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الموحد المرحليالشامل الدخل بیان 
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١في للفترة المنتھیة

درھم)٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(
ینایر١ینایر١

إلى٢٠١٨إلى٢٠١٩
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھمإیضاح

٤٣٫٣٤٠٫٦٤٧٣٫٢٦٥٫٢١٧اإلیرادات

)٫١٢٧٨٥٧٫١()٤٠٦٫١٫٩٣٨(٤تكالیف اإلیرادات

١٫٤٠٢٫٢٤١١٫٤٠٨٫٠٩٠إجمالي األرباح

)٢٥٩٫٢٤٨()٣٦٣٫٢١٣(٥مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة
٦٣٣٫٩٢٦٣٠٫٨٤٤دخل التمویل

)٣٦٫٥٥٣()٥٧٫٢٩٧(تكالیف التمویل
٤٫٠٣٤١٣٫٠٩٥دخل آخر

١١٫٠٦٩١٢٫١٢٠ةالمشتركع یراالمشحصة من نتائج 

١٫٠٣٠٫٧٦٠١٫١٦٨٫٣٤٨للفترةاألرباح 
--بنود الدخل الشامل األخرى

٧٦٠٫١٫٠٣٠١٫١٦٨٫٣٤٨إجمالي الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٧٥٠٫٩٥١٨١٩٫٢٥٦األممساھمي الشركة 

٢٧٩٫٨٠٩٣٤٩٫٠٩٢غیر مسیطرةحصة

١٫٠٣٠٫٧٦٠١٫١٦٨٫٣٤٨

ربح السھم العائد إلى مساھمي الشركة األم:
١٩٫٠٠٫٢٠الربح األساسي والمخفف للسھم (درھم)-
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الملكیة الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

ھمي الشركة األممساإلى العائدة 
إجماليالحصصاألرباحاالحتیاطي

حقوق الملكیةغیر المسیطرةالمجموعغیر الموزعةالقانونيرأس المال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

  
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤١٩٫٦١٤٣٫٥٢٥٫١٢٣٧٫٩٤٤٫٧٣٧٢٫٧٢٢٫١٦٦١٠٫٦٦٦٫٩٠٣(مدققة)٢٠١٩ینایر ١الرصید في 

٧٥٠٫٩٥١٧٥٠٫٩٥١٢٧٩٫٨٠٩١٫٠٣٠٫٧٦٠--للفترةاألرباح 

------للفترةاألخرىالدخل الشامل بنود 

٧٥٠٫٩٥١٧٥٠٫٩٥١٢٧٩٫٨٠٩١٫٠٣٠٫٧٦٠--للفترةالدخل الشامل إجمالي

)٢٠٠٫٠٠٠()٢٠٠٫٠٠٠(----توزیعات األرباح

٢٠١٩٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤١٩٫٦١٤٠٧٤٫٢٧٦٫٤٨٫٦٩٥٫٦٨٨٫٩٧٥٨٠١٫٢٫٦٦٣٤٩٧٫١١مارس ٣١الرصید في 
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(تتمة)الملكیة الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

مساھمي الشركة األمإلى العائدة 
إجماليالحصصاألرباحاالحتیاطي

حقوق الملكیةغیر المسیطرةالمجموعغیر الموزعةالقانونيرأس المال
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

  
٢٠١٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠١٫٠٨٣٫٤٢٩٥٫٠٨٣٫٥٧٩١٫١١٦٫٢٠٤٦٫١٩٩٫٧٨٣ینایر ١الرصید في 

٨١٩٫٢٥٦٨١٩٫٢٥٦٣٤٩٫٠٩٢١٫١٦٨٫٣٤٨--للفترةاألرباح 

------للفترةاألخرىالدخل الشامل بنود 

٨١٩٫٢٥٦٨١٩٫٢٥٦٣٤٩٫٠٩٢١٫١٦٨٫٣٤٨=-للفترةالدخل الشامل إجمالي

٢٠١٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠١٫٩٠٢٫٦٨٥٥٫٩٠٢٫٨٣٥١٫٤٦٥٫٢٩٦٧٫٣٦٨٫١٣١مارس ٣١الرصید في 
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المرحليالموحدن التدفقات النقدیةبیا
(غیر مدققة)٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھیة في 

)درھم٣٫٦٧٣دوالر أمریكي = ١(
ینایر١ینایر١

إلى٢٠١٨إلى٢٠١٩
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٫٠٣٠٫٧٦٠١٫١٦٨٫٣٤٨للفترةاألرباح

التعدیالت للبنود التالیة:
)١٢٫١٢٠()١١٫٠٦٩(ةالمشتركعیراحصة من نتائج المش

٥٦٫٩٧١٣٫٦٢٤ستھالكاال
١٤١)١٫٩٨٥(مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین، صافي

٥٧٫٢٩٧٣٦٫٥٥٣تمویلالتكالیف 
)٣٠٫٨٤٤()٣٣٫٩٢٦(٦لتمویالدخل 

١٫٠٤٨٫٠٤٨١٫١٦٥٫٧٠٢النقد من العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل
)٦٢٢٫٠٠٩()١٫١٣٧٫٣٧٤(وذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیرمدینون تجاریون

)٤٥٢٫٠٤٣(٣٣١٫٧٦٤مدفوعة مقدماً أخرىموجودات ومدینون وتأمینات ومصاریف
)٩٤٠٫٤٥٥()٩١٣٫٥٠٤(عقارات لغرض التطویر

)٣٩٧٫٧٩٢()٢٥٥٫١٨٤(من العمالءةدفعات مقدم
٦٢٢٫٢٩٩٩١٢٫٨٩٠دائنون تجاریون وآخرون

)٢١٫٦١٧(٣٤٫٢٣٥مبالغ محتجزة دائنة

)٫٣٢٤٣٥٥()٧١٦٫٢٦٩(األنشطة التشغیلیةالمستخدمة فيصافي التدفقات النقدیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
٣٤٫٠٠٣٢٨٫٤٧١دخل تمویل مقبوض

)٢٦٫٤٨٦()١٠٥٫٩٩٣(مشتركةاریعقرض لمش
)٣()٣٫٢٥٢(الموجودات الثابتةمبالغ مصروفة على 

٢٣٫١٢٧٣٧١٫٠٥٧ودائع تستحق بعد ثالثة أشھر

٣٧٣٫٠٣٩)٥٢٫١١٥(األنشطة االستثماریةمنستخدمة في)(المالتدفقات النقدیةصافي

من األنشطة التمویلیةالتدفقات النقدیة
)٣٤٫١٤٧()٥٣٫٦١٠(تكالیف تمویل مدفوعة

-)١٫٧٤٢((أ)٣-٢سداد بند مطلوبات عقد اإلیجار
-)٫٠٠٠٢٠٠(توزیعات أرباح شركة تابعة)توزیعات أرباح مدفوعة (بما في ذلك

)٣٤٫١٤٧()٣٥٢٫٢٥٥(األنشطة التمویلیةفيةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي

)١٦٫٤٣٢()٥٧٧٫١٨٣(في النقدیة وشبھ النقدیةالنقص

٦٫٧٨٨٫٧٥٤٧٫٧٥٥٫٤٩٩النقدیة وشبھ النقدیة في بدایة الفترة

٧١٫٥٧١١٦٫٢٧٫٧٣٩٫٠٦٧الفترةالنقدیة وشبھ النقدیة في نھایة 
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معلومات الشركة-١

لعالمالیةاألوراقھیئةقبلمنشركة مساھمة عامةك"الشركة"للتطویر ش.م.عشركة إعمار تأسیس اعتماد تم  اً والس انونوفق ماالتحاديللق رق
و ص.ب. إن عنوان .٢٠١٧نوفمبر ٢١شھادة التسجیل في إصداروتم ٢٠١٧نوفمبر٢٠في٢٠٠٠لسنة٤ ي، ٤٨٨٨٢الشركة المسجل ھ ، دب

اإلمارات العربیة المتحدة.

وھي منشأة تأسست في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ومدرجة "النھائیة"الشركة األمإعمار العقاریة ش.م.علشركة إن الشركة ھي شركة تابعة 
من خالل بیع نسبة ولیة محدودة إلى شركة مساھمة عامة ("ش.م.ع")القانوني للشركة من شركة ذات مسؤالشكلتم تحویل . في سوق دبي المالي

اليدبيسوقفيمدرجةالشركةإن. طرح عام ("الطرح العام")خاللمن%٢٠ مالم داولوت اراأسھمھات ناعتب وفمبر٢٢م تشكل . ٢٠١٧ن
الشركة وشركتھا التابعة المجموعة ("المجموعة").

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

أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

ي للمجموعةالموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتإعدادتملقد ة ف اً ٢٠١٩مارس ٣١للفترة المنتھی اروفق دوليالمحاسبيللمعی مال ،٣٤رق
.المرحلیةالمالیةقاریرالتإعداد

ة الموجزة إن البیانات المالیة  ي أعدت وفقالموحدة المرحلی ة الت ة الكامل ات المالی ة للبیان ات واالفصاحات المطلوب ع المعلوم ى جمی وي عل اً ال تحت
ة تم اتباع نفس السیاسات المحاسبیة وطرق االحتساب واألحكامعداد التقاریر المالیة.الدولیة إللمعاییر ل بیة الھام والتقدیرات واالفتراضات المحاس

ة سنویة موحدة. ات مالی ع آخر بیان ة م ة الموجزة بالمقارن ة في ھذه البیانات المالیة الموحدة المرحلی دة المتبع دیالت الجدی اییر والتع تثناء المع باس
.٣-٢خالل الفترة الحالیة كما ھو مبین في اإلیضاح 

ة المتحدةیتم إعداد البیانات المالیة ا ارات العربی درھم اإلم م")لموحدة المرحلیة الموجزة ب ي وھو("درھ ل الشركة والت ن قب ة المستخدمة م العمل
ي ضمن األرقام إلى أقرب ألف درھم إال إذا أشیر لغیر ذلك. تحدد كل منشأة جمیع یجري تقریب و،تعرض بھا بیاناتھا المالیة ة الت المجموعة العمل

المستخدمة.ة باستخدام تلك العملةأالبنود المدرجة في البیانات المالیة لكل منشتستخدمھا ویتم قیاس 

ة ة التاریخی دأ التكلف د. لقد تم إعداد البیانات المالیة الموحدة المرحلیة الموجزة وفقاً لمب ةتعتم ةالتكلف امبشكلالتاریخی ىع ةعل ةالقیم غالعادل للمبل
.الموجوداتمقابلالمدفوع

ؤثر الموجزةالمرحلیةالبیانات المالیة الموحدة إن إعداد دیرات وافتراضات ت ام وتق ن اإلدارة إجراء أحك ب م 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

ات التاری ة للموجودات والمطلوب القیم الدفتری ة ب خیة وعوامل أخرى مختلفة یعتقد أنھا معقولة في ظل ظروف ونتائج أساس إصدار األحكام المتعلق
والتي ال تبدو بشكل واضح أنھا من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

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

ي ٢٠١٩مارس ٣١إن نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  ة ف ة المنتھی دیسمبر ٣١ال تعكس بالضرورة النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالی
٢٠١٩.

