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االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١١

ان  الموحدالشامل األخرى الدخل نود األراح أو الخسائر و ب
ةلسنة ل سم ٣١ المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح مإ مألف در ألف در

٥٥٠٠٬٩٨٨٤٨٤٬٦٠٧إيرادات من العقود مع العمالء

مة العادلة  الق ة  ن مصا الخسائر ع األدوات المال
اح أو الخسائرخالل  (١٬٦١٩)(١٬٧٨٧)١١األر

ك  وع مش عاد م ــح من اس -٢٤١٢٥٬٠١٤ال

اح  كحصة من أر وع مش قة وم ٢٤١٦٬٣٨٠٣٬٥٨٠كة شق

اح  (خسائر)  م الأر ثمارةعقارات العادل للتقي االس
( الصا )

(٢٬٠٧٥٬٦٩٨)٩٨٦٬٤٠٤

لدخل ٤٬١٠٢١٠٬٧٠٥التم

٧١١٩٬٧٠٠١٤٢٬٥٥٧خردخل آ

ة ا ف م ال (٧١٦٬٢١٨)(٣٨٢٬٠٦٣)٥ت

ةإدارة و ف ر امص (١٥٧٬٢٧٩)(٢٨٢٬٢٥١)٦عموم

ف  ال لت (٦٥٬٨٥٥)(١٢٤٬١٥٨)تم
كةالعائدةأراح  (خسائر) السنة  (٢٬٣٧٥٬٢٢٠)٦٢٬٣٢٩إ مسا ال

-٨٣٩٠٬٠١١ىلشامل األخر بنود الدخل ا

(٢٬٣٧٥٬٢٢٠)٤٥٢٬٣٤٠) للسنةالشاملة(الخسائر الدخل الشاملإجما 

م)ف للسهمــح األسا والمخفال (٠٫٥٥٤)٢٦٠٫٠١٥(در

ضاحات ل اإل ة الموحدةفقالمر ٣٢إ ١من ش انات المال ذە الب . ة جزءا من 

ات المستق ر مدقق الحسا . ١٠إ ٢ل مدرج ع الصفحات من إن تق





االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٣

ة الموحد ان التدفقات النقد ب
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

ضاح ٢٠١٨٢٠١٧إ
ش ةاأل ل شغ مطة ال مألف در ألف در

(خسائر)  )٢٬٣٧٥٬٢٢٠(٦٢٬٣٢٩السنةأراح
ة:  الت للبنود التال التعد

٨١٢٬٩٢٨١٦٬٩٤٧االستهالك
ثمارة م العادل للعقارات االس (خسائر) التقي )٦٩٨٬٠٧٥٬٢()٨٦٬٤٠٤(٩أراح

كاتحصة أراح  وع مش قة وم )٣٬٥٨٠()١٦٬٣٨٠(٤٢شق
ء الحركة ٤٥٬٩٢٧-مخصص مخزون 

لها ٢٩١٣٬٢٦٤٥٩٩مخصص ديون مشكوك  تحص
ر -)٩٬٤٢٠(١٢عكس مخصص العقارات لغرض التط

عاد منأراح  )٥٨٩(-٨موجودات ثابتةاس
ةاألدوات الممنخسائر  مة العادلةال الق

ــح والخسارة             ١١١٬٧٨٧١٬٦١٩من خالل ال
ك وع مش عاد م ــح من اس -(١٢٥٬٠١٤)ال

ل                                                                              دخل (١٠٬٧٠٥)(٤٬١٠٢)تم
ف ال لت ١٢٤٬١٥٨٦٥,٨٥٥تم

ل  ة ق ل شغ اتالخسائر ال )١٨٣٬٤٤٩()٢٦٬٨٥٤(رأس المال العاملتغ
٩٬٢٦١(٢١٢)التغ  المخزون

