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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن هذه البیانات المالیةًاجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٢

الدخل الموحد المرحليبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠في للفترة المنتهیة

)درهم٣,٦٧٣دوالر أمریكي = ١(

الثالثة أشهر المنتهیة فيالمنتهیة فيالستة أشهر 
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهمإیضاح

٥٧,٨٦٦,٤٤٧٧,٢٥٦,٧٤٨٣,٧٩٤,٠٠٥٣,٧٢٧,٥٠٣إیرادات

)١,٨٢٥,٥٣١()٦٦٩,٦٣٠,١()٣,٤٤٩,٠٠٣()٤٣٩,٦٦٤,٣(٥تكالیف إیرادات

٤,٢٠٢,٠٠٨٣,٨٠٧,٧٤٥٢,١٦٣,٣٣٦١,٩٠١,٩٧٢إجمالي األرباح

١٦٤,٧٥٦١٤٣,١٨٥٩٥,٩٢٣٨٠,١٧٨آخرتشغیليدخل 
)٣٩,٨٨٢()٤٧,٥٤٠()٦٩,٣٧٨()٧٨,٢٧٢(مصاریف تشغیلیة أخرى

)٧٢٣,١٧٨()٧٢٦,٩٩٣()١,٣٨٣,٦٧٤()١,٥٠١,٠٤٧(٦مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة
٧٣٢٨,٧٨٣٣٧٤,١١٩١٧١,٦١٣٢١٤,٣٧٥تمویلالدخل 

)١٢٣,٤٩٢()١٧٣,٩٤٨()٢٤٦,٣٤٨()٣١٦,٨٢٦(تمویلالتكالیف 
٣٢٦,٨٦٥٧٥,٥٣٥٢٠٥,١٣٨٥١,٩٥٥دخل آخر

شقیقةالشركات الحصة من نتائج 
٢٢,٥٢٥٣٢,١٢٣)١٠,٦٦٦(٣٠,٨٠٢مشتركةالمشاریع الو 

٣,١٥٧,٠٦٩٢,٦٩٠,٥١٨١,٧١٠,٠٥٤١,٣٩٤,٠٥١األرباح قبل الضریبة

)١١,٦١٥()١٧,١٩١(١,٧١٩)١٧,٥٧٨(ضریبة الدخلمستردات/(مصاریف)

٣,١٣٩,٤٩١٢,٦٩٢,٢٣٧٨٦٣,٦٩٢,١١,٣٨٢,٤٣٦صافي األرباح للفترة

العائدة إلى:
٢,٨٣٧,١٧٣٢,٤٧٤,٨٩١١,٤٥٢,٦٧٥١,٢٧٠,٢٩٣مساهمي الشركة األم
٣٠٢,٣١٨٢١٧,٣٤٦٢٤٠,١٨٨١١٢,١٤٣حصص غیر مسیطرة

٣,١٣٩,٤٩١٢,٦٩٢,٢٣٧١,٦٩٢,٨٦٣١,٣٨٢,٤٣٦

:ربح السهم العائد إلى مساهمي الشركة األم
٤٠,٠٠,٣٥٢٠,٠٠,١٨الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم)-



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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن هذه البیانات المالیةًاجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٣

الدخل الشامل الموحد المرحليبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠للفترة المنتهیة في 

)درهم٣,٦٧٣دوالر أمریكي = ١(

فيالثالثة أشهر المنتهیةفيالستة أشهر المنتهیة
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمدرهمألفدرهمألفألف درهم

٣,١٣٩,٤٩١٢,٦٩٢,٢٣٧١,٦٩٢,٨٦٣١,٣٨٢,٤٣٦لفترةاصافي أرباح 

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

في فترات الحقة:

)٩,٦٧٩()١٠,٠٣٤()٦٤,٠٦٣()١,٥٧٢(النقص في احتیاطي التحوطات

األرباح/في احتیاطيادةالزی/)النقص(
٥٣٧)١,٠٦٣()٤٠٨(الخسائر غیر المحققة

)٣٢٥,٢٦٢()٧٩,٣٣٣()٧٣٥,٢٠٩(٢٠٨,٦٧١في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیةالزیادة/(النقص)

١,٣٢١,٠١٣-١,٣٢١,٠١٣-بیان الدخلخسائر تحویل عمالت أجنبیة مدرجة في

األخرى)ةالشامل(الخسائر/الشاملالدخلصافي بنود
التي سیتم إعادة تصنیفها إلى بیان الدخل

٩٨٦,١٠٩)٨٩,٣٦٢(٢٠٦,٦٩١٥٢٠,٦٧٨في فترات الحقة

األخرى التي لنبنود الدخل الشامل
یتم إعادة تصنیفها إلي بیان الدخل في الفترات الالحقة:

في احتیاطي األرباحالزیادة
٣٨,٢٠٢٤٥,٥٣٨٢٧,٣٩١٩,٥٧٧لمحققةغیر ا

األرباح المحققة من حركة القیمة العادلة من خالل
٥,٤٧٩٢,٤٨٣٣,٤٣٠٢,٤٨٣بنود الدخل الشامل األخرى

األخرىالدخل الشاملصافي بنود
التي لن یتم إعادة تصنیفها إلى بیان الدخل في

٤٣,٦٨١٤٨,٠٢١٣٠,٨٢١١٢,٠٦٠فترات الحقة

٣,٣٨٩,٨٦٣٣,٢٦٠,٩٣٦١,٦٣٤,٣٢٢٢,٣٨٠,٦٠٥إجمالي الدخل الشامل للفترة
العائد إلى:

٣,٠١٥,٢٦٠٣,٠٨٥,٦٣٨١,٤٥٩,٣٤٨٢,٢٦٤,٤٦٨مساهمي الشركة األم
٣٧٤,٦٠٣١٧٥,٢٩٨١٧٤,٩٧٤١١٦,١٣٧حصص غیر مسیطرة

٣,٣٨٩,٨٦٣٣,٢٦٠,٩٣٦١,٦٣٤,٣٢٢٢,٣٨٠,٦٠٥





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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن هذه البیانات المالیةًاجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٥

الملكیة الموحد المرحليبیان التغیرات في حقوق 
)درهم٣,٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠للفترة المنتهیة في 

في الشركة األملمساهمینلالعائدة 
إجماليالحصصأرباحبرنامج األسهم الخاص

الملكیةحقوقمسیطرةالغیر المجموعغیر موزعةاحتیاطیاتبأداء الموظفینرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

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

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

١٧٢,٦٠٨٢,٨٤٢,٦٥٢٣,٠١٥,٢٦٠٣٧٤,٦٠٣٣,٣٨٩,٨٦٣--الي الدخل الشامل للفترةإجم

)٣٥,٣٣٠(-)٣٥,٣٣٠()٣٥,٣٣٠(---)٢١(إیضاح عالوات أعضاء مجلس اإلدارة

)١,٠٧٣,٩٦١(-)١,٠٧٣,٩٦١()١,٠٧٣,٩٦١(---)٢٠مدفوعة للمساهمین (إیضاح أرباحتوزیعات

)٤٢٥,٥٥٠()٤٢٠,٨٥٣()٤,٦٩٧()٤,٦٩٧(---توزیعات األرباح وعالوات أعضاء مجلس 

٧,٥٠٠٧,٥٠٠-----مساهمات حصص غیر مسیطرة

٦٣٧,٣٦٩,١٦١٩,٣٧٧,٩٠٨٦٠٠,٩٠٥,٤٢٦,٦٢٤,٤٨٧٠٨٧,٥٣٠,٤٩)١,٦٨٤(٢٠١٧٧,١٥٩,٧٣٩یونیو ٣٠الرصید كما في 



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

المرحلیة الموجزة.الموحدةمن هذه البیانات المالیةًاجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٦

(تتمة)الموحد المرحليالملكیةبیان التغیرات في حقوق 
)درهم٣,٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠للفترة المنتهیة في 

في الشركة األمللمساهمینالعائدة 
إجماليالحصصأرباحبرنامج األسهم الخاص

حقوق الملكیةغیر المسیطرةالمجموعغیر موزعةحتیاطیاتابأداء الموظفینرأس المال
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٦,٩٣٨,٠٦٩١٤,٠١٨,٢١٥٣٨,١١٤,٣٣٩٣,٨٠٦,٧٩٣٤١,٩٢١,١٣٢)١,٦٨٤(٧,١٥٩,٧٣٩(مدققة)٢٠١٥دیسمبر٣١في كماالرصید

٢,٤٧٤,٨٩١٢,٤٧٤,٨٩١٢١٧,٣٤٦٢,٦٩٢,٢٣٧---للفترةصافي األرباح

بنود الدخل الشامل/(الخسائر الشاملة) 
٥٦٨,٦٩٩)٤٢,٠٤٨(٦٠٨,٢٦٤٢,٤٨٣٦١٠,٧٤٧--األخرى للفترة

٦٠٨,٢٦٤٢,٤٧٧,٣٧٤٣,٠٨٥,٦٣٨١٧٥,٢٩٨٣,٢٦٠,٩٣٦--إجمالي الدخل الشامل للفترة

الحصص غیر المسیطرة الناتجة عن دمج
٢,٩٥٥,٠٨٢٢,٩٥٥,٠٨٢-----األعمال 

)٢٨,٥٧٥(-)٢٨,٥٧٥()٢٨,٥٧٥(---عالوات أعضاء مجلس اإلدارة

)١,٠٧٣,٩٦١(-)١,٠٧٣,٩٦١()١,٠٧٣,٩٦١(---مدفوعة للمساهمین أرباحتوزیعات

یعات األرباح وعالوات أعضاء مجلس توز 
)٢٠٥,٥٥٠()٢٠٠,٨٥٣()٤,٦٩٧()٤,٦٩٧(---إدارة شركة تابعة

١٧,٥٤٦,٣٣٣١٥,٣٨٨,٣٥٦٤٠,٠٩٢,٧٤٤٦,٧٣٦,٣٢٠٤٦,٨٢٩,٠٦٤)١,٦٨٤(٢٠١٦٧,١٥٩,٧٣٩یونیو ٣٠الرصید كما في 



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

المرحلیة الموجزة.الموحدةلبیانات المالیةمن هذه اًاجزءالمرفقة ٢٥إلى ١من تشكل اإلیضاحات 
٧

المرحليالموحدبیان التدفقات النقدیة
)درهم٣,٦٧٣دوالر أمریكي = ١((غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠فترة المنتهیة في لل

أشهر المنتهیة فيالستةلفترة 
یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمإیضاح

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣,١٥٧,٠٦٩٢,٦٩٠,٥١٨األرباح قبل الضریبة للفترة

التعدیالت للبنود التالیة:
١٠,٦٦٦)٣٠,٨٠٢(مشتركةالمشاریع الشقیقة و الشركات الحصة من نتائج 

٤٩٩,٨٢٠٤٦٦,٥٣٨ستهالكاأل
٢,٣٨٢٥,٢٦٣مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین، صافي

٤,٥٣٦١١,٩٤١موجودات ثابتةمن استبعادخسائر
٤,٠٣٥-عقار استثماريخسائر من استبعاد 

في شركة شقیقةمن أرباح  )٥٧,٨٦٥(-إعادة قیاس حصص موجودة مسبقًا
٣١٦,٨٢٦٢٤٦,٣٤٨تمویلالتكالیف 

)٣٧٤,١١٩()٣٢٨,٧٨٣(٧تمویلالدخل 
٣,٦٢١,٠٤٨٣,٠٠٣,٣٢٥النقد من العملیات قبل التغیرات في رأس المال العامل:

٢٠,٥٨٥٢٧٢,٢٩١وذمم مدینة لم یصدر بها فواتیرتجاریونمدینون 
أخرى )٤٥٦,٤٣٧()٣٩٨,٠٦١(موجودات ومدینون وتأمینات ومصاریف مدفوعة مقدمًا

)٤٢٣,٥٦٤()١,٠٣٤,٨٤٩(عقارات لغرض التطویر
٥٥٤,٤٥٧٣٧٢,٠٩٧دفعات مقدمة من عمالء

١١٨,٢٩٦)١١٤,١٧٨(خرونآدائنون تجاریون و 
١٤٤,١٩٩٩٧,٢٠٠مبالغ محتجزة دائنة

-)١٣٥,٣٨٩(بالصافيالبیع،لغرضبهامحتفظومطلوباتموجودات
١٨,٧٦٠٨,٦٠٤ضریبة دخل، صافي

٢,٦٧٦,٥٧٢٢,٩٩١,٨١٢صافي التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
یةالتدفقات النقدیة من األنشطة االستثمار 

)١٠٧,٣٠٠()٢٦٤,٥٧٠(شراء أوراق مالیة
٨٠,٣٠٥٨,٢٤٢مبالغ محصلة من استبعاد أوراق مالیة

٣٢٣,١٩٤١٦٥,٣٨٤دخل تمویل مقبوض
٨٤,٤٤٩٧٤,٥٤٠مشتركةالمشاریع الشقیقة و الشركات التوزیعات أرباح مقبوضة من 

)٤,٣٨٩()٥٣٧,٥١٤(مشتركةالمشاریع الو شقیقةالشركات الاستثمارات إضافیة في وقروض إلى 
)٨١٧,٧٦١()١,٤٠١,٩٩٣(مبالغ مصروفة على عقارات استثماریة

)٥٤٠,٨٢٣()٦١٩,٢٣٤(شراء موجودات ثابتة
٢١,٠٩٨٤,٨٧١مبالغ محصلة من استبعاد موجودات ثابتة

٨١,٩٢٨,٣٠٨١,٠٧٢,٦٧٦ودائع تستحق بعد ثالثة أشهر (تشمل ودائع مرهونة)
١٣,٥٠٣-صافي النقدیة وشبه النقدیة المكتسبة من االستحواذ على شركة تابعة

من االستحواذ على حصة في مشروع مشترك )١٩٩,٤٧٩(-دفعات مقدمًا
)٣٣٠,٥٣٦()٣٨٥,٩٥٧(األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة المستخدمة فيصافي

ألنشطة التمویلیةمن االتدفقات النقدیة
)١,٢٨٤,٩٣٦()١,٤٩٣,٩٦١((بما في ذلك توزیعات أرباح شركة تابعة)توزیعات أرباح مدفوعة

١٦٨٨١,١٧٥١,١١٦,٨٨٩مبالغ محصلة من قروض وسلفیات تترتب علیها فوائد
)٢٩٠,٧٠٠()٤٩٥,٢٤٩(١٦سداد قروض وسلفیات تترتب علیها فوائد

دارة المدفوعة عالوات أعضاء مجلس اإل
)٣٤,١٢٥()٤٠,٨٨٠((بما في ذلك عالوات أعضاء مجلس إدارة شركة تابعة)

-٧,٥٠٠مساهمات حصص غیر مسیطرة
)٢٧٣,٧٣١()٢٤٢,٦٩٦(تكالیف تمویل مدفوعة

)٧٦٦,٦٠٣()١١١,٣٨٤,١(في األنشطة التمویلیةةالمستخدمالتدفقات النقدیة صافي
٩٠٦,٥٠٤١,٨٩٤,٦٧٣لنقدیة وشبه النقدیةالزیادة في ا

)١١٥,٧٧٨()١٨,٠٢١(صافي فروقات تحویل عمالت أجنبیة
٨,٩٦١,١٠٠٨,٨٨١,٨٤٢النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٨٩,٨٤٩,٥٨٣١٠,٦٦٠,٧٣٧النقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفترة
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٨

التأسیس واألنشطة-١

٦٦)، كشــركة مســاهمة عامــة بموجــب قــرار وزاري رقــم أو "الشــركة األم"ة إعمــار العقاریــة (شــركة مســاهمة عامــة) ("الشــركة"تأسســت شــرك
تؤلـف الشـركة والشـركات التابعـة لهـا .١٩٩٧یولیـو٢٩وباشرت أعمالها في ١٩٩٧یونیو ٢٣. تأسست الشركة في ١٩٩٧صادر في سنة 

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. یتم تـداول أسـهم الشـركة فـي سـوق ٩٤٤٠لمسجل للشركة هو ص.ب المجموعة ("المجموعة"). إن العنوان ا
دبي المالي.

ومراكــز التســوق والبیــع بالتجزئــة والضــیافة المشــاریع العقاریــةوٕادارةاالســتثمار فــي العقــارات وتطویرهــاإن األنشــطة الرئیســیة للمجموعــة هــي 
مرافق واالستثمارات في الشركات التي تقدم خدمات مالیة.وخدمات إدارة العقارات وخدمات ال

أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

للمعیــار المحاسـبي الــدولي رقـم الموحــدة المرحلیـة المــوجزة لقـد تـم إعــداد البیانـات المالیـة  إعـداد التقــاریر المالیـة المرحلیــة، ٣٤للمجموعـة وفقـًا
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.ومتطلبات القوانین الساریة المفعول 

المالیـة الكاملــة التـي أعــدت ال تحتــوي علـى جمیــع المعلومـات واالفصــاحات المطلوبـة للبیانــاتالموحـدة المرحلیــة المـوجزة إن البیانـات المالیــة 
تـم .٢٠١٦دیسـمبر ٣١فـي كمـایة للمجموعـة السـنو الموحـدة عداد التقاریر المالیة ویجب أن تقرأ مـع البیانـات المالیـة الدولیة إللمعاییر لًاوفق

الموحــدة اتبــاع نفــس السیاســات المحاســبیة وطــرق االحتســاب واألحكــام والتقــدیرات واالفتراضــات المحاســبیة الهامــة فــي هــذه البیانــات المالیــة 
.موحدةبیانات مالیة سنویةآخر بالمقارنة مع المرحلیة الموجزة 

العملـة المسـتخدمة مـن قبـل الشـركة والتـي وهـو("درهـم")بدرهم اإلمـارات العربیـة المتحـدةة المرحلیة الموجزة الموحدیتم إعداد البیانات المالیة 
المجموعــة ضــمن األرقــام إلــى أقــرب ألــف درهــم إال إذا أشــیر لغیـر ذلــك. تحــدد كــل منشــأة جمیـع یجــري تقریــب و ،تعـرض بهــا بیاناتهــا المالیــة

المستخدمة.ة باستخدام تلك العملةأد المدرجة في البیانات المالیة لكل منشالعملة التي تستخدمها ویتم قیاس البنو 

لمبــدأ التكلفــة التاریخیــةالموحــدة المرحلیــة المــوجزة لقــد تــم إعــداد البیانــات المالیــة  باســتثناء األدوات المالیــة المشــتقة والموجــودات المالیــة وفقــًا
العادلـةالقیمـةعلـىعـامبشـكلالتاریخیـةالتكلفـةتعتمـدى التي تم قیاسـها بالقیمـة العادلـة.األخر بنود الدخل الشامل بالقیمة العادلة من خالل 

.الموجوداتمقابلالمدفوعللمبلغ

٣١بالضـــرورة للنتــائج التــي یمكــن توقعهــا للســنة المالیــة المنتهیــة فـــي ال تشــیر٢٠١٧یونیــو ٣٠أشــهر المنتهیــة فــي الســتةفتــرة إن نتــائج 
.٢٠١٧دیسمبر 

.الموجزةالمرحلیةالموحدةالمالیةالبیاناتهذهفيالمستخدمالعرضمعلتتوافقالمقارنةتصنیف بعض مبالغإعادةمت

أسس توحید البیانات المالیة
الغــرض للشـركة مـن البیانــات المالیـة للشـركة والمنشـآت (والتــي تشـتمل علـى المنشـآت ذاتالموحـدة المرحلیــة المـوجزة تتـألف البیانـات المالیـة 
المعاییر التالیة:جمیععند استیفاءلسیطرة ایتم تحقیق شركاتها التابعة). الشركة (لسیطرةالخاص) والتي تخضع 

(على سبیل المثال، الحقوق القائمة التـي تعطـي إمكانیـة حالیـة لتوجیـه األنشـطة ذات المنشآتالسلطة على إحدى عندما تمتلك الشركة )أ(
ا)؛الصلة للشركة المستثمر فیه

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

االعتبارفيالمجموعةتأخذفیها،المستثمرركةالشفيمماثلةحقوقأوالتصویتحقوقفياألغلبیةمنأقلالمجموعةلدىیكونعندما
:ذلكفيبمافیها،المستثمرالشركةعلىسلطةلهاكانإذافیماتقییمعندوالظروفالحقائقجمیع

فیهاالمستثمرالشركةفياألخرینالتصویتحقوقأصحابمعالتعاقدیةالترتیبات•
خرىاألالتعاقدیةالترتیباتمنالناتجةالحقوق•
المحتملةالتصویتوحقوقبالمجموعةالخاصةالتصویتحقوق•
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(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

(تتمة)أسس توحید البیانات المالیة

هنـاكأنإلـىتشـیروالظـروفالحقـائقكانـتإذافیهـا،المسـتثمرالشـركةعلـىالأمسیطرةلدیهاكانتإذافیماتقییمبإعادةالمجموعةتقوم
التابعـةالشـركةعلـىالسـیطرةعلـىالمجموعـةتحصـلعنـدماالتابعةالشركةتوحیدیبدأ. للسیطرةالثالثالعناصرمنأكثرأولواحدتغیرات
التـيالتابعـةالشـركةومصـاریفودخـلومطلوبـاتموجـوداتإن. التابعـةالشركةعلىالسیطرةالمجموعةتخسرعندماالتوحیدذلكویتوقف

علـىالمجموعـةحصـولتـاریخمـنبـدءًاالمرحلي المـوجزالمركز المالي الموحدبیانفيتدرجالسنةخاللاستبعادهاأوعلیهاستحواذاالتم
.التابعةالشركةعلىالمجموعةسیطرةتوقفتاریخحتىالسیطرة

الشركات التابعة
من تاریخ اإلستبیاناتیتم توحید السـیطرةعتباره التـاریخ الـذي حصـلت فیـه المجموعـة علـى ابأو التأسیس حواذ الشركات التابعة بالكامل بدءًا

فــي. تعــد البیانــات المالیــة للشــركات التابعــة لــنفس فتــرة إعــداد التقریــر المــالي كمــا الســیطرةتتوقــف فیــهویســتمر توحیــدها حتــى التــاریخ الــذي 
ضـمنالت واألربـاح والخسـائر غیـر المحققـة الناتجـة مـن المعـامالت ستخدام سیاسات محاسبیة مماثلة. إن جمیع األرصـدة والمعـامابالشركة 

بالكامل.وتوزیعات أرباح یتم استبعادهاالمجموعة 

ضــمن الشــركة التابعــة تعــود إلــى الحصــص غیــر المســیطرة حتــى وٕان نــتج عــن ذلــك عجــز فــي الشــاملة خســائر ال/ الشــاملالــدخلحصــة إن 
الرصید. 