أسس توحید البیانات المالیة
ي تخضع لسیطرة الشركةالتي أةمن البیانات المالیة للشركة والمنشالموجزةالمرحلیةتتألف البیانات المالیة الموحدة  ا ف ة) كم ٣١(شركتھا التابع

. یتم تحقیق السیطرة عند استیفاء المعاییر التالیة:٢٠١٩مارس 

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

عندما تتعرض الشركة إلى ، أو یكون لھا حقوق في، إیرادات متغیرة من ارتباطھا مع المنشأة، و)ب(
ثیر على مبلغ إیرادات الشركة.لدى الشركة القدرة على استخدام سلطتھا على المنشأة للتأ)ج(

ا، تثمر فیھ ي الشركة المس ائق والظروف عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبیة حقوق التصویت أو ما شابھھا ف ع الحق وم المجموعة بأخذ جمی تق
ذات العالقة بعین االعتبار عند تحدید فیما إذا كانت تمتلك سیطرة على الشركة المستثمر فیھا ویتضمن ذلك: 

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

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

بات ودخل ومصاریف الشركة التابعة التي تم االستحواذ علیھا التوحید عندما تخسر المجموعة السیطرة على الشركة التابعة. إن موجودات ومطلو
ف الموجزةالمرحلیةالبیانات المالیة الموحدةتدرج في الفترةأو استبعادھا خالل  اریخ توق ى ت بدءًا من تاریخ حصول المجموعة على السیطرة حت

سیطرة المجموعة على الشركة التابعة.

التابعةةالشرك
التابعة بالكامل بدءًا من تاریخ االستحواذ أو التأسیس باعتباره التاریخ الذي حصلت فیھ المجموعة على السیطرة ویستمر ةلشركیتم توحید بیانات ا

ھ السیط ف فی ة للشركتوحیدھا حتى التاریخ الذي تتوق ات المالی د البیان ي الشركة باستخدام ةرة. تع ا ف الي كم ر الم داد التقری رة إع نفس فت ة ل التابع
ات سیاسا امالت ضمن المجموعة وتوزیع ن المع ة الناتجة م ر المحقق اح والخسائر غی امالت واألرب ت محاسبیة مماثلة. إن جمیع األرصدة والمع

بالكامل.استبعادھااألرباح یتم 

في الرصید.الحصص غیر المسیطرة حتى وإن نتج عن ذلك عجز علىإن حصة الدخل الشامل/الخسائر الشاملة ضمن الشركة التابعة تعود 
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أسس إعداد البیانات المالیة (تتمة)١-٢

أسس توحید البیانات المالیة (تتمة)
ة السیط رة إن التغیر في حصة الملكیة للشركة التابعة، دون خسارة السیطرة، یتم احتسابھ على أنھ معاملة حقوق ملكیة. في حال خسرت المجموع

على الشركة التابعة، فإنھا:

جودات (بما في ذلك الشھرة) ومطلوبات الشركة التابعة كموجودات ومطلوبات؛توقف تثبیت مو-
توقف تثبیت المبلغ المدرج ألي حصص غیر مسیطرة؛-
؛المسجلة في حقوق الملكیةالمتراكمةفروقات التحویل توقف تثبیت-
؛القیمة العادلة للمبلغ المستلمتثبت -
؛القیمة العادلة ألي استثمار محتفظ بھتثبت -
؛ والمرحليالموحدالشامل بیان الدخل ت أي فائض أو عجز ضمن تثب-
دخل ضمن بنود الدخل الشامل األخرىمن العناصر المثبتة سابقاً المجموعةتعید تصنیف حصة - ان ال د الشامل إلى بی ي الموح أو المرحل

.األرباح غیر الموزعة، بالشكل المالئم

التابعة للشركة:ةفیما یلي تفاصیل الشرك

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

موافقة جماعیة للقرارات المالیة والتشغیلیة االستراتیجیة.

بیة، یتم احتساب  ة المحاس وق الملكی ة حق ب طریق بیة. بموج ة المحاس وق الملكی تم استثمار المجموعة في المشاریع المشتركة باستخدام طریقة حق ی
ي حصة لالستحواذبالتكلفة، زائدًا التغیرات الالحقة المرحليالموجز ان المركز المالي الموحداالستثمارات في المشاریع المشتركة في بیتثبیت  ف

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

دخل ان ال ر بی املیظھ دالش يالموح اح والخالمرحل تركة. إن األرب اریعھا المش ائج مش ن نت ة م ة المجموع ة حص ة الناتج ر المحقق ائر غی ن س 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 ن اإلالم ب م ة یتطل الغ المعلن ى المب ؤثر عل ات ت دیرات وافتراض ام وتق راء أحك دارة إج
ة. إن ع اریر المالی داد التق اریخ إع دم لإلیرادات والمصاریف والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطلوبات الطارئة في ت

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

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

للمجموعة مبینة أدناه:الموجزةالمرحلیةكام والتقدیرات واالفتراضات الرئیسیة التي لھا تأثیر جوھري على البیانات المالیة الموحدةإن األح

النسبة المئویة من الملكیةالرئیسيالنشاطمكان التأسیسشركة التابعةال

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

األحكام
استیفاء التزامات األداء

ع  ا م د یجب على المجموعة تقییم كل عقودھ ن أجل تحدی ت محدد م ي وق ت أو ف ع مرور الوق ات األداء م ا إذا استوفیت التزام د م العمالء لتحدی
ع العمالء ون ا م ق علیھ وانین الطریقة المناسبة لتثبیت اإلیرادات. ولقد قامت المجموعة بالتقییم استنادًا إلى اتفاقیات البیع والشراء المتف صوص الق

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

ت محدد.عدم حدوث ذلك یتم تثبیت اإلیرادات في وق

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

ي العقد.العقد، بسبب الخصومات أو الشروط الجزائیة أو وجود أي عنصر تمویل جوھري في العقد وأي مبلغ غیر نقدي ف

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

ي عقود العمالءتحویل السیطرة ف
ى الموجود 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

ادًة والتي ھي موضوع العقد إلى العمیل.  ك ع تم ذل ة، ی الي للوفي حالة عقود بیع الموجودات العقاری ل الم د استالم المقاب دم وجود أي عن حدة وع
تسلیم الوحدة الي العمیل.معوقات في 

تحویل الموجودات العقاریة من الموجودات الثابتة إلى عقارات لغرض التطویر
ة  ودات ثابت ة المصنفة سابقاً كموج د الموجودات العقاری ع تبیع المجموعة موجوداتھا العقاریة أثناء سیر األعمال العادیة. عندما یتم تحدی اءأثللبی ن

ع.  ة للبی د وتصبح متاح 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.–١٥للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تثبیت متحصالت بیع تلك الموجودات كإیرادات طبقاً 

التجدیدخیاراتذاتللعقودبالنسبةاإلیجارعقدمدةتحدیدفيجوھريكمح
ةغیرالمدةأنھاعلىاإلیجارعقدمدةالمجموعةتحدد اءالقابل دلإللغ ىباإلضافةاإلیجار،لعق راتإل ارالمشمولةالفت دبخی دتمدی إذااإلیجارعق
.ذلكحدوثعدممعقولبشكلالمؤكدمنكانإذااإلیجار،عقدإنھاءخیاریشملھافتراتأيأوتنفیذه،معقولبشكلالمؤكدمنكان

راوحإضافیةلفتراتالموجوداتإیجارخیارالمجموعةلدىیوجداإلیجار،عقودبعضبموجب ینتت الثب ق.سنواتوخمسث المجموعةتطب
حافزاً لوجودتؤديوالتيالعالقةذاتالعواملكافةیراعيأنھیعني،ذاوھ.التجدیدخیارتنفیذمعقولبشكلالمؤكدمنكانإذاماتقییمحولحكم

الخاضعةالظروففيجوھريتغیرأوحدثھناككانإذااإلیجارعقدمدةتقییمبإعادةالمجموعةتقومالبدء،تاریخبعد.التجدیدلتنفیذاقتصادیاً 
.التجدیدخیار) ذتنفیعدمأو(تنفیذعلىقدرتھاعلىتؤثروالتيلسیطرتھا

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

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

المستثمر فیھا.
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تتمة)(المحاسبیة الھامةواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

التقدیرات واالفتراضات
تقسیم مكونات العقارات

ة  ات المالی ةالموحدة تتضمن البیان تم الموجزةالمرحلی ي ی ة الت دفقات النقدی دخل والمصاریف والت ات وال للمجموعة بعض الموجودات والمطلوب
دیرات اإلدارة.  ات وتق ى افتراض اًء عل ة بن ى المجموع ا عل ملتوزیعھ ورة رئوبش ك بص اراتالة یسیذل رضعق دائنلغ ویر وال اریالتط ن یین التج

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

یناالنخفاض في قیمة المدینین التجاریین والمدینین اآلخر
غ. بال اً تحصیل كامل المبل د ممكن م یع دما ل ة للتحصیل عن ة األخرى القابل ذمم المدین ة وال ة التجاری ذمم المدین الغ یتم إجراء تقدیر لمبلغ ال بة للمب نس

صورة إجمالیة ویؤخذ الجوھریة الفردیة، یتم التقدیر بصورة فردیة. إن المبالغ التي لیست جوھریة بصورة فردیة والمستحقة منذ أمد، یتم تقییمھا ب
.وإلى خسائر االئتمان المتوقعة على ھذه الذمم المدینةمخصص وفقاً لطول الفترة الزمنیة المستحقة منذ أمد 

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

د زام األداء یق تیفاء الت م أفضل المجموعة أن استخدام طریقة المدخالت التي تتطلب تثبیت اإلیرادات على أساس الجھود التي تبذلھا المجموعة الس
ذي صورة لإلیرادات المحققة فعًال. عند تطبیق طریقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدیر التكلفة إلت رادات ال غ اإلی د مبل ن أجل تحدی مام المشاریع م

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

عتكالیف إتمام المشاری
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 مھا من قبل استشاري المشروع وتكالیف الوفاء بااللتزامات األخرى یالتحتیة، والمطالبات المحتملة من قبل المقاولین كما تم تقی ا م د علیھ المتعاق
العمالء.

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

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

فقات النقدیة.المناسب من أجل احتساب القیمة الحالیة لتلك التد

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
الي ز الم ان المرك ي بی ة المسجلة ف ات المالی يالموحدعندما تكون القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوب تناداً المرحل ن قیاسھا اس ى ال یمك إل

ومة. إن في األسواق النشطة، یتم قیاس قیمتھا العادلة باستخدامالمتداولةاألسعار  ة المخص دفقات النقدی وذج الت ى نم ي تشتمل عل یم الت أسالیب التقی
ن  ة م ك درج ب ذل ن، یتطل ر ممك ك غی ون ذل دما یك ن عن ًا، ولك ك ممكن ون ذل دما یك ة عن ن األسواق الملحوظ د أخذت م المدخالت لھذه النماذج ق

المدخالت مثل مخاطر السیولة ومخاطر االئتمان والتقلبات.خصوصبعض االعتبارات بتحدید القیمة العادلة. تشتمل األحكام على عنداألحكام 

التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةأ)
ة لماثلة الموجزة المرحلیة مالموحدة إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة  نویة تلك المتبعة في إعداد البیانات المالی دة الس الموح

. على الرغم من ٢٠١٩ینایر ١في ، باستثناء اتباع المعاییر والتفسیرات الجدیدة الساریة المفعول ٢٠١٨دیسمبر ٣١في ة لسنة المنتھیللمجموعة ل
ي  رة ف ق ألول م دة تطب دیالت الجدی اییر والتع ذه المع نویة أو ، إال أ٢٠١٩أن ھ دة الس ة الموح ات المالی ى البیان وھري عل أثیر ج ا أي ت یس لھ ا ل نھ

البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة للمجموعة. إن طبیعة وتأثیر كل معیار أو تعدیل جدید موضحة أدناه:
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(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-١٢ -

(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢
(تتمة)عدیالت الجدیدة المتبعة من قبل المجموعةالمعاییر والتفسیرات والتأ)

اإلیجارعقود١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار
ود١٧رقمالدوليالمحاسبيالمعیارمحلیحل١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارإن موالتفسیراإلیجار،عق ةعنالصادر٤رق لجن

اییرتفسیرلجنةعنالصادر١٥رقموالقرارإیجار،عقدعلىیحتويالترتیبكانإذامایحددالذيالدولیةلمالیةاالتقاریرتفسیرات الخاصالمع
ودعلىبالخصومات رارالتشغیلیة،اإلیجارعق موالق ةعنالصادر٢٧رق اییرتفسیرلجن یموالخاصالمع ةبتقی امالتطبیع يالمع تتضمنالت

