إلى

أسس إعداد البیانات المالیة١-٢
اریخ اتفاقیة تحویل رئیسیة ("اتفاقیالشركة األم للمجموعة، أبرمت الطرح العامفي إطار ل الرئیسیة") بت ع الشركة ٢٠١٧سبتمبر ٢٩ة التحوی م

ع  ي تتضمن (بی ع) والت ة للبی ارات المخصص ع (العق ة للبی ارات المخصص اع تطویر العق ل قط دات المجمعاتلھدف تحوی ل والوح كنیة والفل الس
ة  التفاقی اً ركة. وفق ى الش دة إل ة المتح ارات العربی ة اإلم ي دول ي) ف ع األراض ة وقط ودات التجاری ع الموج ل جمی تم تحوی یة، ی ل الرئیس التحوی

إلى الشركة. بما أن ھذه المعاملة تتم بین المنشآت الشركة األم للمجموعةوالمطلوبات المتعلقة بأعمال قطاع تطویر العقارات المخصصة للبیع من 
ارت الشركة عرض -٣لمالیة رقم الخاضعة للسیطرة المشتركة والتي تم تحدیدھا بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر ا د اخت دمج األعمال، فق

دیمھا.الموجزةالمرحلیةالبیانات المالیة الموحدة  م تق رة ت كما لو كانت أعمال تطویر قطاع العقارات المخصصة للبیع مع الشركة منذ بدایة أول فت
على ذلك،  بعض مخصصعالوةً اظ ب التفاقیة التحویل الرئیسیة، یتم االحتف ال قطاع وفقاً ة بأعم الء والمتعلق من العم دماً دفعات مق ات الضمان وال

ي السنوات السابقة ضمن سجالت  ا ف اء منھ م االنتھ ي ت ث ستبقى الشركة األم للمجموعةتطویر العقارات المخصصة للبیع والت الشركة األم حی
التفاقیة التحوبھذه االلتزاماتملتزمة للمجموعة ودات . وباإلضافة إلى ذلك، ووفقاً ویر الموج إدارة أعمال تط ً یل الرئیسیة، ستواصل الشركة أیضا

ال اإلدارة الشركة األم للمجموعةالمخصصة للتشغیل والموجودات المخصصة لإلیجار بالنیابة عن  اب أعم والتي سوف تتقاضى الشركة عنھا أتع
ال تالشركة األم للمجموعةكما قامت بمعدل متفق علیھ. ي أعم ة، بتحویل حصتھا ف ع ضمن شركتھا التابع ارات المخصصة للبی طویر قطاع العق

ى الشركة.  م ةباإلضافوھي شركة دبي ھیلز استیت ذ.م.م، إل ھ ت ى أن ل حصة إل ةتحوی ارات الشركة األم للمجموع ویر العق ال قطاع تط ي أعم ف
ي المخصصة للبیع ضمن المشاریع المشتركة إلى الشركة.  و٣٠كما ف م استكمال،٢٠١٨یونی ویالتت ة بشأن تح ودات اإلجراءات القانونی موج

. إلى الشركةلبیعلالعقارات المخصصة

ًللمجموعةالموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتإعدادتملقد .المرحلیةالمالیةالتقاریرإعداد،٣٤رقمالدوليالمحاسبيللمعیاروفقا

ة المإن البیانات المالیة  دت وفقوجزة الموحدة المرحلی ي أع ة الت ة الكامل ات المالی ة للبیان ع المعلومات واالفصاحات المطلوب ى جمی وي عل اًال تحت
ة عداد التقاریر المالیة.الدولیة إللمعاییر ل تم اتباع نفس السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب واألحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھام

لموحدة المرحلیة الموجزة بالمقارنة مع آخر بیانات مالیة سنویة موحدة.في ھذه البیانات المالیة ا

ة المتحدة ارات العربی درھم اإلم م")یتم إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة ب و("درھ ي وھ ل الشركة والت ة المستخدمة من قب العمل
ي ضمن أقرب ألف درھم إال إذا أشیر لغیر ذلك. تحدد كل منشأة األرقام إلىجمیع یجري تقریب و،تعرض بھا بیاناتھا المالیة ة الت المجموعة العمل

المستخدمة.ة باستخدام تلك العملةأتستخدمھا ویتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة لكل منش



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٨

(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

ةلقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة المر ة التاریخی دأ التكلف لمب ً د. حلیة الموجزة وفقا ةتعتم ةالتكلف ىعامبشكلالتاریخی ةالقیمةعل غالعادل للمبل
.الموجوداتمقابلالمدفوع

وجزةالمرحلیةإن إعداد البیانات المالیة الموحدة  ؤثرالم دیرات وافتراضات ت ام وتق ب من اإلدارة إجراء أحك ى األساس الموضح أعاله یتطل عل
ى ال ا إل ة بھ رة على تطبیق السیاسات والمبالغ المعلنة عن الموجودات والمطلوبات والدخل والمصاریف. تستند التقدیرات واالفتراضات المتعلق خب
ة للموجودات والمطل القیم الدفتری ة ب ات التاریخیة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل ظروف ونتائج أساس إصدار األحكام المتعلق وب

والتي ال تبدو بشكل واضح أنھا من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

. الموجزةالمرحلیةالبیانات المالیة الموحدة تمت إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة حتى تتماشى مع العرض المستخدم في ھذه 

ي ٢٠١٨یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةإن نتائج فترة  ة ف ة المنتھی ة للسنة المالی د تكون متوقع ي ق مبر ٣١ال تعكس بالضرورة النتائج الت دیس
٢٠١٨.

أسس توحید البیانات المالیة
ي تخضع لسیطرة الشركةالتي أةمن البیانات المالیة للشركة والمنشالموجزةالمرحلیةتتألف البیانات المالیة الموحدة  ا ف ة) كم ٣٠(شركتھا التابع

. یتم تحقیق السیطرة عند استیفاء المعاییر التالیة:٢٠١٨ونیوی

ھ األنشطة ذات الصلة عندما تمتلك الشركة السلطة على إحدى المنشآت)أ( ة لتوجی ة حالی ي تعطي إمكانی ة الت (على سبیل المثال، الحقوق القائم
للشركة المستثمر فیھا)؛

رادات متغیرة من ارتباطھا مع المنشأة، وعندما تتعرض الشركة إلى ، أو یكون لھا حقوق في، إی)ب(
لدى الشركة القدرة على استخدام سلطتھا على المنشأة للتأثیر على مبلغ إیرادات الشركة.)ج(

ا، ي الشركة المستثمر فیھ ائق والظروف عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبیة حقوق التصویت أو ما شابھھا ف ع الحق ذ جمی ة بأخ وم المجموع تق
قة بعین االعتبار عند تحدید فیما إذا كانت تمتلك سیطرة على الشركة المستثمر فیھا ویتضمن ذلك: ذات العال

الترتیبات التعاقدیة مع حملة حقوق تصویت آخرین في الشركة المستثمر فیھا-
الحقوق الناتجة من الترتیبات التعاقدیة األخرى-
للمجموعةحقوق التصویت الحالیة وحقوق التصویت المحتملة-

رات ،تقوم المجموعة بإعادة تقییم فیما إذا كانت لدیھا السیطرة على الشركة المستثمر فیھا أم ال إذا كانت الحقائق والظروف تشیر إلى أن ھناك تغی
ى الشركة ك لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسیطرة. یبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السیطرة عل ة ویتوقف ذل التابع

ھا التوحید عندما تخسر المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلوبات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم االستحواذ علی
من تاریخ حصول المجموعة على الموجزةالمرحلیةالبیانات المالیة الموحدةتدرج في الفترةأو استبعادھا خالل  اریخ توقف بدءاً ى ت السیطرة حت

سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.

التابعةةالشرك
من تاریخ االستحواذ أو التأسیس باعتباره التاریخ الذي حصلت فیھ المجموعة على السیطرة ویستمر ةیتم توحید بیانات الشرك التابعة بالكامل بدءاً

ھ السیط دتوحیدھا حتى التاریخ الذي تتوقف فی ة للشركرة. تع ات المالی ي الشركة باستخدام ةالبیان ا ف الي كم ر الم رة إعداد التقری نفس فت ة ل التابع
من المجموعة وتوزیعات  ة الناتجة من المعامالت ض ر المحقق اح والخسائر غی سیاسات محاسبیة مماثلة. إن جمیع األرصدة والمعامالت واألرب

بالكامل.استبعادھااألرباح یتم 

الحصص غیر المسیطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز في الرصید.علىلشامل/الخسائر الشاملة ضمن الشركة التابعة تعود إن حصة الدخل ا
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أسس توحید البیانات المالیة (تتمة)
نھ معاملة حقوق ملكیة. في حال خسرت المجموعة السیطرة إن التغیر في حصة الملكیة للشركة التابعة، دون خسارة السیطرة، یتم احتسابھ على أ

على الشركة التابعة، فإنھا:

؛الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعةتوقف تثبیت موجودات (بما في ذلك -
توقف تثبیت المبلغ المدرج ألي حصص غیر مسیطرة؛-
؛المسجلة في حقوق الملكیةالمتراكمةفروقات التحویل توقف تثبیت-
؛قیمة العادلة للمبلغ المستلمالتثبت -
؛القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھتثبت -
؛ والمرحليالموحدالشامل بیان الدخل تثبت أي فائض أو عجز ضمن -
ًالمجموعةتعید تصنیف حصة - دخل ضمن بنود الدخل الشامل األخرىمن العناصر المثبتة سابقا ان ال ي الموحد الشامل إلى بی أو المرحل

.ح غیر الموزعة، بالشكل المالئماألربا

التابعة للشركة:ةفیما یلي تفاصیل الشرك

المشاریع المشتركة
ى المشاریع المشتركة ھي تلك ا اج إل لمنشآت التي تخضع أنشطتھا لسیطرة المجموعة بصورة مشتركة، ویتم تأسیسھا بموجب اتفاقیة تعاقدیة وتحت

موافقة جماعیة للقرارات المالیة والتشغیلیة االستراتیجیة.