فـي حـال خسـرت المجموعـة كة التابعـة، دون خسـارة السـیطرة، یـتم إحتسـابه علـى أنـه معاملـة حقـوق ملكیـة. إن التغیر في حصة الملكیة للشر 
على الشركة التابعة، فإنها:السیطرة

التابعة؛ومطلوبات الشركة(بما في ذلك الشهرة) الموجودات كموجوداتتوقف تثبیت-
مسیطرة؛المبلغ المدرج ألي حصة غیر توقف تثبیت -
المدرجة ضمن حقوق الملكیة؛المتراكمةفروقات التحویلت توقف تثبی-
القیمة العادلة للمبلغ المقبوض؛تثبت -
ستثمارات محتفظ بها؛االقیمة العادلة أليتثبت -
؛ والدخل الموحدفي بیان أي فائض أو عجز تثبت-
ضمن منتصنیف حصة الشركة األم تعید- األربـاح أوالموحـد الـدخل بیـان خـرى إلـى األبنود الدخل الشـامل العناصر المثبتة سابقًا

غیر الموزعة، بالشكل المالئم.

والمشاریع المشتركةالشركات الشقیقة
لكن لیس لها  جوهریًا أما المشـاریع على السیاسات المالیة والتشغیلیة. سیطرةالشركات الشقیقة هي الشركات التي یكون فیها للمجموعة تأثیرًا

باالجمـاعبموجـب اتفاقیـة تعاقدیـة وتحتـاج إلـى موافقـة ویـتم تأسیسـهامشـتركةسـیطرةالتـي یكـون فیهـا للمجموعـة المنشآتلكتالمشتركة هي
بخصوص القرارات االستراتیجیة المالیة والتشغیلیة.

موجـب طریقـة حقـوق المجموعة في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة للمحاسبة. باستثماراتیتم احتساب 
بالتكلفـة، زائـدًاالمرحلـيالملكیة للمحاسبة، یتم تثبیت االستثمارات في الشـركات الشـقیقة والمشـاریع المشـتركة فـي بیـان المركـز المـالي الموحـد

أي التغیــرات مــا بعــد االســتحواذ فــي حصــة المجموعــة مــن صــافي موجــودات الشــركات الشــقی اض فــي انخفــقة والمشــاریع المشــتركة، ناقصــًا
القیمة.
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والمشاریع المشتركة (تتمة)الشركات الشقیقة

األربـاح والخسـائر غیـر المحققـة ركات الشـقیقة والمشـاریع المشـتركة. إنحصـة المجموعـة مـن نتـائج الشـالـدخل الموحـد المرحلـي یعكس بیـان 
بالكامل إلى الحد الـذي یسـاوي حصـة المجموعـة استبعادهاالناتجة عن المعامالت بین المجموعة والشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة یتم 

في الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة.

المنشآت ذات غرض خاص
ن. تـدرج المعلومـات المالیـة للمنشـآت ذات غـرض إن المنشآت ذات غرض خاص هـي المنشـآت التـي یـتم إنشـاؤها ألداء هـدف محـدود ومعـی

المجموعـة علـى المنشـآت ذات سـیطرةللمجموعة حیث یكـون جـوهر العالقـة هـو تطبیـق الموجزةالمرحلیةخاص في البیانات المالیة الموحدة 
غرض خاص ولذلك، یتم احتسابها على أنها شركات تابعة.

بیة الهامة لمحاساواالفتراضاتاألحكام والتقدیرات ٢-٢

یتطلــب مــن اإلدارة إجــراء أحكــام وتقــدیرات وافتراضــات تــؤثر علــى المبــالغ المعلنــة المــوجزةالمرحلیــةالموحــدة المالیــة إن إعــداد هــذه البیانــات 
الیــة. إن الطارئــة فــي تــاریخ إعــداد التقــاریر المالمطلوبــاتلإلیــرادات والمصــاریف والموجــودات والمطلوبــات واإلفصــاحات المرفقــة وٕافصــاحات 

علـــى القیمـــة المدرجـــة للموجـــودات أو جوهریـــةینـــتج عنـــه نتـــائج تتطلـــب تعـــدیالتأنعــدم التأكـــد حـــول هـــذه االفتراضـــات والتقـــدیرات یمكـــن
المطلوبات المتأثرة في الفترات المستقبلیة. 

لتقـدیرات المحاسـبیة یـتم تثبیتهـا فـي الفتـرة التـي ساس مبدأ االستمراریة. إن التعـدیالت علـى اأیتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المعنیة على 
یتم فیها تعدیل التقدیرات.

للمجموعة مبینة أدناه:الموجزةالمرحلیةالتي لها تأثیر جوهري على البیانات المالیة الموحدةالرئیسیةوالتقدیرات واالفتراضاتاألحكامإن 

األحكام
التزامات األداءاستیفاء
أجــلمـنمحـددوقـتفـيأوالوقـتمـروراألداء مـعالتزامـاتاسـتوفیتإذامــالتحدیـدالعمـالءمـععقودهـاكـلقیـیمتالمجموعـةعلـىیجـب
العمـــالءمــعالمتفــق علیهــاوالشـــراءالبیــعاتفاقیــاتإلــىاســتنادًاولقــد قامــت المجموعــة بـــالتقییم. اإلیـــراداتلتثبیــتالمناســبةالطریقــةتحدیــد

ذوبنـد موجـوداتمجموعـةولـم تخصـص الللعمـالء،عقاریـةموجـوداتلتقـدیمالعقـودإبـرامتـمحیـث، الصـلةذاتواللوائحالقوانینونصوص 
مـعیـراداتاإلالمجموعـةتثبتالظروفهذهفي. اآلنحتىنجزالمألداءادفعاتفيملزم حقالهیكونوعادًةلمجموعةلةبدیلاتاستخدام

محدد.وقتفياإلیراداتیتتثبیتم. وفي حالة عدم حدوث ذلكالوقتمرور

المعامالتأسعارتحدید
مبلـغأيأثـرتقیـیمبالمجموعـةعنـد اتخـاذ هـذا االجـراء، تقـوم. العمـالءمـععقودهـامـنفـي كـلالمعاملـةسـعرتحدیـدالمجموعـةعلىیجب
.العقدفينقديغیرمبلغأيو العقدفيجوهريتمویلعنصرأيوجودالشروط الجزائیة أوأوخصوماتالبسببالعقد،فيمتغیر
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(تتمة)المعامالتأسعارتحدید
اإلیـرادات ١٥رقـمالمالیـةالتقـاریرإلعـدادالـدوليلمعیـارلطبقـًا" احتماًالاألكثرالمبلغ"طریقة لمجموعةاستخدمتمتغیرالالمبلغتأثیرتحدیدل

بین مجموعة من المبالغ المحتملة.احتماًالاألكثرطریقة المبلغ لىابالرجوعالمعاملةسعرتحدیدیتمحیثمن عقود العمالء

العمالءعقودفيالسیطرةتحویل
علــىالســیطرةتحویــلعنــدداتاإلیــراتثبــتاألوقــات،مــنوقــتفــياألداءالتزامــاتأنهــا اســتوفت المجموعــةبهــاتقــررالتــيالحــاالتفــي

.یلالعماليالوحدةتسلیمتمیعندماعادًةیتم ذلك،العقاریةالموجوداتبیععقودحالةفي. العمیلإلىالعقدموضوعهيالتيلموجوداتا

عقود اإلیجار التشغیلیةتثبیت إیرادات 
مـنتقـدیمهایـتموالتـيالمدققـةالتشـغیلیةاإلیجـارعقـودتقـاریرأسـاسعلـىالتشـغیلیةاإلیجـارعقـودمـنالـدخلتثبیـتعلىالمجموعةتعمل
عقــودتجــاوزاأوالــذین بلغــواالمســتأجرینعــنالخــاصتقییمهــابعمــلاإلدارةتقــوم،دققــةالمتقــاریرالوجــودعــدمحــالفــي. المســتأجرینقبــل

السابق.أدائهمعلىبناًءاإلیجارعقودفيعلیهاالمنصوصالتشغیلیةاإلیجار

ستثماریةاالعقارات ال
االسـتهالك المتـراكم رات االسـتثماریة بالتكلفـة ناقصـًاعلیـه، تـم إظهـار العقـاقررت المجموعة إتبـاع نمـوذج التكلفـة للعقـارات االسـتثماریة. بنـاًء

وأیة خسائر متراكمة لالنخفاض في القیمة.

تصنیف العقارات االستثماریة
–٤٠للمعیــار المحاســبي الــدولي رقــم عقــارات اســتثماریة وفقــًاالعقــارات تؤهـل لتصــنیفها تعتبــر إحــدى تقـوم المجموعــة بتحدیــد فیمــا إذا كانــت

تـدفقات نقدیـة جوهریـة بشـكل مسـتقل ینـتج. عند القیـام بهـذا اإلجـراء، تأخـذ المجموعـة فـي االعتبـار فیمـا إذا كـان العقـار ستثماریةالعقارات اال
والتـي الشـقق الفندقیـة التـي تقـدم لهـا الخدمـةأن الفنـادق ومبـانيمجموعـةحـددت ال. المجموعـةبـل عن الموجودات األخرى المحتفظ بهـا مـن ق

مـــن العقـــارات االســـتثماریةدیرها تـــ ، حیـــث أن المجموعـــة تقـــوم بتشـــغیل هـــذه المجموعـــة یجـــب تصـــنیفها كجـــزء مـــن الموجـــودات الثابتـــة بـــدًال
.الموجودات

إلى عقارات لغرض التطویرثابتةالموجودات التحویل الموجودات العقاریة من 
للبیـع كموجـودات ثابتـة. عنـدما یـتم تحدیـد الموجـودات العقاریـة المصـنفة سـابقًاأثناء سیر األعمال العادیةتبیع المجموعة موجوداتها العقاریة 

فـي تـاریخ التحدیـد وتصـبح متاحـة ، یتم بعد ذلك تحویـل الموجـودات إلـى عقـارات لغـرض التطـویر بقیمتهـا الدفتریـةالعادیةاألعمال سیرأثناء
للمعیار المحاسبي الدوليتثبیتللبیع. ویتم  .١٥رقم متحصالت بیع تلك الموجودات كإیرادات طبقًا

المجموعة كمؤجر–التزامات عقود التأجیر 
علـى تقیــیم . قـررت المجماالسـتثماریةللعقــاراتمحفظتهـا المخصصـة ضـمنتجاریــة و دخلـت المجموعـة فـي عقــود إیجـار عقاریـة  وعــة اسـتنادًا

لملكیة هذه العقارات وكذلك احتساب العقود كعقود إیجار تشغیلیة.الجوهریةالمخاطر والمزایا بشروط االتفاقیات أن تحتفظ 
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ستثماراتتصنیف اال

المالیة ما إذا كانت تلك األوراق المالیة مصنفة إمـا بالقیمـة العادلـة أو بالتكلفـة المطفـأة. ولتقـدیر مـا األوراقواذ على تحدد اإلدارة عند االستح
مدرجـة بالقیمــة العادلـة أو التكلفــة المطفــأة، راعـت اإلدارة المعیــار المفصــل مصـنفة علــى أنهــاإذا كانـت تلــك االسـتثمارات فــي األوراق المالیــة

.األدوات المالیة-٩ف المشار إلیه في المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقملتحدید التصنی

توحید الشركات التابعة
قامـت المجموعـة بتقیــیم جمیـع المنشـآت المســتثمر فیهـا بمـا فــي ذلـك المنشــآت ذات الغـرض الخـاص مــن أجـل تحدیـد فیمــا إذا كانـت تســیطر 

قامـت .البیانـات المالیـة الموحـدة–١٠رقـم المعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـة المحـددة فـي یسالمقایعلى المنشأة المستثمر فیها حسب 
األنشـطة ذات عالقـة للمنشـآت بارتباطهـاوقـدرتها ومـدى القائمـةالمجموعة بتقییم، مـن بـین أمـور أخـرى، حصـة ملكیتهـا والترتیبـات التعاقدیـة 

نت لدیها السیطرة على الشركة المستثمر فیها.المستثمر فیها من أجل تحدید فیما إذا كا

التقدیرات واإلفتراضات
االنخفاض في قیمة المدینین التجاریین والمدینین اآلخرین

تحصــیل كامــل المبلــغ. بال نســبة یـتم إجــراء تقــدیر لمبلــغ الــذمم المدینــة التجاریــة والــذمم المدینــة األخــرى القابلـة للتحصــیل عنــدما لــم یعــد ممكنــًا
غ الجوهریــة الفردیـة، یــتم التقــدیر بصـورة فردیــة. إن المبــالغ التـي لیســت جوهریـة بصــورة فردیــة والمسـتحقة منــذ أمــد، یـتم تقییمهــا بصــورة للمبـال

لنسب التحصیل التاریخیة. لطول الفترة الزمنیة المستحقة منذ أمد استنادًا إجمالیة ویؤخذ مخصص وفقًا

ابتة والعقارات اإلستثماریةاألعمار المقدرة الستخدام الموجودات الث
هـذا التقـدیرتقوم إدارة المجموعة بتحدید األعمار المقدرة لموجوداتهـا الثابتـة والعقـارات اإلسـتثماریة مـن أجـل احتسـاب االسـتهالك. یـتم تحدیـد 

ة القیمـة المتبقیـة لألعمـار المقـدرة بمراجعـبصـورة دوریـة. تقـوم اإلدارةاالهـالكأو لبنـد الموجـوداتبعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقـع 
.الموجوداتلالستخدام وطریقة االستهالك للتأكد من أن طریقة وفترة االستهالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزایا االقتصادیة من هذه 

العمالءمعالعقودفياللتزام األداءالمعاملةسعرتخصیص
. تعتبـرالوقـتمـرورمـعاإلیـراداتتثبیـتیـتمحیـثاللتـزام األداءالمعاملـةسـعرتخصـیصالمـدخالت عنـدطریقـةتطبیـقالمجموعـةقررت

یقـدمالسـتیفاء التـزام األداءالمجموعـةتبـذلهاالتـيالجهـودأسـاسعلـىاإلیراداتتثبیتتطلبتالتيالمدخالت طریقةاستخدامأنالمجموعة
مبلــغتحدیــدأجـلمــنالمشـاریعإلتمــامالتكلفــةبتقـدیرالمجموعــةتقـومخالت المــدطریقـةتطبیــقعنــد . فعـًالالمحققــةلإلیـراداتصــورة أفضـل

قبـلمـنتقییمهـاكمـا تـم المقـاولینقبـلمـنالمتوقعـةوالمطالبـاتالتحتیةالبنیةتوفیرتكلفةالتقدیراتهذهتشمل.الذي یمكن تثبیتهاإلیرادات
.لعمالءمع اخرىاألالتعاقدیةبالتزاماتهاالوفاءوتكلفةالمشروعاستشاري

الضرائب 
واألربــاح الرأســمالیة فــي بعــض التشــریعات. یتوجــب إجــراء أحكــام جوهریــة لتحدیــد إجمــالي المخصـــص الــدخلتخضــع المجموعــة لضــرائب 

إلــى التقــدیرات المعقولــة،  ائب التــدقیق بواســطة ســلطة الضــر لنتــائجللضــرائب الحالیــة والمؤجلــة. تقــوم المجموعــة بتكــوین مخصصــات، اســتنادًا
المجموعة. یستند مبلغ ذلك المخصص إلى عدة عوامل، مثل الخبرة السابقة لعملیـات التـدقیق مـن قبـل سـلطة فیهاللبلدان المعنیة التي تعمل 

التــي تخضــع للضــریبة وســلطة الضــریبة المســؤولة. یمكــن أن تنــتج تلــك المنشــأةالضــرائب والتفســیرات المختلفــة لألنظمــة الضــریبیة مــن قبــل 
عن مجموعة واسعة من األمور التي تعتمد على الظروف السائدة في أماكن تواجد شركات المجموعة.في التفسیراتالفروقات

یتم تثبیت موجودات الضریبة المؤجلة لخسائر الضریبة غیر المستخدمة إلى الحد الذي یمكن فیه استخدام األربـاح الخاضـعة للضـریبة مقابـل 
إلـى الوقـت المــرجح دارةعلـى االاسـتخدام الخسـائر. یتوجــب إجـراء أحكــام جوهریـة لتحدیـد مبلــغ الضـریبة المؤجلـة الــذي یمكـن تثبیتـه، اســتنادًا

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

تقـوم المجموعــة بتقیــیم فیمــا إذا كانــت هنــاك أیــة مؤشــرات علــى االنخفــاض فــي قیمــة الموجــودات غیــر المالیــة فــي كــل تــاریخ إلعــداد التقــاریر 
هنــاك مؤشــرات بــأن المبــالغ المدرجــة مــن غیــر المالیــة. یــتم اختبــار الموجــودات غیــر المالیــة بخصــوص االنخفــاض فــي القیمــة عنــدما تكــون

مـن الموجـودات أو وحـدات المتوقعـة ، تقـدر اإلدارة التـدفقات النقدیـة المسـتقبلیة االسـتخدامقیمـةالممكن تحصـیلها. عنـدما یـتم إجـراء احتسـاب 
القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة.احتسابتولید النقد وتختار معدل الخصم المناسب من أجل 

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
فـي بیـان المركـز المـالي ال یمكـن قیاسـها اسـتنادًاالمرحلیة المـوجزةعندما تكون القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المسجلة

قیــیم التــي تشــتمل علــى نمــوذج التــدفقات النقدیــة فــي األســواق النشــطة، یــتم قیــاس قیمتهــا العادلــة باســتخدام أســالیب التالمتداولــةإلــى األســعار 
المخصـومة. إن المــدخالت لهـذه النمــاذج قـد أخــذت مــن األسـواق الملحوظــة عنـدما یكــون ذلـك ممكنــًا، ولكــن عنـدما یكــون ذلـك غیــر ممكــن، 

ت مثـل مخـاطر السـیولة المـدخالبعض االعتبارات بخصـوصتحدید القیمة العادلة. تشتمل األحكام على عندیتطلب ذلك درجة من األحكام 
ومخاطر االئتمان والتقلبات.

ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة٣-٢

المتبعة من قبل المجموعةالجدیدةالمعاییر والتفسیرات والتعدیالتأ)
الموحـدةإعـداد البیانـات المالیـةمماثلـة لتلـك المتبعـة فـي المـوجزةالمرحلیةالموحدةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالیة

ینــایر١والتفســیرات الجدیــدة الســاریة المفعــول كمــا فــيإتبــاع المعــاییر باســتثناء، ٢٠١٦دیســمبر ٣١للســنة المنتهیــة فــي للمجموعــةالســنویة
علــىجــوهريتــأثیرلهــایكــنلــم،٢٠١٧ســنةفــياألولــىللمــرةالجدیــدةوالتعــدیالتالمعــاییرهــذهتطبیــقتــمهأنــمــنالــرغمعلــى.٢٠١٧
معیـار أو تعـدیلكـلوتـأثیرطبیعـةإن. للمجموعـةالمـوجزةالمرحلیـةالموحـدةالمالیـةالبیانـاتأوللمجموعـةالسـنویةالموحدةالمالیةالبیانات
:أدناهموضح جدیدة

مبادرة اإلفصاحبیان التدفقات النقدیة:٧الدولي رقم المحاسبي المعیار التعدیالت على 
هذه التعدیالت المنشآت بتقدیم إفصاحات عن التغیرات في مطلوباتهـا الناتجـة عـن األنشـطة التمویلیـة، بمـا فـي ذلـك التغیـرات الناتجـة تطالب 

ــدفقات النقدیــة والتغیــرات غیــر النقدیــة (مثــل أربــاح أو خســائر الصــرف األجنبــي).  ــزم علــىوعنــد تطبیــق التعــدیالت ألول مــرة، ال عــن الت یل
ـــب المجموعـــة بتقــدیم إفصـــاحات إضـــافیة فـــي بیاناتهـــا المالیـــة علومـــات مقارنـــة للفتـــرات الســـابقة. المنشــآت تقـــدیم م المرحلیـــة المـــوجزة وال ُتطاَل

.٢٠١٧دیسمبر ٣١، لكنها ستقوم باإلفصاح عن المعلومات اإلضافیة في بیاناتها المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتهیة في الموحدة

تثبیت موجودات الضریبة المؤجلة للخسائر غیر المحققةضرائب الدخل:١٢الدولي رقم المحاسبي المعیار التعدیالت على 
توضح التعدیالت أنه یجب على المنشأة النظر في ما إذا كان قانون الضـرائب یفـرض قیـود علـى مصـادر األربـاح الخاضـعة للضـریبة والتـي 

على ذلك، تـوفر التعـدیالت إرشـادات حـول كیفیـة تحدیـد المنشـأة مقابلها قد تقوم بخصومات عند عكس الفرق المؤقت والقاب ل للخصم. عالوًة
األربــاح الخاضــعة للضــریبة فــي المســتقبل وتشــرح الظــروف التــي یمكـــن مــن خاللهــا أن تشــمل األربــاح الخاضــعة للضــریبة اســترداد بعـــض 

الموجودات ألكثر من قیمتها الدفتریة.

االفتتاحیــةثر رجعــي. ومــع ذلــك، عنــد التطبیــق األولــي للتعــدیالت، فــإن التغیــر فــي حقــوق الملكیــةالشــركات تطبیــق التعــدیالت بــأیجــب علــى
(أو في مكون آخر من حقوق الملكیة، حسـب االقتضـاء)، دون تخصـیص االفتتاحیةألول فترة مقارنة قد یتم تثبیته في األرباح غیر الموزعة

ى لحقـوق الملكیـة. یتوجـب علـى المنشـآت التـي تقـوم بتطبیـق هـذا اإلعفـاء أن تفصـح عـن التغییر بین األرباح غیر الموزعة والمكونـات األخـر 
أيلــدیهالـیسالمجموعـةألننظـرًاالمـاليأدائهـاأوللمجموعـةالمـاليالمركـزعلــىتـأثیرأيالتعـدیالتهـذهلتطبیـقیكـنلـمهـذه الحقیقـة.