معظمبحسابالمستأجرینویطالباإلیجار،عقودعنواإلفصاحوالعرضوالقیاسالتثبیتمبادئالمعیارویوضح.اإلیجارعقدلالقانونيالشكل
.واحدعمومیةمیزانیةنموذجضمناإلیجارعقود

ارموجببالمحاسبةعنجوھريبشكلٍ ١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاربموجبالمؤجرمحاسبةتتغیرال دوليالمحاسبيالمعی ال
ودأوتشغیلیةإیجاركعقودإمااإلیجارعقودتصنیففيالمؤجرونیستمر.١٧رقم ةإیجاركعق سباستخدامتمویلی ادئنف االتصنیفمب يكم ف

معلیھ،وبناءً .١٧رقمالدوليالمحاسبيالمعیار نل اعیك ارالتب دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی أثیرأي١٦رق ىت ودعل ياإلیجارعق الت
.المؤجرالطرفالمجموعةفیھاتمثل

ةباستخدام١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارباتباعالمجموعةقامت اعطریق دلاالتب أثرالمع يب اریخمعرجع قت يتطبی يأول ١ف
طالمعیاربتطبیقتسمحالتياالنتقالاستثناءاتاستخدامالمجموعةاختارت.٢٠١٩ینایر ىفق ودعل يالعق مالت دھات ىمسبقاً تحدی اعل ودأنھ عق
قإیجار ارتطب دوليالمحاسبيالمعی مال موالتفسیر١٧رق ةعنالصادر٤رق اییرتفسیراتلجن ةالمع دادالدولی اریرإلع ةالتق يالمالی اریخف ت

ي،اإلیجارعقودتثبیتاءاتإعفاستخدامأیضاً المجموعةاختارت.األوليالتطبیق يالت اریخف دء،ت ونالب ایك دةلھ دتھاإیجارم أوشھراً ١٢م
ل منوالأق ارتتض راءخی ود("الش ارعق یرةإیج لقص ود") األج اروعق ياإلیج ونالت ایك دفیھ وداتبن يالموج ةذواألساس ةقیم منخفض
").القیمةمنخفضةالموجودات("

١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاراتباعأثرطبیعة)أ

ةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاراتباعقبللدى المجموعة عقود إیجار المكاتب.  مالمالی ة قام،١٦رق لبتصنیفت المجموع ودمنك اإلیجارعق
دأنھعلىاإلیجارعقدتصنیفتم.تشغیليإیجاركعقدالبدءتاریخفي) كمستأجر(الدیھ ویليرإیجاعق مإذاتم لت عالجوھريالنق المخاطرلجمی

دفي.تشغیليإیجارعقدأنھاعلىتصنیفھاتمذلك،وبخالفالمجموعة؛إلىالمؤجرالموجوداتبندملكیةإلىوالمزایا مالتشغیلي،اإلیجارعق ل
رةمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىلبیان الدخل الشامفيتأجیركمصروفاإلیجاردفعاتتثبیتوتمالمؤجرالعقاررسملةیتم م.اإلیجارفت ت

.التواليعلىواآلخرون،التجاریونوالدائنونمقدماً المدفوعةالمصاریفضمنمستحقوإیجارمقدماً مدفوعإیجارأيتثبیت

بةوالقیاسیتللتثبواحدمنھجبتطبیقالمجموعة تقام،١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیاراتباععند عبالنس ودلجمی واإلیجارعق وھ
وداألجلقصیرةاإلیجارعقودباستثناءالمستأجر، ةمنخفضةللموجوداتاإلیجاروعق ة تقام.القیم تالمجموع اتبتثبی لتسدیداإلیجارمطلوب

ات اردفع وداتاإلیج قوموج تخدامح ياالس لوالت قتمث تخدامح وداتاس یةالموج اً لط.األساس اع ووفق ة إتب دلریق أثرالمع يب ت رجع ، قام
م  ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ق المعی ة بتطبی ي ١٦المجموع ة ف ات المقارن تم إدراج معلوم م ی ھ، ل اًء علی ي. وبن ق األول اریخ التطبی ي ت ف

دیلُوجد،إنیار،للمعاألوليللتطبیقالتراكميالتأثیرتثبیتویتم البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة  ىكتع احيالرصیدعل احاالفتت لألرب
.الموزعةغیر
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(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢
المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي اتبعتھا المجموعة (تتمة))أ(

ة)(تتماإلیجارعقود١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار

الشاملمبالغ مثبتة في البیانات الموحدة المرحلیة للمركز المالي والدخل) ب

:أدناهمبینةالفترةخاللوالحركةبالمجموعةالخاصةاإلیجارومطلوباتاالستخدامحقلموجوداتالدفتریةالمبالغإن

مطلوباتموجودات
اإلیجارعقودحق االستخدام

ألف درھمألف درھم

٢٠١٩١٣٫٣١٩١٢٫١٥٨ینایر ١كما في 
-)١٫٩٩٣(مصاریف استھالك

١١٠-مصاریف الفوائد
)١٫٧٤٢(-المدفوعات

٢٠١٩١١٫٣٢٦٥٢٦٫١٠مارس ٣١كما في 

د اإلیجار مستحقة الدفع كما ھو مبین أدناه:وعقمطلوبات 

٨٫٥٣٠شھراً ١٢خاللالدفع مطلوبات عقود إیجار مستحقة 
١٫٩٩٦شھراً ١٢الدفع بعد مطلوبات عقود إیجار مستحقة 

٥٢٦٫١٠الرصید كما في نھایة الفترة

ینایر١من :أدناهمبینةالموحد المرحلي الشاملالدخلبیانفيالمثبتةالمبالغإن
٢٠١٩

مارس٣١إلى 
٢٠١٩

ألف درھم

١٫٩٩٣خداماستھالك موجودات حق االستمصاریف 
١١٠الفوائد على مطلوبات عقود اإلیجارمصاریف 

٢٫١٠٣الموحد المرحليالشاملإجمالي المبالغ المثبتة في بیان الدخل

ود اإلیجار ضمن "قامت  ون تجاریون وآخرونالمجموعة بعرض موجودات حق االستخدام ضمن "الموجودات الثابتة" ومطلوبات عق ي دائن " ف
لمركز المالي الموحد المرحلي.بیان ا
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(تتمة)التغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة التي اتبعتھا المجموعة (تتمة))أ(

الدخلضریبةمعالجةحولدةالمؤكغیرالتقدیراتالمالیةالتقاریرإلعدادالدولیةالمعاییرتفسیراتلجنةعنالصادر٢٣رقمالتفسیر
دخلضرائبمعالجةالتفسیریتناول دمامحاسبیاً ال امالتتنطويعن ىالضریبیةالمع ینعدمعل ذيالیق ؤثرال ىی قعل ارتطبی المحاسبيالمعی
ارنطاقخارجالضرائبأوالضرائبعلىینطبقوالضرائب الدخل ١٢رقمالدولي دوليالمحاسبيالمعی مال ا،١٢رق ھكم ىیتضمنالأن عل

.المؤكدةغیرالضریبیةبالمعامالتالمرتبطةوالغراماتبالفائدةالمتعلقةالمتطلباتالتحدیدوجھ

. للمجموعةالموجزة المرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتعلىتأثیرأيلتفسیرللیس

السالبعویضالتذاتالسدادمزایا-٩رقمالدوليالمحاسبيالمعیارعلىالتعدیالت
ودخاللمنالعادلةبالقیمةأوالمطفأةبالتكلفةالدینأداةقیاسیمكن،٩رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليللمعیاروفقاً  دخلبن األخرى،الشاملال

دفقاتتكونأنشریطة ةالت ةالنقدی ىتقتصر" التعاقدی اتعل غدفع دةاألساسيللمبل ىوالفائ غعل ائماألساسيالمبل تمواألداة" الق اظی ااالحتف بھ
لنموذجضمن بالعم ذلكالمناس دیالتتوضح.التصنیفل ىالتع ارعل دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی دأن٩رق اليالموجوداتبن الم

ذيالظرفأوثالحدعنالنظربغض" القائماألساسيالمبلغعلىوالفائدةاألساسيالمبلغدفعات"معیارمتطلباتیستوفي ؤديال ىی اءإل اإلنھ
.للعقدالمبكراإلنھاءعنمعقولتعویضیقبضأویدفعالذيالطرفعنالنظروبغضللعقدالمبكر

تسویتھاأوتقلیصھاأوالخطةتعدیل-١٩رقمالدوليالمحاسبيالمعیارعلىالتعدیالت
رةخاللتسویتھاأوتقلیصھاأوللخطةتعدیلحدوثعندالمحاسبةطریقةولتتنا١٩رقمالدوليالمحاسبيالمعیارعلىالتعدیالتإن اریرفت التق

نویة،المالیةالتقاریرفترةخاللللخطةتسویةأوتقلیصأوتعدیلحدوثحالةفيبأنھالتعدیالتتحدد.المالیة ھالس ینفإن ىیتع دالمنشأةعل تحدی
ةاالفتراضاتباستخدامتسویتھا،أوتقلیصھاأوالخطةتعدیلعدبالمتبقیةللفترةالحالیةالخدمةتكالیف ادةالمستخدمةاالكتواری اسإلع صافيقی

ةالمزایاتعكسالتيالمحددةالمزایاخطة) موجودات(مطلوبات دالخطةوموجوداتالخطةبموجبالمقدم ذابع ا.الحدثھ بكم المنشأةتطال
اتبندصافيباستخدامتسویتھاأوتقلیصھاأوالخطةتعدیلبعدبقیةالمتللفترةالفائدةصافيبتحدیدكذلك دة) موجودات(مطلوب ذيالمحددالفائ ال

) موجودات(مطلوباتبندصافيقیاسإلعادةالمستخدمالخصمومعدلالحدث،ھذابعدالخطةوموجوداتالخطةبموجبالمقدمةالمزایایعكس
.المحددالفائدة

المشتركةوالمشاریعالشقیقةالشركاتفياألجلطویلةالحصص-٢٨رقمالدوليالمحاسبيعیارالمعلىالتعدیالت
دوليالمعیارتطّبقالمنشأةأنالتعدیالتتوضح دادال اریرإلع ةالتق مالمالی ى٩رق ةالحصصعل ياألجلطویل قیقةالشركةف المشروعأوالش

تثمارصافيمنجزءاً تشكلالجوھر،حیثمنولكن،لكیةالمحقوقطریقةعلیھاتنطبقالالتيالمشترك ياالس قیقةالشركةف المشروعأوالش
ةحصص(المشترك ةاالئتمانخسائروذجنمأنیعنيھألنمناسباًضیحولتاذاھریعتب).األجلطویل ارفيالمتوقع دوليالمعی دادال اریرإلع التق

ھ،التعدیالتتوضحكما.جلاألطویلةالحصصذهھعلیقبطین٩رقمالمالیة دبأن قعن ارتطبی دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی ال،٩رق
ةفيانخفاضخسائرأيأوالمشترك،المشروعأوالشقیقةللشركةخسائرأياعتبارھافيالمنشأةتضع ىالقیم تثمار،صافيعل تماالس ای تثبیتھ

ياالستثمارصافيعلىكتعدیالت قیقةاالشركةف قعنتنشأالمشتركوالمشروعلش ارتطبی دوليالمحاسبيالمعی مال تثمارات٢٨رق ياالس ف
.المشتركةوالمشاریعالشقیقةالشركات

.لمجموعةللیس لھذه التعدیالت تأثیر على البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة 
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)(تتمةالتغیرات في السیاسات واإلفصاحات المحاسبیة٣-٢

٢٠١٧-٢٠١٥دورة-السنویةالتحسینات

األعمالدمج٣رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار
امشتركة،عملیاتفيأعمالعلىمامنشأةتسیطرعندماأنھالتعدیالتتوضح قفإنھ اتتطب ياألعمالدمجمتطلب تمالت ىت امراحلعل يبم ف