٩٬٨٣٦٢٢٬٣٧٨موجودات العقودالتغ  
١٥١٬٧٩٨)٥٢٬٢٨١(التغ  الذمم المدينة التجارة واألخرى

)١٨٬٥٤٧(١١٬٩٤٦من أطراف ذات عالقةةلغ المستحقاالتغ  الم
ات  ن ومطل ١١٨٬٢٢٤(١٦٬٧٠٢)العقودالتغ  الدائن التجار واآلخ

)٤٬٣٨٦(-ا أطراف ذات عالقةةلغ المستحقاالتغ  الم
ر -٤٣٬٦٢٢التغ  العقارات لغرض التط

اف )تالتغ  م الصا ة الخدمة للموظف ( )٢١٤٬٢١()٥٬٠١٧(نها
ة ل شغ شطة ال من األ ( ٨١٬٠٦٧)٣٥٬٦٦٢(صا النقد (المستخدم 

ة ثمار شطة االس األ
)١٩٬٣٢٤()١٥٬٩٩٠(٨الموجودات الثابتةإضافات إ 

ثمارة )١٩٨٬٩٠٦()٣٢٬٥٠٠(٩إضافات إ العقارات االس
ر -)٢٬٧٩٢(١٢إضافات إ العقارات لغرض التط

مة العادلة  الق ة  )١١١٬٨٧٨()٩٤٠٬٢٣٣(١١رئالخساو أح ا رخالل األمن اء أدوات مال
الغ محصلة من  مة العادلة م الق ة  ١١٣٥٩٬٤٢٢١٩٠٬٤٠٨بيع أدوات مال

٢٠٬٠٠٠-دخل توزعات أراح مقبوضة
ك وع مش عاد م الغ محصلة من اس -٥٠٠٬٠٠٠م

الغ محصلة من  عاد م ٢٠٤-موجودات ثابتةاس
٤٬١٠٢٥٬٧٧١دخل فوائد مقبوض

ة ١٠٬٤٠٧)٣١٬٥٨٣(التغ  الودائع البنك
ثمارة شطة االس )١٠٣٬٣١٨()١٥٩٬٥٧٤(صا النقد المستخدم  األ

ة ل شطة التم األ
لة األجل ة ط ف الغ محصلة من قروض م ٢٠٤٨٥٬١١٠٢٤١٬٨٩٢م

ة                                                        ف )٩٥٬٣١٤()٤٥٠٬٨٧٣(٢٠سداد قروض م
)٦٥٬٢٥٦()٨٣٬٠٦٣(فوائد مدفوعة

ة ل شطة التم ) من األ )٨١٬٣٢٢()٤٨٬٨٢٦(صا النقد (المستخدم 

ة و  ادة  النقد ال ة صا (النقص) ه النقد ٥٩٬٠٧١)٢٤٤٬٠٦٢(ش
ة  دا ة   ه النقد ة وش ٦٧٬٤٨٨٨٬٤١٧السنةالنقد
ة  ة  نها ه النقد ة وش ٦٧٬٤٨٨)١٧٦٬٥٧٤()أ(١٦السنةالنقد

ضاحات من  ل اإل ة الموحدة. ٣٢إ ١ش انات المال ذە الب المرفقة جزءا من 

ات المست ر مدقق الحسا . ١٠إ ٢قل مدرج ع الصفحات من إن تق



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٤

ة الموحد ات  حقوق المل ان التغ ب
ة   سم ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