.تالتعدیالنطاقضمنتقعللخصمقابلةموجوداتأومؤقتةفروق
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٢٠١٦-٢٠١٤التحسینات السنویة دورة 
متطلبـاتنطـاقضـیحتو –األخـرىالمنشـآتفيالحصصعناإلفصاح١٢رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارعلىالتعدیالت
. ١٢رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارضمناإلفصاح

، بخـالف تلـك المنصـوص علیهـا فـي الفقـرات ١٢توضح التعدیالت أن متطلبات اإلفصاح ضمن المعیار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـة رقـم 
شترك أو شـركة شـقیقة (أو جـزء مـن حصـتها فـي مشـروع مشـترك ، تنطبق على حصة المنشأة في شركة تابعة أو مشروع م١٦إلى ب١٠ب

باتبـــاعالمجموعـــةقامــتأو شــركة شـــقیقة) والتــي تصـــنف (أو یـــتم تضــمینها فـــي مجموعــة اســـتبعاد مصـــنفة) علــى أنهـــا محــتفظ بهـــا للبیـــع. 
علـــىتحدیــدًاتنطبـــقال١٢رقــملیـــةالماالتقــاریرإلعــدادالـــدوليالمعیــارفـــيالــواردةاإلفصــاحمتطلبـــاتأنوبمــا. رجعـــيبــأثرالتعــدیالت

المعلومـــاتعــنباإلفصــاحالمجموعــةتقــوموف ســ. اإلفصــاحاتهــذهتقــدملــمالمجموعــةفــإن،المــوجزةالمرحلیــةالمالیــة الموحــدةالبیانــات
.٢٠١٧دیسمبر٣١فيالمنتهیةللسنةالموحدة السنویةالمالیةهابیاناتفيالمطلوبة

بعدمفعولهایسرلمولكناإلصدارقیدالتفسیراتو والتعدیالتالمعاییر)ب(
(كمـا هـو موضـح أعـاله)، المجموعـة، باستثناء المعاییر والتفسیرات التـي اتبعتهـا الموجزةالمرحلیةالموحدةبتاریخ اعتماد هذه البیانات المالیة

فإن المعاییر والتفسیرات التالیة كانت قید اإلصدار ولكن لم یسر مفعولها بعد:

بسـدادااللتـزامعـنبند مطلوبات عقد إیجار ثبیتتالمستأجرین یجب على: اإلیجارعقود١٦رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليمعیارال
ــــد الموجــــودات اإلیجــــاردفعــــات ــــيالحــــقعــــنوالحــــق فــــي اســــتخدام بن بنــــد اســــتخدامف

التــيالســنویةلفتــراتلالمفعــولســاري(اإلیجــارعقــدالمعنــي علــى مــدى فتــرةالموجــودات 
؛ و)٢٠١٩ینایر١بعدأوفيتبدأ

ـــى ٢المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ـــة رقـــم التعـــدیالت عل ـــاریر المالی ـــدولي إلعـــداد التق ـــار ال ـــى أســـاس ٢المعی ـــدفعات عل ال
األسهم

(یسـري مفعولهـا للفتـرات الســنویة تصـنیف وقیـاس معـامالت الـدفعات علـى أســاس األسـهم
).٢٠١٨ینایر ١بدأ في أو بعد التي ت

بتقییم تأثیر  رقـم المعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـةوالتعدیالت علـى١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تقوم المجموعة حالیًا
ــأثیر المحتمــل لهــذا علــىســیتم اتباعــه إلــى الحــد الممكــن تطبیقــه ، والــذي ٢ ، إن وجــد، ال تتوقــع وتعدیالتــهالمعیــارالمجموعــة. باســتثناء الت

الموحـــدة للمجموعـــة فـــي علـــى البیانـــات المالیـــة الجدیـــدة أعـــاله تـــأثیر جـــوهري والتفســـیرات المجموعـــة أن یكـــون التبـــاع المعـــاییر والتعـــدیالت 
المستقبل.

اإلیراداتتحقق
للتطبیـقونتیجـة. ٢٠١٥ینـایر١مـنالسـاري المفعـول١٥رقـمالمالیـةالتقـاریرإلعـدادالـدوليلمعیـارلالمبكرالتطبیقلقد قررت المجموعة 

:الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتإعدادفيالتالیةالمحاسبیةسیاسةالالمجموعةعتمدتاالمبكر

لبیع العقاراتالعمالءعقودمناإلیرادات
رقـمالمالیـةالتقـاریرإلعدادالدوليالمعیاركما ظهر في خطواتخمسمننموذجأساسعلىالعمالءعقودمناإلیراداتالمجموعةثبتت
١٥:



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

١٥

(تتمة)ملخص السیاسات المحاسبیة الهامة٣-٢

(تتمة)تحقق اإلیرادات
)تتمة(لبیع العقارات العمالءعقودمناإلیرادات

ینشـأ بموجبـه حقـوق والتزامـات واجبـه أكثـرأوطـرفینبـیناقاتفـأنـهعلـىالعقـدیعـرف: العمیـلمـعالعقـودأوالعقـدتحدیـد-١الخطوة رقم 
.بهاالوفاءیجبعقدلكلمعاییرویحددالنفاذ

.للعمیلخدمةأوسلعةنقلبالعمیلمعالعقدفيوعدهوالتزام األداء:العقدفياألداءالتزامات تحدید-٢الخطوة رقم 
الخـدماتأوالبضـائعنقـلمقابـلفـيیحـق لهـاأنالمجموعـةتتوقـعالمبلـغ الـذيملـة هـوالمعاسـعر: المعاملـةسـعرتحدید-٣الخطوة رقم 

.ثالثةأطرافعننیابًةُحصلتالتيالمبالغباستثناء،العمیل بهاوعدتالتي 
،لـألداءزامالتـأكثـر مـنیحتـوي علـىالـذيالعقـدبخصـوص: العمـالءعقـودفـيألداءااللتزامـاتالمعاملـةسـعرتخصیص-٤الخطوة رقم 

مــن یكــونأنالمجموعــةالتــزام لـألداء بقیمــة تعكــس المبلــغ الــذي تتوقــعلكــلمعاملــةســعرصتخصــســوف المجموعــةفـإن
.أداءالتزامكلاستیفاءمقابلفيحقها

.داءاألالتزامالمنشأةتستوفي)كماأو(ماعنداإلیراداتتثبیت-٥الخطوة رقم 

:التالیةالشروطأحدتحققإذاالوقت،مرورمعاإلیراداتتثبیتو ءدااألالتزاممجموعةالتستوفي

المزایا المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أومتزامنوقتفيعلى ویستهلك العمیلیحصل-١
أو؛جوداتأو تحسین بند المو إنشاءبمجرد یسیطر علیه العمیلیحسن بند موجوداتأوةالمجموعأداءینشئ-٢
.اآلنحتىنجزالمألداءادفعاتفيملزم حقوللمنشأهمجموعةللبدیلاستخدامذوبند موجوداتةالمجموعأداءینشئال-٣

.داءاألالتزام ما یتم فیه استیفاءوقتفياإلیراداتتثبیتیتمأعاله،المذكورةالشروطأحدتحققلمالتيبخصوص التزامات األداء

أسـاسعلـىالتـي وعـدت بهـا، ینشـأ عـن ذلـك بنـد موجـودات العقـدالخـدماتأوالسـلعتقـدیمخـاللمـناألداء اللتـزامالمجموعـةفاء اسـتیعند
المثبت تنشأ مطلوبات العقد.اإلیراداتمبلغالمبلغ المقبوض من العمیلیتجاوزعندما . المبلغ المحقق من خالل األداء

باسـتثناء للـدفعاتلة للمبلغ المقبوض أو المستحق القبض، مع األخذ بعین االعتبار البنود التعاقدیـة المحـددةیتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العاد
. كمــورد رئیســي أم كوكیــلوالرســوم. تقــوم المجموعــة بتقیــیم ترتیبــات إیراداتهــا مقابــل معــاییر محــددة لتحدیــد فیمــا إذا كانــت تعمــل الضــرائب

في جمیع ترتیبات إیراداتها.د رئیسيكمور استنتجت المجموعة بأنها تعمل 

إلــى الحــد الــذي یكــون فیــه مــن المــرجح تــدفق المزایــا االقتصــادیة إلــى المجموعــة وٕان المرحلــيالموحــدیــتم تثبیــت اإلیــرادات فــي بیــان الــدخل
اإلیرادات والتكالیف، حیثما ینطبق، یمكن قیاسها بصورة معقولة.

للشراءبرنامج االستئجار 
كما یلي:للشراءاالستئجارحسب برنامج محاسبیًاالمبیعاتمعالجةیتم 

بالشراءاالیجارخالل فترة محاسبیًاالتأجیردخلمعالجةیتم · ؛على أساس طریقة القسط الثابت إلى أن یتخذ المستأجر قرارًا
بالشراء یتم تثبیت البیع حسب سیاسة تثبیت اإلیرادات الخاصة ب· ؛ وبیع العقارات كما هو مذكور أعالهعندما یتخذ المستأجر قرارًا
العقار.شراءعند تثبیت البیع فإن اإلیرادات هي المبلغ المتوجب على المستأجر دفعه عندما یقرر ·

اإلیجار من تأجیر العقارات االستثماریةدخل
لشـروط عقـود اإلیجـار علـى مـدى لعقـارات االسـتثماریة، بعـد تنزیـل الالناتج من عقود اإلیجار التشـغیلي لیتم تثبیت دخل اإلیجار  خصـم، وفقـًا

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

وبموجبهـــا فـــإن الســعر المســـتخدم یخفـــض بالضـــبط لـــيالفائــدة الفعســـعر علـــى أســـاس االســـتحقاق باســتخدام طریقـــة الفوائــد دخـــلیــتم تثبیـــت 
لبنـد الموجـوداتالقیمـة المدرجـة صـافيإلـىيالمـاللبنـد الموجـوداتالمتوقـعالمقـدرة مـن خـالل العمـر المسـتقبلیة مقبوضات التدفقات النقدیـة 

المالي.

الخدمات
اعـداد بتـاریخالمعاملـةإتمـاممرحلـةإلـىبـالرجوعمعقولـةبصـورةالمعاملـةعوائـدتقـدیریمكـنعنـدماالخـدماتتقـدیممـناإلیراداتتثبیتیتم

عنــدما ال یمكــن قیــاس النتـائج بصــورة معقولــة، یــتم تثبیــت اإلیـرادات فقــط إلــى الحــد الــذي تكـون فیــه المصــاریف التــي أنفقــت .التقـاریر المالیــة
قابلة للتحصیل.

ج والء العمالءبرنام
ضـمن قطــاع الضـیافة، تقــوم المجموعــة بتشـغیل برنــامج نقـاط الــوالء، باســم "یـو مــن إعمـار"، والــذي یتــیح للعمـالء تجمیــع النقـاط عنــد قیــامهم 

حــد أدنــى إلــى بعــد الوصـولباإلنفـاق فــي أي مــن فنـادق أو وحــدات الترفیــه فـي المجموعــة. یمكــن اسـتبدال النقــاط للحصــول علـى خصــومات 
لمبلـغ ابحیـث یكـونقطـاع الضـیافة والنقـاط الصـادرة، مـنیراداتاإلضمنالعائدلعدد النقاط التي حصل علیها العمیل. یتم تخصیص محدد

العادلــة. یــتم تحدیــد القیمــة العادلــة للنقــاط مــن خــالل تطبیــق التحلیــل اإلحصــائي. یــتم تأجیــل القیمــة العادلــة اقیمتهــلمســاٍوالمخصــص للنقــاط 
ة وتثبیتها كإیرادات عندما یتم استبدال النقاط.للنقاط الصادر 

الموجودات الثابتة
االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القیمـةبالتكلفة الموجودات الثابتةتسجل  یحتسـب االسـتهالك علـى أسـاس طریقـة القسـط الثابـت .ناقصًا

على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات الثابتة كما یلي:

سنوات١٥-٢نات على العقارات المستأجرةالتحسی
سنوات٥-١(ضمن األراضي والمباني)مراكز البیع

سنة٤٥-١٠مباني
سنوات٥–٢الكمبیوتر والمعدات المكتبیةأجهزة 

سنة٢٠–٣اآلالت والمكائن والمعدات الثقیلة
سنوات٥-٣سیارات

سنوات١٠-٢أثاث وتركیبات
سنة٢٥-٢والتسلیة وموجودات أخرىموجودات للترفیه

للتأكـد و األراضيال یتم احتساب استهالك على األعمال الرأسمالیة قید التنفیذ. یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام وطریقة االسـتهالك دوریـًا
المتوقع للمزایا االقتصادیة من هذه الموجودات.للنموذجمن أن طریقة وفترة االستهالك مماثلة 

بصــورة منفصــلة یــتم رســملتها وتشــطب القیمــة تعــالج محاســبیًابنــود الموجــودات الثابتــة التــي عناصــرإن المصــاریف التــي تنفــق إلحــالل أحــد
المدرجــة للعنصــر الــذي تــم إحاللــه. أمــا المصــاریف الالحقــة األخــرى فیــتم رســملتها فقــط عنــدما تزیــد مــن المزایــا االقتصــادیة المســتقبلیة للبنــد

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

یــتم مراجعــة القیمــة المدرجــة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي القیمــة عنــدما تشــیر األحــداث أو التغیــرات فــي الظــروف إلــى عــدم 
فإنــه یــتم تثبیــت خســائر ،عــن القیمــة الممكــن تحصــیلهاللموجــودات الثابتــةا تزیــد القیمــة المدرجــةإمكانیــة تحصــیل القیمــة المدرجــة بهــا. عنــدم

تكـالیف بیـع الموجـودات الثابتـةیمثل. إن المبلغ الممكن تحصیلهالدخل الموحد المرحليفي بیان في القیمةاالنخفاض القیمـة العادلـة ناقصـًا
تكــالیف البیــع تمثــلإن القیمــة ال. أیهمــا أعلــىماســتخدالاقیمــةو  أثنــاء ســیر المبلــغ الممكــن تحصــیله مــن بیــع الموجــودات الثابتــة عادلــة ناقصــًا

هـي القیمـة الحالیـة للتـدفقات النقدیـة المخصـومة المسـتقبلیة المتوقعـة مـن اسـتمرار اسـتخدام الموجـودات قیمة االستخدامبینمااألعمال العادیة
خدامها.مدة استعند نهایة استبعادهاالثابتة ومن 

فــي القیمــة المثبتــة االنخفــاضفــي القیمــة المثبتــة فــي الســنوات الســابقة عنــد وجــود مؤشــر بــأن خســائر االنخفــاضیــتم تســجیل عكــس خســائر 
للموجودات الثابتة لم تعد موجودة أو تم تخفیضها.
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العقارات االستثماریة
حـــتفظ بهـــا للتـــأجیر أو ألغـــراض بیعهـــا فـــي المســـتقبل بســعر أفضـــل یـــتم تصـــنیفها كعقـــارات اســـتثماریة. یـــتم قیـــاس العقـــارات إن العقــارات الم

أي اســتهالك متــراكم وأي  ــى أســاس طریقــة خســائر متراكمــة لالنخفــاض فــي القیمــةاالســتثماریة بالتكلفــة ناقصــًا ــتم تحمیــل االســتهالك عل . وی
قدرة لالستخدام كما یلي:القسط الثابت على مدى األعمار الم

سنة٤٥-١٠المباني
سنوات١٠-٤وغیرهاوتركیباتأثاث 

سنوات١٠-٣موجودات ثابتة

واألعمال الرأسمالیة قید التنفیذ.ال یتم تحمیل استهالك على األراضي
وفتـرة االسـتهالك مماثلـة للنمـوذج المتوقـع للمزایـا االستهالك بصـورة دوریـة للتأكـد مـن أن طریقـة طریقة یتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام و 

.الموجوداتاالقتصادیة من هذه 

یــتم تحویــل العقــارات مــن عقــارات اســتثماریة إلــى عقــارات لغــرض التطــویر فقــط عنــدما یكــون هنــاك تغییــر فــي االســتخدام موضــح بالبــدء فــي 
بتاریخ التحویل.التطویر لغرض البیع. تتم هذه التحویالت بالقیمة المدرجة للعقارات

أن العقـارات االسـتثماریة قـد انخفضـت قیمتهـا. عنـدما یزیـد بـكان یوجد دلیل موضوعي إذافیماتقریر مالي بتحدیدتقوم المجموعة بتاریخ كل 
الموحـــدالــدخلفــي بیــان فــي القیمــةالمبلــغ المــدرج للعقــارات االســتثماریة عــن المبلــغ الممكـــن تحصــیله فإنــه یــتم تثبیــت خســائر االنخفـــاض

. إن صـافي سـعر البیـع هـو أیهمـا أعلـىوقیمـة االسـتخدام. إن المبلغ الممكن تحصـیله یمثـل صـافي سـعر بیـع العقـارات االسـتثماریة المرحلى
التكـالیف ذات الصـلةالمبلغ الممكن تحصیله من بیع العقـارات االسـتثماریة حسـب األسـعار السـائدة فـي السـوق قیمـة االسـتخدامبینمـاناقصـًا

ــارات االســتثماریة ومــن ةجــینتحــدوثها القیمــة الحالیــة للتــدفقات النقدیــة المســتقبلیة المتوقــع هــي عنــد نهایــة اســتبعادهااســتمرار اســتخدام العق
أعمارها المقدرة.

ثبتــة أن خســائر االنخفــاض فــي القیمــة المبــعكــس خســائر االنخفــاض فــي القیمــة المثبتــة فــي الســنوات الســابقة عنــد وجــود مؤشــر تســجیلتمیــ
تم تخفیضها.أو موجودة لم تعدلعقارات االستثماریة ل

العقارات لغرض التطویر
ویـتم كعقـارات لغـرض التطـویرأثنـاء سـیر األعمـال العادیـةلغـرض البیـعاإلنشـاءقیدأو أو التي تم إنشاؤهاالمستحوذةیتم تصنیف العقارات 

تشمل التكلفة:أقل.بالتكلفة أو صافي القیمة الممكن تحقیقها أیهماإدراجها

.واألراضي المستأجرةالتملك الحرراضيألحقوق ملكیة ·
والمقاولین لالنشاءالمبالغ المدفوعة إلى ·
تحویــل العقــار تكــالیف االقتــراض وتكــالیف التصــمیم والتخطــیط وتكــالیف إعــداد الموقــع واألتعــاب المهنیــة للخــدمات القانونیــة وضــرائب·

رة والتكالیف األخرى ذات العالقة.وتكالیف اإلنشاء غیر المباش

إلـى أسـعار السـوق بتـاریخ إعـداد التقـاریر ویـتم أثنـاء سـیر األعمـال العادیـة، اسـتنادًایمثل صافي القیمة الممكـن تحقیقهـا سـعر البیـع التقـدیري
التكالیف حتى اإلنجاز و خصمها بالقیمة الزمنیة لألموال إذا كانت جوهریة للبیع. التكالیف المقدرة، ناقصًا

عنـد البیـع بـالرجوع إلـى التكـالیف المحـددة المصـروفة علـى الموحـد المرحلـيالـدخل یتم تحدید تكلفة العقارات لغرض التطویر المثبتة في بیان 
إلى الحجم النسبي للعقارات المباعة.العقارات المباعة وتخصیص أیة تكالیف غیر محددة استنادًا

مدرجة للعقارات لغرض التطویر على أساس سنوي.الالقیمقوم اإلدارة بمراجعة ت
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األدوات المالیة المشتقة
صــرف العمــالت األجنبیــة، وتشــمل عقــود أســعارالفائــدة ومخــاطرتــدخل المجموعــة فــي أدوات مالیــة مشــتقة إلدارة تعرضــها لمخــاطر أســعار

بقیمتهـا یتم تثبیت المشتقات في البدایة بالقیمة العادلة بتاریخ إبرام عقـد المشـتقات ویـتم إعـادصرف العمالت األجنبیة اآلجلة. ة قیاسـها الحقـًا
مباشــرة مـــا لــم یــتم تصـــنیف الموحـــد المرحلــيالــدخل بنهایــة فتــرة إعـــداد التقــاریر. یــتم تثبیـــت األربــاح أو الخســائر الناتجـــة فــي بیــان العادلــة

یعتمــد علــى طبیعــة العالقــة التحوطیــة. تقــوم المرحلــي الموحــد الــدخل ن توقیــت التثبیــت فــي بیــان حالــة فــإالذه هــالمشــتقات كــأداة تحــوط، فــي
العمـالت األجنبیـة لاللتزامـات المؤكـدة (تحوطـات التـدفقات أسـعارأسـعار الفائـدة ومخـاطرالمجموعة بتصنیف المشتقات كتحوطات لمخاطر

النقدیة).

مالي.مطلوباتبند كمالي، ویتم تثبیت المشتقات بالقیمة العادلة السالبة كبند موجوداتلعادلة الموجبة یتم تثبیت المشتقات بالقیمة ا

محاسبة التحوط
أســعار تصـنف المجموعــة بعــض أدوات التحــوط إمــا تحوطـات القیمــة العادلــة أو تحوطــات التــدفقات النقدیـة. یــتم احتســاب تحوطــات مخــاطر

بتوثیــق المجموعـةجنبیــة لاللتزامـات المؤكـدة كتحوطـات التــدفقات النقدیـة. عنـد بـدء عالقــة التحـوط تقـوم صـرف العمـالت األالفائـدة ومخـاطر
لــدیها للقیــام بمعــامالت تحــوط متنوعــة. باإلضــافة واالســتراتیجیةالعالقــة بــین أداة التحــوط والبنــد المتحــوط بشــأنه، مــع أهــداف إدارة المخــاطر 

االسـتمراریة، تقـوم المجموعـة بتوثیـق مـا إذا كانـت أداة التحـوط عالیـة الفعالیـة فـي تسـویة التغیـرات لذلك، عند بدء التحـوط وعلـى أسـاس مبـدأ
في القیم العادلة أو التدفقات النقدیة للبند المتحوط بشأنه.

تحوطات القیمة العادلة
،الموحـد المرحلـيالـدخلبیـان م تثبیتهـا مباشـرة فـي إن التغیرات في القیمة العادلة للمشتقات المصنفة والتي تؤهل كتحوطات للقیمة العادلـة یـت

المتحـوط بشـأنه العائـد إلـى المخـاطر المتحوطـة. إن التغیـر فـي القیمـة لبنـد الموجـودات أو بنـد المطلوبـاتمع أیة تغییرات فـي القیمـة العادلـة 
الموحـد المرحلـيالـدخل الشـاملتم تثبیتـه فـي خـط بیـان العادلة ألداة التحوط والتغیر في البند المتحوط بشأنه العائد إلى المخاطر المتحوطة ی

المتعلق بالبند المتحوط بشأنه.