.العادلةبالقیمةالمشتركةالعملیةومطلوباتموجوداتفيبًقاسابھاالمحتفظالحصصقیاسإعادةذلك

المشتركةالترتیبات١١رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیار
ىیحصلأنعلیھا،مشتركةسیطرةلدیھلیسلكنالمشتركةالعملیةفيالمشاركللطرفیمكن ىمشتركةسیطرةعل ةعل يالمشتركةالعملی الت
.المالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارفيموضحھوكماتجاریاً عمالً المشتركةالعملیةنشاطافیھیشكل

الدخلضرائب١٢رقمالدوليالمحاسبيالمعیار
ةأرباحاً أنتجتسابقةأحداثأوبمعامالتمباشربشكلترتبطاألرباحلتوزیعاتالدخلضریبةنتائجأنالتعدیالتتوضح عللتوزقابل ری نأكث م

.المالكینعلىاألرباحبتوزیعاتارتباطھا

االقتراضتكالیف٢٣رقمالدوليالمحاسبيالمعیار
يیتماقتراضأيمعتتعاملالمنشأةأنالتعدیالتتوضح دلتطویراألساسف اماالقتراضمنكجزءمؤھلموجوداتبن دالع ةاكتمالعن كاف

.البیعأوالمقصودلالستخدامداتالموجوبندلتجھیزالضروریةاألنشطة

.للمجموعةالموجزة المرحلیةالموحدةالمالیـةالبیانـاتعلىتأثیرأيأو التحسیناتالتعدیالتلھذهلیس

بعدمفعولھایسرلمولكنالصادرةالمعاییر
ایسرلملكنالصادرة،العالقةذاتوالمعدلةالجدیدةوالتفسیراتالمعاییرإن ىد،بعمفعولھ اریخحت اتإصدارت ةالبیان دةالمالی الموجزة الموح

.المفعولساریةتصبحعندمااالقتضاء،عندوالمعدلة،الجدیدةالمعاییرھذهاتباعالمجموعةتنوي.أدناهعنھااإلفصاحتمللمجموعةالمرحلیة 

ار دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق المالی
دوليالمحاسبيوالمعیار١٠رقم مال رق
٢٨

م(المشتركمشروعھأوالشقیقةوشركتھالمستثمربینبالموجوداتمساھمةأوبیع لت اریختأجی ت
يلكنمسمى،غیرألجلٍ المفعولسریان ةف اعحال راالتب دیالتالمبك ھللتع زمفإن ایل يتطبیقھ ف

؛)المستقبل
ار دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق المالی

١٧رقم
؛)٢٠٢٠ینایر١بعدأوفيتبدأالتيالسنویةفتراتللالتعدیالتمفعولیسري(دمج األعمال

ار بيالمعی دوليالمحاس مال ١رق
٢٨رقمالدوليالمحاسبيالمعیارو

دولي ١التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  ار المحاسبي ال ة والمعی ات المالی عرض البیان
م  ادة"٢٨رق ف "الم ة تعری ف لمواءم ب التعری ض جوان یح بع اییر ولتوض الل المع ن خ ري (م یس

و؛)٢٠٢٠ینایر ١مفعولھ للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ار دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق المالی

١٧رقم
.)٢٠٢١ینایر١لفترات إعداد التقریر المالي التي تبدأ في أو بعد ھمفعولیسري(عقود التأمین
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اإلیراداتتحقق 
اإلیرادات من عقود العمالء

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

اذ تحدید العقد أو العقود مع العمیل: یعرف الع-١الخطوة رقم  ھ النف ات واجب وق والتزام ھ حق أ بموجب ر ینش ین طرفین أو أكث اق ب ھ اتف ى أن د عل ق
ویحدد معاییر لكل عقد یجب الوفاء بھا.

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

العمیل بھا، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نیابًة عن أطراف ثالثة.
رالتخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في -٤الخطوة رقم  ى أكث وي عل ن عقود: بخصوص العقد الذي یحت ألداءم زام ل إن المجموعة الت ، ف

االمبلغ الذي تتوقع المجموعة أن یكون تمثلسوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء بقیمة  ل من حقھ تیفاء ك ل اس ي مقاب ف
التزام أداء.

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

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

یحصل العمیل على ویستھلك في وقت متزامن المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لھا؛ أو-١
جودات؛ أو ینشئ أداء المجموعة أو یحسن بند موجودات یسیطر علیھ العمیل بمجرد إنشاء أو تحسین بند المو-٢
ال ینشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بدیل للمجموعة وللمنشأة حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن.-٣

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

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

ة  ة العادل رادات بالقیم اس اإلی تم قی ددةی ة المح ود التعاقدی ار البن ین االعتب ذ بع ع األخ بض، م تحق الق وض أو المس غ المقب دفعاتللمبل تثناء لل باس
ل. اس ورد رئیسي أم كوكی ل كم ت تعم ا إذا كان تنتجت الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقییم ترتیبات إیراداتھا مقابل معاییر محددة لتحدید فیم

ئیسي في جمیع ترتیبات إیراداتھا.المجموعة بأنھا تعمل كمورد ر
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تحقق االیرادات

رادات الموحدالشامل یتم تثبیت اإلیرادات في بیان الدخل  ى المجموعة وإن اإلی ا االقتصادیة إل دفق المزای ن المرجح ت ھ م ون فی ذي یك إلى الحد ال
.قیاسھا بصورة معقولةینطبق، یمكن حیثما والتكالیف، 

الفوائددخل
ة دخلیتم تثبیت  ى أساس االستحقاق باستخدام طریق د عل إن السعر المستخدم یخفض بالضبط مقبوضات سعر الفوائ ا ف ي وبموجبھ دة الفعل الفائ

المالي.لبند الموجوداتدرجة القیمة المصافيالمالي إلىلبند الموجوداتالتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة من خالل العمر المتوقع 

التطویرخدمات
ام إدارة التطویر یتم 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 المصاریف بتاریخ إعداد التقاریر المالیة.التطویر  ون فی ذي تك د ال عندما ال یمكن قیاس النتائج بصورة معقولة، یتم تثبیت اإلیرادات فقط إلى الح
التي أنفقت قابلة للتحصیل.

العقارات لغرض التطویر
ا اإلنشاء لغرض البیع أثناء سیر األعمال العادیة كعقارات لقیدیتم تصنیف العقارات المستحوذة أو التي تم إنشاؤھا أو  غرض التطویر ویتم إدراجھ

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

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

وتكالیف اإلنشاء غیر المباشرة والتكالیف األخرى ذات العالقة.

اریر  داد التق اریخ إع ى أسعار السوق بت تم خصمھا یمثل صافي القیمة الممكن تحقیقھا سعر البیع التقدیري أثناء سیر األعمال العادیة، استناداً إل وی
ال إذا كانت جوھریة، ناقصاً التكالیف حتى اإلنجاز والتكالیف المقدرة للبیع.بالقیمة الزمنیة لألمو

دخل  ان ال ي بی ة ف ویر المثبت رض التط ارات لغ ة العق د تكلف تم تحدی امل ی دالش ى الموح روفة عل ددة المص الیف المح ى التك الرجوع إل ع ب د البی عن
الحجم النسبي للعقارات المباعة.العقارات المباعة وتخصیص أیة تكالیف غیر محددة استنادا إلى

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

االستخدامحقموجودات
اریخفياالستخدامحقموجوداتبتثبیتالمجموعةتقوم دءت دب اریخأي،(اإلیجارعق وفرت دت تم).لالستخداماألساسيالموجوداتبن اسی قی

یمإعادةأيلغرضوتعدیلھاالقیمة،انخفاضوخسائرمتراكماستھالكأيناقصاً بالتكلفة،االستخدامحقجوداتمو اتتقی .اإلیجاردوعقلمطلوب
دومدفوعاتالمتكبدةاألولیةالمباشرةوالتكالیفالمثبتاإلیجارمطلوباتمبلغعلىاالستخدامحقموجوداتتكلفةتشتمل ياإلیجارعق متتالت

اریخقبلأوفي دء،ت تلمةإیجارحوافزأيناقصاً الب مإذا.مس نل دةالمجموعةتك ولبشكلمتأك ىالحصولمنمعق ةعل دملكی الموجوداتبن
ىالثابتالقسطأساسعلىالمثبتةاالستخدامحقموجوداتاستھالكیتماإلیجار،عقدمدةنھایةفيالمؤجر دىعل درةاألعمارم ملالستخداالمق

.القیمةانخفاضإلىاالستخدامحقموجوداتتخضع.أقصرأیھمااإلیجار،عقدومدة

اإلیجارعقودمطلوبات
ةالمقاسةاإلیجاردوعقمطلوباتبتثبیتالمجموعةتقوماإلیجار،عقدبدءتاریخفي ةبالقیم دفوعاتالحالی دلم ياإلیجارعق سدادھایتوجبالت

ةثابتةدفعاتذلكفيبما(ثابتةدفعاتاإلیجارعقددفعاتتتضمن.اإلیجارعقدمدى فترةعلى ةناقصاً ) جوھری ةإیجارحوافزأی اتمدین ودفع
ةالقیمةضماناتبموجبدفعھاالمتوقعوالمبالغالمعدل،أوالمؤشرعلىتعتمدالتيالمتغیرةاإلیجار اتوتشمل.المتبقی سعرأیضاً اإلیجاردفع

تإذااإلیجار،عقدإنھاءغراماتودفعالمجموعةتمارسھأنمعقولبشكلالمؤكداءالشرلخیارالممارسة دةكان المجموعةأنتعكساإلیجارم
دالالتيالمتغیرةاإلیجاردفعاتتثبیتیتم.اإلنھاءخیارتمارس ىتعتم دلأوالمؤشرعل يكمصروفالمع رةف يالفت ایحدثالت أوالحدثفیھ
.الدفعةدوثلحیؤديالذيالشرط
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(تتمة)اإلیجارعقودمطلوبات
دءتاریخفيالمتزایدةاالقتراضنسبةالمجموعةتستخدماإلیجار،عقدلدفعاتالحالیةالقیمةاحتسابأجلمن دب انإذااإلیجارعق دةسعرك الفائ

تمالعقد،بدءتاریخبعد.بسھولةیدللتحدقابلغیراإلیجارعقدفيالضمني ادةت غزی اتمبل تعكساإلیجاردوعقمطلوب ادل دةازدی یضالفائ وتخف
انإذااإلیجاردوعقلمطلوباتالدفتریةالقیمةقیاسإعادةیتمذلك،إلىباإلضافة.اإلیجاردفعات اكك دیلھن رأوتع يتغیی دةف دم أواإلیجارعق
.األساسيالموجوداتبندلشراءالتقییمفيتغییرأووالجوھریةالثابتةاراإلیجعقددفعاتفيتغییر

القیمةمنخفضةالموجوداتإیجاروعقوداألجلقصیرةاإلیجارعقود
يھذهاإلیجارعقودأي(األجلقصیرةاإلیجارعقودعلىاألجلقصیرةاإلیجارعقودتثبیتإعفاءبتطبیقالمجموعةتقوم االت دةلھ نارإیجم م
لأوشھراً ١٢ داءً أق نابت اریخم دءت دب ارتتضمنوالالعق ا).الشراءخی قكم اءأیضاً یطب تإعف ةمنخفضةالموجوداتتثبی ىالقیم ودعل عق
تم).درھم٥٬٠٠٠منأقلأي(القیمةمنخفضةتعتبرالتيیجاراإل تی اتتثبی ددفع ىاإلیجارعق ودعل وداألجلقصیرةاإلیجارعق ارإیجوعق