ب طریقیتم احتساب  بیة. بموج ة المحاس وق الملكی ة المحاسبیة، استثمار المجموعة في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حق وق الملكی تم ة حق ی
ت  دتثبی الي الموح ز الم ان المرك ي بی تركة ف اریع المش ي المش تثمارات ف ياالس ة المرحل رات الالحق التغی داً ة، زائ تحواذبالتكلف ة لالس ي حص ف

أي انخفاض في القیمة. ً المجموعة من صافي موجودات المشاریع المشتركة ناقصا

دخل ان ال ر بی املیظھ دالموالش يح ة المرحل ة الناتج ر المحقق ائر غی اح والخس تركة. إن األرب اریعھا المش ائج مش ن نت ة م ة المجموع ن حص ع
مشاریعھا المشتركة یتم حذفھا إلى الحد الذي یساوي حصة المجموعة في المشاریع المشتركة.وبین المجموعة المعامالت

المحاسبیة الھامةواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

ات  ذه البیان داد ھ دة إن إع ة الموح ةالمالی وجزةالمرحلی ة الم الغ المعلن ى المب ؤثر عل ات ت دیرات وافتراض ام وتق راء أحك ن اإلدارة إج ب م یتطل
ة. إن ع اریر المالی داد التق اریخ إع دملإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطلوبات الطارئة في ت

دیالت ب تع ائج تتطل ھ نت تج عن ن أن ین دیرات یمك ات والتق ذه االفتراض ول ھ د ح ةالتأك ات جوھری ودات أو المطلوب ة للموج ة المدرج ى القیم عل
المتأثرة في الفترات المستقبلیة.

دیرات المحأیتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة على  تم ساس مبدأ االستمراریة. إن التعدیالت على التق ي ی رة الت ي الفت ا ف تم تثبیتھ اسبیة ی
فیھا تعدیل التقدیرات.

للمجموعة مبینة أدناه:الموجزةالمرحلیةإن األحكام والتقدیرات واالفتراضات الرئیسیة التي لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدة

النسبة المئویة من الملكیةالرئیسيالنشاطمكان التأسیسالشركة التابعة

٪٥٠٫٠٠تطویر العقاراتاإلمارات العربیة المتحدةدبي ھیلز استیت ذ.م.م
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(تتمة)المحاسبیة الھامةواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

ألحكاما
استیفاء التزامات األداء

د  دد من أجل تحدی ي وقت مح ت أو ف ع مرور الوق ات األداء م ا إذا استوفیت التزام د م ع العمالء لتحدی ا م یجب على المجموعة تقییم كل عقودھ
إلى اتفاقیات البیع والشراء ال وانین الطریقة المناسبة لتثبیت اإلیرادات. ولقد قامت المجموعة بالتقییم استناداً الء ونصوص الق ع العم ا م ق علیھ متف

ة  تخدامات بدیل ودات ذو اس د موج ة بن ص المجموع م تخص الء، ول ة للعم ودات عقاری دیم موج ود لتق رام العق م إب ث ت لة، حی وائح ذات الص والل
یكون لھا حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن. في ھذه الظروف تثبت المجموعة اإلیر ادات مع مرور الوقت. وفي حالة للمجموعة وعادةً

عدم حدوث ذلك یتم تثبیت اإلیرادات في وقت محدد.

تحدید أسعار المعامالت
ر غ متغی ر أي مبل یم أث وم المجموعة بتقی ي یجب على المجموعة تحدید سعر المعاملة في كل من عقودھا مع العمالء. عند اتخاذ ھذا االجراء، تق ف

ط الجزائیة أو وجود أي عنصر تمویل جوھري في العقد وأي مبلغ غیر نقدي في العقد.العقد، بسبب الخصومات أو الشرو

م عند  ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال للمعی ً ا ر احتماالً" طبق غ األكث تم ١٥تحدید تأثیر المبلغ المتغیر تستخدم المجموعة طریقة "المبل ث ی حی
بین مجموعة من المبالغ المحتملة.تحدید سعر المعاملة بالرجوع الى طریقة المب لغ األكثر احتماالً

تحویل السیطرة في عقود العمالء
ود ى الموج ل السیطرة عل د تحوی رادات عن ت اإلی ات في الحاالت التي تقرر بھا المجموعة أنھا استوفت التزامات األداء في وقت من األوقات، تثب

ك عادةًفي حالة عقود والتي ھي موضوع العقد إلى العمیل.  تم ذل ة، ی ود أي بیع الموجودات العقاری دم وج دة وع الي للوح ل الم تالم المقاب د اس عن
تسلیم الوحدة الي العمیل.معوقات في 

تحویل الموجودات العقاریة من الموجودات الثابتة إلى عقارات لغرض التطویر
ع تبیع المجموعة موجوداتھا العقاریة أثناء سیر األعمال العادیة. عندما  ة للبی ودات ثابت كموج ابقاً ة المصنفة س ودات العقاری د الموج اءیتم تحدی أثن

ع.  د وتصبح متاحة للبی اریخ التحدی ي ت تم سیر األعمال العادیة، یتم بعد ذلك تحویل الموجودات إلى عقارات لغرض التطویر بقیمتھا المدرجة ف وی
إیرادات من عقود العمالء.–١٥الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم للمعیار تثبیت متحصالت بیع تلك الموجودات كإیرادات طبقاً

التابعةةتوحید الشرك
اییس المحد ب المق ا حس ي قامت المجموعة بتقییم جمیع المنشآت المستثمر فیھا من أجل تحدید فیما إذا كانت تسیطر على المنشأة المستثمر فیھ دة ف

ات البیانات المالیة الموحدة–١٠رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة ا والترتیب ة ملكیتھ . قامت المجموعة بتقییم، من بین أمور أخرى، حص
دیھا السیطرة على ت ل ا إذا كان د فیم ا من أجل تحدی الشركة التعاقدیة القائمة وقدرتھا ومدى ارتباطھا باألنشطة ذات عالقة للمنشآت المستثمر فیھ

المستثمر فیھا.

ت واالفتراضاتالتقدیرا
تقسیم مكونات العقارات

ة  ات المالی من البیان دة تتض ةالموح وجزةالمرحلی تم الم ي ی ة الت دفقات النقدی دخل والمصاریف والت ات وال ودات والمطلوب ض الموج للمجموعة بع
دیرات اإلدارة.  ات وتق ى افتراض عل اًء ة بن ى المجموع ا عل ملویتوزیعھ ورة رئش ك بص اراتالة یسیذل رضعق دائنلغ ویر وال اریالتط ن یین التج

دیرات اإلدارة الستخدام یواآلخرین والمصاریف البیعیة والعامة واإلدار على التقییم من قبل استشاري المشروع وأفضل تق ة. یتم تخصیصھا بناًء
موارد الشركة من قبل المجموعة.

االنخفاض في قیمة المدینین التجاریین والمدینین اآلخرین
الغیتم إجراء تق غ. بالنسبة للمب تحصیل كامل المبل اً د ممكن م یع دما ل ة للتحصیل عن ة األخرى القابل ذمم المدین ة وال ة التجاری ذمم المدین دیر لمبلغ ال

ؤخذ یة ویالجوھریة الفردیة، یتم التقدیر بصورة فردیة. إن المبالغ التي لیست جوھریة بصورة فردیة والمستحقة منذ أمد، یتم تقییمھا بصورة إجمال
لطول الفترة الزمنیة المستحقة منذ أمد استناداً .إلى خسائر االئتمان المتوقعة على ھذه الذمم المدینةمخصص وفقاً



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

١١

(تتمة)المحاسبیة الھامةواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

)تتمة(التقدیرات واالفتراضات

الءتخصیص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العم
ر  ت. تعتب رور الوق ع م رادات م ت اإلی تم تثبی ث ی زام األداء حی ة اللت عر المعامل یص س د تخص دخالت عن ة الم ق طریق ة تطبی ررت المجموع ق

د زام األداء یق تیفاء الت م أفضل المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت التي تتطلب تثبیت اإلیرادات على أساس الجھود التي تبذلھا المجموعة الس
راداتصو غ اإلی د مبل . عند تطبیق طریقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدیر التكلفة إلتمام المشاریع من أجل تحدی ذي رة لإلیرادات المحققة فعالً ال

ل استشاري ا من قب م تقییمھ ا ت اولین كم ل المق ة من قب ات المتوقع ة والمطالب ة التحتی المشروع یمكن تثبیتھ. تشمل ھذه التقدیرات تكلفة توفیر البنی
وتكلفة الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة األخرى مع العمالء.

تكالیف إتمام المشاریع
الیف  دیر التك ة بتق وم المجموع امتق ة إلتم طة البنی د أنش ة تزوی دیرات تكلف ذا التق مل ھ ة. تش رادات المثبت ى اإلی دة إل ة العائ د التكلف اریع لتحدی المش

ع یبل المقاولین كما تم تقیالتحتیة، والمطالبات المحتملة من ق ا م د علیھ مھا من قبل استشاري المشروع وتكالیف الوفاء بااللتزامات األخرى المتعاق
العمالء.

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
تم تقوم المجموعة بتقییم فیما إذا كانت ھناك أیة مؤشرات على االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة في كل تاری ة. ی اریر المالی داد التق خ إلع

دما اختبار الموجودات غیر المالیة بخصوص االنخفاض في القیمة عندما تكون ھناك مؤشرات بأن المبالغ المدرجة من غیر الممكن تحصیلھا. عن
م المنتجة لوحدة المن الموجودات أو المتوقعة یتم إجراء احتساب قیمة االستخدام، تقدر اإلدارة التدفقات النقدیة المستقبلیة  دل الخص ار مع لنقد وتخت

المناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
الي ان المركز الم ي بی ة المسجلة ف ات المالی يالموحدعندما تكون القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوب ن قیاسالمرحل ى ھا استناداًال یمك إل

ة المخصومة. إن المتداولةاألسعار  دفقات النقدی وذج الت ى نم ي تشتمل عل یم الت في األسواق النشطة، یتم قیاس قیمتھا العادلة باستخدام أسالیب التقی
ر ممكن، ی ك غی دما یكون ذل اً، ولكن عن ك ممكن دما یكون ذل ذت من األسواق الملحوظة عن د أخ ك درجة من المدخالت لھذه النماذج ق ب ذل تطل

المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.بعض االعتبارات بخصوصتحدید القیمة العادلة. تشتمل األحكام على عنداألحكام 

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢

عةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموأ)
ة ات المالی دةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیان وجزة الموح ة الم داد المرحلی ي إع ة ف ك المتبع ة لتل دث مماثل ةأح ات مالی دةبیان الموح

يوالتعدیالت والتفسیرات إتباع المعاییر باستثناء، للمجموعة ا ف ول كم ایر١الجدیدة الساریة المفع رغمعلى. ٢٠١٨ین مھأنمنال قت ھذهتطبی
ىجوھريتأثیرلھایكنلم،٢٠١٨سنةفياألولىللمرةالجدیدةوالتعدیالتالمعاییر اتعل ةالبیان دةالمالی ةالموح وجزةالمرحلی . للمجموعةالم