، نفـذتنتهي صالحیة أداة التحـوط أو یـتم بیعهـا أو تنتهـي مـدتها أو تتنهي المجموعة عالقة التحوط وعندما یتم إیقاف محاسبة التحوط عندما 
ــغ المــدرج بالنســبة للبنــد المتحــوط بشــأنه النــاتج مــن المخــاطر إن تعــدیل الشــروط محاســبة التحــوط. تســتوفي أو عنــدما ال  قیمــة العادلــة للمبل

من ذلك التاریخ.الموحد المرحليالدخلالمتحوطة یتم إطفاؤه في بیان 

تحوطات التدفقات النقدیة
الشـامل الـدخلبیـانفـيتثبیتـهدیـة یـتم التغیرات في القیمـة العادلـة للمشـتقات المصـنفة والمؤهلـة كتحوطـات للتـدفقات النقالجزء الفعال من إن 

. إن المبـالغ المثبتـة الموحـد المرحلـيالـدخلالمتعلقة بالجزء غیر الفعال یـتم تثبیتهـا مباشـرة فـي بیـان . إن األرباح أو الخسائرالموحد المرحلي
فـي فـي الفتـرات التـي تـم فیهـا الموحـد الـدخلن بیـافـي یعـاد تصـنیفها تـم تجمیعهـا فـي حقـوق الملكیـة التـي و الموحـد الشـاملالـدخلبیـانسابقًا

كبنـد مثبـت متحـوط بشـأنه. مــع الموحـد المرحلـيالشـاملالـدخلبیـان خـط، بـنفس الموحـد المرحلـيالـدخلتثبیـت العنصـر المتحـوط فـي بیـان 
األربــاح أو فــإن مــالي، ر غیــمــالي أو بنــد مطلوبــاتبنــد موجــودات غیــر تثبیــت بتنــتج التــي تــم التحــوط بشــأنهامعاملــة المتوقعــةالذلــك، فــإن 

في حقوق الملكیة یتم تحویلها من حقوق الملكیة  مـالي أو بنـد ر بنـد موجـودات غیـٕادراجها في القیاس األولي لتكلفة و الخسائر المتراكمة سابقًا
مالي.مطلوبات غیر 

، نفـذتحـوط أو یـتم بیعهـا أو تنتهـي مـدتها أو تتنتهي صالحیة أداة التنهي المجموعة عالقة التحوط وعندمایتم إیقاف محاسبة التحوط عندما
على أداة التحـوط المثبتـة فـي حقـوق الملكیـة یـتم االحتفـاظ بهـا متراكمةشروط محاسبة التحوط. إن أیة أرباح أو خسائر تستوفيأو عندما ال 

غیـر المتوقـع حـدوث معاملـة التحـوط . عنـدما یصـبح مـنالـدخل الموحـد المرحلـيیـتم تثبیتهـا فـي بیـان و هناك حتى حدوث المعاملـة المتوقعـة 
الدخل الموحد المرحلي.بیان تثبیتها مباشرة في فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة في حقوق الملكیة یتم 
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الموجودات المالیة
مـالي بند موجـوداتشراء أو بیع تاریخ المتاجرة عند إجراء معاملةبموجودات مالیةوالتوقف عن تثبیتها كیتم تثبیت جمیع الموجودات المالیة 
المالي خالل جدول زمني معلن من قبل السوق المعني. یتم قیاس الموجـودات المالیـة فـي بند الموجوداتبموجب عقد تتطلب شروطه تسلیم 

تكالیف المعامالت باستثناء الموجودات أو مـن خل الشـامل األخـرىدبنـود الـالمالیـة المصـنفة بالقیمـة العادلـة مـن خـالل البدایة بالتكلفة، زائدًا
إمــاخــالل األربــاح أو الخســائر التــي تــم قیاســها فــي البدایــة بالقیمــة العادلــة. الحقــًا، یــتم قیــاس جمیــع الموجــودات المالیــة المثبتــة بشــكل كامــل

بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة.

مالیـة منظمـة یـتم تحدیـدها بـالرجوع إلـى أسـعار العطـاءات المتداولـة فـي أسـواقلألدوات المالیة التي یتم تـداولها بنشـاط فـي إن القیمة العادلة
ر السوق بالنسبة للموجودات وأسعار العروض بالنسبة للمطلوبات وذلك عند إقفال األعمـال بتـاریخ إعـداد التقـاریر المالیـة. فـي حالـة عـدم تـوف

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

فــي المؤسسـات االئتمانیــة هــي القـیم المدرجــة بهــا. إن القیمــة المدرجـة هــي تكلفــة الودیعــة القصــیرةإن القیمـة العادلــة للســعر المتغیـر والودائــع 
وائد ثابتة یـتم تقـدیرها باسـتخدام أسـالیب التـدفقات النقدیـة المخصـومة. تخصـم والفائدة المستحقة. إن القیمة العادلة للودائع التي تترتب علیها ف

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

تصنیف الموجودات المالیة
لملكیـــة" إذا كانـــت غیـــر مشـــتقة وتفـــي بتعریـــف "حقـــوق الملكیـــة" ألغــراض تصـــنیف الموجـــودات المالیـــة فـــإن األداة المالیـــة هـــي "أداة حقـــوق ا

غیـــر المشـــتقة القابلـــة للبیـــع) باســـتثناء بعـــض األدوات األدوات المالیـــة: العـــرض–٣٢للمصـــَدر (بموجـــب المعیـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم 
ي "أدوات دین".المعروضة كحقوق ملكیة من قبل المَصدر. إن جمیع الموجودات المالیة غیر المشتقة األخرى ه

حقوق الملكیةاستثمارات 
خل الشــاملدالــبیــانیــتم قیاســها بالقیمــة العادلــة إمــا مــن خــالل حقــوق الملكیــة إن جمیــع الموجــودات المالیــة التــي هــي عبــارة عــن اســتثمارات 

الـدوليلمعیـارلعند اإلتبـاع المبكـر المجموعةویعتبر هذا خیار غیر قابل لإللغاء اتخذته أو من خالل األرباح أو الخسائر.الموحد المرحلي
حقـوق إال إذا كانـت اسـتثمارات حقـوق الملكیـة المرحلة األولى أو ستتخذه عند االستحواذ الالحق الستثمارات –٩رقم إلعداد التقاریر المالیة

ــاح أو الخســائر مــن محــتفظ بهــا للمتــاجرة وفــي هــذه الحالــة یجــب أن تقــاس بالقیمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الالملكیــة  خســائر.إن األرب
الـدخلیتم تسجیلها من خـالل بیـان حقوق الملكیة جمیع استثمارات أرباح دخل توزیعات ال یتم تدویرها. إن حقوق الملكیة استبعاد استثمارات 

المرحلى.الموحد

أدوات الدین
ذا تـم تصـنیفها بالتكلفـة المطفـأة. یـتم تصـنیفها بالتكلفـة المطفـأة فقـط یتم قیاس أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل األربـاح أو الخسـائر إال إ

إذا:

لتحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وببند الموجوداتضمن نموذج األعمال الذي یهدف إلى االحتفاظ ببند الموجوداتتم االحتفاظ ·
دیـة تقتصـر علـى دفعـات للمبلـغ األساسـي والفائـدة علـى إذا كانت البنود التعاقدیة ألداة الدین تؤدي، بتـواریخ محـددة، إلـى تـدفقات نق·

المبلغ األساسي القائم.

النقدیة وشبه النقدیة
مـن النقـد فـي الصـندوق واألرصـدة لـدى البنـوك والودائـع القصـیرة النقدیـة وشـبه النقدیـة تتـألف، الموحد المرحلـيلتدفقات النقدیةالغرض بیان

رصید السحب على المكشوف من البنوك.تنزیلة أشهر أو أقل بعد األجل التي تستحق في األصل خالل ثالث

فواتیربهاصدرتلمالتيمدینةالذممالو تجاریونالمدینونال
المخصص للمبـالغ المشـكوك فـي تحصـیلها. فواتیربهاصدرتلمالتيمدینةالذممالو تجاریونالمدینونالظهر ی بقیمة الفاتورة األصلیة ناقصًا

تجـاریونالمـدینونعنـدما یصـبح المخصص للمبالغ المشكوك في تحصیلها عندما یصبح من غیر المرجح تحصـیل كامـل المبلـغ. یتم تكوین 
ــمالتــيمدینــةالذممالــو  ــالغ فــواتیربهــاصــدرتل ــدیون المشــكوك فــي تحصــیلها. إن المب ــر قابلــة للتحصــیل، یــتم شــطبها مقابــل مخصــص ال غی

ــــــــــــي  ــــــــــــم شــــــــــــطبها ف ــــــــــــي ت والت ــــــــــــًا ــــــــــــى المحصــــــــــــلة الحق ــــــــــــا إل ــــــــــــتم تحویله ــــــــــــي.وقــــــــــــت ســــــــــــابق، ی ــــــــــــدخل الموحــــــــــــد المرحل ــــــــــــان ال بی
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الموجودات المالیة (تتمة)

أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبیة
عنـد السـائدم تحویلهـا بالسـعر الفـورياألجنبیـة ویـتالعمـالتتلـك فـي أجنبیـة یـتم تحدیـدها عمـالتبإن القیمة العادلة للموجودات المالیة المصـنفة 

نهایــة فتــرة إعـــداد التقــاریر. تشـــكل بنــود صـــرف العمــالت األجنبیـــة جــزء مــن أربـــاح أو خســائر قیمتهـــا العادلــة. بالنســـبة للموجــودات المالیـــة 
. بالنسـبة الموحـد المرحلـيخلالـدبیـانالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، یـتم تثبیـت بنـود صـرف العمـالت األجنبیـة فـي 

فإنه یـتم تثبیـت أي مـن بنـود صـرف العمـالت األجنبیـة فـي األخرىبنود الدخل الشاملللموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل 
یــتم تحدیــد أربــاح وخســائر ، فإنــه جنبیــة المصــنفة بالتكلفــة المطفــأة. بالنســبة ألدوات الــدین بــالعمالت األالموحــد المرحلــيالشــامل الــدخلبیــان

إلى التكلفة المطفأة  الموحـدالـدخلبیـانویتم تثبیتها في بند "األرباح والخسـائر األخـرى" فـي لبند الموجوداتصرف العمالت األجنبیة استنادًا
.المرحلي

كموجودات مالیةالمالیةالموجوداتالتوقف عن تثبیت
عــنالتوقــفمالیـة متشــابهة) یـتم موجــوداتالمــالي، أو جـزء مــن مجموعـة بنــد الموجـوداتالجــزء مـن ، حیثمــا ینطبـق،المـالي (أوبنـد الموجــوداتإن 
عندما:كموجودات مالیةهتثبیت

، أوبند الموجوداتفي الحصول على التدفقات النقدیة من تنتهي الحقوق·
علـى عاتقهـا االلتـزام بـدفع التـدفقات ذتولكـن أخـبنـد الموجـودات لحصـول علـى التـدفقات النقدیـة مـن فـي ابـالحقتحتفظ المجموعـة ·

ترتیب تمریرري لطرف ثالث بموجب النقدیة المستلمة بالكامل دون تأخیر جوه
وٕامابند الموجودات المجموعة بتحویل حقوقها للحصول على التدفقات النقدیة من تقوم·

اطر والمزایا المتعلقة ببند الموجودات أوتحول المجموعة جمیع المخ-
بجمیـــع المخـــاطر والمزایـــا المتعلقـــة عنــدما- ، إال أنهـــا حّولـــت ببنـــد الموجـــوداتال تكـــون المجموعـــة قـــد حّولـــت أو احتفظـــت فعلیـــًا

.بند الموجوداتعلى السیطرة

تقـوم بتقیــیم اذا ، ترتیـب تمریــرأو دخلـت فــي بنـد الموجــودات المجموعــة قـد حولــت حقوقهـا للحصــول علـى التــدفقات النقدیـة مــن تحـولعنـدما 
بنــد احتفظــت بمخــاطر ومزایــا الملكیــة. إذا لــم تقــم المجموعــة بتحویــل أو االحتفــاظ بشــكل جــوهري بجمیــع مخــاطر ومزایــا أي مــدي أنهــاوٕالــى

. بنـد الموجـوداتبالمجموعـة ارتبـاطإلى الحد الذي یستمر فیه بند الموجودات ، یتم تثبیت بند الموجوداتعلى السیطرةولم تحول الموجودات 
أو أقصــى لبنــد الموجــودات المحــول یــتم قیاســه بـالمبلغ المــدرج األصــلي بنــد الموجــودات المســتمر الــذي یأخــذ شــكل ضــمان علـى طاالرتبـاإن 

مبلغ یتوجب على المجموعة تسدیده أیهما أقل.

انخفاض قیمة الموجودات المالیة
المالیـة أو مجموعـة بنـد الموجـودات یوجـد دلیـل موضـوعي بـأن المـالي لتحدیـد فیمـا إذا كـانالتقریـرتقوم المجموعة بإجراء تقییم بتاریخ إعداد 

قـد انخفضـت، فقـط مالیـة موجـودات المالیـة أو مجموعـة بنـد الموجـودات مالیة قد تعرضت النخفاض في قیمتها. یـتم اعتبـار قیمـة موجودات 
األولــي للموجــودات (حصــول "حــدث فــي حالــة وجــود دلیــل موضــوعي النخفــاض القیمــة كنتیجــة لحــدث أو أكثــر والتــي حصــلت بعــد التثبیــت 

مالیـة التـي مـن الممكـن موجودات مجموعةالمالیة أو الموجودات خسارة") ولهذا الحدث تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة ألحد 
ــدیرها بشــكل معقــول. یمكــن أن یتضــمن دلیــل االنخفــاض  ــى أن المقتــرض أو مجموعــة مــن المقتر فــي القیمــة تق ضــین یواجهــون مؤشــرات عل

صعوبة مالیة كبیرة أو إهمال أو تقصیر في دفعات الفوائد أو المبلغ األساسي ومن المرجح أنهم سیتعرضون لإلفالس أو إعـادة هیكلـة مالیـة 
متـأخرات أخرى وعندما تشیر البیانات الملحوظة إلى وجود انخفاض یمكـن قیاسـه فـي التـدفقات النقدیـة المسـتقبلیة المقـدرة مثـل التغیـرات فـي ال

ع االقتصادیة المرتبطة بالتقصیر عن الدفع.أو األوضا

في حال وجود دلیل موضوعي على تكبد خسارة بخصوص االنخفاض في القیمة، یتم قیـاس مبلـغ الخسـارة باعتبـاره الفـرق بـین المبلـغ المـدرج 
لمعـدل للموجودات المالیة والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المتوقعة مستقبًال. یتم خصم وفقـًا القیمة الحالیـة للتـدفقات النقدیـة المتوقعـة مسـتقبًال

الفائــدة الفعلــي األصــلي للموجــودات المالیــة. فــي حــال وجــود معــدل فائــدة متغیــر للموجــودات المالیــة، یكــون معــدل الخصــم لقیــاس أي خســارة 
لالنخفاض في القیمة هو المعدل الفعلي الحالي للفائدة. 
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الموجودات المالیة (تتمة)

)تتمة(انخفاض قیمة الموجودات المالیة 
باسـتخدام حسـاب أحـد المخصصـات ویــتم لبنـد الموجــودات یـتم تخفـیض المبلـغ المـدرج یـة المدرجـة بالتكلفـة المطفــأة، لبالنسـبة للموجـودات الما

علـى المبلـغ المـدرج الـذي تـم تخفیضـه للموجـودات المالیـةالفوائـددخل. یستمر استحقاق حليالمر الموحدالدخلتثبیت مبلغ الخسارة في بیان 
لمعـدل الفائـدة المســتخدم فـي خصـم التــدفقات النقدیـة المتوقعـة مســتقبًال مـن أجـل قیــاس الخسـارة المتكبـدة مــن ویحتسـب المبلـغ المسـتحق وفقــًا

بنـد الموجـودات . یـتم شـطبالمرحلـيالـدخل الموحـدالتمویل فـي بیـان دخلها جزء من الفوائد باعتبار دخلاالنخفاض في القیمة. یتم تسجیل 
عندما ال یكون هناك امكانیة واقعیة للتحصیل في المستقبل وتم تحقیـق جمیـع الضـمانات أو تـم تحویلهـا مع المخصصات المتعلقة بهالمالي

نتیجـة حصـول حـدث بعـد تثبیـت التقـدیريالمجموعة. في حال أنـه، فـي سـنة الحقـة، زاد أو انخفـض مبلـغ االنخفـاض فـي القیمـةخسائرإلى
مـن خـالل تعـدیل حسـاب المخصـص. فـي  االنخفاض في القیمة، فإنه یتم زیادة أو تخفیض مبلغ خسـارة االنخفـاض فـي القیمـة المثبـت سـابقًا

.المرحليالموحدالدخل یتم قید هذا المبلغ المحصل ضمن تكالیف التمویل في بیان حال حصول أي شطب مستقبلي الحق، 

االنخفاض في قیمة الموجودات غیر المالیة
قـد انخفضـت قیمتـه. إذا وجـد أي غیـر المـاليبند الموجودات تقوم المجموعة بتاریخ إعداد التقاریر المالیة بتقییم فیما إذا كان هناك دلیل بأن 

. بنـد الموجـوداتللك، أو عندما یتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القیمة، تقوم المجموعة بتقییم المبلغ الممكـن تحصـیله دلیل على ذ
أیهمـا امسـتخداالةتكـالیف البیـع وقیمـالنقـد ناقصـًاأو وحـدة تولیـدبند الموجودات لالممكن تحصیله هو القیمة العادلة بند الموجودات إن مبلغ 

ال یولـد تـدفقات نقدیـة داخلیـة مسـتقلة إلـى حـد كبیـر عـن تلـك الناتجـة بنـد الموجـودات الفـردي، إال إذا كـان بند الموجودات لتحدیده أعلى ویتم 
أو وحــدة تولیــد النقــد المبلــغ الممكــن بنــد الموجــودات ل. عنــدما یتجــاوز المبلــغ المــدرج أخــرىمجموعــة موجــوداتمــن الموجــودات األخــرى أو 

، یـتم خصـم التـدفقات االسـتخدامقیمـةویتم تخفیضه إلى المبلـغ الممكـن تحصـیله. أثنـاء تقیـیم القیمة منخفضًاالموجودات بند تحصیله، یعتبر 
النقدیــة المســتقبلیة للقیمــة العادلــة الحالیــة لهــا باســتخدام ســعر خصــم مــا قبــل الضــریبة والــذي یعكــس تقییمــات الســوق الحالیــة للقیمــة الزمنیــة

تكـالیف البیـع، یـتم اسـتخدام نمـوذج التقیـیم المناسـب. یـتم بند الموجوداتصرة على لألموال والمخاطر المقت . أثناء تحدید القیمة العادلة ناقصًا
تثبیت هذه االحتسابات بمضاعفات تقییم أسعار أسهم الشركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات القیمة العادلة المتوفرة األخرى.

فـي مجموعـات المصـاریف تلـك التـي تتفـق مـع المرحلـيالموحـدالـدخلض فـي القیمـة للعملیـات المسـتمرة فـي بیـان یتم تثبیت خسـائر االنخفـا
المنخفضة قیمته.بند الموجودات عمل 

خفـاض فیمـا إذا كـان یوجـد مؤشـر بـأن خسـائر االنلتحدیـد ، یـتم إجـراء تقیـیم بتـاریخ إعـداد التقـاریر المالیـة الشـهرةباستثناءللموجودات بالنسبة 
ــم تعــد موجــودة أو انخفضــت. إذا وجــد ذلــك المؤشــر، تقــوم المجموعــة بتقیــیم مبلــغ  ربمــا ل الممكــن بنــد الموجــودات فــي القیمــة المثبتــة ســابقًا

فقــط إذا كــان هنـاك تغیــر فـي االفتراضــات المســتخدمة  تحصـیله أو وحــدة تولیـد النقــد. یـتم عكــس خســائر االنخفـاض فــي القیمـة المثبتــة سـابقًا
الممكن تحصیله منذ تثبیت خسائر االنخفاض في القیمة األخیرة. إن عملیة العكـس محـدودة لكـي ال یزیـد المبلـغ بند الموجودات مبلغ لتحدید 
یزیــد عــن المبلــغ المــدرج الــذي ســیتم تحدیــده، بعــد تنزیــل االســتهالك، إذا لــم یــتم العــن المبلــغ الممكــن تحصــیله، أولبنــد الموجــودات المــدرج 

. المرحليالموحدالدخل في سنوات سابقة. یتم تثبیت ذلك العكس في بیان لبند الموجودات النخفاض في القیمة تثبیت خسارة ا

المطلوبات المالیة وأدوات حقوق الملكیة الصادرة من قبل المجموعة
لجــوهر االتف اقیـــات التعاقدیــة. یــتم تصـــنیف یــتم تصــنیف أدوات الــدین وحقـــوق الملكیــة إمــا كمطلوبـــات مالیــة أو كــأدوات حقــوق ملكیـــة وفقــًا

كمطلوبات مالیة بالقیمة العادلة من خـالل األربـاح أو الخسـائر أو قـروض ٣٩المطلوبات المالیة ضمن نطاق المعیار المحاسبي الدولي رقم 
وسلفیات أو أدوات مشتقة حسبما یكون مناسبًا. تحدد المجموعة تصنیف المطلوبات المالیة عند التثبیت األولي. 