.اإلیجارعقدفترةمدىعلىالثابتالقسطأساسعلىكمصروفاتالقیمةمنخفضةالموجودات

الموجودات المالیة
والقیاساألوليالتثبیت

تدعن،لمالیةاوداتجولمافتصنیمیت ي،الثبی ةاألول ةبالقیم نالعادل ودخاللم دخلبن ةاألخرىالشاملال ةوالقیم نالعادل احخاللم وأاألرب
.المطفأةبالتكلفةالحقاًقیاسھامیتکماالخسائر،

د وداتتصنیفیعتم ةالموج دالمالی تعن يالتثبی ىاألول ائصعل دفقاتخص ةالت ةالنقدی وداتالتعاقدی ةللموج وذجالمالی الونم ةأعم المجموع
ذهإلدارة وداتھ تثناء.الموج ذممباس ةال ةالمدین يالتجاری ويالالت ىتحت رعل لتمعنص وھريوی يأوج تالت ةقام قالمجموع ضبتطبی بع

محالةفيزائدًا،العادلةبقیمتھالمالیةالموجوداتبندبقیاسمبدئیاً المجموعةتقومبشأنھا،المعیاربھایسمحالتياالستثناءات تمل ةقیاسھی بالقیم
الیفالخسائر،أواألرباحخاللمنالعادلة امالتتك ذممإن.المع ةالمدیال ةن يالتجاری ويالالت ىتحت لعنصرعل يأوجوھريتموی قامتالت

ایسمحالتياالستثناءاتبعضبتطبیقالمجموعة اربھ تمبشأنھا،المعی ةبسعرقیاسھای اربموجبالمحددالمعامل دوليالمعی دادال اریرإلع التق
.١٥رقمالمالیة

تجأنیجباألخرى،الشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةالقیمةأوالمطفأةبالتكلفةوقیاسھاالمالیةالموجوداتتصنیفیتملكي اتن دفقاتعنھ الت
األساسيالمبلغدفعاتاختبارباسمالتقییمھذاإلىیشار.القائماألساسيالمبلغعلىوالفائدةاألساسيالمبلغدفعاتعنعبارةفقطھيالتيالنقدیة

.األداةمستوىعلىإجراؤهویتملقائم،ااألساسيالمبلغعلىوالفائدة

اجأجلمنالمالیةلموجوداتھاإدارتھاكیفیةإلىالمالیةالموجوداتإلدارةالمجموعةأعمالنموذجیشیر دفقاتانت ةالت وذجیحدد.النقدی لنم العم
.كلیھماأوالمالیةلموجوداتابیعأوالتعاقدیةالنقدیةالتدفقاتتحصیلعنتنتجسوفالنقدیةالتدفقاتكانتإذاما

يالمالیةللموجوداتالمبیعاتأوالمشتریاتإن تلزمالت يإطارضمنالموجوداتتوصیلتس اً موضوعزمن وانینوفق يالسائدالعرفأوللق ف
.الموجوداتبندبیعأوراءبشالمجموعةفیھالتزمتالذيالتاریخأيالمتاجرة،بتاریختثبیتھایتم) العادیةبالطریقةالمشتریات(السوق

الالحقالقیاس
:فئاتأربعضمنالمالیةالموجوداتتصنفالالحقالقیاسألغراض

)الدینأدوات( المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات·
الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات·
دخلبنودخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالمالیةالموجودات· ادةدوناألخرىالشاملال احإدراجإع ةوالخسائراألرب االمتراكم علیھ

)الملكیةحقوقأدوات(التثبیتعنالتوقفعند
)الدینأدوات( المتراكمةوالخسائراألرباحإدراجإعادةمعاألخرىالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات·
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)تتمة(الموجودات المالیة

(تتمة)الالحقالقیاس
)الدینأدوات( المطفأةبالتكلفةالمالیةالموجودات

:تالیینالالشرطییناستیفاءتمإذاالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتبقیاسالمجموعةتقوم.بالمجموعةتعلقاً األكثرھيالفئةھذهإن

النموذجضمنالمالیةالموجوداتببنداالحتفاظتمإذا· ذياألعم ونوال ھالھدفیك اظمن الموجوداتاالحتف ةب نالمالی تحصیلأجلم
والتعاقدیة،النقدیةالتدفقات

ارةنقدیةتدفقاتمعینةتواریخفيالمالیةالموجوداتلبندالتعاقدیةالبنودعننتجإذا· طعب اتعنفق غدفع داألساسيالمبل ىوالفوائ عل
.األساسيالمبلغ

تیتم.لقیمةافيلالنخفاضتخضعوالفعليالفائدةسعریقةطردامباستخالحقاً ةفأطلمابالتکلفةلمالیةاوداتجولماسقیامیت احتثبی والخسائراألرب
.الموجوداتبندقیمةيفاالنخفاضأوالتعدیلأوتثبیتعنالتوقفیتمعندماالخسائرأواألرباحفي

تمل وداتتش ةالموج ةالمالی ةللمجموع أةبالتكلف ىالمطف دینونعل ذممالتجاریونالم ةوال يالمدین مالت درل اتص واتیربھ عف دینونوالودائ والم
.مشتركةلمشاریعضوقروعالقةذاتأطرافمنالمستحقةوالمبالغاآلخرون

والخسائراألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات
احخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتإن ىتشتملالخسائرأواألرب ةالموجوداتعل االمحتفظالمالی اجرةبھ ةالموجوداتأوللمت المالی

دالمصنفة تعن يالتثبی ةاألول ةبالقیم نالعادل احخاللم ةالموجوداتأوالخسائرأواألرب يالمالی زمالت ةقیاسھایل ةبالقیم تم.العادل تصنیفی
ةالموجودات ىالمالی اعل تفظأنھ امح اجرةبھ مإذاللمت ااالستحواذت علغرضعلیھ ادةأوالبی ىالشراءإع دىعل بالم ا.القری تمكم نیفی تص
اللمتاجرةبھاكمحتفظالمنفصلة،المتضمنةالمشتقاتذلكفيبماالمشتقات، مم تمل أتصنیفھای ةتحوطدواتك ةالموجوداتإن.فعال ذاتالمالی

نالعادلةبالقیمةوقیاسھاتصنیفھایتموالفائدةالدینألصلمدفوعاتفقطلیستالتيالنقدیةالتدفقات احخاللم النظربصرفالخسائر،أواألرب
أةبالتكلفةالدینأدواتتصنیفمعاییرعنالنظروبصرف.األعمالنموذجعن ةباأوالمطف ةلقیم نالعادل ودخاللم دخلبن األخرى،الشاملال
احخاللمنالعادلةبالقیمةالدینأدواتتصنیفیمكنأعاله،مذكورھوكما دالخسائرأواألرب تعن يالتثبی انإذااألول كك لأوسیزیل،ذل یقل

.المحاسبيالتوافقعدممن،كبیربشكلٍ 

اليالمركزبیانفيإدراجھایتمالخسائرأواألرباحخاللنمالعادلةبالقیمةالمالیةالموجوداتإن دالم ي الموح ةالمرحل ةبالقیم عالعادل تم تثبی
.المرحليالموحدالشاملالدخلبیانفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتصافي

ودلخالنملةدلعاابالقیمةلتصنیفھاحتميبشكلباختیارھاعةولمجمامتقملمشتقةأدواتعلیالتصنیفھذایشتمل دخلبن .األخرىالشاملال
يبیانفيآخركدخلالمدرجةالملكیةحقوقفياالستثماراتعلىاألرباحتوزیعاتتثبیتأیًضایتم د المرحل دخل الشامل الموح دال استحقاقعن

.بھاالخاصةالدفعة

تم لی تقاتفص ةالمش يالمالی دف تلط،العق دالمخ ودعن زاموج اليالت دوأم يعق ررئیس الي،غی نم دع يالعق تمالرئیس اوی بیاً معالجتھ محاس
تقات لةكمش ت: إذامنفص ائصكان ادیةوالمخاطرالخص رتبطالاالقتص اً ت اً ارتباط دوثیق ي؛بالعق تإذاأوالرئیس لةاألداةكان سذاتالمنفص نف

دقیاسیتمالعندماأوالمالیة؛المشتقاتتعریفتستوفيالمالیةالمشتقاتشروط ةالمختلطالعق ةبالقیم نالعادل احخاللم تم.الخسائرأواألرب ی
رإماھناككانإذافقطالتقییمإعادةتتم.الخسائرأواألرباحفيالعادلةالقیمةفيالتغیراتتثبیتمعالعادلةبالقیمةالمتضمنةالمشتقاتقیاس تغیی

منالعادلةالقیمةمنمالیةموجوداتلبندتصنیفإعادةأوذلكلوالمطلوبةستكونالتيالنقدیةقاتالتدفكبیربشكلیعّدلوالذيالعقدشروطفي
.الخسائرأواألرباحفئةخالل

تقاتإن منةالمش يالمتض دف تلطعق ويمخ ىیحت دعل وداتبن ةموج يمالی تمالرئیس ای بیاً معالجتھ كلمحاس لبش ب.منفص نیفیج دتص بن
.الخسائرأواألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةموجوداتكبندمجملھافيالمتضمنةالمشتقاتمعالرئیسيالیةالمالموجودات

.والخسائراألرباحخاللمنالعادلةبالقیمةمالیةموجوداتأیةالمجموعةلدىلیس
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(تتمة)الالحقالقیاس
)الملكیةحقوقأدوات(األخرىالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقیمةالمصنفةالمالیةالموجودات

وقكأدواتإللغاءقابلغیربشكلالملكیةحقوقفياستثماراتھاتصنیفتختارأنللمجموعةیمكناألولي،التثبیتعند ةحق ةمصنفةملكی بالقیم
دمااألخرىالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلة وقتعریفتستوفيعن ةحق اربموجبالملكی دوليالمحاسبيالمعی مال ةاألدوات٣٢رق :المالی

.حدةعلىأداةكلأساسعلىالتصنیفتحدیدویتم.للمتاجرةبھامحتفظوغیرالعرض

دانیفھاتصإعادةیتمالالمالیةالموجوداتھذهمنوالخسائراألرباحإن ىأب احإل تم.الخسائرأواألرب تی اتتثبی احتوزیع دخلاألرب يآخرك ف
ةمنجزءكاستردادالمحصلةالمبالغھذهمنالمجموعةتستفیدعندماباستثناءبھاالخاصةالدفعةاستحقاقعندالخسائرأواألرباحبیان دتكلف بن

وقأدواتإن.األخرىالشاملالدخلبنودفيألرباحاھذهتثبیتیتمالحالةھذهوفيالمالیة،الموجودات ةحق ةالمصنفةالملكی ةبالقیم نالعادل م
.القیمةفياالنخفاضلتقییمتخضعالاألخرىالشاملالدخلبنودخالل

ا) لكیةالمحقوقأدوات(األخرىالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقیمةمصنفةمالیةموجوداتأیةالمجموعةلدىلیس يكم اریخف دادت إع
.التقریر

)الدینأدوات(األخرىالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقیمةالمالیةالموجودات
:التالیینالشرطییناستیفاءتمإذاالمطفأةبالتكلفةالمالیةالموجوداتبقیاسالمجموعةتقوم

ووالبیع،التعاقدیةالنقدیةالتدفقاتلتحصیلبھاالحتفاظدفبھأعمالنموذجضمنالمالیةالموجوداتببنداالحتفاظ·
ارةنقدیةتدفقاتمعینةتواریخفيالمالیةالموجوداتلبندالتعاقدیةالبنودعننتجإذا· طعب اتعنفق غدفع داألساسيالمبل ىوالفوائ عل

.األساسيالمبلغ

ادةخسائرأوالفوائددخلتثبیتیتماألخرى،الشاملخلالدبنودخاللمنالعادلةبالقیمةالدینألدواتبالنسبة یمإع ةالعمالتصرفتقی األجنبی
ةالمقاسةالمالیةالموجوداتطریقةبنفسوُتحتسبالخسائر،أواألرباحبیانفيالعكوساتأوالقیمةفياالنخفاضوخسائر أةبالتكلف تم.المطف وی

د.األخرىالشاملالدخلودبنضمنالعادلةالقیمةمتغیراتباقيتثبیت ت،عنالتوقفوعن ادالتثبی رإدراجُیع يالتغی يالتراكم ةف ةالقیم العادل
.الخسائرأواألرباحإلىاألخرىالشاملالدخلبنودفيالمثبت

.التقریرإعدادتاریخفيكما) الدینأدوات(األخرىالشاملالدخلبنودخاللمنالعادلةبالقیمةمصنفةمالیةموجوداتأیةالمجموعةلدىلیس

تثبیتالالتوقف عن 
تم التوقف عن حیثما ینطبق،المالي (أوإن بند الموجودات ة) ی ة مماثل ودات مالی ن مجموعة موج الي أو الجزء م د الموجودات الم ن بن الجزء م

كبند موجودات مالي عندما:بشكل رئیسي تثبیتھ 

لنقدیة من بند الموجودات،تنتھي الحقوق في الحصول على التدفقات ا·
المقبوضة التدفقات النقدیةبدفعاً التزامأو تحملتبند الموجوداتلحصول على التدفقات النقدیة من بتحویل حقوقھا في االمجموعة قامت ·

الموجودات أوأنھا حولت جمیع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند وإما،بالكامل دون تأخیر جوھري لطرف ثالث بموجب "ترتیب تمریر"
أنھا لم تحول أو تحتفظ فعلیاً بجمیع المخاطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات، إال أنھا حّولت السیطرة على بند الموجودات.