:أدناهموضح جدیدةمعیار أو تعدیلكلوتأثیرطبیعةإن

مالیةاألدوات ال٩المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر
ي التثبیت -األدوات المالیة-٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم یحل محل٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  دأ ف ي تب رات السنویة الت للفت

حاسبة التحوط.ألدوات المالیة: التصنیف والقیاس واالنخفاض في القیمة وملیجمع كافة الجوانب الثالثة للمحاسبة ،٢٠١٨ینایر ١أو بعد 
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بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

١٢

(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢

(تتمة)المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةأ)

(تتمة)األدوات المالیة٩المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر

م لمعیار الدولالمبكربالتطبیقالمجموعة قامت  ة رق اریر المالی داد التق اس٩لي إلع ةلالتصنیف والقی ت ألدوات المالی ي السنوات السابقة، وقام ف
ق ن بتطبی انبین م م ج ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال وطأي، ٩المعی بة التح ة ومحاس ي القیم اض ف ن االنخف ایر ١م اریخ ٢٠١٨ین د ت عن

ي -٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ، قامت المجموعة بتطبیق محاسبة التحوطباستثناءو.٢٠١٨ینایر ١التطبیق األولي  االنخفاض ف
االنخفاض في القیمة، ھو كما یلي:٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم القیمة بأثر رجعي. إن أثر إتباع 

االنخفاض في القیمة
دادتطبیقطلب تی م المعیار الدولي إلع ة رق اریر المالی ة من خالل ٩التق ودات المالی ة للموج ي القیم اض ف ة احتساب خسائر االنخف من المجموع

.مستقبلیةالالخسائر االئتمانیة المتوقعةمع نھجالخسائر المتكبدةنھج٣٩المعیار المحاسبي الدولي رقم استبدال 

ب تی قطل متطبی ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ن ٩المعی ةم ائرالمجموع ص للخس جیل مخص ة تس ة االئتمانی ةالمتوقع روض لكاف الق
ن ذات نمط الدیوناألخرىالمالیة والموجودات احخاللغیر المحتفظ بھا بالقیمة العادلة م ةتستند.والخسائراألرب ة المتوقع الخسائر االئتمانی

تمثم. استالمھاالمجموعةتتوقعالتيالنقدیةالتدفقاتوكافةللعقداوفقًالمستحقةالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتبیناالختالفعلى نقصخصمی دال عن
.لبند الموجوداتأصليفعليفائدةمعدلأقرب

ثللمعیارالمبسطالنھجبتطبیقالمجموعةقامت،ن والذمم المدینة التي لم یصدر بھا فواتیر والذمم المدینة األخرىین التجارییللمدینبالنسبة محی ت
ستناداًادول للمخصصات جءبإنشاالمجموعةقامت. على مدى الحیاةخسائر االئتمانیة المتوقعة الأساسعلىالخسائر االئتمانیة المتوقعة احتساب

.االقتصادیةوالبیئةبالمدینینخاصةمستقبلیةلعواملتعدیلھاتموالتيللمجموعة،السابقةیةاالئتمانئرخساالإلى

بة وداتللمبالنس ةوج دیونالمالی رىلل روضأي(األخ تثماراتالق يواالس ةف تند،)أوراق مالی ة تس ة المتوقع ائر االئتمانی ىالخس ائر عل الخس
لت. شھرا١٢ًاالئتمانیة المتوقعة خالل ة المتوقعة خاللمث ة منجزءاًشھرا١٢ًالخسائر االئتمانی ة المتوقع ىالخسائر االئتمانی دىعل اة م الحی

ك،ومع. إعداد التقاریر المالیةتاریخبعدشھرا١٢ًخالل تحقیقھایمكنالتيالمالیةاألدواتعلىاالفتراضیةاألحداثعنةالناتج دماذل تكونعن
.على مدى الحیاةخسائر االئتمانیة المتوقعة العلىالمخصصھذایستندسوفنشأتھا،منذاالئتمانمخاطرفيكبیرةزیادةھناك

ر ةالمتعتب وداتجموع د الموج ةبن يالمالی ةف رحال دادعنتعث دماالس ة عن داد الدفع ةیتجاوز موعد س ا٩٠التعاقدی ع. یوًم ك،وم يذل ضف بع
ًأیضالمجموعةتراعيقد،الحاالت يةالمالیبند الموجوداتیكونأنفيا ةف رحال دادعنتعث دماالس ةالمعلوماتتشیرعن ةأوالداخلی الخارجی

.المجموعةبھاتحتفظائتمانیةتحسیناتأياالعتبارفيأخذقبلبالكاملالمستحقةالتعاقدیةالمبالغالمجموعةتتلقىأنالمرجحغیرمنأنھإلى

مكما ھو منصوص علیھ في متطلبات الخسائر االئتمانیة المتوقعةقامت اإلدارة بتقییم  ة رق اریر المالی ل ٩المعیار الدولي إلعداد التق دینامقاب ن یلم
ى والذمم المدینة األخرى واستنتجت أنھ لم یكن ھناك تأثیر جوھري ن والذمم المدینة التي لم یصدر بھا فواتیریالتجاری اتعل ة البیان دة المالی الموح

.المرحلیة الموجزة

ًالمدفوعوالمبلغاألجنبیةلعمالتباالمعامالتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرتفسیراتلجنةعنالصادر٢٢رقمالتفسیر مقدما
داألوليالتثبیتعندالمستخدمالفوريالصرفسعرتحدیدعندأنھالتفسیریوضح وداتلبن ةذيالموج دخلأوالمصاریفأوالعالق جزءأو(ال

قنقديغیرمطلوباتبندأونقديغیرموجوداتبندتثبیتعنالتوقفعند) منھ المبلغیتعل دفوب دماً،عالم اریخیكونمق ةت اریخھوالمعامل الت
ًالمدفوعالمبلغعنالناتجالنقديغیرالمطلوباتبندأوالنقديغیرالموجوداتلبنداألوليبالتثبیتالمنشأةفیھتقومالذي ةوفي. مقدما ودحال وج

دفعاتمنالعدید دماً،المستلمةالمقبوضاتأوال ینمق ىیتع دالمنشأةعل اریتحدی ةخت ةلكلالمعامل بضأودفع غق دفوعللمبل ًالم دما ذا .مق إن ھ
التفسیر لیس لھ أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.
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(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢

(تتمة)وعةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجمأ)

االستثماریةالعقاراتتحویل-٤٠رقمالدوليالمحاسبيالمعیارعلىلتعدیالتا
العقاراتمنأوإلىالتطویر،قیدأواإلنشاءقیدالعقاراتذلكفيبماالعقارات،أحدتحویلالمنشأةعلىیتعینمتىالتعدیالتھذهتوضح

االستثماريالعقارتعریفاستیفاء،عنیتوقفأوالعقار،یستوفيعندمایحدثاالستخدامفيتغیرالأنإلىالتعدیالتھذهوتشیر. االستثماریة
إن ھذه التعدیالت . االستخدامتغیرعلىدلیالًیعدالالعقاراستخدامبشأناإلدارةنیةفيالتغیرمجردوإن. االستخدامتغیرعلىدلیلھناكویكون

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

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

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

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

رجعي إذا تم اختیاره لجمیع التعدیالت الثالثة وتم استیفاء المعاییر األخرى. التعدیالت دون إعادة إدراج الفترات السابقة، لكن یُسمح بالتطبیق بأثر 
إن المجموعة لیس لدیھا معامالت دفعات على أساس األسھم، ومن ثم لیس لھذه التعدیالت أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة 

المرحلیة للمجموعة.

المعیارمعالمالیةاألدوات٩رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارتطبیق٤رقمالمالیةتقاریرالإلعدادالدوليالمعیارعلىالتعدیالت
التأمینعقود٤رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدولي

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

إن ھذه التعدیالت . التصنیفإعادةومنھجیةلمالیة من تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر االمؤقتاالستثناءالتأمین: عقودتصدرالتيللمنشآت
لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.

االستثمارات في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة توضیح أن قیاس الشركات المستثمر فیھا بالقیمة ٢٨المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ةخالل الربح أو الخسارة یتم على كل استثمار على حدالعادلة من

یجوز للمنشأة ذات رأس مال االستثماري أو منشأة أخرى مؤھلة، أن تختار، عند التثبیت المبدئي على أساس كل استثمار توضح التعدیالت أنھ
إذا كانت المنشأة، التي لیست من خالل األرباح أو الخسائر.، قیاس استثماراتھا في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة بالقیمة العادلة ةعلى حد

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

ة أو الشركة الشقیقة أو المشروع المشترك التي تعد منشأة استثماریة في الشركات التابعة. ویتم تنفیذ ھذا الخیار بشكل منفصل لكل شركة شقیق
الشركة الشقیقة أو المشروع المشترك التي تعد أ) یتم تثبیت فیھ: (مشروع مشترك التي تعد منشأة استثماریة، في وقت الحق من التاریخ الذي 

الشركة الشقیقة أو بشكل مبدئي؛ (ب) تصبح الشركة الزمیلة أو المشروع المشترك منشأة استثماریة؛ و (ج) تصبح ألول مرة منشأة استثماریة
یس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة إن ھذه التعدیالت ل. المشروع المشترك التي تعد منشأة استثماریة شركة أم

للمجموعة.