رأس المال
ا  االحت
القانو 

ا  االحت
العام

ا  احت
م  إعادة تقي
موجودات

مة)خسائر ( ا م
األراح الغ  

اإلجما موزعة
م مألف در ممألف درألف در مألف در مألف در ألف در

٤١٧٬٨٩٨٥٬٠٣٠٬٠٣٨-٢٠١٧٣٬٩٧١٬٧٩٦٣٢٦٬٦٤٧٣١٣٬٦٩٧يناير ١ 

(٢٬٣٧٥٬٢٢٠)(٢٬٣٧٥٬٢٢٠)----إجما الخسائر الشاملة للسنة

ةحرات أخرى   حقوق المل

ضاح  -)٣١٧٬٧٤٤(---٣١٧٬٧٤٤)٢٢إصدار أسهم منحة (راجع اإل

ا الح ت ضاح عامل إ االحت -٣١٣٬٦٩٧-)٣١٣٬٦٩٧(--)٢٣(راجع اإل
سم ٣١  ٢٬٦٥٤٬٨١٨(١٬٩٦١٬٣٦٩)--٢٠١٧٤٬٢٨٩٬٥٤٠٣٢٦٬٦٤٧د

٢٬٦٥٤٬٨١٨(١٬٩٦١٬٣٦٩)--٢٠١٨٤٬٢٨٩٬٥٤٠٣٢٦٬٦٤٧يناير ١ 

٣٩٠٬٠١١٦٢٬٣٢٩٤٥٢٬٣٤٠---إجما الدخل الشامل للسنة

ةحرات  أخرى  حقوق المل

ل إ  ضاح تح ا القانو (راجع اإل -(٦٬٢٣٣)--٦٬٢٣٣-)٢٣االحت

سم ٣١  ٣٬١٠٧٬١٥٨(١٬٩٠٥٬٢٧٣)٣٩٠٬٠١١-٢٠١٨٤٬٢٨٩٬٥٤٠٣٣٢٬٨٨٠د

ضاحات من  ل اإل ة الم٣٢إ ١ش انات المال ذە الب وحدة. المرفقة جزءا من 

ات المستقل مدرج ع الصفحات من  ر مدقق الحسا . ١٠إ ٢إن تق



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٥

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

ةا-١ س شطة الرئ لوضع القانو واأل

س االتحاد العقارة ش ــــخ . م. تم تأس مة عامة بتار كة مسا كة") ك ر ٢٨ع ("ال ت مارات موجب قرار وزاري لدولة اإل ١٩٩٣أ
و ص كة المسجل  ة المتحدة. إن عنوان ال ة المتحدة. ٢٤٦٤٩ب . الع ، اإلمارات الع ، د

د  ل مخازن الت شـغ ما  ذلك  اتها الخاصـة،  انة ممتل دارة وصـ ر العقارات و ثمار وتط ـكة  اسـ ة لل سـ شـطة الرئ تتمثل األ
ال الخدمات المتعلقة  ها، والتعهد  اإلضافة إ العمل  ال تمتل ما فيهم أطراف ذات عالقة)،  ة عن أطراف أخرى ( ا الن عقارات 

ثمار    عة لها واالس ات التا ضة لل كة قا ضاح ك و محدد  اإل ما  انات أخرى  . ١-٢ك

ـ "المجموعة" عة لها مجتمعة  ات التا كة وال شار إ ال ُ .

أسس اإلعداد -٢

ان االم١-٢ تثالب

ة الموحدة للمجموعة وفقا  انات المال ة وفقا للمعاي الصادرة من مجلس المعاي تم إعداد الب ة الدول لمعاي إعداد التقارر المال
ة  ة الدول ة المتحدة المحاس ات القانون االتحادي لدولة اإلمارات الع . ٢٠١٥) لسنة ٢رقم (ومتطل

اس اأس٢-٢ س الق

اســـــــها لقد تم إع ثمارات ال تم ق ـــــ ثمارة واالســ ـــــ ثناء العقارات االســ ــــ اســـ ة  لفة التارخ دأ الت ة الموحدة وفقا لم انات المال داد الب
ــح أو الخسارة  مة العادلة خالل ال مة العادلةالق الق اسها  . وال تم ق