واآلخروندائنون التجاریون ال
م یتم تثبیت المبالغ المستحقة الدفع في المستقبل لقاء تزوید المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت المجموعة فواتیر من الموردین أو لـ

تستلم.
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القروض والسلفیات 
تكالیف المعاملة العائدة لها مباشرة.یتم تثبیت القروض ألجل في البدای ة بالقیمة العادلة لقاء المبلغ المقبوض ناقصًا

بالتكلفـة المطفـأة بایتم قیاس القروض والسـلفیات التـي تبعد التثبیت األولي،  . یـتم سـتخدام طریقـة سـعر الفائـدة الفعلـيترتـب علیهـا فوائـد الحقـًا
عندما یتم شطب المطلوبات وكذلك من خالل عملیة اإلطفاء.المرحليدالموحالدخلتثبیت األرباح والخسائر في بیان 

الصكوك
الفعلي. یتم احتساب األرباح العائدة للصكوك بتطبیق سعر الـربح السـائد فـي الربحیتم إدراج الصكوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة سعر 
إلى القیمة المدرجة للصكوك. ف مع األرباح الموزعة یتم إضافتهالاختبهة وأيالسوق، في وقت اإلصدار، بالنسبة ألدوات صكوك مشا

المطلوبات المالیة األخرى
بالتكلفـة المطفـأة باسـتخدام فـي البدایـة یتم قیاس المطلوبات المالیة األخرى  بالقیمـة العادلـة، بعـد تنزیـل تكـالیف المعـامالت ویـتم قیاسـها الحقـًا

یت مصاریف الفوائد على أساس العائد الفعلي.، ویتم تثبالفعليالفائدة سعرطریقة

المــالي وتخصــیص مصــاریف الفائــدة علــى مــدى الفتــرة لبنــد المطلوبــاتهــي طریقــة احتســاب التكلفــة المطفــأة إن طریقــة ســعر الفائــدة الفعلــي
لبنــد المطلوبــات ل العمــر المقــدر المعنیــة. إن ســعر الفائــدة الفعلــي هــو الســعر الــذي یخصــم بــه الــدفعات النقدیــة المســتقبلیة المقــدرة مــن خــال

المالي، أو، عندما یكون مناسبًا، فترة أقصر.

كمطلوبات مالیةالمطلوبات المالیةالتوقف عن تثبیت
لغائهـا أو عفاء المجموعة من التزاماتهـا أو إعندما، وفقط عندما، یتم إكمطلوبات مالیةالمطلوبات المالیةالتوقف عن تثبیت بتقوم المجموعة 

ــتم اســتبدال انت آخــر مــن نفــس المقــرض علــى أســاس بنــود مختلفــة بشــكل ببنــد مطلوبــات مــالي بنــد مطلوبــات هــاء فتــرة صــالحیتها. عنــدما ی
الحالي قد تم تعدیلها بشكل جوهري، عندها یتم تثبیت الفرق في القیمة المدرجة المعنیة فـي بیـان بند المطلوبات جوهري، أو أن تكون شروط 

.يالمرحلالموحدالدخل 

تسویة األدوات المالیة
فـي حـال، وفقـط فـي حـال، وجـود حـق المرحلى الموحدیتم تسویة الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج صافي المبلغ في بیان المركز المالي

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

األعمال والشهرةدمج
یــتم قیــاس تكلفــة االســتحواذ علــى أنهــا إجمــالي المبلــغ المحــول الــذي تــم . لالســتحواذاألعمــال باســتخدام الطریقــة المحاســبیة دمــجیــتم احتســاب

المســتحوذ علیهــا إمــا رة فـي الشــركةأعمــال، یقــوم المسـتحوذ بقیــاس الحصــة غیــر المســیطدمــجقیاسـه بتــاریخ االســتحواذ بالقیمــة العادلـة. لكــل 
بالقیمــة العادلــة أو بالحصــة التناســبیة مــن صــافي الموجــودات القابلــة للتحدیــد للشــركة المســتحوذ علیهــا. یــتم تحمیــل تكــالیف االســتحواذ علــى 

المصاریف.

للموجـودات والمطلوبــات المالیـة المفترضــة مـن  للبنــود عنـدما تســتحوذ المجموعـة علــى شـركة مــا، تجـري تقییمــًا أجــل التصـنیف المناســب وفقـًا
المتضـمنةالمشـتقاتالتعاقدیة واألوضاع االقتصادیة والظروف ذات عالقة كما في تاریخ االستحواذ بالقیمة العادلة. یشـتمل هـذا علـى فصـل 

في العقد األساسي من قبل الشركة المستحوذ علیها.

ــدمــجإذا تــم تحقیــق  ــإن القیمــة العادل ــل الشــركة أعمــال علــى مراحــل، ف مــن قب ــاریخ االســتحواذ لحصــة حقــوق الملكیــة المحــتفظ بهــا ســابقًا ة بت
إن أي مبلـغ طـارئ الـذي سـیتم تحویلـه . المرحلـيالموحـدالمستحوذة یتم إعادة قیاسها بالقیمة العادلة بتاریخ االستحواذ من خالل بیـان الـدخل 

االستحواذ. وٕان التغیرات الالحقة في القیمة العادلـة للمبلـغ الطـارئ والـذي یعتبـر المستحوذة سیتم تثبیته بالقیمة العادلة بتاریخالشركة من قبل 
للمعیــار المحاســبي الــدولي رقــم  دخلالــبیــانفــيوالقیــاسالتثبیــت: المالیــةاألدوات–٣٩بنــد موجــودات أو بنــد مطلوبــات، ســیتم تثبیتــه وفقــًا

وق ملكیـة، ال یجــب إعـادة قیاسـه حتــى یـتم تسـویته بشــكل نهـائي ضـمن حقــوق الموحـد المرحلـي. إذا تــم تصـنیف المبلـغ الطــارئ كحقـالشـامل
الملكیة.
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)تتمة(األعمال والشهرةدمج
القیمـة العادلـةرة عـنیتم قیاس الشهرة في البدایة بالتكلفة باعتبارها الفائض في المبلغ المحول اإلجمالي والمبلغ المثبت للحصـة غیـر المسـیط

والمسـتحوذ علیهـا والمطلوبـات المفترضـة. إذا كـان هـذا المبلـغ أقـل مـن الملموسة وغیر الملموسةصافي موجودات المجموعة القابلة للتحدیدل
التثبیـت األولـي، یـتم . بعـد الموحـد المرحلـيالـدخل القیمة العادلة لصافي موجودات الشركة التابعة المستحوذ علیها، یتم تثبیت الفرق في بیان 

أیـة خسـائر فـي القیمـة. لغـرض اختبـار االنخفـاض فـي القیمـة، فـإن الشـهرة المسـتحوذ علیهـا لالنخفـاضمتراكمـةقیاس الشهرة بالتكلفة ناقصـًا
دمــجاألعمــال هـي، مــن تـاریخ االســتحواذ، مخصصـة لجمیــع وحـدات تولیـد النقــد الخاصـة بالمجموعــة والتـي یتوقــع بـأن تســتفید مـن دمـجفـي 

الوحدات.لتلكها قد تم تخصیصها یالمستحوذ علللشركةاألعمال، بغض النظر فیما إذا كانت موجودات أو مطلوبات أخرى 

من وحدة تولید النقد و  مـن العملیـات داخـل تلـك الوحـدةجـز أنه تـم اسـتبعاد عندما تشكل الشهرة جزءًا ، یـتم إدراج الشـهرة المرتبطـة بالعملیـات ءًا
المبلغ المدرج للعملیات عند تحدید األرباح أو الخسائر من استبعاد العملیـات. إن الشـهرة التـي تـم اسـتبعادها فـي هـذه الظـروف المستبعدة في 

إلى القیم المتعلقة بالعملیات المستبعدة والجزء من وحدة تولید النقد المحتفظ به. یتم قیاسها استنادًا

بشـكل سـنوي فـي تـاریخ إعـداد التقـاریر المالیـة وعنـدما تشـیر الظـروف إلـى امكانیـة وجـود یتم اختبار الشهرة بخصوص االنخفاض فـي القیمـة
انخفاض في القیمة.

ابـل یحدد االنخفاض في القیمة للشهرة عن طریق تقییم المبلغ القابل للتحصیل لكل وحدة تولید نقـد تتعلـق بهـا الشـهرة. عنـدما یكـون المبلـغ الق
. ال یمكــن الموحــد المرحلــيالــدخل مــن القیمــة المدرجــة، یــتم تثبیــت خســائر االنخفــاض فــي القیمــة فــي بیــان للتحصــیل لوحــدة تولیــد النقــد أقــل

عكس الخسائر المنخفضة القیمة التي تتعلق بالشهرة في الفترات المستقبلیة.

العادلةالقیمةقیاس
.تقریر ماليفي كل تاریخ العادلةلتحوطات، بالقیمة تقوم المجموعة بقیاس األدوات المالیة، مثل االستثمار في األوراق المالیة وا

فـي معاملـة منتظمـة بـین المشـاركین فـي دفعـه لتحویـل بنـد مطلوبـاتأو بنـد موجـوداتإن القیمة العادلة هي السعر الذي سیتم استالمه لبیـع 
بنـد مطلوبــات أو لتحویـل بنـد موجـودات لـة لبیـع علـى افتـراض بـأن المعامالعادلــةالسـوق فـي تـاریخ قیـاس القیمـة العادلـة. یسـتند قیـاس القیمـة

لبند الموجودات أو بند المطلوبات.أو في السوق األكثر تفضیًاللبند الموجودات أو بند المطلوبات تحدث إما في السوق الرئیسي 

بنـد المشـارك فـي السـوق عنـد تسـعیر یتم قیاسها باستخدام االفتراضـات التـي سیسـتخدمهالبند الموجودات أو بند المطلوباتإن القیمة العادلة 
لمصلحتهم االقتصادیة.الموجودات أو بند المطلوبات ، على افتراض أن المشاركین في السوق یتصرفون وفقًا

د إن قیاس القیمة العادلة لبنـد الموجـودات غیـر المـالي یأخـذ باالعتبـار قـدرة المتعـاملین فـي السـوق علـى تحقیـق منفعـة اقتصـادیة باسـتخدام بنـ
الموجودات بأفضل الوسائل أو بیعه إلى متعامل آخر في السوق الذي سوف یستخدم بند الموجودات بأفضل الوسائل الممكنة.

نشطة، یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع إلى أسعار العطاءات المتداولة في السوق.المالیة السواق األبخصوص االستثمارات المتداولة في 

للبنود ذات الفائدة یتم تقدیرها بنـاء علـى التـدفق النقـدي المخصـوم باسـتخدام أسـعار فائـدة لبنـود ذات شـروط ودرجـة مخـاطر إن القیمة العادلة 
مشابهة.

عـات بالنسبة لالستثمارات في أسهم غیر متداولـة یـتم تحدیـد القیمـة العادلـة بـالرجوع إلـى القیمـة السـوقیة السـتثمارات مشـابهة او بنـاء علـى توق
لنقدي المخصوم.التدفق ا

ســعار الصــرف اآلجلــة ذات االســتحقاقات ألالقیمــة الحالیــةالعادلــة لعقــود صــرف العمــالت األجنبیــة اآلجلــة بــالرجوع إلــىیــتم احتســاب القیمــة
.المشابهة
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(تتمة)العادلةالقیمةقیاس
سعر الفائدة بالرجوع إلى القیمة السوقیة لألدوات المشابهة.یتم تحدید القیمة العادلة لمقایضات

الحـد تقوم المجموعة باستخدام أسالیب التقییم المناسبة في الظروف حیـث تكـون المعلومـات الكافیـة متـوفرة لقیـاس القیمـة العادلـة، واالسـتفادة ب
خالت غیر الملحوظة.األقصى من استخدام المدخالت الملحوظة ذات عالقة والحد من استخدام المد

یـتم تصـنیفها المـوجزة المرحلیـةالموحـدةإن جمیع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قیمتها العادلة أو یتم اإلفصاح عنها في البیانات المالیة
ألقل مستوى من المدخالت األساسیة لقیاس القیمة العادلة ككاضمن تسلسل  ل.لقیمة العادلة ومبینة كما یلي استنادًا

قیاســات القیمــة العادلــة هــي تلــك المشــتقة مــن األســعار المتداولــة فــي الســوق النشــطة (غیــر المعدلــة) لموجــودات أو –١المســتوى ·
مطلوبات مشابهة.

ـــر األســـعار المتداولـــة المدرجـــة ضـــمن المســـتوى –٢المســـتوى · ـــة هـــي تلـــك المشـــتقة مـــن المـــدخالت غی ١قیاســـات القیمـــة العادل
إما بشكل مباشر (أي كأسعار) أو بشكل غیر مباشر (أي مشتقة من األسعار).بند المطلوبات أو وجودات بند الملوالملحوظة 

ــى مــدخالت –٣المســتوى · ــیم التــي تشــتمل عل ــك المشــتقة مــن أســالیب التقی بنــد أو بنــد الموجــودات لقیاســات القیمــة العادلــة هــي تل
خالت غیر ملحوظة).التي ال تستند إلى بیانات السوق الملحوظة (مدالمطلوبات 

على أسـاس متكـرر، تحـدد المجموعـة فیمـا إذا كانـت الموحدة المرحلیة الموجزة بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البیانات المالیة
التحویالت قد تمت بین مستویات في التسلسل بإعادة تقییم التصنیف في نهایة كل فترة إلعداد التقاریر المالیة.

ــى أســاس طبیعــة وخــواص وأخطــار ألغــراض ا ــة، حــددت المجموعــة أصــناف الموجــودات والمطلوبــات عل بنــد إلفصــاحات عــن القیمــة العادل
ومستوى تسلسل القیمة العادلة كما هو موضح أعاله.الموجودات أو بند المطلوبات

المعلومات القطاعیة-٣

شـكل منفصـل لغـرض اتخـاذ القـرارات حـول توزیـع المصـادر وتقیـیم األداء. یـتم تقیـیم تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشـغیلیة لقطاعـات أعمالهـا ب
إلى األرباح أو الخسائر التشغیلیة ویقاس بما یتماشى مع األربـاح أو الخسـائر التشـغیلیة فـي البیانـات المالیـة الموحـدة األداء القطاعي استنادًا

المرحلیة الموجزة . 

قطاعات األعمال
(شــقق كونــدومنیوم، تــم تنظــیم المجموعــة فــي ثــالث قطاعــات رئیســیة لألعمــال، وبالتحدیــد، القطــاع العقــاري (تطــویر وبیــع الألغــراض إداریــة

ــأجیر وٕادارة مراكــز التســوق  ــأجیر واألنشــطة ذات عالقــة (تطــویر وت المجمعــات الســكنیة) والفــیالت والوحــدات التجاریــة وقطــع األراضــي) والت
والسكنیة) والضیافة (تطـویر واسـتمالك و/أو إدارة الفنـادق والشـقق الفندقیـة واألنشـطة الترفیهیـة). إن القطاعـات والتجزئة والمساحات التجاریة 

٨بمتطلبـات معیـار التقـاریر القطاعیـة حسـب المعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـة رقـم بمفردهـااألخرى تشتمل على األعمال التي ال تفـي 
األعمـــال تمثـــل خـــدمات إدارة العقـــارات والمرافـــق وتكنولوجیـــا المعلومـــات واالســـتثمارات فـــي شـــركات الخـــدمات . هـــذه القطاعـــات التشـــغیلیة–

المالیة.

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

القطاعات الجغرافیة
في عدد من البلدان خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة في أعمـال تطـویر عـدد مـن المشـاریع التـي سـیكون لهـا تـأثیر تعمل المجمو  عة حالیًا

جوهري على نتائج المجموعة.

األعمـال یشتمل القطاع المحلي علـى أنشـطة األعمـال والعملیـات داخـل دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة ویشـتمل القطـاع الـدولي علـى أنشـطة 
والعملیات خارج اإلمارات العربیة المتحدة.
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قطاعات األعمال
الســتة لفترتــي األعمــالقطاعــاتبخصــوصأخــرى المســاهمات ومعلومــات قطاعیــةو اإلیــرادات عــنمعلومــات علــى الجــداول التالیــة تشــتمل

كمــا بخصــوص قطاعـات األعمــالالموجــودات والمطلوبـاتوتــم عـرض٢٠١٦یونیــو٣٠و٢٠١٧یونیـو ٣٠أشــهر المنتهیتـین فــي الثالثـةو 
.٢٠١٦دیسمبر٣١و ٢٠١٧یونیو ٣٠في 

التأجیر واألنشطة 
اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

فترة الستة أشهر المنتهیة في
:٢٠١٧یونیو ٣٠

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

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

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

١,٨٨٢,٨٩٣١,٤٢٨,٦٤٦١٥٥,٣١٩٦٥,٢١٥٣,٥٣٢,٠٧٣المساهمات للفترة

مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة
)٤٣٥,٥٧٤(غیر مخصصة

٦٠,٥٧٠دخل تمویل غیر مخصص، صافي

٣,١٥٧,٠٦٩األرباح قبل الضریبة للفترة

المعلومات القطاعیة األخرى
رأسمالیة (الموجودات الثابتةالمصاریف ال

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

االستهالك (الموجودات الثابتة
٨٥,٦٣٤٢٥٨,٩٩٣١٢٦,٥١٢٢٨,٦٨١٤٩٩,٨٢٠والعقارات االستثماریة)
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فترة الثالثة أشهر المنتهیة في
:٢٠١٧یونیو ٣٠

راداتاإلی
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٩٤٤٩٦٢,١,---١,٩٦٢,٩٤٤بعد مرور وقت-
١,٨٣١,٠٦١-٤٠٧,٨١٨١,٠٧٣,٨٨٧٣٤٩,٣٥٦إیرادات اإلیجار/في نقطة زمنیة محددة-

٣,٧٩٤,٠٠٥-٢,٣٧٠,٧٦٢٨٨٧,١,٠٧٣٣٤٩,٣٥٦
النتائج

١,٢٠٦,١٨٥٦٥٢,٠٢٩٢٤,٥٩٢٤٧,٤٦٥١,٩٣٠,٢٧١المساهمات للفترة

مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة
)٢٣٧,٢٤٢(غیر مخصصة

١٧,٠٢٥دخل تمویل غیر مخصص، صافي

١,٧١٠,٠٥٤األرباح قبل الضریبة للفترة

الموجودات والمطلوبات
٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٦٩,٣١٩,٣١٣٧,٣٩٢٢٠,٠٦٦,٤٠٩,٥٩٦٣,٤٨٠,٢٢٩٥٣٠,٦٩٩,٢٧الموجودات القطاعیة

٠١٩,٠٨٠,٣٩٨,٩٦٧,٣٩٠١,١٢٩,٧٧١٥٦٩,٢٦٣٤٩,٧٤٦,٤٤٣المطلوبات القطاعیة
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(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٢٧

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

التأجیر واألنشطة 
اإلجماليأخرىالضیافةذات عالقةالعقارات
لف درهمأألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

فترة الستة أشهر المنتهیة في
:٢٠١٦یونیو ٣٠

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٤,١٦٢,١٩٩---٤,١٦٢,١٩٩بعد مرور وقت-
٣,٠٩٤,٥٤٩-١٧٨,٥١١٢,١٩٥,٥٣٢٧٢٠,٥٠٦إیرادات اإلیجار/في نقطة زمنیة محددة-

٧,٢٥٦,٧٤٨-٤,٣٤٠,٧١٠٢,١٩٥,٥٣٢٦٧٢٠,٥٠
النتائج

١,٤٧٣,٤٧٦١,٤٠٨,٤٨٣٣٦,١٦٤٩٩,٢٨٤٣,٠١٧,٤٠٧المساهمات للفترة

مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة
)٣٦٦,٩٨٦(غیر مخصصة

٤٠,٠٩٧دخل تمویل غیر مخصص، صافي

٢,٦٩٠,٥١٨األرباح قبل الضریبة للفترة

طاعیة األخرىالمعلومات الق
رأسمالیة (الموجودات الثابتةالمصاریف ال

٦٨,٧٥٠٨٤١,٤٥٩٤٣٦,٩٧٣١١,٤٠٢١,٣٥٨,٥٨٤والعقارات االستثماریة)

االستهالك (الموجودات الثابتة
٨٠,٦٤١٢٤٢,٥٥٢١١٣,٧٦٢٥٨٣,٢٩٤٦٦,٥٣٨والعقارات االستثماریة)



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٢٨

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

فترة الثالثة أشهر المنتهیة في
:٢٠١٦یونیو ٣٠

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٢,٢٧٩,٧٧٠---٢,٢٧٩,٧٧٠بعد مرور وقت-
١,٤٤٧,٧٣٣-٨٦,١٩٧١,٠٤٧,٢٣٣٣١٤,٣٠٣/إیرادات اإلیجارفي نقطة زمنیة محددة-

٥٠٣,٧٢٧٣,-٢,٣٦٥,٩٦٧١,٠٤٧,٢٣٣٣١٤,٣٠٣
النتائج

٧٤,٢٢٨١,٥٤٦,٤٩٤)٢٠,٢٠٤(٨٤٨,٦٥١٦٤٣,٨١٩المساهمات للفترة

مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة
)١٨٢,٩٥٥(غیر مخصصة

٣٠,٥١٢دخل تمویل غیر مخصص، صافي

١,٣٩٤,٠٥١األرباح قبل الضریبة للفترة

الموجودات والمطلوبات
(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١في كما 

٦٦,٨٣٦,١٢٣١٩,١١١,١٦٤٦,٨٦٤,٣٧٢٣,٥٢٢,٥٢٥٩٦,٣٣٤,١٨٤الموجودات القطاعیة

٣٨,٠٧٧,٤٣٢٩,٠٦١,٣٧٩٩٥٣,٠٣٩٥٧٤,٧٦٩٤٨,٦٦٦,٦١٩المطلوبات القطاعیة

القطاعات الجغرافیة
٢٠١٧یونیـو ٣٠فـي المنتهیتـین الثالثـة أشـهرالسـتة و لفترتـياألخـرىالقطاعیـةوالمعلوماتاإلیراداتعنمعلومات على الجداول التالیة تشتمل

.٢٠١٦دیسمبر ٣١و ٢٠١٧یونیو ٣٠كما في تم عرض بعض المعلومات عن الموجودات للقطاعات الجغرافیة.٢٠١٦یونیو٣٠و

المجموعالدولیةالمحلیة
ألف درهمألف درهمألف درهم

:٢٠١٧یونیو ٣٠یة في فترة الستة أشهر المنته

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

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

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

١,٥٧٥,٩٩١٤٤٥,٢٣٦٢,٠٢١,٢٢٧رأسمالیة (الموجودات الثابتة والعقارات االستثماریة)المصروفات ال



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٢٩

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

:٢٠١٧یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة في 
المجموعالدولیةالمحلیة
ألف درهمألف درهمألف درهم

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

١,٤٧٨,٦٩٢٤٨٤,٢٥٢١,٩٦٢,٩٤٤عد مرور الوقتب-
١,٤١٦,١٤٩٤١٤,٩١٢١,٨٣١,٠٦١إیرادات اإلیجار/ في نقطة زمنیة محددة-

٢,٨٩٤,٨٤١٨٩٩,١٦٤٣,٧٩٤,٠٠٥
الموجودات

٢٠١٧یونیو٣٠كما في 
٥٧,٨٦٧,١٣٦٣٦,٣٠٢,٧٦٠٨٩٦,٩٤,١٦٩الموجودات القطاعیة

٢,٠٠٩,٣١٨٣,٠٩٧,٣١٦٦٣٤,٥,١٠٦قة ومشاریع مشتركةفي شركات شقیاتاستثمار 

٥٩,٨٧٦,٤٥٤٣٩,٤٠٠,٠٧٦٩٩,٢٧٦,٥٣٠إجمالي الموجودات

المجموعالدولیةالمحلیة
ألف درهمألف درهمألف درهم

:٢٠١٦یونیو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهیة في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