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

ألنھا قامت بالغرض المقصود ١من المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧إي-٣االعفاءات قصیرة األجل الواردة في الفقرات إيتم حذف
إن ھذه التعدیالت لیس لھا أي تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة.منھا. 
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(تتمة)ات المحاسبیةالتغیرات في السیاسات واإلفصاح٣-٢

بعدمفعولھایسرلمولكناإلصدارقیدوالتفسیراتوالتعدیالتالمعاییر)ب(
إن المجموعة، باستثناء المعاییر والتفسیرات التي اتبعتھا المرحلیة الموجزةالموحدةبتاریخ اعتماد ھذه البیانات المالیة و موضح أعاله)، ف ا ھ (كم

والتفسیرات التالیة كانت قید اإلصدار ولكن لم یسر مفعولھا بعد:والتعدیالتالمعاییر

ود١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار ارعق ار: اإلیج دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی بي ١٦رق ار المحاس ل المعی ل مح یح
م  دولي رق ود١٧ال ارعق موالتفسیر، اإلیج ادر٤رق نالص ةع اریریراتتفسلجن ةالتق المالی

ويالترتیبكانإذامایحددالذيالدولیة ىیحت دعل رارإیجار،عق موالق عنالصادر١٥رق
ة یرلجن اییرتفس وماتةالخاصالمع ىبالخص ودعل ارعق غیلیة،اإلیج رارالتش موالق ٢٧رق

ادر نالص ةع یرلجن اییرتفس اصالمع یموالخ ةبتقی امالتطبیع يالمع منالت كلتتض الش
مع ، ٢٠١٩ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةلفتراتلالمفعولساري(اإلیجارلعقدالقانوني

دوليالمعیارالمنشأةتطبقأنقبللیسلكن، السماح بالتطبیق المبكر دادال اریرإلع ةالتق المالی
؛)١٥رقم

رال بةتتغی ؤجرمحاس بالم اربموج دوليالمعی دادال اریإلع ةرالتق مالمالی كٍل١٦رق بش
بالحالیةالمحاسبةعنجوھري اربموج دوليالمحاسبيالمعی مال تمر. ١٧رق ؤجرونیس الم

دوليالمحاسبيالمعیارفيكماالتصنیفمبدأنفسباستخداماإلیجارعقودجمیعتصنیففي ال
م ون،١٧رق ینویفرق وعینب نن ودم ارعق ود: اإلیج ارعق غیلیةاإلیج والتش اردوعق اإلیج

.التمویلیة

قام مجلس (-بالموجودات بین المستثمر وشركتھ الشقیقة أو مشروعھ المشتركبیع أو مساھمة١٠إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولي 
غ٢٨المعیار المحاسبي الدولي رقمو ر مسمى، لكن المعاییر المحاسبیة الدولیة بتأجیل تاریخ سریان مفعول ھذه التعدیالت ألجٍل ی

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

اریحل محل ١٧رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار: التأمینعقود١٧رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار دوليالمعی دادال إلع
ي ي مفعولھ یسر(التأمینعقود٤رقم المالیةالتقاریر اریر السنویة والت رات إعداد التق ى فت عل

د  ي أو بع دأ ف ایر ١تب ر٢٠٢١ین التطبیق المبك مح ب ة. یس ة المطلوب ام المقارن ود أرق ع وج ،م
م شریطة داد ٩أن تطبق المنشأة المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق دولي إلع ار ال والمعی

م في أو قبل ت١٥التقاریر المالیة رقم  ة رق ١٧اریخ تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی
و؛)ألول مرة

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

دة ٢٣التفسیر رقم · ر المؤك دیرات غی ة التق اریر المالی داد التق ة إلع اییر الدولی ة تفسیرات المع دخلالصادر عن لجن سري ی(لضرائب ال
.)٢٠١٩ینایر ١على فترات إعداد التقاریر السنویة والتي تبدأ في أو بعد مفعولھ 

دیالت  اییر والتع اع المع أثیر جوھري والتفسیرات ال تتوقع المجموعة أن یكون التب اله ت دة أع ة الجدی ات المالی ى البیان دةعل ي الموح للمجموعة ف
المستقبل.
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ت المحاسبیة الھامةملخص السیاسا٤-٢

تحقق اإلیرادات
ة قامت  اع المجموع اراباتب دوليلمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی دتاو١٥رق بیةسیاسةالعتم ةالمحاس يالتالی دادف اتإع ةالبیان دة المالی الموح

:المرحلیة الموجزة 

لبیع العقاراتاإلیرادات من عقود العمالء
:١٥عقود العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما ظھر في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ثبتت المجموعة اإلیرادات من

ر -١الخطوة رقم  رفین أو أكث ین ط اق ب ھ اتف ى أن د عل ات واجبتحدید العقد أو العقود مع العمیل: یعرف العق وق والتزام ھ حق اذ ةینشأ بموجب النف
الوفاء بھا.ویحدد معاییر لكل عقد یجب

تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء ھو وعد في العقد مع العمیل بنقل سلعة أو خدمة للعمیل.-٢الخطوة رقم 
دت-٣الخطوة رقم  ي وع تحدید سعر المعاملة: سعر المعاملة ھو المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن یحق لھا في مقابل نقل البضائع أو الخدمات الت

عن أطراف ثالثة. العمیل بھا، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نیابةً
ر من التخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في -٤الخطوة رقم  ى أكث وي عل ألداءعقود: بخصوص العقد الذي یحت زام ل إن المجموعة الت ، ف

االمجموعة أن یكون المبلغ الذي تتوقع تمثلسوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء بقیمة  ل استیفاء كل من حقھ ي مقاب ف
التزام أداء.

داء.األالتزامتثبیت اإلیرادات عندما (أو كما) تستوفي المنشأة-٥الخطوة رقم 

تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبیت اإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشروط التالیة: 

قت متزامن المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لھا؛ أویحصل العمیل على ویستھلك في و-١
ینشئ أداء المجموعة أو یحسن بند موجودات یسیطر علیھ العمیل بمجرد إنشاء أو تحسین بند الموجودات؛ أو -٢
داء المنجز حتى اآلن.ال ینشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بدیل للمجموعة وللمنشأة حق ملزم في دفعات األ-٣

بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاله، یتم تثبیت اإلیرادات في وقت ما یتم فیھ استیفاء التزام األداء.

د موجودات العق ك بن ا، ینشأ عن ذل دت بھ ي وع دمات الت دیم السلع أو الخ غ عند استیفاء المجموعة اللتزام األداء من خالل تق ى أساس المبل د عل
المحقق من خالل األداء. عندما یتجاوز المبلغ المقبوض من العمیل مبلغ اإلیرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.

ددة ة المح ود التعاقدی ار البن ین االعتب ذ بع ع األخ بض، م تحق الق وض أو المس غ المقب ة للمبل ة العادل رادات بالقیم اس اإلی تم قی دفعاتی تثناء لل باس
تا ل. اس ت تعمل كمورد رئیسي أم كوكی ا إذا كان نتجت لضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید فیم

المجموعة بأنھا تعمل كمورد رئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتھا.

يالموحدالشامل یتم تثبیت اإلیرادات في بیان الدخل  د االمرحل ى الح ى المجموعة وإن إل ا االقتصادیة إل دفق المزای ھ من المرجح ت ذي یكون فی ل
.ینطبق، یمكن قیاسھا بصورة معقولةحیثما اإلیرادات والتكالیف، 

الفوائددخل
ة دخلیتم تثبیت  ى أساس االستحقاق باستخدام طریق د عل عر المستخدم یخفض بالضبط مقبوسعر الفوائ إن الس ا ف ي وبموجبھ دة الفعل ضات الفائ

المالي.لبند الموجوداتالقیمة المدرجة صافيالمالي إلىلبند الموجوداتالتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر المتوقع 
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

(تتمة)تحقق اإلیرادات

التطویرخدمات
ام إدارة التطویریتم تثبیت اإلیرادات عن خدمات  ة إتم ى مرحل الرجوع إل ك ب ة وذل زام المقدمة عندما یمكن تقدیر عوائد المعاملة بصورة معقول الت

ھ المصارالتطویر  ذي تكون فی د ال یف بتاریخ إعداد التقاریر المالیة. عندما ال یمكن قیاس النتائج بصورة معقولة، یتم تثبیت اإلیرادات فقط إلى الح
التي أنفقت قابلة للتحصیل.

قارات لغرض التطویرالع
ا قیدیتم تصنیف العقارات المستحوذة أو التي تم إنشاؤھا أو  اإلنشاء لغرض البیع أثناء سیر األعمال العادیة كعقارات لغرض التطویر ویتم إدراجھ

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

؛ستأجرةحقوق ملكیة األراضي ملك حر واألراضي الم·
ولإلنشاء؛لمقاولین إلى االمبالغ المدفوعة ·
ار · ل العق رائب تحوی ة وض دمات القانونی ة للخ اب المھنی ع واألتع داد الموق الیف إع یط وتك میم والتخط الیف التص راض وتك الیف االقت تك

وتكالیف اإلنشاء غیر المباشرة والتكالیف األخرى ذات العالقة.

مھا یمثل صافي القیمة الممكن تحقیق تم خص اریر وی اریخ إعداد التق وق بت عار الس ى أس إل ھا سعر البیع التقدیري أثناء سیر األعمال العادیة، استناداً
التكالیف حتى اإلنجاز والتكالیف المقدرة للبیع. ً بالقیمة الزمنیة لألموال إذا كانت جوھریة، ناقصا

ان  ي بی ة ف دخل یتم تحدید تكلفة العقارات لغرض التطویر المثبت ي الموحدالشامل ال ددة المصروفة المرحل الیف المح ى التك الرجوع إل ع ب د البی عن
على العقارات المباعة وتخصیص أیة تكالیف غیر محددة استنادا إلى الحجم النسبي للعقارات المباعة.

تقوم اإلدارة بمراجعة القیم المدرجة للعقارات لغرض التطویر على أساس سنوي.

لیةالموجودات الما
ودات م د موج ع بن ة شراء أو بی د إجراء معامل اجرة عن اریخ المت ة بت ودات مالی الي یتم تثبیت جمیع الموجودات المالیة والتوقف عن تثبیتھا كموج
ي الب ة بموجب عقد تتطلب شروطھ تسلیم بند الموجودات المالي خالل جدول زمني محدد من قبل السوق المعني. یتم قیاس الموجودات المالیة ف دای

م قیاسھ ي ت اح أو الخسائر الت ة من خالل األرب ة العادل ة المصنفة بالقیم ودات المالی امالت باستثناء الموج الیف المع تك ة بالتكلفة، زائداً ي البدای ا ف
ة.بالقیمة العادلة. الحقاً، یتم قیاس جمیع الموجودات المالیة المثبتة بشكل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادل

ى أسعار العطاءات المتداول الرجوع إل دھا ب تم تحدی وق إن القیمة العادلة لألدوات المالیة التي یتم تداولھا بنشاط في أسواق مالیة منظمة ی ي الس ة ف
ة بالنسبة للموجودات وأسعار العروض بالنسبة للمطلوبات وذلك عند إقفال األعمال بتاریخ إعداد التقاریر المالیة. في حالة عدم  توفر أسعار متداول

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

ة الود ة المدرجة ھي تكلف ا. إن القیم یم المدرجة بھ دة إن القیمة العادلة للسعر المتغیر والودائع القصیرة في المؤسسات االئتمانیة ھي الق ة والفائ یع
ة المستحقة. إن القیمة العادلة للودا دفقات النقدی ئع التي تترتب علیھا فوائد ثابتة یتم تقدیرھا باستخدام أسالیب التدفقات النقدیة المخصومة. تخصم الت

المتوقعة بأسعار السوق الحالیة لألدوات المشابھة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.