المقارنةالمعلومات٣-٢

ة الموحدة انات المال ـــــافة معلومات مقار تقدم الب ـــــ اإلضــــــ قة.  ــــــــــا ة الســــــ الف ما يتعلق  اإ ذلكنة ف ا ، تقدم المجموعة ب ً ــــــاف ـــــ ًنا إضـــــ
أثر رج  ناك تطبيق  كون  قة عندما  ــــــا ة الســــ ة الف دا أثر رج للمركز الما   م  ة أو إعادة تقي ـــ ـــــ اســــــــــة محاســ ــــــ  أو إعادة لســــ

ف  ـــــــ ــــــ ة الموحدة. اتصــــ انات المال ان ململبنود  الب ـــــــــــا للمركز الما وحد يتم عرض ب ــــــمن ٢٠١٧يناير ١ ما إضـــــــ ــــــ ذە ضـــــ
ة  انات المال جة لالموحدة،الب أثر رج كن ة  اســــات المحاســــ دة لم معاتطبيق النظر إ أن تأث تطبيق الســــ ة جد ي محاســــ

ضاحكن  ا (ا ). ٢-٣جو

داأس٤-٢ س التوح

ا ة الموحدة تضم الب انات المال ذە الب عة  إن  اتها التا كة و ة لل سم ٣١نات المال ع النحو المب أدناە: ،٢٠١٨د



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٦

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

(تتمة)أسس اإلعداد -٢

د (تتمة)٤-٢ أساس التوح

كة اسم ال
لد

س التأس
ة المل

ة    ةالفعل س شطة الرئ األ
٢٠١٨٢٠١٧

عة ات التا ال

مو ذ.م.م ٪١٠٠٪١٠٠االمارات ث
ة الخاصة  ا ة والس ك ان ة والم ائ ه ــــعممقاوالت األعمال ال شار

ت.  ش البناء وخدمات إدارة الم

ة لتجه   ك ان الخليج الم
فات اتم صوت المك

–ومستلزماتها (جمامكو) 
ذ.م.م

ة وتجميع معدات ٪١٠٠٪١٠٠االمارات ف الهواء المرك صناعة مستلزمات أنظمة تكي
ق.  افحة الح أنظمة م

٪١٠٠٪١٠٠االماراتجمامكو للتجارة ذ.م.م                           
فات الهواء  ق وتجارة مك طفاء الح تجارة معدات وأجهزة السالمة و

اە وتجارة المضخات والصمامات ولوازمها وتجارة س خانات الم
وتجارة معدات اإلنارة ولوازمها

ة ذ.م.م ةجمامكو السعود ة  وتجميع معدات ٪١٠٠٪١٠٠السعود ف الهواء المرك صناعة مستلزمات أنظمة تكي
ق.  افحة الح أنظمة م

فيو ذ.م.م ٪١٠٠٪١٠٠االماراتس
ه  ة وال ك ان ت واألمن واألعمال الم ش ة وأعمال إدارة الم ائ

ة وخدمات إدارة الطاقة.  ا الس

٪١٠٠٪١٠٠االماراتد أوتودروم ذ.م.م
افة أنواع مضام  شارة الخاصة  م الخدمات االس دارة وتقد بناء و

ارات.  اقات الس افة أنواع س ر ذات الصلة  اق وأعمال التط الس

ة. تص٪١٠٠٪١٠٠االماراتالفيتاوت ذ.م.م كورات الداخل ب الد يع وترك

ة ذ.م.م مو السعود ةث ٪١٠٠٪١٠٠السعود
ة الخاصة  ا ة والس ك ان ة والم ائ ه ــــعممقاوالت األعمال ال شار

ت.  ش البناء وخدمات إدارة الم

مو أو    ة ا٪١٠٠٪١٠٠قطرث ا ة والس ك ان ة والم ائ ه ــــعملخاصة مقاوالت األعمال ال شار
ت.  ش البناء وخدمات إدارة الم