٣,١٦٦,٤١٧٩٩٥,٧٨٢٤,١٦٢,١٩٩وقتبعد مرور ال-
٢,٩٨٠,٠٦٠١١٤,٤٨٩٣,٠٩٤,٥٤٩إیرادات اإلیجار/ في نقطة زمنیة محددة-

٦,١٤٦,٤٧٧١,١١٠,٢٧١٧,٢٥٦,٧٤٨
المعلومات القطاعیة األخرى

٩٦٨,٣٨٣٣٩٠,٢٠١٤١,٣٥٨,٥٨المصروفات الرأسمالیة (الموجودات الثابتة والعقارات االستثماریة)

:٢٠١٦یونیو٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهیة في 

اإلیرادات
اإلیرادات من عمالء خارجیین

١,٧٧١,٥٧٨٥٠٨,١٩٢٢,٢٧٩,٧٧٠بعد مرور الوقت-
١,٣٨٣,٥٨١٦٤,١٥٢١,٤٤٧,٧٣٣إیرادات اإلیجار/ في نقطة زمنیة محددة-

٣,١٥٥,١٥٩٥٧٢,٣٤٤٣,٧٢٧,٥٠٣
الموجودات

(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
٥٦,٣٦٣,٦٤٧٣٥,١٠٧,١٠٣٩١,٤٧٠,٧٥٠الموجودات القطاعیة

١,٨٢٢,٢٩٠٣,٠٤١,١٤٤٤,٨٦٣,٤٣٤في شركات شقیقة ومشاریع مشتركةاتاستثمار 
٥٨,١٨٥,٩٣٧٣٨,١٤٨,٢٤٧٩٦,٣٣٤,١٨٤إجمالي الموجودات



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٠

الموجودات المحتفظ بها للبیع-٤

إعمار إم جي إف الند لیمتدكة االستحواذ على شر )أ(

عملیــاتعـنلالنفصـال") نفصـالاالخطـة"وسـمیت(الهنــدفـيدلهـيفـيالعلیـاالمحكمـةلــدىترتیـبمخطـطالمجموعـةقـدمت،٢٠١٦فـي
للمشـروعاألصـلیةاالتفاقیـةتعـدیلتـم، ٢٠١٦مـایو ١٨وبتـاریخ لـذلك،وفقـًاهـا.عملیاتعلـىسـیطرت و إعمار إم جـي إف النـد لیمتـد،شركة

علیه، سیطرت اإعمار إم جي إف الند لیمتد،شركةتأسیسعقدو والنظام األساسيالمشترك إعمـار إم شـركةعملیـاتعلـىلمجموعـةوبناًء
إعمــار إم شـركةفــيالملكیـةحقــوقتها فـيحصـبزیــادةأیضـًاالمجموعــةقامـتالســیطرة،الحصـول علـىإلــىباإلضـافة.جـي إف النـد لیمتــد

.٪٥٧,٣٣إلى٪٤٨,٨٦منلیمتدجي إف الند 

مجموعـة("الموجـوداتتلـكمـعمباشـرًةالمرتبطـةوالمطلوبـاتالموجـوداتبعـضتحویـلعلـىالمجموعـةوافقـتاالنفصـال،خطـةمـنكجـزء
أعضــاءوافــق.إعمــار إم جــي إف النــد لیمتــدشــركةضــمنأخــرىمروجــةمجموعــةإلــى") إعمــار إم جــي إف النــد لیمتــدشــركةلاالســتبعاد 

المحكمـةموافقـةبعـدوالتي من المتوقع االنتهـاء منهـا االستبعاد،مجموعةتحویلخطةعلىإعمار إم جي إف الند لیمتدشركةإدارةمجلس
.نفصالاالخطةعلىالهندفيدلهيفيالعلیا

:التاليالنحوعلىهيللبیعابهكمحتفظوالمصنفةلیمتدالندإفجيإمإعمارلشركةالرئیسیةوالمطلوباتالموجوداتفئاتإن

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

الموجودات
٢٩٧,٥٥٥٢٨٢,٨٥٠موجودات ثابتة

٤,٩٢٦,٥٦٤٤,٧١٣,٨٤٠عقارات لغرض تطویر
أخرى ٣٣٩,٧١٣٢٧٤,٣٦٠موجودات وذمم مدینة وودائع ومصاریف مدفوعة مقدمًا

٥,٥٦٣,٨٣٢٥,٢٧١,٠٥٠جوداتإجمالي المو 

المطلوبات
٤٠٥,٣٢٦٣٨٥,٢٩٥قروض وسلفیات یترتب علیها فوائد

٢,٢١٢,٢٨٦٢,٠٧٥,٣٤٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى
من العمالء ١٦٢,٢٠٦١٥٦,٩٥٤دفعات مقدمًا

٢,٧٧٩,٨١٨٢,٦١٧,٥٨٩إجمالي المطلوبات

صافي الموجودات المرتبطة مباشرًة
٢,٧٨٤,٠١٤٢,٦٥٣,٤٦١شركة إعمار إم جي إف الند لیمتدة استبعاد بمجموع

عالقــة اليذالمرحلــيأو فــي بیــان الــدخل الشــامل الموحــد المرحلــيلــم یكــن هنــاك أربــاح أو خســائر هامــة تــم تثبیتهــا فــي بیــان الــدخل الموحــد
بمجموعة استبعاد شركة إعمار إم جي إف الند لیمتد.



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣١

تفظ بها للبیع (تتمة)الموجودات المح-٤

شركة إعمار الشرق األوسط المحدودة) ب(

، أبرمـت المجموعـة اتفاقیـة انفصـال مـع شـركة األولـى القابضـة للتطـویر العقـاري ("األولـى") والتـي بـدورها وافقـت علـى اسـتحواذ ٢٠١٦خـالل 
والشـركات التابعـة لهـا، والتـي لشـرق األوسـط المحـدودةإعمـار االمجموعة على أسهم حقوق الملكیة التي تحـتفظ بهـا شـركة األولـى فـي شـركة 
إعمـار ") المطور من قبل شركة إعمار الشرق األوسط المحدودةسوف یتم تسویتها من خالل تحویل ملكیة مشروع ("مجموعة استبعاد شركة 

إلى شركة األولى.الشرق األوسط المحدودة

، لـم یـتم االنتهـاء مـن ٢٠١٧یونیـو ٣٠وط المحددة في اتفاقیـة االنفصـال. كمـا فـي یخضع تحویل األسهم إلى المجموعة لبعض النقاط والشر 
علیــه، تــم اإلفصــاح عــن الموجــودات والمطلوبــات المتعلقــة بمجموعــة  ــاًء ــى المجموعــة. وین ــتم تحویــل األســهم إل ــم ی ــاط والشــروط، ول هــذه النق

بهـا محـتفظ الالموجودات بها للبیع" وبند "المطلوبات المرتبطـة بـحتفظمتحت بند "الموجودات الإعمار الشرق األوسط المحدودةاستبعاد شركة 
المرحلي.للبیع" في بیان المركز المالي الموحد

المصنفة كمحتفظ بها للبیع هي كالتالي:إعمار الشرق األوسط المحدودةمجموعة استبعاد شركة إن الفئات الرئیسیة لموجودات ومطلوبات 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

الموجودات
٩٣٥,٧٩٧٩٣٥,٥٥٦عقارات لغرض تطویر

٦,٤٢٣٦,٨٥٨مدینون تجاریون وآخرون

٩٤٢,٢٢٠٩٤٢,٤١٤إجمالي الموجودات

المطلوبات 
٥٧٤,٥٥٩٥٧٩,٧٢٢دائنون تجاریون وآخرون 

من العمالء ٢٠,٣٦٩٦٢٠,٢٣مبالغ مدفوعة مقدمًا

٥٩٤,٩٢٨٥٩٩,٩٥٨إجمالي المطلوبات

بمجموعة استبعادمرتبطة مباشرًةصافي الموجودات ال
٣٤٧,٢٩٢٣٤٢,٤٥٦شركة إعمار الشرق األوسط المحدودة

ذي لــيالمرحأو ضــمن بیــان الــدخل الشــامل الموحــدالمرحلــي ال توجــد هنــاك أي أربــاح أو خســائر جوهریــة مثبتــة ضــمن بیــان الــدخل الموحــد 
الشرق األوسط المحدودة.اعمار العالقة بمجموعة استبعاد شركة



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٢

اإلیراداتوتكالیفاإلیرادات -٥
فيالثالثة أشهر المنتهیةفيالستة أشهر المنتهیة

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
:اإلیرادات

اإلیرادات من بیع العقارات
٣,٥٥٦,٧٧٣١,٨١٤,٩٦٠١,٨٣١,٩٩٧١,٠٦٣,٧٢٤بیع شقق المجمعات السكنیة (الكوندومونیوم)

٩٤٠,٥٨٠٢,١٨٤,٤٤٦٤٠٨,٨١٦١,١٥١,٠٠٧بیع فیالت
٣٥٣,٥٧٩٣٤١,٣٠٤١٢٩,٩٤٩١٥١,٢٣٦بیع الوحدات التجاریة وقطع األراضي وأخرى

٧٨٦,٧٢٥٧٢٠,٥٠٦٣٤٩,٣٥٦٣١٤,٣٠٣ضیافةاإلیرادات من ال

٢,٢٢٨,٧٩٠٢,١٩٥,٥٣٢١,٠٧٣,٨٨٧١,٠٤٧,٢٣٣ذات عالقةوأنشطة اإلیجارات من إیرادات 

٧,٨٦٦,٤٤٧٧,٢٥٦,٧٤٨٣,٧٩٤,٠٠٥٣,٧٢٧,٥٠٣
تكالیف اإلیرادات

تكلفة اإلیرادات من مبیعات العقارات
٢,١٣٨,١٢٩١,٢٦٦,٤٦٩٩٩٦,٤٢٨٧٤١,٨٠٤وندومونیوم)تكلفة شقق المجمعات السكنیة (الك

٥٤٤,٨٨٩١,٢٨٥,٣٣٧١٨٦,٥١٩٦٤١,٣٠٢تكلفة فیالت
١٩٣,٥٣٧١٣٤,٨٠٥٣٠,١٩٤٨٨,٥١٦الوحدات التجاریة وقطع األراضي وأخرىتكلفة

٤٥٢,٧١٢٤٤١,٤٤١٢٣٤,٦٣٨١٩٣,١٦٤التكلفة التشغیلیة من الضیافة

٣٣٥,١٧٢٣٢٠,٩٥١٨٩٠,١٨٢١٦٠,٧٤٥من التأجیر وأنشطة ذات عالقةتشغیلیة التكلفة ال

٣,٦٦٤,٤٣٩٣,٤٤٩,٠٠٣١,٦٣٠,٦٦٩١,٨٢٥,٥٣١

ٕاداریةبیع وعمومیة و مصاریف-٦

فيالثالثة أشهر المنتهیةفيالستة أشهر المنتهیة
یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣٣٨,٥٨٦٣٣١,١٠٦١٧٤,٣٩٤١٧٠,٢٥٤رواتب وأجور ومصاریف ذات عالقة
٣١٤,٨٦٩٢٩٧,٥٨٣١٦٢,٩٠٥١٤٨,٧٤٦استهالك موجودات ثابتة

١٨٤,٩٥١١٦٨,٩٥٥٩٥,٥٦٢٨٥,٤٨٥استهالك عقارات استثماریة
١٧٦,٦٩٨١٦٢,٨٩٣٨٢,٤٠٣٨٠,٦٣٣مصاریف مبیعات وتسویق

١٣٨,٧١٥١٢٩,٩٨٠٧٠,٥٩٨٦٣,٤٦٢مصاریف إدارة عقارات
٢٧,٨١٥٥٠,٦٦٨٩,٢٣٣٤٨,٨٥٤مصاریف ما قبل التشغیل

٣١٩,٤١٣٢٤٢,٤٨٩١٣١,٨٩٨١٢٥,٧٤٤مصاریف أخرى

١,٥٠١,٠٤٧١,٣٨٣,٦٧٤٧٢٦,٩٩٣٧٢٣,١٧٨



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٣

التمویلدخل-٧
فيالثالثة أشهر المنتهیةفينتهیةالستة أشهر الم

یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٢٨,٤٣٣١٤١,٣١٦٦١,٤٢٦٧٣,٤٠٠دخل تمویل عن ودائع ثابتة لدى البنوك
٢٠٠,٣٥٠٢٣٢,٨٠٣١١٠,١٨٧١٤٠,٩٧٥دخل تمویل آخر

٢٨,٧٨٣٣٣٧٤,١١٩١٧١,٦١٣٢١٤,٣٧٥

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق-٨
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

٥,٥٧٠٨,٦٥٧نقد في الصندوق
٨,٩١٤,٢٥٥٧,٤٦٥,٦١٣ودائع تحت الطلبجاریة و حسابات 

٨٩٢٩,٧٥١,٤٨٦,٨٣٠أشهر٣ودائع ثابتة تستحق خالل 

٩,٨٤٩,٥٨٣٨,٩٦١,١٠٠النقدیة وشبه النقدیة

٨١,٧٣٢٨٧,٤٦٢)٢٢و ١٦ودائع تحت الرهن (إیضاح 
٦,٣١٧,٣٩٥٨,٢٣٩,٩٧٣أشهر٣بعدودائع ثابتة تستحق 

١٦,٢٤٨,٧١٠١٧,٢٨٨,٥٣٥

األرصدة لدى البنوك والنقد المتواجد:
١٥,١٩٠,٤٢٨١٥,٩٦٥,٩٠٤داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١,٠٥٨,٢٨٢١,٣٢٢,٦٣١خارج اإلمارات العربیة المتحدة

١٦,٢٤٨,٧١٠١٧,٢٨٨,٥٣٥

بالعمالت التالیة:في الصندوق مصنفةاألرصدة لدى البنوك والنقد إن 
١٥,١٩٠,٤٢٨١٥,٩٦٥,٩٠٤ةدرهم اإلمارات العربیة المتحد

٧٠٤,٥٥١٦١٨,٧٩٤الجنیه المصري
١٢٤,٧٣٥١٢٨,٤٥٣ال السعوديـالری

٩١,٤٣٤١١٧,٣٠٧الهندیةالروبیة
٦٣,٥٠٢٤٠٤,٠٩٩الدوالر األمریكي
٣٧,٠١٥٢٥,٥٤١الدرهم المغربي
٣٧,٠٤٥٢٨,٤٣٧عمالت أخرى

١٦,٢٤٨,٧١٠١٧,٢٨٨,٥٣٥



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٤

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق (تتمة)-٨

السائدة على الودائع البنكیة. إن الودائع الثابتة قصیرة األجـل مودعـة لفتـرات المعدالتفوائد بأسعار متغیرة حسب یحققالنقد لدى البنوكإن
السـائدة علـى المعـدالتفوائـد حسـب وتحقـق،بین یوم واحد وثالثة أشهر، وذلـك یعتمـد علـى المتطلبـات النقدیـة الفوریـة للمجموعـةمختلفة ما

ة.الودائع قصیرة األجل المعنی

٪١,٣٠بــین -٢٠١٦دیســمبر ٣١(ســنویًا٪٢,٨و%١,٣فوائــد بنســب مــا بــین تحقــقثالثــة أشــهر بعــدتســتحق والتــي إن الودائــع الثابتــة 
).سنویًا٪٢,٨و

–٢٠١٦دیســمبر ٣١ألــف درهــم (١٥,٣٧٩إن األرصــدة لــدى البنــوك المحــتفظ بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربیــة المتحــدة تشــتمل علــى مبلــغ 
سوریا.فيألف درهم)، مخصصة لالستثمارات في مشروع١٥,٨٤٩

ألـف درهـم) ٩,٦٣٧,٥٨٦–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ألـف درهـم (١٠,٦٣٥,٨٠٥یتطلب من الشركة االحتفاظ بـبعض الودائـع/ األرصـدة بمبلـغ 
ارات لغـرض التطـویر والتـي تـم المسـتلمة مـن العمـالء مقابـل بیـع عقـمقدمـةالغیـر مطالـب بهـا والـدفعات توزیعـات أربـاحلدى بنوك من أجـل 

. هذه الوادئع/ األرصدة غیر مرهونة.ضمانحساباتإیداعها في 

فواتیربهاصدرتلمالتيمدینةالذممالو تجاریونالمدینونال-٩

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

تجاریونالمدینونال
١,٢٨٩,٧٥٩١,٠٧٢,٤٥٢، صافيشهرًا١٢خالل ذمم مدینة تستحق

فواتیربهاصدرتلمالتيمدینةالذممال
١,٠٦٩,٩٧٧١,٣٠٦,٤٧٣شهرًا١٢تستحق خالل فواتیربهایصدرلممدینةذمم
٣١١,٢٤٥٣١٢,٦٤١، صافيشهرًا١٢بعدتستحق فواتیربهایصدرلممدینةذمم

١,٣٨١,٢٢٢١,٦١٩,١١٤

٢,٦٧٠,٩٨١٢,٦٩١,٥٦٦فواتیربهایصدرلمالتيمدینةالذممالو تجاریونلامدینونإجمالي ال

ألــف درهـم) تتعلـق بمخصــص ١٣٣,٠٩٨–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ألـف درهـم (١٤٠,٦٨٤مبلــغ إن الـذمم المدینـة التجاریـة أعــاله بعـد خصـم 
٩٠المستحقة منذ أمد ألكثـر مـنو ة المشكوك في تحصیلها للدیون المشكوك في تحصیلها وتمثل أفضل تقدیرات اإلدارة للذمم المدینة التجاری

یومًا. تعتبر جمیع الذمم المدینة األخرى قابلة للتحصیل.



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٥

األخرىمقدمًاالمدفوعةوالمصاریفوالتأمیناتوالمدینونالموجودات-١٠

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

١,٩٧٩,٦١٧١,٨٠٨,١٠١وآخرینولینللمقامقدمةدفعات 
١,٧١٢,٤٠١٩٩٩,١١٩بموجب اتفاقیات التطویر المشتركةمبالغ قابلة للتحصیل

(تشتمل على اإلیجارات من عقود اإلیجار  مصاریف مدفوعة مقدمًا
١,١٦٣,٠١٦١,١٧٢,٧٨٠المدفوعة مقدمًا)

١,٠٨٤,٦٩٢١,٠٧٣,٨٤٧)١الحصص غیر المسیطرة (من قابلة للتحصیلمبالغ 
٦٨٣,٩٣٣٥٩٩,١٨٧ضریبة القیمة المضافة القابلة للتحصیل

٦٤٥,٦٦٥٤٩٦,٨٠٥)٢(المؤجلةالمبیعاتعمولة
٦٧٨,٩٢٤-أرصدة مطالبات التأمین المدینة

١٦١,٢٩٢١٧٩,٧٩٢أراضيتأمینات الستحواذ
١١٧,٦٩٥١٤٤,٩٠٧المالكینجمعیاتمنمدینةذمم

٨٤,٣٣٤٦٨,٠٤٧قطاع األعمال الخاص بالضیافة والتجزئة–المخزون 
٦٩,٠٧٧٦٨,٥٤٣موجودات ضریبة دخل مؤجلة

٥٧,٠٧٠٥١,٤٨١القبضمستحقةفوائد
٥٦٥,٢٩٣٦٤٥٤٢,٥أخرىذمم مدینة ودائع و 

٨,٣٢٤,٠٨٥٧,٨٨٤,٠٩٧

:األخرىمقدمًاالمدفوعةلمصاریفواوالتأمیناتوالمدینونالموجوداتفترة استحقاق 

٤,٠٠٨,٣٢٣٤,٣٧٦,٤٧٩،شهرًا١٢خالل قابلة لالستردادمبالغ 
٤,٣١٥,٧٦٢٣,٥٠٧,٦١٨شهرًا١٢بعد قابلة لالستردادمبالغ 

٨,٣٢٤,٠٨٥٧,٨٨٤,٠٩٧

على:مسیطرةالحصص غیر القابلة للتحصیل من المبالغ تشتمل ال)١(

تترتــب مــن شــریك لشــركة تابعــة للمجموعــة، والــذي ملیــون درهــم) مســتحق٥٠٠–٢٠١٦دیســمبر ٣١(مملیــون درهــ٥٠٠مبلــغ -
ــدة بســعر علیــه هــيو ) ســنویًا٪١,٧٥زائــد ایبــوربســعر فائــدةعلیــهتترتــب-٢٠١٦دیســمبر ٣١(ســنویًا٪١,٧٥زائــد ایبــورفائ

.٢٠٢٠سنةفي ةمستحق

إعمـار إم شـركةضـمنمجموعـة مروجـة أخـرى مـن ) مسـتحقملیـون درهـم٣٨٥–٢٠١٦دیسـمبر ٣١(ملیـون درهـم٤٠٥مبلغ -
.٢٠١٩سنةفي ةمستحقو سنویًا٪١١,٢٥بنسبةفائدة تترتب علیه، والذي نفصالاالخطةلوفقًاجي إف الند لیمتد

اســتیفاءؤهــا علــى مــدى فتــرة مــع العمــالء وٕاطفابــالعقودأو الوفــاء علــىللحصــول) أجلــت المجموعــة مصــاریف عمولــة المبیعــات المتكبــدة ٢(
.، إن وجدتداءاألالتزامات 



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٦

عقارات لغرض التطویر-١١
٢٠١٧یونیو ٣٠

ألف درهم

٣٢,٤٥٦,٣٩٣(مدققة)الفترة الرصید في بدایة 
٣,٤١٧,٧٦٥الفترة: تكلفة مصروفة خالل زائدًا
٤٩٣,٦٣٩فروقات تحویل العمالت األجنبیة: زائدًا
٩٦,٧١٦*ثابتةموجوداتمن: تكلفة محولة زائدًا

)٢,٨٧٦,٥٥٥(، صافيالفترةناقصًا: تكلفة محولة إلى تكلفة اإلیرادات خالل 
)٢١,١٢٢(ناقصًا: تكلفة محولة إلى عقارات استثماریة

٣٣,٥٦٦,٨٣٦الفترةالرصید في نهایة 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

رهمألف دألف درهم
(مدققة)