تصنیف الموجودات المالیة
ة" للمصِدر ألغراض تصنیف الموجودات المالیة فإن األداة ال وق الملكی ي بتعریف "حق تقة وتف ر مش ت غی ة" إذا كان وق الملكی ة ھي "أداة حق مالی

م  دولي رق ة: العرض–٣٢(بموجب المعیار المحاسبي ال وق األدوات المالی ر المشتقة المعروضة كحق ع غی ة للبی ) باستثناء بعض األدوات القابل
غیر المشتقة األخرى ھي "أدوات دین".ملكیة من قبل المصِدر. إن جمیع الموجودات المالیة
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)تتمة(الموجودات المالیة

استثمارات حقوق الملكیة
ن خالل  ا م ودإن جمیع الموجودات المالیة التي ھي عبارة عن استثمارات حقوق الملكیة یتم قیاسھا بالقیمة العادلة إم دخل الشامل بن أو ىخراألال

م من خالل األرباح أو الخسائر. ة رق اریر المالی داد التق ویعتبر ھذا خیار غیر قابل لإللغاء اتخذتھ المجموعة عند اإلتباع المبكر للمعیار الدولي إلع
ي المرحلة األولى أو ستتخذه عند االستحواذ الالحق الستثمارات حقوق الملكیة إال إذا كانت استثمارات حقوق الملكیة–٩ اجرة وف محتفظ بھا للمت

ة ال وق الملكی تثمارات حق تبعاد اس ن اس ائر م اح أو الخس ائر. إن األرب اح أو الخس الل األرب ن خ ة م ة العادل اس بالقیم ب أن تق ة یج ذه الحال تم ھ ی
.المرحليالموحدالشامل تدویرھا. إن دخل توزیعات أرباح جمیع استثمارات حقوق الملكیة یتم تسجیلھا من خالل بیان الدخل 

أدوات الدین
طفأة فقط إذا:یتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إال إذا تم تصنیفھا بالتكلفة المطفأة. یتم تصنیفھا بالتكلفة الم

قات نقدیة تعاقدیة ولتحصیل تدفببند الموجوداتضمن نموذج األعمال الذي یھدف إلى االحتفاظ ببند الموجوداتتم االحتفاظ ·
ى المبل· دة عل غ األساسي والفائ ات للمبل ى دفع ة تقتصر عل دفقات نقدی ى ت غ إذا كانت البنود التعاقدیة ألداة الدین تؤدي، بتواریخ محددة، إل

األساسي القائم.

النقدیة وشبھ النقدیة
ع القصیرة األجل ، تتألف النقدیة وشبھ النقدیة مالموحد المرحليلغرض بیان التدفقات النقدیة وك والودائ دى البن دة ل ن النقد في الصندوق واألرص

التي تستحق في األصل خالل ثالثة أشھر أو أقل بعد تنزیل رصید السحب على المكشوف من البنوك.

لم تصدر بھا فواتیرالتيمدینةالذمم التجاریون والمدینون ال
تم صدر بھا فواتیرتظھر المدینون التجاریون والذمم المدینة التي لم ت ي تحصیلھا. ی كوك ف الغ المش المخصص للمب ً اتورة األصلیة ناقصا ة الف بقیم

على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على الذمم المدینةتكوین مخصص للمبالغ المشكوك في تحصیلھا  ذمم ی. عندما بناًء دینون التجاریون وال بح الم ص
ي المدینة التي لم تصدر بھا فواتیر غیر قابل والت ً ا الغ المحصلة الحق ة للتحصیل، یتم شطبھا مقابل مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا. إن المب

.المرحليالموحدالشامل تم شطبھا في وقت سابق، یتم تحویلھا إلى بیان الدخل 

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
وري عمالت أجنبیة بإن القیمة العادلة للموجودات المالیة المصنفة  عر الف ا بالس ة السائد یتم تحدیدھا في تلك العمالت األجنبیة ویتم تحویلھ د نھای عن

ة المصنفة ب ودات المالی ة. بالنسبة للموج ا العادل اح أو خسائر قیمتھ ة جزء من أرب الت األجنبی ة فترة إعداد التقاریر. تشكل بنود صرف العم القیم
ة المرحليالموحدالشامل ت بنود صرف العمالت األجنبیة في بیان الدخل العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یتم تثبی . بالنسبة للموجودات المالی

دخل الشامل الموحدى خرالدخل الشامل األبنودالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل ان ال ي بی فإنھ یتم تثبیت أي من بنود صرف العمالت األجنبیة ف
ى . بالنسبة ألدوات الدین بالالمرحلي إل تناداً ة اس اح وخسائر صرف العمالت األجنبی عمالت األجنبیة المصنفة بالتكلفة المطفأة ، فإنھ یتم تحدید أرب

.المرحليالموحدالشامل ویتم تثبیتھا في بند "األرباح والخسائر األخرى" في بیان الدخل لبند الموجوداتالتكلفة المطفأة 

جودات مالیةالتوقف عن تثبیت الموجودات المالیة كمو
تم التوقف عن حیثما ینطبق،إن بند الموجودات المالي (أو ة) ی ة مماثل الي أو الجزء من مجموعة موجودات مالی د الموجودات الم الجزء من بن

تثبیتھ كبند موجودات مالي عندما:

تنتھي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدیة من بند الموجودات،·
ًالتزامأو تحملتبند الموجوداتلحصول على التدفقات النقدیة من وقھا في ابتحویل حقالمجموعة قامت · ة التدفقات النقدیةبدفعا المقبوض

أنھا حولت جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات أووإما،بالكامل دون تأخیر جوھري لطرف ثالث بموجب "ترتیب تمریر"
بجمیع  ً المخاطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات، إال أنھا حّولت السیطرة على بند الموجودات.أنھا لم تحول أو تحتفظ فعلیا
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)تتمة(التوقف عن تثبیت الموجودات المالیة كموجودات مالیة
ى أي عندما تكون المجموعة قد حولت حقوقھا للحصول عل یم اذا وإل وم بتقی ر، تق ب تمری ت في ترتی ى التدفقات النقدیة من بند الموجودات أو دخل

م تحول د الموجودات ول ا بن مدي احتفظت بمخاطر ومزایا الملكیة. إذا لم تقم المجموعة بتحویل أو االحتفاظ بشكل جوھري بجمیع مخاطر ومزای
ذي السیطرة على بند الموجودات ، یتم تثبیت بند المو تمر ال اط المس جودات إلى الحد الذي یستمر فیھ ارتباط المجموعة ببند الموجودات. إن االرتب

ى المجموعة تسدیده  ب عل غ یتوج یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات المحول یتم قیاسھ بالمبلغ المدرج األصلي لبند الموجودات أو أقصى مبل
أیھما أقل.

المالیةاالنخفاض في قیمة الموجودات غیر 
ھ. إذا و ت قیمت د انخفض الي ق ر الم د الموجودات غی أن بن ل ب ل تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم فیما إذا كان ھناك دلی جد أي دلی

د الم د على ذلك، أو عندما یتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ الممكن تحصیلھ لبن غ بن وجودات. إن مبل
ى و ا أعل ة االستخدام أیھم ع وقیم الیف البی تك ً د ناقصا ده الموجودات الممكن تحصیلھ ھو القیمة العادلة لبند الموجودات أو وحدة تولید النق تم تحدی ی

ودات األخرى أو لبند الموجودات الفردي، إال إذا كان بند الموجودات ال یولد تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى حد كبیر عن ت ك الناتجة من الموج ل
ة موجودات رىمجموع ودات أخ د الموج ر بن غ الممكن تحصیلھ، یعتب د المبل د النق د الموجودات أو وحدة تولی غ المدرج لبن دما یتجاوز المبل . عن

ا ویتم تخفیضھ إلى المبلغ الممكن تحصیلھ. أثناء تقییم قیمة االستخدام، یتم خصم التدفقات االقیمة منخفض  ة لھ ة الحالی لنقدیة المستقبلیة للقیمة العادل
اء باستخدام سعر خصم ما قبل الضریبة والذي یعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة لألموال والمخاطر المقتصرة على بند الموجودات.  أثن

تم تكالیف البیع، یتم استخدام نموذج التقییم المناسب. ی ً ھم الشركات تحدید القیمة العادلة ناقصا یم أسعار أس ذه االحتسابات بمضاعفات تقی ت ھ تثبی
دخل التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القیمة العادلة المتوفرة األخرى. ان ال ي بی ات المستمرة ف ة للعملی ي القیم اض ف ت خسائر االنخف تم تثبی ی

الموجودات المنخفضة قیمتھ.في مجموعات المصاریف تلك التي تتفق مع عمل بندالمرحليالموحدالشامل 

أن خسائر االن ان یوجد مؤشر ب ا إذا ك د فیم ة لتحدی اریر المالی اریخ إعداد التق یم بت تم إجراء تقی ي بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة، ی اض ف خف
ربما لم تعد موجودة أو انخفضت. إذا وجد ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقییم مب ودات الممكن تحصیلھ أو وحدة القیمة المثبتة سابقاً د الموج لغ بن

د ال غ بن د مبل ي االفتراضات المستخدمة لتحدی ر ف اك تغی ان ھن ط إذا ك فق ً ودات تولید النقد. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة سابقا موج
غ الممكن تحصیلھ منذ تثبیت خسائر االنخفاض في القیمة األخیرة. إن عملیة العكس محدودة لكي  ودات عن المبل د الموج ال یزید المبلغ المدرج لبن

یلھ، أو ن تحص تمالالممك م ی تھالك، إذا ل ل االس د تنزی ده، بع یتم تحدی ذي س درج ال غ الم ن المبل د ع د یزی ة لبن ي القیم اض ف ارة االنخف ت خس تثبی
.يالمرحلالموحدالشاملالموجودات في سنوات سابقة. یتم تثبیت ذلك العكس في بیان الدخل

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة
اتیتم تصنیف أدوات الدین وحقوق الملكیة إما  تم تصنیف كمطلوب ة. ی ات التعاقدی وھر االتفاقی لج اً ة وفق وق ملكی أدوات حق ة أو ك اتمالی المطلوب

دولي  ار ال اق المعی من نط ة ض ة المالی اریر المالی داد التق م إلع ات٩رق روض كمطلوب ائر أو ق اح أو الخس الل األرب ن خ ة م ة العادل ة بالقیم مالی
وسلفیات أو أدوات مشتقة حسبما یكون مناسباً. تحدد المجموعة تصنیف المطلوبات المالیة عند التثبیت األولي.