ضة ثمار  األسهم. ٪١٠٠٪١٠٠االماراتكة االتحاد القا االس

ثمار تال لالس اب ثمار  األسهم. ٪١٠٠٪١٠٠االماراتيو    االس

خدمات إدارة المرافق. ٪١٠٠٪١٠٠االماراتمولزنيونيو 

ثمار ذ.م.ميو   ثمار  األسهم. ٪١٠٠٪١٠٠االمارات  لالس االس

م ثمار  ال٪١٠٠٪١٠٠االماراتاالتحاد للتعل ــــعاالس دارتها. مشار ة و م التعل

ناشيونال  يو   ان
ثمار ذ.م.م   لالس

ثمار  األسهم. ٪١٠٠٪١٠٠االمارات االس

ك و وع مش قةتام شق
ثمار ذ.م.م شطة ذات الصلة٪٣٠٪٣٠االماراتالعقارة لالس ا واأل ر ثمار  العقارات وتط رات. العقااالس

كت كولينج  س س د إم
ذ.م.م

ف. ٪٥٠-االمارات د والتكي ل أنظمة الت شغ ب و شاء وترك إ

لز  ر الم  العقارات. -٪١٢٬٤٧معش.م. للتط شطة ذات الصلة  ا واأل ر ثمار  العقارات وتط االس



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٧

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

(تتمة)أسس اإلعداد -٢

د (تتمة)٤-٢ أساس التوح

عة ات التا ال

ـــــات تتمثل  ـ طر المجموعةال ســــــ ُ طرة المجموعة.  ـــــات ال تخضــــــع لســــــ ـ عة  تلك ال ثمر فالتا ــــ شــــــأة ما مســ يها عندما ع م
ــذە  ــــــــــأة وتمتلــك القــدرة ع التــأث   ـــــ شــــ ــاطهــا بهــذە الم ة من ارت ، عــائــدات متغ ام تجــاە، أو حقوق  كون لــدى المجموعــة ال

ة المو  انات المال ـــــمن الب عة ضــ ــــــات التا ـ ة لل انات المال شـــــــأة. يتم إدراج الب ذە الم ا ع  ارا حالعائدات من خالل نفوذ دة اعت
طرة.  ذە الس ه  ــــخ الذي تتوقف ف طرة عليها ح التار ه الس دأ ف ــــخ الذي ت من التار

د المعامالت المحذوفة عند التوح

ات المجموعة وكذلك أي إيرادات و  ة مصــــارفيتم حذف األرصــــدة والمعامالت ب  غ محققة ناتجة عن المعامالت الداخل
ات المجموعة  ة الموحدة. ب  انات المال ذە الب امل عند إعداد  ل  ش

ة٥-٢ انات المال ة وعملة عرض الب العملة الرسم

ة للمجموعة. تم  ــــــــم ـــــ و العملة الرســــ ")، و م اإلمارا ة المتحدة ("الدر م اإلمارات الع در ة الموحدة  انات المال يتم عرض الب
األل الغ ألقرب عدد صحيح  افة الم ر  ذكر خالف ذلكتدو . ف ما لم 

ام ٦-٢ استخدام التقديرات واألح

ــــــــات  ـــــ اســـــ ــــــ ـــــ ـــــ ــــــــــات تؤثر ع تطبيق السـ ـــــ اضـــ ام وتقديرات واف ــــــــع أح ـــــ ة الموحدة، قامت اإلدارة بوضــــ انات المال ذە الب عند إعداد 
ة ات واإليرادات والالمحاس الغ المعلنة للموجودات والمطل المجموعة. مصارفوالم الخاصة 

ــــــتمرة. يتم تتم ـــــورة مســـ صــــ طة بها  اضـــــــــات المرت ت مراجعة التقديرات واالف ب ـــــت الت ع التقديرات المحاســــ ــــخ التعد ة من تار
ل فصاعدا.  التعد

ضـــاح  ام الهامة المســـتخدمة ٣٠صـــورة خاصـــة، تم  اإل ق  التقديرات واألح ان المعلومات حول المجاالت الهامة لعدم ال ب
ة الموحدة.  تطبيق  انات المال ذە الب ف بها   الغ المع ة ال لها التأث األ ع الم اسات المحاس الس