العقارات لغرض التطویر الموجودة:
١٤,٧٨٢,١٦٦١٤,١٥٠,٢٧٢داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١٨,٧٨٤,٦٧٠١٨,٣٠٦,١٢١خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٣٣,٥٦٦,٨٣٦٣٢,٤٥٦,٣٩٣

.المشروعاتى أساس االستخدام المقصود من هذه علالمشروعالموجودات الثابتة إلىالمجموعة بتحویل تكالیف معینة منقامت* 

األوراق المالیةستثمارات في اال-١٢
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

٩٥٩,٩٤٤٩٠٩,٧٤٠)١(األخرىبنود الدخل الشامل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل 
٨٩١,٤٢٤٧١٠,٣٦٨فة المطفأهالموجودات المالیة بالتكل

١,٨٥١,٣٦٨١,٦٢٠,١٠٨

:االستثمار في أوراق مالیة
٨٤٣,٤٦٣٨٠٩,٤٨٨داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١,٠٠٧,٩٠٥٨١٠,٦٢٠خارج اإلمارات العربیة المتحدة

١,٨٥١,٣٦٨١,٦٢٠,١٠٨

العادلـةبالقیمـةمسـجلةللتحویـلقابلـةطارئـةأداةبنـود الـدخل الشـامل األخـرى علـىخـاللمـنالعادلـةبالقیمـةمالیـةالموجـوداتتشمل ال) ١(
)).١(١٣إیضاحراجع) (درهمألف٥,٧٣٧–٢٠١٦دیسمبر٣١(درهمألف٥,٧٣٧بمبلغ



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٧

(تتمة)االستثمارات في األوراق المالیة-١٢

تسلسل القیمة العادلة
بنــود الــدخل الشــامل دیــد واإلفصــاح عــن القیمـة العادلــة للموجــودات المالیـة بالقیمــة العادلــة مــن خـالل تسـتخدم المجموعــة التسلســل التـالي للتح

عن طریق أسالیب التقییم:األخرى
المستوىالمستوى المستوى

الثالثالثانياألولالمجموع
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٧٩٥٩,٩٤٤٨٣,٥١٣٨,٩٩٢٨٤٢٧,٤٣٩یونیو ٣٠

٩٠٩,٧٤٠٩٠,١٣٤٧٩٢,١٦٧٢٧,٤٣٩(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١

بنـد قیمـة تكـون عـادة عبـارة عـن صـافي بتحدید قیمة استردادها والتـي افي االستثمارات في أوراق مالیة قد تم اشتقاقه٢المستوى تقییمات إن 
للحصة الواحدة في الشركات المستثمر فیها.الموجودات

.الفترةوجد هناك تحویالت بین المستوى األول والثاني خالل ال ت

والمشاریع المشتركةالقروض للشركات الشقیقة-١٣
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

١٠٤,٢١٤١٠٤,٢١٥)١(أمالك للتمویل ش.م.ع
٢٠١,٦٦٩١٧,٧٣١دي دبلیو سي ش.ذ.م.مالجنوبدبيإعمار
٨٢,٣٩٧٢٤,٨٧٢اعمار ش.ذ.م.مدابلیو تي سي دي 

٧,٣٤١٦,٨٩١أخرىومشاریع مشتركةشركات شقیقة

٣٩٥,٦٢١١٥٣,٧٠٩

قبـلمـنسـدادهتـممـن القـرضاألصـليالمبلغمن٪٢٠نسبةتم سداد ، ٢٠١٤سنةالمبرمة فيالهیكلةإعادةاتفاقیةلشروطوفقًا)١(
٪٢ربــحمعــدلهیــیترتــب عل، ســنة١٢بعــدســتحقیاألجــلطویــلتســهیلإلــى٪٦٥هیكلــةإعــادةتــم و ،٢٠١٤فــي أمــالكشــركة
.سنة١٢مدتهاللتحویلقابلةطارئةأداةإلىتهاهیكلتم إعادة٪١٥وسنویًا

للمعیــار ًاوفقــبنــود الــدخل الشــامل األخــرىخــاللمــنالعادلــةبالقیمــةمركبــةمالیــةكــأداةســجلتللتحویــلقابلــةالطارئــةالداةاألان
سـنویًا٪١٥أمـالكشـركة لللتحویـلقابلـةالطارئـةالداةلـألالعادلـةلقیمـةلیبلـغ معـدل الخصـم. ٩إلعداد التقاریر المالیـة رقـم الدولي
بنـود الـدخل خاللمنالمالیةالموجوداتدراجها ضمن وتم إ)درهمألف٥,٧٣٧–٢٠١٦دیسمبر٣١(درهمألف٥,٧٣٧بمبلغ 

اســتحقاقها التــي ســیتم و ســنویًا٪١الطارئــة القابلــة للتحویــل تســدید عینــي بنســبة داة تتحمــل األ).١٢إیضــاحراجــع(الشــامل األخــرى
.مدة االستحقاقفي نهایة تدفع ، وسوف سنویًا



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٨

والمشاریع المشتركةاالستثمارات في الشركات الشقیقة-١٤
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة) 

٢,٥٨٤,٠٩٥٢,٥٨٧,٧٧٩متداولة–(شركة مساهمة سعودیة) ر المدینة االقتصادیة إعما
٧٠٦,٨٠٦٧١٠,٧٨٣)٣متداولة (–أمالك للتمویل ش.م.ع 

٤٦٩,٣٤٠٤٦٢,٦٦٤إعمار بوادي ذ.م.م
٣٣١,٦٥١٣٤٩,٠٢٧تیرنر انترناشیونال الشرق األوسط المحدودة

٣١٩,٢٢٨٢٥٦,٢٥٧یلیري أنونیم شیركتيإیكو تیمالي باركالر توریزم إیسلیتم
١٤٢,١٢٠١٣٦,٨٦٥ش.م.خواالستثمارةإعمار للصناع

١٣٤,٢٧٩١٣٦,٦١٧میراج لیجر اند دیفلوبمنت انك
١١٦,٨٣١١١٨,٤٣٤شركة البحر المیت للسیاحة واالستثمار العقاري

٣٠٢,٢٨٤١٠٥,٠٠٨أخرى

٥,١٠٦,٦٣٤٤,٨٦٣,٤٣٤

:الهامةالمشتركةوالمشاریعالزمیلةالشركاتفيالتالیةالملكیةحصةةالمجموعلدى

٢٠١٧٢٠١٦بلد التأسیس
%٣٠,٥٩%٣٠,٥٩السعودیةمتداولة–إعمار المدینة االقتصادیة (شركة مساهمة سعودیة) 

%٤٨,٠٨%٤٨,٠٨األمارات)٣متداولة (–أمالك للتمویل ش.م.ع 
%٤٠,٠٠%٤٠,٠٠األماراتش.م.خارواالستثمةإعمار للصناع

%٢٩,٣٣%٢٩,٣٣األردنالعقاريواالستثمارللسیاحةالمیتالبحرشركة
%٦٥,٠٠%٦٥,٠٠جزر العذراء البریطانیةمیراج لیجر اند دیفلوبمنت انك

%٥٠,٠٠%٥٠,٠٠األماراتإعمار بوادي ذ.م.م
%٥٦,٠٠%٦٥,٠٠ماراتاألتیرنر انترناشیونال الشرق األوسط المحدودة

%٥٠,٠٠%٥٠,٠٠تركیاإیكو تیمالي باركالر توریزم إیسلیتمیلیري أنونیم شیركتي
%٥٠,٠٠%٥٠,٠٠األماراتدي دبلیو سي ش.ذ.م.مالجنوبدبيإعمار
%٥٠,٠٠%٥٠,٠٠األماراتاعمار ش.ذ.م.مدابلیو تي سي دي 

-%٥٠,٠٠األماراتزعبیل سكویر ذ.م.م

واآلخرونلدائنون التجاریون ا-١٥
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)

٣,٨٧٢,١٢٥٣,٩٦٥,٣٧١مستحقات ومخصصات تكلفة عقود المشاریع
٢,٣٠٥,٣٥٤٢,١٩٦,٩٧٤ضریبة دخل مؤجلة مستحقة الدفع

٧٥٠,٥٤٦٨٧٨,٦٨٨دائنون تجاریون
٤٧٦,٩٠٠٥٩١,٤٥٤دائنون لشراء أراضي

٤٧٦,٤٢٣٤٧٧,٨٦٣للحصص غیر المسیطرةالدفع مبالغ مستحقة 
٢٩٧,٦٨٢٣٠١,٥٢٤أرباح مستحقة الدفعتوزیعات 

٦١,٢٩٠٨٠,٠٥٠ضریبة دخل مستحقة الدفع
٢٤,٤١٣٢٣,٣٦٢مطلوبات طارئة ناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة

٦٠٢,٨٦٨,٤٢,٧٨٨,٢٥٦دائنون آخرون ومبالغ مستحقة الدفع

١٩٣,١١,١٣٣١١,٣٠٣,٥٤٢



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٣٩

القروض والسلفیات التي تترتب علیها فوائد-١٦
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة) 

١٠,٠٦٨,٩٨٧٦,٩١٤,٩٠٩السنةالفترة/الرصید في بدایة 
٩٦٧,٤٨٨-استحواذ على شركة تابعة، صافي: زائدًا
٨٨١,١٧٥٣,١١٧,٢٥٤السنةالفترة/: سلفیات مسحوبة خاللزائدًا

)٩٣٠,٦٦٤()٤٩٥,٢٤٩(السنةالفترة/: سلفیات مسددة خاللناقصًا

١٠,٤٥٤,٩١٣١٠,٠٦٨,٩٨٧السنةالفترة/الرصید في نهایة
)٣٢,٨٢٢()٢٩,١٧٠(: الجزء غیر المطفأ من التكالیف المباشرةناقصًا

١٠,٤٢٥,٧٤٣١٠,٠٣٦,١٦٥السنةالفترة/نهایةوض والسلفیات التي تترتب علیها فوائد فيصافي القر 

:وتستحقترتب علیها فوائد تالقروض والسلفیات التي 
١,٦١٤,٥٨٦٧٢٨,٢٢٦شهرًا١٢خالل 

٨,٨١١,١٥٧٩,٣٠٧,٩٣٩شهرًا١٢بعد 

١٠,٤٢٥,٧٤٣,١٦٥١٠,٠٣٦السنةالفترة/الرصید في نهایة

:الموجودةترتب علیها فوائد تالقروض والسلفیات التي 
٥,٥٦٦,٨٢١٥,٤٦٣,١٨٠اإلمارات العربیة المتحدةدولة داخل 
٤,٨٥٨,٩٢٢٤,٥٧٢,٩٨٥اإلمارات العربیة المتحدةدولة خارج 

١٠,٤٢٥,٧٤٣١٠,٠٣٦,١٦٥

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

مضمونة

ـــغ - ـــف درهـــم) مضـــمون مقابـــل بعـــض ١,٨٣٦,٥٠٠ألـــف دوالر أمریكـــي (٥٠٠,٠٠٠تســـهیالت تمویـــل مشـــتركة بمبل العقـــارات أل
و ٪١,٧٥المملوكــة مــن قبــل المجموعــة فــي تركیــا وتترتــب علیــه فوائــد حســب ســعر الیبــور زائــدًااالســتثماریة یســتحق الســدادســنویًا

.٢٠١٩في سنة بالكامل

ألــف درهــم) مــن بنــك تجــاري مضــمون مقابــل بعــض الموجــودات فــي لبنــان ٥٧,٥٣٤ألــف دوالر أمریكــي (١٥,٦٦٤بمبلــغ قــرض-
و ٪٧,٥و٪٦,٥وتترتب علیه فوائد بنسبة تتراوح بین  .٢٠١٨في سنة یستحق السدادسنویًا

تجــاري مضــمون مقابــل بعــض الموجــودات فــي لبنــان ألــف درهــم) مــن بنــك ٤٧,٠٣٦ألــف دوالر أمریكــي (١٢,٨٠٦بمبلــغ قــرض-
و %٣,٧٥الي ٪١,٠٧٥بنسبة تتراوحوتترتب علیه فوائد .٢٠٢٠في سنة یستحق السدادسنویًا



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤٠

القروض والسلفیات التي تترتب علیها فوائد (تتمة)-١٦

)تتمة(مضمونة

ات فـي اإلمـارات العربیـة المتحـدة وتترتـب علیـه درهم من بنك تجـاري مضـمون مقابـل بعـض الموجـودألف٥٠٠,٠٠٠بمبلغقرض-
و ٪١,٧٥ایبور زائدًابسعرفوائد  .بالكاملالقرضهذاسدادتمالتقریر،تاریخلالحقًا.٢٠٢٠في سنة یستحق السدادسنویًا

مـن بنـك تجـاري مضـمون مقابـلألـف درهـم ٧٥٠,٠٠٠یمثـل سـحب جزئـي مـن تسـهیل القـرض البـالغ درهـم ألـف٤١٢,٩١٦مبلغ-
و ٪٢,٥ایبــور زائــدًابســعربعــض الموجــودات فــي اإلمــارات العربیــة المتحــدة وتترتــب علیــه فوائــد  فــي ســنة یســتحق الســدادســنویًا

٢٠٢٦.

مضـمون مقابـل بعـض ة ومؤسسات مالیة ك تجاریو من بنألف درهم) ٩٣٦,٢٤٤روبیة هندیة (ألف١٦,٤٧١,٥٦٩مبلغقروض ب-
.٢٠٢٢في سنة تستحق السدادو سنویًا%١١,٢٥إلى ٪٥,٥تتراوح منئد فوااوتترتب علیهالهندالموجودات في 

غیر مضمونة

ألف درهم) مـن تسـهیل ٤,٥٩١,٢٥٠ألف دوالر أمریكي (١,٢٥٠,٠٠٠، قامت المجموعة بسحب جزئي بمبلغ ٢٠١٤سنة خالل -
تركة فــي دولــة اإلمــارات العربیــة مشــترك ("التســهیل المشــترك") تــم الحصــول علیــه مــن بنــوك تجاریــة مشــإســالميتمویــل مرابحــة 

ألــف درهــم بعــد تنزیــل ٤,٥٦٢,٠٨٠بمبلــغ المــوجزةالمرحلیــةالموحــدةالمتحــدة. تــم عــرض التســهیل المشــترك فــي البیانــات المالیــة
العائدة له مباشرة. إن التسـهیل المشـترك غیـر مضـمون ویترتـب علیـه معـدل ربـح بسـعر لیبـور زائـد الغیر مطفأةتكالیف المعامالت

–٢٠١٦دیســمبر ٣١(ألــف درهــم ٣٥,٢٨٧. لــدى البنــك رهــن بمبلــغ ٢٠٢١ویســتحق الســداد بالكامــل فــي ســنة ســنویًا٪١,٧٥
) مقابل الفائدة المستحقة.٨راجع إیضاح (ألف درهم) ٣١,٨٩٧

یبور زائـدًاوتترتـب علیـه فوائـد حسـب كـاةك تجاریـو ألـف درهـم) مـن بنـ٨٠,٢٢٥ألـف روبیـة باكسـتانیة (٢,٢٩٢,١٤٣بمبلغ قرض-
.٢٠١٧سنة فيویستحق السداد سنویًا٪٠,١٥و٪٠,١٠بنسبة تتراوح بین 

ألـف درهـم) مـن بنـك تجـاري وتترتـب علیـه فوائـد حسـب كـایبور زائـدًا١٣٧,٣٧٨ألف روبیة باكسـتانیة (٣,٩٢٥,٠٨٦قرض بمبلغ-
ویستحق السداد ٪٠,١٠ .٢٠١٧سنة فيبالكامل سنویًا

ترتـب علیـه فوائـد بنسـبة تألف درهم) یمثل تسهیالت تمویل من بنوك تجاریة في مصـر و ١,١٤١صري (ألف جنیه م٥,٦٢٨مبلغ-
.٢٠٢٠بحلول سنة یستحق السدادو معدل كوریدور البنك المركزي المصريزائدًا٪١,٥٠منتتراوح 

ترتــب علیــه فوائــد تر و ألــف درهــم) یمثــل تســهیالت تمویــل مــن بنــوك تجاریــة فــي مصــ٦,١٣٤ألــف جنیــه مصــري (٣٠,٢٥٧مبلــغ-
.٢٠٢١بحلول سنة یستحق السدادو معدل كوریدور البنك المركزي المصريزائدًا%ٌ ١,٠٠منبنسبة تتراوح 

لیبـوربسـعر وتترتـب علیـه فوائـد تركیـافـي ةك تجاریـو ألف درهم) من بنـ٦٦١,١٤٠ألف دوالر أمریكي (١٨٠,٠٠٠بمبلغ قروض-
و %١,٣٠زائدًا .٢٠١٨سنة بحلولستحق السدادتسنویًا

وتترتـب علیـه فوائـد بنسـبة تتـراوح لبنـانفـي ةك تجاریـو ألـف درهـم) مـن بنـ٢٦٤,٤٥٥ألف دوالر أمریكـي (٧٢,٠٠٠بمبلغ قروض-
و ٪٣,٢٥و٪٢,٢٨بین  .٢٠١٨سنة بحلولیستحق السدادسنویًا

سـنویًا%١بسعر سیبور زائدًاه فوائدألف درهم) من بنك تجاري وتترتب علی٢٤,٥٠٠(ریـال سعوديألف ٢٥,٠٠٠قرض بمبلغ -
.٢٠١٨سنة خالل ویستحق السداد 

ألـــــف دوالر أمریكـــــي ٥٠٠,٠٠٠مثـــــل ســــحب جزئـــــي مـــــن مبلــــغ یألــــف درهـــــم) ٩١,٨٢٥ألـــــف دوالر أمریكـــــي (٢٥,٠٠٠مبلــــغ -
فـي دولـة اإلمـارات تم الحصول علیها مـن بنـوك تجاریـة مشـتركة ("التسهیل")ألف درهم) تسهیالت ائتمانیة متجددة١,٨٣٦,٥٠٠(

وتسـتحق السـداد ٪١,٣٥إلـى ٪١,٢٥العربیـة المتحـدة وتترتـب علـى هـذه التسـهیالت فوائـد حسـب سـعر الیبـور زائـدًا بحلــولسـنویًا
.٢٠٢٠سنة 

تتـراوح مـنفوائد اوتترتب علیهة في الهندك تجاریو من بنألف درهم) ٨٠٦,٦٣٤روبیة هندیة (ألف١٤,١٩١,٣٠٩مبلغقروض ب-
ــدیها رهــن بمبلــغ .٢٠٢٢فــي ســنة تســتحق الســدادو ســنویًا٪٩,٣٥إلــى ٪٧,٩٥ دیســمبر ٣١(ألــف درهــم ٣٦,٣٠٩وٕان البنــوك ل
التسهیالت.مختلف) مقابل ٨) (انظر إیضاح ألف درهم٥٥,٥٦٥–٢٠١٦



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤١

صكـوك-١٧

أ) إعمار صكوك لیمتد:(

بالكامــل مملوكــةمحــدودة مســجلة فــي جــزر كایمــان وشــركة تابعــةإن شــركة إعمــار صــكوك لیمتــد ("الُمصــدر")، وهــي شــركة ذات مســؤولیة
للمجموعة، قامـت بتأسـیس برنـامج إصـدار شـهادات أمانـة ("البرنـامج") الـذي بموجبـه یجـوز للُمصـدر مـن وقـت ألخـر إصـدار شـهادات أمانـة 

.ألف درهم) في شكل سلسلة من شهادات األمانة٧,٣٤٦,٠٠٠ألف دوالر أمریكي (٢,٠٠٠,٠٠٠لغایة 

:٢السلسلة 
ـــة مـــن شـــهادات أمانـــة ("الصـــكوك ٢٠١٢یولیـــو ١٨فـــي  ـــغ ٢، قـــام الُمصـــدر بإصـــدار السلســـة الثانی ألـــف دوالر أمریكـــي ٥٠٠,٠٠٠") بمبل

ویترتـب علـى ٢٠١٩في بورصة ناسـداك دبـي، وتسـتحق السـداد فـي عـام ٢ألف درهم) بموجب البرنامج. تم إدراج الصكوك ١,٨٣٦,٥٠٠(
ویتوجـب سـدادها علـى أسـاس نصـف سـنوي. إن القیمـة المدرجـة للصـكوك ٪٦,٤یعات أرباح بنسبة معدل توز ٢الصكوك  هـي كمـا ٢سنویًا

یلي:

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة) 

١,٨٣٢,٠٤٦٨٣١,٠٦٠,١كما في نهایة الفترة / السنةالصكوكبند مطلوبات

:٣السلسلة 
ألــف دوالر أمریكــي ٧٥٠,٠٠٠") بمبلــغ ٣، قــام الُمصــدر بإصــدار السلســة الثالثــة مــن شــهادات أمانــة ("الصــكوك ٢٠١٦ر ســبتمب١٥فــي 

ویترتـب علـى ٢٠٢٦في بورصة ناسداك دبـي، وتسـتحق السـداد فـي سـنة ٣ألف درهم) بموجب البرنامج. تم إدراج الصكوك ٢,٧٥٤,٧٥٠(
ویتوجب سدادها على أساس نصف سنوي. إن القیمـة المدرجـة للصـكوك س٪٣,٦٤معدل توزیعات أرباح بنسبة ٣الصكوك  هـي كمـا ٣نویًا

یلي:

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

٦٥٤,٢,٧٤٥٢,٧٤٥,٢٤٣الصكوك كما في نهایة الفترة / السنةبند مطلوبات 

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

ألــف دوالر أمریكــي ٧٥٠,٠٠٠بمبلــغ") الصــكوك("أمانــةشــهادات")المصــدر("لیمتــدصــكوكجــيامايأصــدرت،٢٠١٤یونیــو١٨فــي
جــيامايلشـركةبالكامــلمملوكـةتابعــةوشـركةكایمــانجـزرفــيمسـجلةةمحــدودةولیؤ مسـذاتةشــركهـيو ،ألـف درهــم)٢,٧٥٤,٧٥٠(

توزیعـات أربـاح معـدل. ویترتـب علـى الصـكوك٢٠٢٤رصة ناسداك دبـي، وتسـتحق السـداد فـي عـام تم إدراج الصكوك في بو . لیمتدصكوك
ویتوجب سدادها على أساس نصف سنوي. إن القیمة المدرجة للصكوك هي كما یلي:٪٤,٦بنسبة سنویًا
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صكـوك (تتمة)-١٧