واآلخرونالدائنون التجاریون 
مجموعة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت المجموعة فواتیر من الموردین أو لم تستلم.لمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید الایتم تثبیت 

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

ت بعد التثبیت األولي، یتم قیاس القروض والسلفیات الت تم تثبی دة الفعلي. ی عر الفائ ة س أة باستخدام طریق ة المطف بالتكلف ً ا د الحق ي تترتب علیھا فوائ
عندما یتم شطب المطلوبات وكذلك من خالل عملیة اإلطفاء.المرحليالموحد الشاملاألرباح والخسائر في بیان الدخل
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)تتمة(یة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعةالمطلوبات المال

المطلوبات المالیة األخرى
أة  ة المطف بالتكلف ً ا ھا الحق تم قیاس امالت وی الیف المع ل تك د تنزی ة یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى في البدایة بالقیمة العادلة، بع باستخدام طریق

ف الفوائد على أساس العائد الفعلي.الفائدة الفعلي، ویتم تثبیت مصاریسعر 

أة  اتإن طریقة سعر الفائدة الفعلي ھي طریقة احتساب التكلفة المطف د مطلوب ة. إن ةمالیلبن رة المعنی ى مدى الفت دة عل وتخصیص مصاریف الفائ
درة من خالل العمر الم در سعر الفائدة الفعلي ھو السعر الذي یخصم بھ الدفعات النقدیة المستقبلیة المق اتق د المطلوب دما یكون ةالمالیلبن ، أو، عن

مناسباً، فترة أقصر.

التوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة
ر اء فت ة صالحیتھا. تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبیت المطلوبات المالیة عندما، وفقط عندما، یتم إعفاء المجموعة من التزاماتھا أو إلغائھا أو انتھ

د د عندما یتم استبدال بن ة بشكل جوھري، أو أن تكون شروط بن ود مختلف ى أساس بن ات آخر من نفس المقرض عل د مطلوب الي ببن ات م مطلوب
.المرحليالموحدالشاملالمطلوبات الحالي قد تم تعدیلھا بشكل جوھري، عندھا یتم تثبیت الفرق في القیمة المدرجة المعنیة في بیان الدخل

تسویة األدوات المالیة
الي الموحد یتم تسو يیة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز الم ي حال، وجود المرحل ط ف ي حال، وفق ف

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

صاتالمخص
ةضمنيیتم تثبیت المخصصات عند وجود التزام قانوني أو  وارد ، على المجموعة نتیجة حدث سابق، ومن المرجح أن تكون التدفقات الخارجی للم

أن بعض أو كل ة ب زام. إذا توقعت المجموع غ االلت ول لمبل دیر معق التي تتضمن مزایا اقتصادیة ضروریة من أجل تسدید االلتزام ویمكن عمل تق
دد ا غ المس ت المبل تم تثبی دیده، ی یتم تس ص س وداتلمخص د موج غ كبن رض المبل تم ع دة. ی بھ مؤك دیدات ش ون التس دما تك ط عن ن فق ل ولك منفص

أیة تسدیدات.تنزیلبعد المرحليالموحدالشامل المصروف المتعلق بأي مخصص في بیان الدخل 

ة ا ذي یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة للمصاریف المتوقع ة، باستخدام السعر ال اریر المالی رة إعداد التق ة فت ي نھای زام ف ة لسداد االلت لمتوجب
والمخاطر الخاصة بااللتزام.للمالیعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة

دفقات الصادرة أفضل التقدیرات الحالیة. إذا لم یعد من المرجح وتعدل لتمثل بتاریخ إعداد التقاریریتم مراجعة المخصصات  ون الت أن تك اب للمزای
االقتصادیة المتجسدة متوجبة لسداد االلتزام، یتم عكس المخصص.

الطارئةوالموجوداتالمطلوبات
ي إذا كانت إمكانیة التدفق للخارج للموإال. یتم اإلفصاح عنھا المرحلیة الموجزةالطارئة في البیانات المالیة الموحدةالمطلوباتال یتم تثبیت  ارد الت

ة الموحدةبند الموجودات تتضمن مزایا اقتصادیة بعیدة. ال یتم تثبیت  وجزةالطارئ في البیانات المالی ة الم ون الكن یفصح عنھالمرحلی دما یك عن
االقتصادیة مرجحاً.استالم المزایا 

قیاس القیمة العادلة
ي األسوا داولھا ف تم ت ي ی ي إن القیمة العادلة لألدوات المالیة الت ة ف ى األسعار المتداول الرجوع إل دھا ب تم تحدی الي ی ر م اریخ كل تقری ق النشطة بت

السوق أو عروض أسعار الوكالء (سعر العطاء للمراكز الطویلة وسعر الطلب للمراكز القصیرة)، دون إجراء أي خصم لتكالیف المعامالت.

یم باستخداماق نشطة، یتم تحدید القیمة العادلة فیما یتعلق باألدوات المالیة التي ال یتم المتاجرة بھا في أسو أسالیب تقییم مناسبة. تشمل أسالیب التقی
على:



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٠

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

)تتمة(قیاس القیمة العادلة

استخدام المعامالت الحدیثة السائدة بالسوق-
ةمقارنة مع القیمة العادلة المتداولة ألدوات أخرى مماثل-
تحلیل التدفقات النقدیة المخصومة أو طرق تقییم أخرى-

المعلومات القطاعیة-٣

دیھا التطویر العقاري. وفقاًقطاع وعلى منتجاتھا وخدماتھا، وھتم تنظیم المجموعة في قطاع واحد بناًء، اإلدارةغراض أل إن المجموعة ل لذلك، ف
وتقییم األداء.المواردلغرض اتخاذ القرارات حول توزیع كوحدة مفردة لقطاع أعمالھاتراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة. قطاع واحد فقط

قطاعات األعمال
دة  ة الموح ات المالی من البیان ات المدرجة ض ودات والمطلوب ائج التشغیلیة والموج رادات والنت وجزةاإلی ة الم ویر المرحلی ق بقطاع تط ي تتعل والت

العقارات في المجموعة.

لجغرافیةاالقطاعات
ًتعمل دة، المجموعة حالیا ة المتح ارات العربی ة اإلم ي دول ط ف اليفق ات ،وبالت ودات والمطلوب ائج التشغیلیة والموج إن النت ات ف ي البیان ة ف المدرج

.مارات العربیة المتحدةاإلدولة تتعلق بعملیاتھا في المرحلیة الموجزةالمالیة الموحدة 

اتاإلیرادات وتكلفة اإلیراد-٤

نوفمبر٢١
الثالثة أشھر المنتھیةفترةفترة الستة أشھر المنتھیةإلى٢٠١٧

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اإلیرادات
السكنیة بیع شقق المجمعات 

٣٫٩٧١٫٣٨٣٣٫٤٤٦٫٤٥٤٢٫٤٢٧٫٥٦٨١٫٧٣٤٫٧٤٥١٫٢٢٣٫٣٠٣)ومالكوندومونی(
٣٫٥٧١٫٠٦٣٣٫٠٢٨٫٤٣٤٥٦٠٫٠٨٠١٫٧٠٤٫٤٣٧٢٠٣٫٠٧٥بیع الفیالت

بیع عقارات تجاریة،
٤٠١٫٦٢٦٨٣٤٫٥١٥٢٠٣٫٦١٨٣٢٣٫٢٨٦٩١٫٥٠٠قطع أراضي وأخرىو

٨٤٧٫٨٫١٦٨٧٢٢٫٦٫٩٩٠٣٫١٩١٫٢٦٦٥٠٥٫٣٫٧٢٥١٫٥١٧٫٨٧٨



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢١

(تتمة)اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات-٤

نوفمبر٢١
الثالثة أشھر المنتھیةفترةفترة الستة أشھر المنتھیةإلى٢٠١٧

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

اإلیراداتتكلفة 
السكنیة بیع شقق المجمعات 

٢٫٤٩٠٫٣٥٤٢٫١٧٦٫٩٨٤١٫٤٧٧٫٣٥٣١٫٠٩٦٫٦٥٠٧٣٥٫٧٣٢)ومالكوندومونی(
١٫٨٥١٫٨٩٤١٫٥٥٤٫٨٦٣٣١٩٫٤٨٩٨٤٧٫٧٨٦٩٧٫٩٨٤بیع الفیالت

بیع عقارات تجاریة،
٢٠٩٫١٠٩٧٨٧٫١٧٩٢٣٦٫١٦٧١١٠٫٠٧١٦٥٢٫٩٧قطع أراضي وأخرىو

٥٥١٫٣٥٧٫٤٦٣٤٫٣٫٩١١١٫٩٦٤٫٠٧٨٥٠٧٫٢٫٠٥٤٨٨٦٫٦٩٢

عند نقطة زمنیة معینة:فترة زمنیة والمثبتة على مدى فیما یلي تقسیم اإلیرادات 

نوفمبر٢١
الثالثة أشھر المنتھیةفترةفترة الستة أشھر المنتھیةإلى٢٠١٧

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یویون٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٫٦٨٩٫٣٧٠٦٫٦١١٫٨٤٨٣٫٠٧١٫١٣٣٣٫٤٨٠٫٣٣٣١٫٤٧٧٫١٢٥على مدى فترة زمنیة-
٤٧٩٫٤٧٧٣٧٨٫٨٧٤١٢٠٫١٣٣٢٤٥٫١٧٢٣٧٥٫٤٠عند نقطة زمنیة معینة-

٨٤٧٫٨٫١٦٨٧٢٢٫٦٫٩٩٠٣٫١٩١٫٢٦٦٥٠٥٫٣٫٧٢٥١٫٥١٧٫٨٧٨

بیعیة وعمومیة وإداریةمصاریف-٥

نوفمبر٢١
الثالثة أشھر المنتھیةفترةفترة الستة أشھر المنتھیةإلى٢٠١٧

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٧٥٫١٧٦١٥٥٫٣٥٩٥٩٫٩٥٢٨٠٫٦٠٥١٤٫٥٣٨مصاریف مبیعات وتسویق
١٤٣٫٣٠١١٠٥٫٩٥٤٧٢٫٥٦٢٥٤٫١٦١٤١٫٥٤١رواتب ومصاریف ذات عالقة

٦٦٫٢٥١٥٧٫١٨٢٢٧٫٣٦٧٣٨٫٨٨٦٩٫٧٠٥مصاریف إدارة عقارات
٩٫١٥١٧٫٥٢٩٧٫٢٤٣٣٫٩٠٥٣٫٦٢١ھالك موجودات ثابتةاست