یم اذا وإل وم بتقی ر، تق ب تمری ي ترتی ت ف ى أي عندما تكون المجموعة قد حولت حقوقھا للحصول على 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

اط المست ذي السیطرة على بند الموجودات ، یتم تثبیت بند الموجودات إلى الحد الذي یستمر فیھ ارتباط المجموعة ببند الموجودات. إن االرتب مر ال
ى المجموعة تسدیده  غ یتوجب عل یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات المحول یتم قیاسھ بالمبلغ المدرج األصلي لبند الموجودات أو أقصى مبل

ھتبطالمرالمطلوباتوبندالمحّولالموجوداتبندوُیقاس.بھمرتبطمطلوباتبندبتثبیتكذلكالمجموعةتقومالحالة،ھذهوفيأیھما أقل. ىب عل
.المجموعةبھااحتفظتالتيوااللتزاماتالحقوقیعكسأساس

ادي ل م زم وُیقاس االرتباط المستمر الذي یأخذ شكل ضمان على بند الموجودات المحّول بالقیمة الدفتریة األصلیة لبند الموجودات وأقصى مقاب یل
.على المجموعة سداده
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النقدیةوشبھالنقدیة
دفقاتبیانلغرض ةالت ألفالموحد،النقدی ةتت بھالنقدی ةوش نالنقدی دم يالنق دىواألرصدةالصندوقف وكل عالبن ياألجلالقصیرةوالودائ الت
.البنوكمنالمكشوفعلىالسحبرصیدتنزیلبعدأقلأوأشھرثالثةخاللاألصلفيتستحق

فواتیربھاتصدرلمالتيالمدینةوالذممالتجاریونالمدینون
ةالبالتجاریةالمدینةالذممتظھر الغالمخصصناقصاً األصلیةقیم يالمشكوكللمب تم.تحصیلھاف دیری دیونتق يالمشكوكال دماتحصیلھاف عن
المشكوكالدیونمخصصمقابلشطبھایتمللتحصیل،قابلةغیرالتجاریةمدینةالالذممتكونعندما.المبلغكاملتحصیلالمرجحغیرمنیصبح

.المرحليالموحدالشاملالدخلبیانفيسابقاً شطبھاتمالتيالحقاً المحصلةالمبالغإدراجیتم.تحصیلھافي

.فواتیربھایصدرلممدینةذممأنھاعلىفواتیربھایصدرملوالتيالمقدمةالخدماتتدرجاالتفاقات،لشروطووفقاً المالیةالتقاریرإعدادبتاریخ

األجنبیةالعمالتصرفوخسائرأرباح
اویتماألجنبیةالعمالتتلكفيتحدیدھایتمأجنبیةبعمالتالمصنفةالمالیةللموجوداتالعادلةالقیمةإن وريبالسعرتحویلھ دالسائدالف ةعن نھای

ةالعمالتصرفبنودتشكل.التقاریرإعدادفترة احمنجزءاألجنبی ةقیمتھاخسائرأوأرب ةللموجوداتبالنسبة.العادل ةالمصنفةالمالی بالقیم
ةللموجوداتبالنسبة.المرحليالموحدالشاملالدخلبیانفياألجنبیةالعمالتصرفبنودتثبیتیتمالخسائر،أواألرباحخاللمنالعادلة المالی

نالعادلةبالقیمةالمصنفة اح والخسائرخاللم ھاألرب تمفإن تی نأيتثبی ودم ةالعمالتصرفبن ودضمناألجنبی دخلبن .األخرىالشاملال
دینألدواتبالنسبة العمالتال ةب ةالمصنفةاألجنبی أة،بالتكلف ھالمطف تمفإن دی احتحدی ةالعمالتصرفوخسائرأرب تناداً األجنبی ىاس ةإل التكلف
.المرحليالموحدالشاملالدخلبیانفي" األخرىوالخسائراألرباح"بندفيتثبیتھاویتمالموجوداتندلبالمطفأة

المالیةالموجوداتقیمةفياالنخفاض
تالمجموعةتقوم،٢٠١٨ینایر١مناعتباراً  ةاالئتمانخسائرمخصصبتثبی ةالمتوقع دینأدواتلكاف رال االمحتفظغی ةبھ نةالعادلبالقیم م
ةاالئتمانخسائرتستند.الخسائرأواألرباحخالل ىالمتوقع رقإل ینالف دفقاتب ةالت ةالنقدی االمستحقةالتعاقدی دوفًق عللعق دفقاتوجمی ةالت النقدی
.الموجوداتلبنداألصليالفعليالفائدةسعربتقریبذلكبعدالعجزخصمویتم.استالمھاالمجموعةتتوقعالتي

ایكنلمالتياالئتمانلتعرضاتبالنسبة.مرحلتینعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرتتثبییتم ادةبھ ةزی يجوھری ةالمخاطرف ذاالئتمانی تمن التثبی
ةالخسائرعنالمتوقعةاالئتمانلخسائرمخصصتكوینیتماألولي، ياالئتمانی تجالت رحاالتعنتن ةالتعث ياألشھرخاللالمحتمل عشراالثن

ةالتعرضاتلتلكبالنسبة).شھراً ١٢خاللالمتوقعةاالئتمانخسائر(لمقبلةا ياالئتمانی ادةلھاحدثالت ةزی يجوھری ةالمخاطرف ذاالئتمانی من
ي،التثبیت زماألول ةللخسائرخسارةمخصصوجودیل ةاالئتمانی ىالمتوقع دىعل يالعمرم تعنالنظربغضللتعرض،المتبق رتوقی التعث

.)االستخدامعمرمدىعلىالمتوقعةاالئتمانسائرخ(

قالمجموعةتقوماألخرى،المدینةوالذممفواتیربھایصدرلمالتيالمدینةوالذممالتجاریةالمدینةللذممبالنسبة ةبتطبی يمبسطةمنھجی حسابف
دىعلىالمتوقعةاالئتمانخسائرعلىبناءً المتوقعةاالئتمانخسائر د.ستخداماالعمرم اءً مخصصاتمصفوفةالمجموعةوضعتوق ىبن عل
رة ابقةالخب ائرالس انلخس ة،االئتم مللمجموع ویتھاوت لتس تقبلیةللعوام ةالمس دینینالخاص ةبالم ادیةوالبیئ تم.االقتص تی ائرتثبی انخس االئتم

.المرحليالموحدالشاملالدخلبیانفيالمتوقعة

اليالموجوداتندبأیضاً المجموعةتعتبرقد فالم دماالسدادعنمتخل اتتشیرعن ةالمعلوم ةأوالداخلی ىالخارجی ھإل نأن رم أنالمحتملغی
اتحتفظائتمانیةتحسیناتأيمراعاةقبلبالكاملالقائمةالتعاقدیةالمبالغعلىالمجموعةتحصل تم.المجموعةبھ دشطبی اليالموجوداتبن الم
.التعاقدیةالنقدیةللتدفقاتمعقولةاستردادوقعاتتھناكتكونالعندما



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-٢٢ -

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
ھ. إذ د انخفضت قیمت الي ق ر الم ودات غی د الموج أن بن ل ب ل تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم فیما إذا كان ھناك دلی ا وجد أي دلی

د الموجودات. إن مب د على ذلك، أو عندما یتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ الممكن تحصیلھ لبن غ بن ل
ة االستخد ع وقیم الیف البی د ناقصاً تك ده الموجودات الممكن تحصیلھ ھو القیمة العادلة لبند الموجودات أو وحدة تولید النق تم تحدی ى وی ا أعل ام أیھم

ن الموجودات ا ة م ك الناتج ألخرى أو لبند الموجودات الفردي، إال إذا كان بند الموجودات ال یولد تدفقات نقدیة داخلیة مستقلة إلى حد كبیر عن تل
رىمجموعة موجودات غ الممكنأخ د المبل د النق دة تولی د الموجودات أو وح درج لبن غ الم دما یتجاوز المبل ودات . عن د الموج ر بن تحصیلھ، یعتب

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

یم أسعار أس ذه االحتسابات بمضاعفات تقی ت ھ تم تثبی ھم الشركات تحدید القیمة العادلة ناقصاً تكالیف البیع، یتم استخدام نموذج التقییم المناسب. ی
التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القیمة العادلة المتوفرة األخرى.

د الموجودات المرحليالموحدالشامل ثبیت خسائر االنخفاض في القیمة في بیان الدخل یتم ت ل بن ع عم ق م في مجموعات المصاریف تلك التي تتف
المنخفضة قیمتھ.

أن خسا ان یوجد مؤشر ب ا إذا ك د فیم ة لتحدی اریر المالی داد التق اریخ إع یم بت تم إجراء تقی ي بالنسبة للموجودات باستثناء الشھرة، ی اض ف ئر االنخف
ن تحصیلھ د الموجودات الممك دة القیمة المثبتة سابقاً ربما لم تعد موجودة أو انخفضت. إذا وجد ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقییم مبلغ بن أو وح

ي االفتراضات المستخدمة  ر ف اك تغی ان ھن ط إذا ك د الموجودات تولید النقد. یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة المثبتة سابقاً فق غ بن د مبل لتحدی
د الموجودات عن ا درج لبن غ الممكن تحصیلھ منذ تثبیت خسائر االنخفاض في القیمة األخیرة. إن عملیة العكس محدودة لكي ال یزید المبلغ الم لمبل

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 ت یزی د تثبی ة لبن ي القیم اض ف ارة االنخف خس
.المرحليالموحدالشاملالموجودات 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  اً كمطلوب ة وفق وق ملكی أدوات حق ة أو ك تم تصنیف مالی ة. ی ات التعاقدی اتلجوھر االتفاقی 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
یة عند التثبیت األولي.وسلفیات أو أدوات مشتقة حسبما یكون مناسباً. تحدد المجموعة تصنیف المطلوبات المال

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

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

دة الفعل ة سعر الفائ أة باستخدام طریق ة المطف اً بالتكلف د الحق ت بعد التثبیت األولي، یتم قیاس القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائ تم تثبی ي. ی
ا یتم شطب المطلوبات وكذلك من خالل عملیة اإلطفاء.عندمالمرحليالموحد الشاملاألرباح والخسائر في بیان الدخل
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)تتمة(المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة

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

الفائدة الفعلي، ویتم تثبیت مصاریف الفوائد على أساس العائد الفعلي.سعر 

أة  اتإن طریقة سعر الفائدة الفعلي ھي طریقة احتساب التكلفة المطف د مطلوب دى الةمالیلبن ى م دة عل ة. إن وتخصیص مصاریف الفائ رة المعنی فت
در  درة من خالل العمر المق اتسعر الفائدة الفعلي ھو السعر الذي یخصم بھ الدفعات النقدیة المستقبلیة المق د المطلوب ون ةالمالیلبن دما یك ، أو، عن

مناسباً، فترة أقصر.