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

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

٢,٧٣٨,٦٩٥٢,٧٣٧,٧٣٤بند مطلوبات الصكوك كما في نهایة الفترة / السنة

كما یلي:بند مطلوبات الصكوك هوإن إجمالي 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

صكوك لیمتد:إعمار 
٢١,٨٣٢,٠٤٦١,٨٣١,٠٦٠السلسلة-
٣٢,٧٤٥,٦٥٤٢,٧٤٥,٢٤٣السلسلة -

صكوك لیمتد:اي ام جي
٦٩٥,٢,٧٣٨٢,٧٣٧,٧٣٤الصكوك-

٣١٦,٣٩٥,٧٧,٣١٤,٠٣٧الصكوك كما في نهایة الفترة / السنةبند مطلوبات 

رأس المال-١٨
دیسمبر٣١یونیو٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)
بواقع ٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢المصرح به: مال رأس ال درهم للسهم ١سهمًا

٧,١٥٩,٧٣٩٧,١٥٩,٧٣٩درهم للسهم)١بواقع ًاسهم٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢–٢٠١٦دیسمبر ٣١(

بواقع ٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢المصدر والمدفوع بالكامل:  درهم للسهم١سهمًا
بواقع ٧,١٥٩,٧٣٨,٨٨٢–٢٠١٦دیسمبر ٣١( ٧,١٥٩,٧٣٩٧,١٥٩,٧٣٩هم)درهم للس١سهمًا
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٤٣

االحتیاطیات-١٩
احتیاطي

احتیاطي تحویلأرباح/(خسائر)صافي عالوةاحتیاطياحتیاطياحتیاطي احتیاطي
المجموععمالت أجنبیةغیر محققةإصدارتحوطاتعامرأس المالقانوني

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
١٦,١٩٧,٠٢٩)٣,٣٤٠,٨٨٨()١,١٢٧,١٠٨(٥٧٨,٢٣٤)١٥,٠٠٨(١٥,٢٢٠,٢٤٥٣,٦٦٠٤,٨٧٧,٨٩٤(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید كما في 

٣٧,٩٧٧-٣٧,٧٢٤-٢٥٣---في احتیاطي غیر محققزیادة ال
في احتیاطي تحویل عمالتالزیادة

أجنبیة
 - - - - - -١٣٤,٦٣١١٣٤,٦٣١

مباشرةالمثبتالدخلصافي
٣٧,٧٢٤١٣٤,٦٣١١٧٢,٦٠٨-٢٥٣---الملكیةحقوقفي

١٦,٣٦٩,٦٣٧)٣,٢٠٦,٢٥٧()١,٠٨٩,٣٨٤(٥٧٨,٢٣٤)١٤,٧٥٥(٢٠١٧١٥,٢٢٠,٢٤٥٣,٦٦٠٤,٨٧٧,٨٩٤یونیو٣٠الرصید كما في 

١٦,٩٣٨,٠٦٩)٢,٠٣٣,٠٠١()١,١٦٢,٨٥٣(٥٧٨,٢٣٤)٢٢,٨٢٤(١٥,٢٢٠,٢٤٥٣,٦٦٠٤,٣٥٤,٦٠٨(مدققة)٢٠١٥سمبر دی٣١الرصید كما في 
)٥,٥٩٠(-٤٤,٢٨٦-)٤٩,٨٧٦(---في احتیاطي غیر محقق(نقص)/زیادة 

النقص في احتیاطي تحویل عمالت
)٧٠٧,١٥٩()٧٠٧,١٥٩(- - - - - - أجنبیة

المعادخسارة تحویل العمالت األجنبیة و 
عند استحواذالدخلبیانإلىتدویرها
إعمار إم جي إف الند لیمتدشركة 

------١,٣٢١,٠١٣١,٣٢١,٠١٣
مباشرةالمثبت)/الربحالخسارة(صافي

٤٤,٢٨٦٥٤٦١٣,٨٦٠٨,٢٦٤-)٤٩,٨٧٦(---الملكیةحقوقفي

١٧,٥٤٦,٣٣٣)١,٤١٩,١٤٧()١,١١٨,٥٦٧(٥٧٨,٢٣٤)٧٢,٧٠٠(٢٠١٦١٥,٢٢٠,٢٤٥٣,٦٦٠٤,٣٥٤,٦٠٨یونیو ٣٠الرصید كما في 



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
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(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤٤

أرباحتوزیعات-٢٠

الجمعیة اجتماعاء انعقادوذلك أثن٢٠١٦الواحد لسنة للسهمدرهم٠,١٥بواقععلى توزیع أرباح نقدیة مساهمي الشركةتمت الموافقة من قبل 
.٢٠١٧أبریل ١٧للشركة فيالعمومیة السنوي

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٢١

، تعتبـر األطـراف ذات العالقــة بالمجموعـة إذا كـان لــدى المجموعـة القـدرة، مباشــرة أو المــوجزةالمرحلیـةالموحـدةرض هـذه البیانـات المالیــة لغـ
الطــرف أو ممارســة تــأثیر جــوهري علیــه فــي اتخــاذ القــرارات المالیــة والتشــغیلیة أو العكــس بــالعكس، أو عنــدما علــىللســیطرةغیــر مباشــرة، 

أو منشآت أخرى.للسیطرة تخضع المجموعة والطرف  أو التأثیر الجوهري المشترك. یمكن أن تكون األطراف ذات العالقة أفرادًا

معامالت األطراف ذات العالقة
التالیة مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتیادي وبشروط متفـق علیهـا بـین الجوهریةهناك المعامالتكانت،الفترةخالل 

األطراف:
أشهر المنتهیة فيالستة

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
:والمشاریع المشتركة شقیقةالشركات ال

٤٩,٤٦٠-تمویل من قروضدخل
٣٥,٢١٤٥٧,٩١٥مصاریف تطویر عقارات

٨,٥١٢٩,٥٤٥مصاریف رأسمال
٢,٢٨٧٢,٢٢٤عالقةوذدخلإیجار من عقارات مؤجرة و دخل

٨٤٤١,٤٤٩تكالیف إیرادات
١,٣١٥١,٣٥١تمویل إسالميدخل

٥٤٢٥٩٦مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة
٥٣٨٤٨٥دخل تشغیلي آخر

٣٧-دخل آخر

عالقة:الواألطراف ذات العلیااإلدارةوموظفيةأعضاء مجلس اإلدار 
٣٨,٨٦٠٥٦,٨٧٦عالقةوذدخلإیجار من عقارات مؤجرة و دخل

٧,٢١٠١٢,٠٨٦دخل تمویل آخر
٢٠,٠٥٨٢٠,٧١٤مصاریف بیع وعمومیة وٕاداریة

٤,١١٠٩,٩٠٤تكالیف إیرادات
١٤,١٨٦١٤,٦٢٩تمویل إسالميدخل 

٢٠,٠٧٠١٩,٦١٤ترتب علیها فوائدتتكالیف تمویل على قروض وسلفیات 
٢٩٩١,١٣٥إیرادات من الضیافة

١,٨٨٥١,٠٥٤مصاریف تطویر عقارات
١٧٦٥٤دخل تشغیلي آخر

١١,٥١٣-بیع عقار



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤٥

(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٢١

أرصدة األطراف ذات العالقة
) هي كما یلي:ضمنهااألرصدةهذهالتي أدرجت الموحدالمرحليبیان المركز الماليو أرصدة األطراف ذات العالقة الجوهریة (إن 

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)

الشركات الشقیقة والمشاریع المشتركة :
٤٨,٦٤٦٣١,٢٤٨وآخرونتجاریوندائنون
١٣٥٢٦٣تجاریونمدینون

-١,٣٦٢دفعات مقدما من العمالء

واألطراف ذات العالقة:العلیااإلدارةوموظفيأعضاء مجلس اإلدارة 
٣,٦٤٥,٠٩٨٢,٧٥٤,١٢٩وقأرصدة لدى البنوك ونقد في الصند
٧٤٩,٢٤٣٧٥٢,٢٣١ئدقروض وسلفیات تترتب علیها فوا

٦٥,٢٢٣٧٢,٣٤٧عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىاستثمارات في أوراق مالیة بالقیمة ال
٣٥,١٧٠٢٢,٢٨٦ءالعمالمنمقدمةدفعات

األخرىمدینةذممموجودات و  ٦,٩١٧٣,٨٨٠وتأمینات ومصاریف مدفوعة مقدمًا
٣,٨٠٦٤,٤٤٣وآخرونتجاریوندائنون

٤,٨٢٥٣,٢٧٧مدینون تجاریون

لیاالعاإلدارةموظفيتعویضات
:یليكماالفترةالعلیا خاللاإلدارةموظفيمكافأةتكان

یونیو٣٠یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٢٠٤,٤٦٨١٨١,٢٩٧مزایا قصیرة األجل
٠٤٠,١٣٩,١٦٣مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

٥٠٨,٢١٧١٩٠,٤٦٠

).موظفًا٢١٠–٢٠١٦یونیو ٣٠(موظفًا٢٢٦خالل الفترة، بلغ عدد موظفي اإلدارة العلیا 

علیهـا وافـقحیـث٢٠١٦لسـنة دارةاإلمجلـسلتنفیـذیینالغیـرعضـاءمـن األدرهـمألـف٣٥,٣٣٠بمبلـغ مكافـأةالشـركةدفعتالفترة،خالل
.٢٠١٧أبریل١٧بتاریخ عقدالذيللشركةالسنويالعمومیةالجمعیةاجتماعفيونالمساهم

والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢

ألـــف ٢٤,٨٤٢–٢٠١٦دیســـمبر ٣١ألـــف درهـــم (٣٥٤,٨٣٥بمبلـــغ ات مســـتندیةاعتمـــادو مالیـــةضـــماناتأصـــدرت المجموعـــة .١
درهم)

) ككفالـة عـن خطـاب ضـمان درهـمألـف٥,٠٠٠–٢٠١٦دیسـمبر٣١ألـف درهـم (٥,٠٠٠أصدرت المجموعة كفالة مالیة بمبلغ .٢
صدار رخصة تجاریة من حكومة دبي.صادر عن أحد البنوك التجاریة إل



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤٦

(تتمة)والمطلوبات الطارئةالضمانات-٢٢

كضـــمان عـــن األداء )درهـــمألـــف٣,٢٨٧–٢٠١٦دیســـمبر٣١(ألـــف درهـــم ٣,٢٨٧أصـــدرت المجموعـــة كفالـــة مالیـــة بمبلـــغ .٣
بخصوص تنفیذ المجموعة اللتزاماتها التعاقدیة.

إلـى مؤسسـة )درهـمألـف٤,٢٠٨,٨١٨–٢٠١٦دیسـمبر٣١(ألـف درهـم ٤,٧٨٠,١٦٥مالیـة بمبلـغ ضـمانةأصدرت المجموعة .٤
التنظیم العقاري في دبي كضمان عن مشاریعها الجدیدة بموجب األنظمة الخاصة بمؤسسة التنظیم العقاري.

لتجاریـة ألحـد البنـوك ا)درهـمألـف٧٣,٤٦٠–٢٠١٦دیسـمبر٣١(ألـف درهـم ٧٣,٤٦٠بمبلـغ تجاریـةأصدرت المجموعة كفالـة.٥
ككفالة عن ضمانات صادرة من البنك بالنیابة عن المشروع المشترك للمجموعة.

ســلطاتعــدة إلــى)درهــمألــف ١١٥,٠٧٨–٢٠١٦دیســمبر٣١(درهــمألــف ١٠٨,٥٨٩بمبلــغ أداءضــمانالمجموعــةأصــدرت .٦
.مشاریعهافیما یخص الهندفيحكومیة

ءال شـي–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ألف جرهم) (١٠,١٣٦ألف جنیه مصري ( ٥٠,٠٠٠بمبلغبنكيضمانبتقدیمالمجموعةقامت.٧
١٠,١٣٦ألـف جنیـه مصـري (٥٠,٠٠٠. لدى البنك رهن بقیمـة هااتمشروععن احدى مصرفيحكومیةجهةإلىجنیه مصري)

) لهذا الضمان البنكي.٨ألف درهم) (إیضاح 

لیمتــد وهــي شــریك فــي مشــروع مشــترك فــي بعــض مــن الشــركات التابعــة اندستریـــال انفراستكشــر كوربوریشــن انــدرا بــرادیششــركة أصــدرت 
إعمـار إم شـركةللمجموعة في الهند، إشعار قانوني للشركة لوقـف بعـض مـن أعمـال تطـویر واتفاقیـات اإلدارة التنفیذیـة والتـي تـم إبرامهـا بـین 

ب برایفـت لیمتـد وهـي مشـروع مشـترك للمجموعـة مـع وشركة إعمار هیلز تاون شیب برایفت لیمتد (شركة إعمار هیلز تاون شیجي إف الند 
اندستریــال انفراستكشــر كوربوریشـن لیمتــد دعــوى انـدرا بــرادیشاندستریـــال انفراستكشـر كوربوریشــن لیمتـد). وأقامــت شــركة انــدرا بـرادیششـركة 

شــاط متعلــق بهــذه المشـــاریع. ألي نإعمــار إم جــي إف النــد لیمتــدشــركةلوقـــف إعمــار إم جــي إف النــد لیمتــدشــركةقضــائیة أخــرى ضــد 
وتخصــیص اســتحواذوجــود مخالفــات فــي لأطــراف ثالثــة مــن قبــل ضــد المجموعــة مرفوعــةكانــت هنــاك بعــض الــدعاوى باإلضــافة إلــى ذلــك، 

األراضي.

مــع جمیــع األطــ یجــب أن تــتم تســویتها ودیــًا علــى المشــورة القانونیــة، أن كافــة القضــایا المــذكورة آنفــًا راف بموجــب قــرار تــرى المجموعــة، بنــاًء
آللیـة تسـویة المنازعـات المنصــوص علیهـا بموجـب قـانون ١٩٩٦التسـویة والتحكـیم الصـادر سـنة  لتمكـین تطـویر البنیــة انـدرا بـرادیشأو وفقـًا

واســتنادا إلــى ریثمــا یــتم االنتهــاء مــن اإلجــراءات القانونیــة المختلفــة الجاریــة المتعلقــة بالمشــاریع المــذكورة أعــاله،و فــي الهنــد. ٢٠٠١التحتیــة، 
وبالتالي وال یمكن تقبلها.الحقیقيالوضعإدارة المجموعة أن االدعاءات/المسائل التي أثیرت تتناقض مع ترى ، اردةو القانونیة المشورة ال

النصـرشـركةقبـلمـنللتحكـیمطلبـاتلقـتمصـرفـيوتعمـلتأسسـتللمجموعـةتابعـةشـركةوهـي،")مصـرإعمار. ("للتنمیةمصرإعمار
التحكــیمفــيالبــتسـیتمقــوي،قــانونيمركـزلــدیهاأنمــنواثقـةاإلدارة . األراضــيلبیــعالمقطـمزهــراءباتفاقیــةیتعلـقفیمــاوالتنمیــةلإلسـكان
.المجموعةعلىجوهريماليتأثیرلهیكونولنلصالحها

االلتزامات-٢٣

ألـف درهـم) ١٨,٦٨١,١٥٨–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ألـف درهـم (١٩,١٧٦,٤٧٩، كان لـدى المجموعـة التزامـات بمبلـغ ٢٠١٧یونیو٣٠في 
قیمـة هـذه االلتزامـاتألـف درهـم). تمثـل١٨,١٥٤,٠٨٧-٢٠١٦دیسـمبر ٣١ألـف درهـم (١٨,١٢١,٩٥٥وتشمل التزامات مشاریع بمبلـغ 

كـان هنـاك مطالبـات تـم تقـدیمها یخ.بعد خصم قیمة الفواتیر المقبوضة والمبالغ المستحقة في ذلك التار ٢٠١٧یونیو ٣٠العقود الصادرة في 
لـم یـتم من قبل مقاولین تتعلق بعـدة مشـاریع للمجموعـة فـي سـیاق األعمـال العادیـة والتـي مـن غیـر المتوقـع أن ینـتج عنهـا مطلوبـات جوهریـة 

.تكوین مخصص لها

) جي.اف.جــي(ال فاشــن جــروبجلوبــمــعاتفاقیــةللمجموعــةتابعــةشــركةوهــي، ع.م.شمــولزإعمــارشــركةأبرمــت،٢٠١٧مــایو٢٣فــي
االســتحواذ،ةیــالتفاقوفقــا. لهــاالتابعــةوالشــركاتجي.اف.جــيلمجموعــةبالكامــلالمملوكــةنمشــي،مجموعــةفــي٪٥١بنســبةحصــةلشــراء
.المعاملةإلتمامالسابقةالشروطفاءیاستعندشراءکمقابلمھدرألف٥٥٥،٦٧٠مبلغدفعیعلاعمار مولز ش.م.عشرکةوافقت

كمـااالسـتحواذیكتمـللـموبالتـاليمشـي،نمجموعـةعلـىاالسـتحواذعملیـةإلتمـامالسـابقةبالشروطالوفاءیتملم،٢٠١٧یونیو٣٠يفكما
فـينمشـيمجموعـةنتـائجبتوحیـدالمجموعـةتقـملـم. مشـينمجموعـةعملیـاتفيسیطرةأيالمجموعةلدىیكنولم٢٠١٧یونیو٣٠في
.الموحدةالموجزةرحلیةالمالمالیةالقوائمهذه

المجموعة كمستأجر-التزامات عقود اإلیجار التشغیلیة 
أبرمـت المجموعـة اتفاقیـات عقــود إیجـار تشـغیلیة مختلفــة للعقـارات ومرافـق المكاتـب والمعــدات. إن متوسـط أعمـار عقــود اإلیجـار هـذه یتــراوح 

المسـتقبلیة حسـب للـذمم الدائنـةة فـي عقـود اإلیجـار. إن الحـد األدنـى سنوات. ال توجد أیة قیود موضوعة من قبـل المجموعـ١٠حتى ١بین 
هي كما یلي:،غیر قابلة لإللغاءالعقود اإلیجار التشغیلیة 



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤٧

االلتزامات (تتمة)-٢٣

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة) 

١٢٢,٨٩٥١١٦,٦٧٧خالل سنة واحدة
٣١٤,٧٣٤٣٤٧,٩٥٧سنوات٥أكثر من بعد سنة ولكن لیس

٤٥٢,٤٢٨٢٣٤,٠٠٨سنوات٥أكثر من 

٨٩٠,٠٥٧٦٩٨,٦٤٢

المجموعة كمؤجر-التزامات عقود التأجیر التشغیلیة 
ار التشـغیلیة المستقبلیة حسب عقود اإلیجـللذمم المدینةأبرمت المجموعة عقود إیجار بناء على محفظة استثماراتها العقاریة. إن الحد األدنى 

غیر قابلة لإللغاء المتعاقد علیها بتاریخ التقریر لكن غیر مثبتة كذمم مدینة، هي كما یلي:ال

دیسمبر٣١یونیو٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة) 

٢,٦٠٤,٨٦٤٢,٦٨٨,٠١٤خالل سنة واحدة
٥,٤٥٧,٧٩٩٥,٠٣٦,٤٩٨سنوات٥بعد سنة ولكن لیس أكثر من 

١,٥١٨,٤٩٤١,٥٩١,١٦١أكثر من خمس سنوات

٩,٥٨١,١٥٧٩,٣١٥,٦٧٣

أنشطة التحوط-٢٤

تحوطات التدفقات النقدیة
عقـود المصنفة كتحوطـات لـدفعات مسـتقبلیة متوقعـة بموجـب مقایضة أسعار الفائدةالمجموعة ببعض عقود ، احتفظت٢٠١٧یونیو ٣٠في 

للتحـوط مقابـل عقـود مقایضـة أسـعار الفائـدةالتزامات صارمة. تـم اسـتخدام ى المجموعة نحوهاوالتي لدةالمجموعمن قبل االقتراض المبرمة
٣١(ألـف درهـم٥٠٠,٠٠٠ودوالر أمریكـيألـف ٧٢٥,٠٠٠هـولهذه العقـودالمبلغ االسميلاللتزامات الصارمة. إن أسعار الفائدةمخاطر 
).ألف درهم٥٠٠,٠٠٠ودوالر أمریكيألف ٧٢٥,٠٠٠–٢٠١٦دیسمبر

(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١یونیو ٣٠
المطلوباتالموجوداتالمطلوباتالموجودات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

عقود مقایضة أسعار الفائدة
٢٤,٣٤١-٢٥,٩١٣-القیمة العادلة



لهاشركات التابعةالشركة إعمار العقاریة (ش.م.ع) و 
)تتمة(الموحدة المرحلیة الموجزة المالیةالبیاناتاحات حول إیض

(غیر مدققة)٢٠١٧یونیو ٣٠كما في 

٤٨

(تتمة)أنشطة التحوط-٢٤

لقیمة العادلةاتسلسل 
واإلفصاح عن القیمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدیة عن طریق أسالیب التقییم:لتحدیدالتالي تخدم المجموعة التسلسلتس

المستوىالمستوى المستوى
الثالثالثانياألولالمجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
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أسلوب التقییم
الجـزء یتم احتساب القیمة الحالیة لمقایضـات أسـعار الفائـدة بتحدیـد القیمـة الحالیـة للجـزء الثابـت والجـزء المتغیـر مـن تـدفقات الفائـدة. إن قیمـة

ة الحالیة لدفعات الكوبون الثابتة. إن قیمة الجـزء المتغیـر تحـدد بالقیمـة الحالیـة لـدفعات الكوبـون المتغیـرة التـي تـم تحدیـدها الثابت تحدد بالقیم
في التواریخ المتفق علیها لكل دفعة. یتم احتساب السعر اآلجل لكل تاریخ دفعة متغیرة باستخدام منحنیات األسعار اآلجلة.

ات المالیةالقیمة العادلة لألدو -٢٥

تتألف األدوات المالیة من الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة.

األوراق المالیــة االســتثمارات فــي األرصــدة لــدى البنــوك والنقــد فــي الصــندوق والمــدینون التجــاریون و مــن الموجــودات المالیــة للمجموعــةتتــألف 
ودائــع العمــالء مــنالمطلوبــات المالیــة للمجموعــةألفذات العالقــة. وتتــوالقــروض والســلفیات والمــدینون اآلخــرون والمســتحق مــن األطــراف

الدائنة والذمم الدائنة األخرى.الدائنون والمبالغ المحتجزة والصكوك و والسلفیات التي تترتب علیها فوائدوالقروض 

ذلك.أشیر لغیردرجة بها، إال إذا إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف بصورة جوهریة عن القیمة الم