٢٧٣٫٩٨٤٢٣٤٫٣١٥٨٥٢٫٦٥١٢٣٫٥٣٤٣٨٨٫١١أخرىمصاریف

٦٦٧٫٨٦٣٥٦٠٫٣٣٩٩٧٦٫٢٣٢٣٠١٫٠٩١٧٩٣٫٨٠



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٢

التمویلدخل-٦

نوفمبر٢١
المنتھیةالثالثة أشھرفترةفترة الستة أشھر المنتھیةإلى٢٠١٧

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

تمویل من الودائع الثابتةالدخل
١٨٫٥١٩١٤٫٦٩٦٢٤٫٠٦١٤٫٥٠٩١١٫٦٠٦لدى البنوك

٤٧١٫٦٠٥٧٫٧٨٠٣١٫٤٦٧٣٣٧٫١٢٧٢٢٫٣٥آخرتمویلدخل

٣٩٠٫١٢٧٢٫٤٧٦٥٥٫٥٢٨٢٤١٫٦٣٦٣٣٣٫٩

والنقد في الصندوقاألرصدة لدى البنوك-٧

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

١٫٠١٦٢النقد في الصندوق
٨٫٣١٧٫٤١٧٧٫١٥٧٫١٩٥لدى البنوك ودائع وتحت الطلب وحسابات جاریة 

١٧٦٫٠٤٠٣٠٢٫٥٩٨ودائع ثابتة تستحق خالل ثالثة أشھر

٨٫٤٩٤٫٤٧٣٧٫٧٥٥٫٤٩٩النقدیة وشبھ النقدیة
٤٩٣٫٥٣٨٣٩٧٫٨٥٦٫١ودائع ثابتة تستحق بعد ثالثة أشھر

٨٫٩٨٨٫٠١١٨٩٦٫٦١١٫٩

ة السائدة على الودائالمعدالتحسب ثابتة إن النقد لدى البنوك یحقق فوائد بأسعار  رات مختلف ع البنكیة. إن الودائع الثابتة قصیرة األجل مودعة لفت
ع قصیرة المعدالتیوم واحد وثالثة أشھر، وذلك یعتمد على المتطلبات النقدیة الفوریة للمجموعة، وتحقق فوائد حسب نما بی ى الودائ السائدة عل

األجل المعنیة.

ھر ت ة أش د ثالث تحق بع ي تس ة والت ع الثابت ینإن الودائ ا ب ب م د بنس ق فوائ (٪٣٫١٢و٪٢٫٠٥حق ً نویا مبر٣١س ی-٢٠١٧دیس ا ب ٪١٫٣٠نم
سنویاً).٪٢٫٥٥و

غ المجموعةیتطلب من  م (٨٫٣٦٣٫٨٥٢االحتفاظ ببعض الودائع/األرصدة بمبل ف درھ دى درھمألف٩٫١٢٨٫٠١٩–٢٠١٧دیسمبر٣١أل ) ل
دفعات  ل ال ن أج وك م ةبن الء مقالمقدم ن العم تلمة م ابالمس ي حس داعھا ف م إی ي ت ویر والت رض التط ارات لغ ع عق ل بی ماناتاب ذه ض . ھ

/األرصدة غیر مرھونة.الودائع



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٣

لم تصدر بھا فواتیرالتي مدینة الذمم التجاریون والمدینون ال-٨

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

مدینون تجاریون
٩٦٠٫٤٤٧٢٣٢٫٧٦٥راًشھ١٢مبالغ تستحق القبض خالل 

ذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیر
٢٫١٤٨٫٦٣٩٧٠٦٫٢٣١شھرا١٢ًذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیر خالل 

٢٠٣٫٠٧٧٨٣٣٫٩٤، صافيشھرا١٢ًذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیر بعد 

٣٥١٫٧١٦٫٢٠٦٤٫٨٠١

٣٫٣١٢٫١٦٣٢٩٦٫٥٦٦٫١بھا فواتیرتجاریون والذمم المدینة التي لم تصدرالالمدینون إجمالي

م (٥٦٫٦٢٩مبلغ تنزیلبعد ھي إن الذمم المدینة التجاریة أعاله  دیون ) ألف درھم٥٦٫٦٢٩–٢٠١٧دیسمبر٣١ألف درھ ق بمخصص لل تتعل
ةمثل أفضل تقدیراتتالمشكوك في تحصیلھا و ة المتوقع وذج الخسائر االئتمانی ى نم عل اًء ة األخرى . تعاإلدارة للخسائر بن ذمم المدین ع ال ر جمی تب

.بالكاملقابلة للتحصیل

األخرى-٩ ً الموجودات والمدینون والتأمینات والمصاریف المدفوعة مقدما

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

١٫٦٧٢٫١٦٩١٫٢٨٨٫٥٤٨)١٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 
١٫٣٤٩٫٣٢٧١٫١٠٦٫٢٠٧اولین وآخرینلمقةدفعات مقدم

٦٩٨٫٦٦٨٦٦٦٫١٤٤)١عمولة المبیعات المؤجلة (
-٢٣٧٫٣٩٢ضریبة القیمة المضافة القابلة للتحصیل

ً ٢٤٫٧٩٤٧٫٢٩٤مصاریف مدفوعة مقدما
٢٫٦٢٠٥٫١٤٠فوائد مستحقة

١٨٤٫٧٦٤٢٢٠٫٦٨ذمم مدینة وودائع أخرى

٧٣٤٫٤٫١٦٩٥٥٣٫١٤١٫٣

من تاریخ التقریر المالي.١٢من المتوقع استرداد الذمم المدینة المذكورة أعاله خالل  شھراً

رة بالعقودأو الوفاء علىللحصولیتم إطفاء مصاریف عمولة المبیعات المؤجلة المتكبدة )١( ى مدى فت ع العمالء عل تیفاءم ات اس ، داءاألالتزام
.إن وجدت



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٤

عقارات لغرض التطویر-١٠

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٩٫٣٥٩٫٩٥٧٦٫٠٢٢٫٣٠٥السنةالفترة/الرصید في بدایة 
٤٫٩٥١٫١٠١٨٫٦٥١٫٩٣٥السنةالفترة/مصروفة خالل تكالیف: زائداً

)٥٫١٠١٫٧٦٨()٣٫٩١١٫٢٣٤(السنةالفترة/محولة إلى تكلفة اإلیرادات خالل تكالیفناقصاً: 
)٨١٫٠١٩(-)١(الشركة األم للمجموعةناقصاً: محول إلى 
)١٣١٫٤٩٦(-)١تابعة (منشآتناقصاً: محول إلى 

٣٩٩٫٨٢٤٫١٠٩٫٣٥٩٫٩٥٧السنةالفترة/الرصید في نھایة 

ى )١( ي تحمل عل اء الموجودات المخصصة لإلیجار / للتشغیل والت ة لبن ة التحتی ة البنی ةالشركة األم للمجموعةیمثل تكلف اًومنشآتھا التابع وفق
ك  ي ذل ا ف ة بالمشاریع، بم ة المتعلق ودات التفاقیة التحویل الرئیسیة. وكما ھو متفق علیھ في تلك االتفاقیة، سیتم تنفیذ كامل البنیة التحتی الموج

للسعر المتفق علیھ.ھا التابعةومنشآتالشركة األم للمجموعةالمخصصة لإلیجار / للتشغیل من قبل الشركة وتحویلھا إلى  ً وفقا

ةالمشتركاریعلمشلض وقرال-١١

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٢٢٩٫١٥٣٢٠١٫٤٦٣زعبیل سكویر ذ.م.م
٢١٢٫٦٦٠١٦٧٫٢٠٤إعمار دبي الجنوب ذ.م.م

٤٤١٫٨١٣٦٣٠٫٤٠٥

أي فوائد.اترتب علیھتستحق السداد عند الطلب وال توةمونغیر مضمشاریع مشتركة لض وإن القر

مشتركةمشاریعفي اتاالستثمار-١٢

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٢٩٫٥٥٧٤١٥)١(إعمار دبي الجنوب ذ.م.م
١٥٠١٥٠)٢(زعبیل سكویر ذ.م.م

٢٩٫٧٠٧٥٦٥السنة/الفترةنھایةفيصافي االستثمار في المشاریع المشتركة



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٥

)تتمة(مشتركةمشاریعاالستثمارات في -١٢

نة )١( ت ٢٠١٥خالل س ركة األم للمج، أبرم ةالش ار موع روع إعم ویر مش ران لتط ي للطی ة دب ة مدین ع مؤسس ترك م روع مش ة مش اتفاقی
ة المتحدة ارات العربی ة اإلم ي دول م تأسیس المشروع المشترك ف اریخ الجنوب. ت ایو ٩بت ي ٢٠١٦م ار دب م إعم غیلھ تحت اس م تش وت

. تشارك المنشأة بصورة رئیسیة %٥٠لھا حصة فیھ تبلغ نسبتھا الشركة األم للمجموعةالجنوب ذ.م.م ("إعمار الجنوب")، والتي تكون 
باستخدام طر ً ة ضمن في أنشطة تطویر العقارات. تتم معالجة حصة المجموعة في المشروع المشترك محاسبیا وق الملكی یقة محاسبة حق

.المرحلیة الموجزةالبیانات المالیة الموحدة

راس فینشر الشركة األم للمجموعةأبرمت ،٢٠١٧ینایر ٩بتاریخ )٢( اتفاقیة مشروع مشترك مع شركة میراس زعبیل المملوكة لشركة می
ارمشروع ذو وان بیرسون ذ.م.م. لغرض تطویر  ة اإلم ك استخدامات مختلطة في دول ة المتحدة. تمتل ةات العربی الشركة األم للمجموع

بة  ة بنس كویر"). المشروع شركة في ٪٥٠حصة ملكی ل س كویر ذ.م.م ("زعبی ل س تالمشترك، زعبی ي ت ة ف ة حصة المجموع م معالج
باستخدام طریقة حقوق الملكیة ضمن البیانات المالیة الموحدة ً .المرحلیة الموجزةالمشروع المشترك محاسبیا

ل الشركة األم للمجموعةاتفاقیة التحویل الرئیسیة، قامت ىإل، واستنادا٢٠١٧ًالل سنة خ يتھا حصبتحوی الف اراتتطویرأعم المخصصةالعق
علیھ، . الشرکةيإلالمشتركالمشروعفيللبیع قوبناًء ل المشتركالمشروعشركاءواف ى تحوی ة وعل ة الشركاء األولی ر اتفاقی ى تغیی حصةعل

.٢٠١٧ھذه الموجودات استكملت في سنة لتحویلالقانونیةاإلجراءاتإن. لشركةاإلىفي المشروع المشترك الشركة األم للمجموعة