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

د  وھري، أو أن تكون شروط بن ة بشكل ج ود مختلف ى أساس بن س المقرض عل ن نف ات آخر م د مطلوب الي ببن ات م د مطلوب عندما یتم استبدال بن
.المرحليالموحدالشاملیتم تثبیت الفرق في القیمة المدرجة المعنیة في بیان الدخلالمطلوبات الحالي قد تم تعدیلھا بشكل جوھري، عندھا

تسویة األدوات المالیة
الي الموحد  يیتم تسویة الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز الم ود المرحل ي حال، وج ط ف ي حال، وفق ف

تحقیق الموجودات وتسویة المطلوبات بالتزامن.ل،ویة المبالغ المثبتة وتوفر الرغبة في السداد على أساس الصافيحق قانوني ملزم حالیًا لتس

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

ل التي تتضمن مزایا  أن بعض أو ك زام. إذا توقعت المجموعة ب غ االلت ول لمبل دیر معق ل تق اقتصادیة ضروریة من أجل تسدید االلتزام ویمكن عم
دد  غ المس ت المبل تم تثبی دیده، ی یتم تس ص س وداتالمخص 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 بیان الدخل المصروف المتعلق بأي مخصص في 

ة، باستخدام ال اریر المالی داد التق رة إع ة فت ي نھای زام ف داد االلت ة لس ة المتوجب ذي یتم قیاس المخصصات بالقیمة الحالیة للمصاریف المتوقع سعر ال
االلتزام.والمخاطر الخاصة بللمالیعكس تقییمات السوق الحالیة للقیمة الزمنیة

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

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

دةبند الموجودات تتضمن مزایا اقتصادیة بعیدة. ال یتم تثبیت  ة الموح ة الموجزةالطارئ في البیانات المالی ن یفصح عنھالمرحلی ون الك دما یك عن
االقتصادیة مرجحاً.م المزایا استال

قیاس القیمة العادلة
ى األسعار الم الرجوع إل دھا ب تم تحدی الي ی ر م ل تقری اریخ ك ي األسواق النشطة بت داولھا ف تم ت ي ی ي إن القیمة العادلة لألدوات المالیة الت ة ف تداول

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

یم باستخدامفیما یتعلق باألدوات المالیة التي ال یتم المتاجرة بھا في أسواق نشطة، یتم تحدید القیمة العادلة  بة. تشمل أسالیب التقی أسالیب تقییم مناس
على:
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(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

)تتمة(العادلةقیاس القیمة

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

المعلومات القطاعیة-٣

ا وخداإلدارةغراض أل ى منتجاتھ اء عل د بن اً قطاع ماتھا، وھي ، یتم تنظیم المجموعة في قطاع واح اري. وفق إن المجموعة التطویر العق ذلك، ف ل
لغرض اتخاذ القرارات حول توزیع المصادر وتقییم األداء.كوحدة مفردة لقطاع أعمالھاتراقب اإلدارة النتائج التشغیلیة . لدیھا قطاع واحد فقط

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

العقارات في المجموعة.

القطاعات الجغرافیة:
ة المتحدة، المجموعة حالیًا تعمل ارات العربی ة اإلم ي دول ط ف اليفق ات ،وبالت ائج التشغیلیة والموجودات والمطلوب إن النت ات ف ي البیان المدرجة ف

.مارات العربیة المتحدةاإلدولة تتعلق بعملیاتھا في المرحلیة الموجزةلمالیة الموحدة ا

اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات-٤

ینایر١ینایر١
إلى٢٠١٨إلى٢٠١٩

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم

اإلیرادات
١٫٩٠٠٫٦٥٨١٫٧١١٫٧٠٩)ومالكوندومونی(السكنیة بیع شقق المجمعات 

١٫٣٩١٫٠٠٧١٫٣٢٣٫٩٩٧بیع الفیالت
٤٨٫٩٨٢٢٢٩٫٥١١قطع أراضي وأخرىوبیع عقارات تجاریة، 

٣٫٣٤٠٫٦٤٧٣٫٢٦٥٫٢١٧

اإلیراداتتكلفة 
١٫٢٠٠٫٨٢٢١٫٠٨٠٫٣٣٤)ومالكوندومونی(السكنیة بیع شقق المجمعات 

٧٣٠٫٤٠٨٧٠٧٫٠٧٧بیع الفیالت
٧٫١٧٦٦٩٫٧١٦قطع أراضي وأخرىورات تجاریة، بیع عقا

٤٠٦٫١٫٩٣٨١٫٨٥٧٫١٢٧
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اإلیرادات وتكلفة اإلیرادات (تتمة)-٤

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

ینایر١ینایر١
إلى٢٠١٨إلى٢٠١٩

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم

٤٣٥٫٣٢٩٫٣٣٫١٣١٫٥١٥على مدى فترة زمنیة-
١١٫٢١٢١٣٣٫٧٠٢عند نقطة زمنیة معینة-

٣٫٣٤٠٫٦٤٧٣٫٢٦٥٫٢١٧

بیعیة وعمومیة وإداریةمصاریف-٥

ینایر١ینایر١
إلى٢٠١٨إلى٢٠١٩

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

درھمألفألف درھم

١٦٦٫٥٤٢٧٤٫٧٥٤مصاریف مبیعات وتسویق
٥٩٫٢٠٨٥١٫٧٩٣رواتب ومصاریف ذات عالقة

١٥٫٥٩٣١٨٫٢٩٦مصاریف إدارة عقارات
٦٫٩٧١٣٫٦٢٤(تتضمن موجودات حق االستخدام)استھالك 
١١٤٫٨٩٩١١٠٫٧٨١أخرىمصاریف

٣٦٣٫٢١٣٢٥٩٫٢٤٨

التمویلدخل-٦
ینایر١ینایر١

إلى٢٠١٨إلى٢٠١٩
مارس٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

٣١٫٦٦٨٢٨٫٨٣١تمویل من الودائع الثابتة لدى البنوكالدخل
٢٫٢٥٨٢٫٠١٣آخرتمویلدخل

٣٣٫٩٢٦٣٠٫٨٤٤
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والنقد في الصندوقاألرصدة لدى البنوك-٧

یسمبرد٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

١٫٠٥٣١٫٠٥٥النقد في الصندوق
٦٫٢١٠٫٥١٨٦٫٧٦١٫٩٩٠لدى البنوك ودائع وتحت الطلب وحسابات جاریة 

٢٥٫٧٠٩-ودائع ثابتة تستحق خالل ثالثة أشھر

٦٫٢١١٫٥٧١٦٫٧٨٨٫٧٥٤النقدیة وشبھ النقدیة
٤٥٫٢١٣٦٨٫٣٤٠ثالثة أشھرودائع ثابتة تستحق بعد 

٦٫٢٥٦٫٧٨٤٦٫٨٥٧٫٠٩٤

ة المعدالتحسب ثابتة إن النقد لدى البنوك یحقق فوائد بأسعار  رات مختلف السائدة على الودائع البنكیة. إن الودائع الثابتة قصیرة األجل مودعة لفت
دالتیة للمجموعة، وتحقق فوائد حسب یوم واحد وثالثة أشھر، وذلك یعتمد على المتطلبات النقدیة الفورنما بی ع قصیرة المع ى الودائ ائدة عل الس

األجل المعنیة.

سنویًا).٪٣٫٢–٢٠١٨دیسمبر٣١سنویاً (٪٢٫٧٥ةإن الودائع الثابتة والتي تستحق بعد ثالثة أشھر تحقق فوائد بنسب

غ المجموعةیتطلب من  م (ألف٦٫٢١١٫٥٧٠االحتفاظ ببعض الودائع/األرصدة بمبل مألف٦٫٧٩٨٫٣٢٧–٢٠١٨دیسمبر٣١درھ دى درھ ) ل
دفعات  ل ال ن أج وك م ةبن ابالمقدم ي حس داعھا ف م إی ي ت ویر والت رض التط ارات لغ ع عق ل بی الء مقاب ن العم تلمة م ماناتالمس ذه ض . ھ

/األرصدة غیر مرھونة.الودائع

لم تصدر بھا فواتیرالتي مدینة الذمم التجاریون والمدینون ال-٨

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

مدینون تجاریون
٢١٢٫١١٤٫١١٫٠٨٩٫٤٣٢شھراً ١٢مبالغ تستحق القبض خالل 

ذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیر
٤٫١٠٧٫١٨٥٣٫٥٨٠٫٦٤٤شھراً ١٢ذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیر خالل 

٣٧٤٫١٨٩٫١١٫٣٣٢٫٣٨٤، صافيشھراً ١٢بعد ذمم مدینة لم یصدر بھا فواتیر 

٦٢٢٫٠٢٥٫٦٤٫٩١٣٫٠٢٨

٧٫١٣٩٫٨٣٤٦٫٠٠٢٫٤٦٠تجاریون والذمم المدینة التي لم تصدر بھا فواتیرالالمدینون إجمالي
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(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-٢٧ -

(تتمة)لم تصدر بھا فواتیرالتي مدینة الذمم التجاریون والمدینون ال-٨

م (٥٦٫٦٢٩مبلغ تنزیلبعد ھي ه إن الذمم المدینة التجاریة أعال ف درھم٥٦٫٦٢٩–٢٠١٨دیسمبر٣١ألف درھ دیون ) أل ق بمخصص لل تتعل
ةمثل أفضل تقدیراتتالمشكوك في تحصیلھا و ة المتوقع ائر االئتمانی وذج الخس ى نم اًء عل ة األخرى اإلدارة للخسائر بن ذمم المدین ع ال ر جمی . تعتب

.بالكاملقابلة للتحصیل

ات والمدینون والتأمینات والمصاریف المدفوعة مقدماً األخرىالموجود-٩

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

١٫٢٦٠٫١٦٥١٫٢٢٦٫٦٣٩لمقاولین وآخرینةدفعات مقدم
١٫٩٢٠٫١٨٩٢٫٢٥٦٫٤٠٧)١٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إیضاح 

٨٠٢٫٨٨٨٧٣١٫٤١٦)١لة (عمولة المبیعات المؤج
١٩٧٫٢٧٢٣٠٤٫٧٧٠ضریبة القیمة المضافة القابلة للتحصیل

٤٫٢٩٣٢٤٫٩٧٨مصاریف مدفوعة مقدماً 
٨٠١٥٧فوائد مستحقة

١٨٨٫١٢٥١٦٠٫٤٨٦ذمم مدینة وودائع أخرى

٤٫٣٧٣٫٠١٢٤٫٧٠٤٫٨٥٣

رة بالعقودأو الوفاء علىصولللحیتم إطفاء مصاریف عمولة المبیعات المؤجلة المتكبدة )١( دى فت ى م ع العمالء عل ات استیفاءم ، داءاألالتزام
.إن وجدت

عقارات لغرض التطویر-١٠
ینایر١ینایر١

إلى ٢٠١٨إلى٢٠١٩
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

١٢٫٣٦٨٫٢٥٣٩٫٣٥٩٫٩٥٧السنةالفترة/الرصید في بدایة 
٢٫٨٥١٫٩١٠١١٫٧٤١٫٢٧٣السنةالفترة/مصروفة خالل تكالیف: زائداً 

)٨٫٧٣٢٫٩٧٧()٤٠٦٫١٫٩٣٨(السنةالفترة/محولة إلى تكلفة اإلیرادات خالل تكالیفناقصاً: 