مة العادلة٧-٢ اس الق ق

ـاس  ــــــــــارة وكـذلـك ق ـــــ ــح والخســـ مـة العـادلـة من خالل ال ـالق ـة  ـة محـددة مثـل الموجودات المـال ـاس أدوات مـال ق تقوم المجموعـة 
مة العادلة عض الموجودات غ ا الق ثمارة  ة مثل العقارات االس ــــخ إعداد التقارر. بلمال تار

ات ما  معاملة منتظمة ب  ل بند مطل ع لتح ضــــه لبيع بند موجودات ما أو المدف تم ق مة العادلة  الســــعر الذي ســــ إن الق
مة العادلة ع اف  اس الق ند ق ـــــــ ـــــ ســـــ اس.  ــــخ الق ـــــوق بتار ـــــ ـــــ ـــــــــــارك  الســ ل بالمشــــــ أن معاملة بيع بند الموجودات أو تح ند اض 

ات تحدث إما:  المطل

ات، أو·  السوق الرئ لبند الموجودات أو المطل
ات. ·  لبند الموجودات أو المطل

ً
ال ،  األسواق األ تفض اب السوق الرئ  غ

كون  متناو  جب أن   
ً
ال . المجموعةل إن السوق الرئ أو السوق األ تفض

ســع  ســتخدمها المشــاركون  الســوق عند  اضــات ال  اســتخدام االف ات  مة العادلة لبند الموجودات أو المطل اس الق يتم ق
ة.  فون حسب مصلحتهم االقتصاد اض أن المشارك  السوق يت ات، ع اف بند الموجودات أو المطل



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٨

ة المو  انات المال ضاحات حول الب (تتمة)حدةإ

(تتمة)أسس اإلعداد -٢

مة العادلة٧-٢ اس الق (تتمة)ق

اســــــتخدام  ة  ا اقتصــــــاد ـــــوق ع إنتاج مزا ار قدرة المشــــــارك  السـ أخذ  االعت مة العادلة لبند موجودات غ ما  اس الق إن ق
ــــــ عه لمشـــــــــارك آخر  الســـ ق ب أع وأفضـــــــــل اســـــــــتخدام له أو عن ط أع بند الموجودات  مكنه اســـــــــتخدام بند الموجودات  وق 

وأفضل استخدام له. 

ــــــتخدم  ـــــ ــــــــتخدام المجموعةســــــ ـــــ ادة اســــ مة العادلة، ل اس الق ة لق اف انات  ـــــــــب الظروف وال تتوفر لها ب ــــــ م تناســـ ب تقي ــــــــــال ـــــ أســـ
ل استخدام المدخالت غ الملحوظة إ أق حد.  المدخالت الملحوظة ذات العالقة إ أق حد وتقل

ســـلســـل  فها ضـــمن  ة يتم تصـــ انات المال متها العادلة أو يتم اإلفصـــاح عنها  الب ات ال تقاس ق إن جميع الموجودات والمطل
ل.  مة العادلة  اس الق ة لق نادا إ أد مستوى من المدخالت الجو ، اس ما  نة  مة العادلة، والمب الق

ات المماثلة. المستوى األول: أسعار السوق المتدا شطة للموجودات أو المطل ولة (غ المعدلة)  األسواق ال
ـــــورة  ـــــ صــ مة العادلة (مدخالت ملحوظة  اس الق ــــــــتخدم الحد األد من المدخالت الالزم لق ســــ م  ب تقي ــــــــــال : أســ ــــــتوى الثا ـــــ المسـ

ة)، و ا ة أو غ م ا م
ستخدم الحد األد من ال م  ب تقي مة العادلة (مدخالت غ ملحوظة). المستوى الثالث: أسال اس الق مدخالت الالزم لق