دائنون تجاریون وآخرون-١٣

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٢٫٥٠٣٫٠٧٧٢٫٢٤٩٫٦٣٠دائنون لشراء أراضي
٢٫٤١٣٫٧٩٧٢٫١٩٣٫٠١٤ة عقود المشاریعمستحقات ومخصصات تكلف

١٫٢٤٥٫٤٤٣٦٠٩٫٥٦٤)١٧ألطراف ذات عالقة (إیضاح الدفع مبالغ مستحقة 
٨١٩٫١٩٢٣٣٠٫٩٧٢دائنون تجاریون

٣٩٫٢٤٦٤٤٫٧١٨عموالت مبیعات مستحقة الدفع
٣١٫١٩٨٣٢٫٥٦٢للجھات الحكومیةالدفع مبالغ مستحقة 

٤١٣٫٧٦٨٩٧٥٫٣٧٦الدفعحقةدائنون آخرون ومبالغ مست

٤٦٥٫٧٢١٫٧٤٣٥٫٨٣٧٫٥

القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد-١٤

س سنوات ألف درھم) من٣٫٩٦٦٫٨٤٠ألف دوالر أمریكي (١٫٠٨٠٫٠٠٠على مبلغ المجموعة حصلت ھ خم ھیل") تسھیل مرابحة مدت ("التس
موالتسھیل مع بنك أبو ظبي األول ش.م.ع. إن  ل مض ة لن مقاب دفقات النقدی ة امشاریع بعضالت ور لمجموع ب سعر الیب د حس ھ فوائ ب علی وتترت

ي سنة یستحق السدادو) سنویاً٪١٫٤زائداًسعر الیبور –٢٠١٧دیسمبر ٣١(سنویاً٪١٫٤زائداً ي .٢٠٢٢بالكامل ف ھیل ف م إدراج التس د ت وق
غ  ة الموجزة بمبل ة الموحدة المرحلی ف درھم٣٫٩٢٦٫٢٣٥البیانات المالی مبر ٣١(أل ة )ألف درھم٣٫٩٢١٫٤٢٣–٢٠١٧دیس م تكلف د خص بع

المعاملة غیر المطفأة العائدة لھ مباشرةً.



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٦

والمطلوبات الطارئةالضمانات-١٥

ي إلى مؤسسة التنظیم ال) ألف درھم٥٫١٦٩٫٩٦٠–٢٠١٧دیسمبر ٣١(ألف درھم ٥٫٣٠١٫٥٠١أداء بمبلغ أصدرت المجموعة كفالة  اري ف عق
دبي كضمان عن مشاریعھا بموجب األنظمة الخاصة بمؤسسة التنظیم العقاري.

االلتزامات-١٦

مبر ٣١ألف درھم (١٢٫٥٠٢٫٣٤٦، كان لدى المجموعة التزامات بمبلغ ٢٠١٨یونیو٣٠في  لألف درھم١٣٫٤٨٧٫٢٤٥–٢٠١٧دیس ). تمث
ع األراضي وعةالمبرمة من قبل المجمقیمة العقود ھذه االلتزامات ي ، بما في ذلك العقود المبرمة لشراء قط ةف ة السنة الفترة/نھای م قیم د خص بع

ي سیاق الفواتیر المقبوضة والمبالغ المستحقة في ذلك التاریخ. ة ف دة مشاریع للمجموع ق بع اولین تتعل ل مق دیمھا من قب م تق ات ت اك مطالب كان ھن
تج عنھا مطلوبات جوھریة غیر مقدمة.األعمال العادیة والتي من غیر المتوقع أن ین

األطراف ذات العالقةإفصاحات-١٧

ر المرحلیة الموجزةلغرض ھذه البیانات المالیة الموحدة درة، مباشرة أو غی ة الق دى المجموع ان ل ، تعتبر األطراف ذات عالقة بالمجموعة، إذا ك
ھ على سیطرة على المباشرة،  ع الطرف أو ممارسة تأثیر جوھري علی دما تخض العكس، أو عن غیلیة أو العكس ب ة والتش رارات المالی ي اتخاذ الق ف

أو منشآت أخرى. المجموعة والطرف للسیطرة المشتركة أو التأثیر الجوھري المشترك. یمكن أن تكون األطراف ذات العالقة أفراداً

معامالت األطراف ذات العالقة
ي العالقةيطرف ذمع الالتالیةالجوھریة معامالتال، كانت ھناك الفترةخالل  ت ، والت ة تم ال العادی اء سیر األعم ین أثن ا ب ق علیھ وبشروط متف

األطراف:
أشھر المنتھیة فيالستةفترة 

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

الشركة األم للمجموعة
٫٢٠٢٢٢١٩٥٫٩٥٨) أدناه)١مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة (راجع الفقرة (

المنشآت التابعة
٤٫٩٣٩٧٫١٢٥مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة

٤١٫٤٢٢٦٠٫٨٢٢مصاریف تطویر العقارات

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا واألطراف ذات العالقة الخاصة بھم
١٫٣٤٤٩٫٠٨٧مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٧

(تتمة)العالقةاألطراف ذات إفصاحات-١٧

أرصدة األطراف ذات العالقة
یلي:التي أدرجت ھذه األرصدة ضمنھا) كما المرحلي الموحدالعالقة الجوھریة (وبنود بیان المركز المالييأرصدة الطرف ذإن 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

:الشركة األم للمجموعة
١٫٦٤٥٫٧٢٨١٫١٥٧٫٠٥٢) أدناه)٣(راجع الفقرة (أخرىصاریف مدفوعة مقدماًمت وموجودات ومدینون وتأمینا
١٫٢٤٥٫٤٤٣٥٦٤٫٦٠٩دائنون تجاریون وآخرون

المنشآت التابعة:
٤٤١٫٢٦١٣١٫٤٩٦أخرىصاریف مدفوعة مقدماًمموجودات ومدینون وتأمینات و

تخصیص مصاریف الشركة:)١(
ملت ھذه بتقدالشركة األم للمجموعةقامت  ة. ش ى المجموع یم بعض وظائف الشركة للمجموعة وتم تخصیص التكالیف المرتبطة بھذه الوظائف إل

ال للق ات واالمتث ا المعلوم ال وتكنولوجی بي واالمتث الي والمحاس م الم تثمرین والقس ات المس ة وعالق ریة والخزان وارد البش ام الم ام أقس وانین المھ
إلھذه یفتكالتخصیصوالتسویق. تم ولقوانین الشركات وتطویر األعمال  رالتخصیصقة یطرىالخدمات للمجموعة استناداً ة األكث صلة بالخدم

ن. وفي الحاالت التي لم تكن فیھا منھجیة التخصیص أكثر مالئمة یالمبذول أو عدد المستخدمجھدن والوقت / الیالمقدمة والتي تتضمن عدد الموظف
ة األخرى للشركة األم من أي منھجیة أخرى، تم استخدام مخ من . ةعومجمللصصات متساویة بین المجموعة والشركات التابع اًر وبر ١اعتب أكت

ال٢٠١٧ .المجموعةمن إیرادات %٣على أساس نسبة الشركة األم للمجموعةمن قبل الشركةمصاریف، تم تخصیص العالقةتفاقیة ، وفقاً

:حصة المساھم)٢(
في صافي الشركة األم للمجموعةالمدرجة كجزء من إجمالي حقوق المساھمین في الشركة حصة ٢٠١٧بر نوفم٢٠كما في تمثل حصة المساھم 

ل حتى تاریخ تحویل األعمال للشركةموجودات الشركة ة الشركة األم للمجموعة. كما تم تعدیل بعض المصروفات المخصصة من قب ع حص م
اد ٢٠١٧نوفمبر ٢٠تم تحویل صافي رصید حصة المساھم كما في المساھم. یتم اعتم إلى اإلیرادات غیر الموزعة عقب الطرح العام األولي. وس

ھذا التحویل من قبل المساھمین خالل اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي القادم.

:الشركة األم للمجموعةالمبالغ القابلة لالسترداد من )٣(
دة الشركة األم للمجموعةیمثل ذلك األرصدة القابلة لالسترداد من  الیف التطویر المتكب ق بتك ا یتعل ارات المخصصة لمشروعاتفیم تطویر العق

ل الرئیسیة، قامت  ةالشركة األم للبیع في مشروع خور دبي. وفقا لما تم االتفاق علیھ في اتفاقیة التحوی دمات التطویر للمجموع ة خ ل اتفاقی بتحوی
الیف المتعلقة بأعمال تطویر العقارات المخصصة للبیع في مشرو ا تك ا فیھ الیف التطویر بم ھ الشركة تك د ب ي تتكب ى الشركة، والت ي إل ع خور دب

للشروط المتفق علیھا في اتفاقیة التحویل الرئیسیة. ً البنیة التحتیة. سیتم استرداد ھذه األرصدة وفقا



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
بشركة إعمار للتطویر )م.م.ذ.ش(تعرف سابقاً

المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة
دققة)(غیر م٢٠١٨یونیو٣٠في كما 

٢٨

(تتمة)األطراف ذات العالقةإفصاحات-١٧

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا
كانت كما یلي:الفترةاإلدارة العلیا خالل ظفيموإن تعویضات 

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم

٤٨٫٦٠٤٢٤٫١٦٤مزایا قصیرة األجل
١٫٢٠٩٥٤٨مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٤٩٫٨١٣٢٤٫٧١٢

(٧٤اإلدارة العلیاموظفي، بلغ عدد الفترةخالل  ً ).٤٨-٢٠١٧یونیو٣٠موظفا

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٨

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

واتیروتتألف الموجودات المالیة للمجموعة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  ا ف م تصدر بھ ي ل ة الت ذمم المدین المدینون التجاریون وال
ل روض والس دینوالق ریفیات والم الغ ن وین اآلخ ع والمب تحقالودائ ن ةالمس ة م ة للمجموع ات المالی ألف المطلوب ة. وتت راف ذات العالق ن األط م

د و ع القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائ دائنودائ الء وال الغ المحتجزةیالعم ةن والمب الغ المستحقة ألالدائن ةاتف ذاطروالمب ذمم عالق وال
.رىالدائنة األخ

ة  ة العادل تم إدراج القیم ألدوات ی ادل ل ا تب ن بھ ي یمك الغ الت ة بالمب ین األالمالی ة ب ة حالی ي معامل راف األدوات ف ة، الط تثناء راغب ع باس ة البی عملی
القسري أو التصفیة.

.األدواتلھذه األجل قصیرة االستحقاق فترات بسبب وذلك عن قیمھا الدفتریة بشكل كبیر تختلف جوھریاًالدوات المالیة لألإن القیمة العادلة 