٧٥٧٫٢٨١٫١٣١٢٫٣٦٨٫٢٥٣السنةالفترة/الرصید في نھایة 



لھاالتابعةوالشركةش.م.عإعمار للتطویر شركة 
المرحلیة الموجزةإیضاحات حول البیانات المالیة الموحدة

(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-٢٨ -

ةركالمشتاریعلمشلض وقرال-١١
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٢٣٣٫٨٤٢٢٣٧٫٦٥٣زعبیل سكویر ذ.م.م
٣٩٩٫٥٧٩٢٨٩٫٧٧٥إعمار دبي الجنوب ذ.م.م

٦٣٣٫٤٢١٥٢٧٫٤٢٨

.أي فوائداترتب علیھتستحق السداد عند الطلب وال توةغیر مضمونمشاریع مشتركة لض وإن القر

مشتركةمشاریعفي اتاالستثمار-١٢
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٧٠٫٤٠٢٥٩٫٣٣٣إعمار دبي الجنوب ذ.م.م

٧٠٫٤٠٢٥٩٫٣٣٣السنة/الفترةنھایةفيصافي االستثمار في المشاریع المشتركة 

:المشتركةمشاریعھافيالتالیةي بشكل فعلالملكیةحصصالمجموعةلدى

نسبة الملكیةنسبة الملكیةبلد
٢٠١٩٢٠١٨التأسیس

٪٥٠٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدةإعمار دبي الجنوب ذ.م.م
٪٥٠٪٥٠اإلمارات العربیة المتحدةزعبیل سكویر ذ.م.م

شيء.في زعبیل سكویر ذ.م.م كما في تاریخ التقریر الاإلستثمارصافي 
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(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-٢٩ -

دائنون تجاریون وآخرون-١٣
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٩٢٠١٨
ألف درھمألف درھم

(مدققة)

٣٫٨٠٣٫٩٣٣٣٫٨٧٩٫٦٢٤دائنون لشراء أراضي
٢٫٨٢٦٫٧٩٨٢٫٩٦٤٫٢٩١مستحقات ومخصصات تكلفة عقود المشاریع

١٫٤١٥٫٠٠٠٣٥٣٫٤٠٣)١٧تمویل من طرف ذي عالقة (إیضاح 
١٫٢٤٩٫٧٤١١٫٦٥٥٫٤١٨)١٧الدفع ألطراف ذات عالقة (إیضاح لغ مستحقة مبا

٨٥٢٫١٩٤٨١٨٫٠٢٢دائنون تجاریون
١٦٤٫٥٩٤٩٦٫٥٢٦عموالت مبیعات مستحقة الدفع

-١٠٫٥٢٦مطلوبات عقود اإلیجار
٣٩٫٦٩٩٥٢٫٩٠٥الدفع للجھات الحكومیةمبالغ مستحقة 

٥٣٥٫١٧٨٫٢٩٩٤٤٢فعالددائنون آخرون ومبالغ مستحقة

٦٦٣٫٨٩٧٫١٠١٠٫٢٦٢٫٤٨٨

القروض والسلفیات التي تترتب علیھا فوائد-١٤
ھ خمس سنوات ٢٠١٧سبتمبر ٢٧بتاریخ  ة مدت ة تسھیل مرابح ة ("التسھیل") ، أبرمت المجموعة اتفاقی ف دوالر أمریكي ١٫٣٠٠٫٠٠٠بقیم أل

ة لمضمون مقابل التسھیل م.ع. إن ظبي األول ش.ألف درھم) مع بنك أبو٤٫٧٧٤٫٩٠٠( دفقات النقدی ة امشاریع بعضالت ھ لمجموع ب علی وتترت
دًا سعر الیبور –٢٠١٨دیسمبر ٣١(سنویاً ٪١٫٤٠فوائد حسب سعر الیبور زائدًا  نویاً ٪١٫٤زائ نة یستحق السدادو) س ي س ل ف .٢٠٢٢بالكام

ة قامتاعداد التقاریر المالیة، تاریخ كما في  غ حببسالمجموع ف دوالر أمریكي١٫٠٨٠٫٠٠٠مبل م) ٣٫٩٦٦٫٨٤٠(أل ف درھ ن التسھیل.أل م
غ  ة الموجزة بمبل ف درھم٣٫٩٣٣٫٤١٦وقد تم إدراج التسھیل في البیانات المالیة الموحدة المرحلی ف ٣٫٩٣١٫٠٢٨–٢٠١٨دیسمبر ٣١(أل أل

بعد خصم تكلفة المعاملة غیر المطفأة العائدة لھ مباشرًة.)درھم

والمطلوبات الطارئةالضمانات-١٥
ي ) ألف درھم٥٫٦١٤٫٤٢٤–٢٠١٨دیسمبر ٣١(ألف درھم ٦٫٢١١٫٧٩٨أداء بمبلغ أصدرت المجموعة كفالة  اري ف إلى مؤسسة التنظیم العق

دبي كضمان عن مشاریعھا بموجب األنظمة الخاصة بمؤسسة التنظیم العقاري.

االلتزامات-١٦
غ ، كان ل٢٠١٩مارس ٣١في  م (٩٫٤٨٣٫٣٢٥دى المجموعة التزامات بمبل ف درھ ف درھم٨٫٤٠٣٫١١١–٢٠١٨دیسمبر ٣١أل لأل ). تمث

ع األراضي المبرمة من قبل المجموعةقیمة العقود ھذه االلتزامات ي ، بما في ذلك العقود المبرمة لشراء قط ةف نة الفترة/نھای ة الس د خصم قیم بع
یاق في ذلك التاریخ.الفواتیر المقبوضة والمبالغ المستحقة ي س دة مشاریع للمجموعة ف ق بع اولین تتعل ل مق ن قب دیمھا م م تق ات ت اك مطالب كان ھن

األعمال العادیة والتي من غیر المتوقع أن ینتج عنھا مطلوبات جوھریة غیر مقدمة.

األطراف ذات العالقةإفصاحات-١٧
ر المرحلیة الموجزةلغرض ھذه البیانات المالیة الموحدة درة، مباشرة أو غی دى المجموعة الق ان ل ة، إذا ك ، تعتبر األطراف ذات عالقة بالمجموع

ع على سیطرة على المباشرة،  دما تخض العكس، أو عن ة والتشغیلیة أو العكس ب رارات المالی اذ الق ي اتخ ھ ف الطرف أو ممارسة تأثیر جوھري علی
المشترك. یمكن أن تكون األطراف ذات العالقة أفرادًا أو منشآت أخرى.المجموعة والطرف للسیطرة المشتركة أو التأثیر الجوھري
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(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-٣٠ -

(تتمة)األطراف ذات العالقةإفصاحات-١٧

معامالت األطراف ذات العالقة
ةيطرف ذمع الالجوھریة التالیةمعامالتال، كانت ھناك الفترةخالل  ي العالق ت ، والت ة تم ال العادی اء سیر األعم ق أثن ین وبشروط متف ا ب علیھ

األطراف:
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
الشركة األم النھائیة

١٠٧٫٨٥٧١٠٤٫٤٠٨) أدناه)١مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة (راجع الفقرة (
-١٠٫١٤٣) أدناه)٣تكلفة التمویل (راجع الفقرة (

بعةالمنشآت التا
٤٫١٤٦٢٫٦٦٤مصاریف تطویر العقارات

٨٫٦٤٠٢٣٫١٥٤مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة

أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا واألطراف ذات العالقة الخاصة بھم
٣٥٠٨١٠مصاریف بیعیة وعمومیة وإداریة

أرصدة األطراف ذات العالقة
یلي:التي أدرجت ھذه األرصدة ضمنھا) كما المرحلي الموحدیة (وبنود بیان المركز الماليالعالقة الجوھريأرصدة الطرف ذإن 

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم
(مدققة)

الشركة األم النھائیة:
١٫٨٩٤٫٠٢٢٢٫٢٣٠٫٢٤٠) أدناه)٢(راجع الفقرة (أخرىصاریف مدفوعة مقدماً مموجودات ومدینون وتأمینات و

٤٫٧٤١٦٢٫٦١٫٩٩٩٫٤٤٢) أدناه)٣(راجع الفقرة (دائنون تجاریون وآخرون

المنشآت التابعة:
٢٦٫١٦٧٢٦٫١٦٧أخرىصاریف مدفوعة مقدماً مموجودات ومدینون وتأمینات و

٩٫٣٧٩-دائنون تجاریون وآخرون

تخصیص مصاریف الشركة:)١(
ة للمجموعة وتم تخصیص التكالیف المرتبطة بھذه الوظائف إلى المجموعة. شملت ھذه المھام أقسام قامت الشركة األم بتقدیم بعض وظائف الشرك

وانی وانین ولق لشركات ن االموارد البشریة والخزانة وعالقات المستثمرین والقسم المالي والمحاسبي واالمتثال وتكنولوجیا المعلومات واالمتثال للق
بة الشركة األم النھائیةمن قبل الشركةمصاریف، تم تخصیص العالقةتفاقیة وفقاً الوتطویر األعمال والتسویق. رادات %٣على أساس نس ن إی م

.المجموعة
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(غیر مدققة)٢٠١٩س مار٣١في 

-٣١ -

(تتمة)األطراف ذات العالقةإفصاحات-١٧

(تتمة)معامالت األطراف ذات العالقة

:المبالغ القابلة لالسترداد من الشركة األم النھائیة)٢(
دة یمثل ذلك األرصدة الق ع لمشروعاتابلة لالسترداد من الشركة األم النھائیة فیما یتعلق بتكالیف التطویر المتكب ارات المخصصة للبی تطویر العق

ة خدمات التطوی ل اتفاقی ة بتحوی ت الشركة األم النھائی یة، قام ة في مشروع خور دبي. وفقا لما تم االتفاق علیھ في اتفاقیة التحویل الرئیس ر المتعلق
ة بأعمال  الیف البنی ا تك ا فیھ الیف التطویر بم ھ الشركة تك د ب ي تتكب ى الشركة، والت ي إل ي مشروع خور دب ع ف ارات المخصصة للبی تطویر العق

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

تمویل من طرف ذي عالقة)٣(
.الطلبعنددفعھیتمسنوًیا٪١٫٤زائداً لیبوربسعرفائدةعلیھیترتبالذيللمجموعةالنھائیة الشركة األم ض منالتمویل المقبویشمل إن ھذا

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

مارس٣١مارس٣١
٢٠١٩٢٠١٨

ألف درھمألف درھم

٣٠٫٦٢٣٢٣٫٥٠٩رة األجلمزایا قصی
٧٧٦٢٩مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

٣٠٫٧٠٠٢٤٫١٣٨

).٧٤-٢٠١٨مارس ٣١موظفاً (٦٦اإلدارة العلیاموظفي، بلغ عدد الفترةخالل 

توزیعات األرباح-١٨

اً  رالحق اریخ التقری ةتمت،بت ىالموافق ععل احتوزی ةأرب عنقدی نة مللسھدرھم٠٫٢٦بواق لمن٢٠١٨لس اعخاللالشركةمساھميقب اجتم
.٢٠١٩أبریل٢٣بتاریخللشركةالسنويالعمومیةالجمعیة
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-٣٢ -

القیمة العادلة لألدوات المالیة-١٩

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

واتیرونوك والنقد في الصندوق تتألف الموجودات المالیة للمجموعة من األرصدة لدى الب ا ف م تصدر بھ ي ل ة الت ذمم المدین المدینون التجاریون وال
دین لفیات والم روض والس ریوالق 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 دائنالعمودائ الغ المحتجزةیالء وال ةن والمب الغ المستحقة ألالدائن ةاتف ذاطروالمب ذمم عالق وال
.الدائنة األخرى

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 فترات االستحقاق بسبب وذلك عن قیمھا الدفتریة بشكل كبیر تختلف جوھریاً الدوات المالیة لألن القیمة العادلة إ