مة العادلة  اس الق ف المدخالت المستخدمة  ق اتأو لموجودات حال أمكن تص ات مختلفة  مطل ما ضمن مست
مله ضمن نفس المستوى  النظام  أ مة العادلة  اس الق ف ق مة العادلة، يتم تص مة العادلة المتدرجالنظام المتدرج للق للق

ملها.  أ اس  ة الق ة لعمل س ال ة  م ة األقل أ الذي ينطوي ع المدخالت الجو

الت قد تمت  انت التح ما إذا  ــكة ف ة ع أســاس متكرر، تحدد ال انات المال تة  الب ات المث خصــوص الموجودات والمطل
م التصـــ عادة تقي ســـلســـل ب ات  ال اس القب المســـت ة لق نادا إ أد مســـتوى من المدخالت ال تكون جو مة فات (اســـ

 . ر ما ل تق ة  ة ف ل)  نها العادلة 

م العادلةتمتلك  اس الق ق . المجموعة إطار عمل رقا يتصل 

اسات الق اف ع جميع ق ة الشاملة عن اإل ق اإلدارة الذي يتحمل المسؤول شمل ذلك ف م ما  الهامة،مة العادلة و  ذلك الق
ق اإلدارة تو . ي٣العادلة من المستوى  ة الغ ملحوظة ف ل منتظم استعراض المدخالت الجو م الو ش الت. تعدتقي

م األصول مون الخارجيون  تقي ِّ ةشارك الُمق ثمارة. إذا تم استخدالجو اس، مثل العقارات االس م ام طرف ثالث لق الق
م األدلة ال تم الحصول عليها من الطرف العادلة م والمدخالت الستخدام وتقي ب التقي م أسال ِّ ق اإلدارة يناقش مع الُمق ، فإن ف

مات ت ذە التقي أن  نتاج  ة إل ل الثالث لدعم االس ات المعاي الدول ما  ذلةالمالعداد التقارر متطل  النظام ك المستوى ، 
مة العادلة وال يتم من خالله الم ماتتصتدرج للق ذە التقي . ف 

ة٨-٢ امات المال االل

سم ٣١ما   لغت قروض ٢٠١٨د لغ ١٬٧٧٦المجموعة اتوسلف،  م ة  ف م (قروض م م ١٬٥٤٥مليون در مليون در
لغ وسحب ع المكشوف لغ صا الم٢٣١م م). عالوة ع ذلك،  ات المتداولة لدى المجموعة مليون در مليون ١٬٥٩٩طل

ر  ــــخ التق ما  تار م  . در

ة  ل مركز السيولة لدى المجموعة ع مدى ف ل المتاحة ١٢قامت اإلدارة بتحل الت التم سه نادا إ  ر. اس ــــخ التق شهر من تار
ــــخ اال  ة الداخلة المتوقعة من أعمالها وتوار ف خدمة الدين للمجموعة والتدفقات النقد ال ة للقروض وت ستحقاق التعاقد

ة المقدرة والمتعهد بها، لم تحدد إدارة مصارفوال ثمارات الرأسمال ق مادي قد ُيث سيولة االس شك أي حالة تنطوي ع عدم 
اماتها المس ال دأ االستمرارة أو الوفاء  ري حول قدرة المجموعة ع مواصلة أعمالها وفقا لم ة. تقجو إلدارة قام مجلس ال

اماتها  ال ة للمجموعة، وخلص إ أن المجموعة ستكون قادرة ع الوفاء  حقاقها  عند استمراجعة توقعات التدفقات النقد
ل المنظور.  المستق



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

١٩

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات-٣ ة الهامةاالس لمحاس

اسات الم١-٣ الس ة الهامةموجز  حاس

ات ال قةال ــــعلواشق كة مشار المش

ات ال قةتتمثل ال ريشق ات ال بوسع المجموعة ممارسة تأث جو و سلطة المشاركة.  ال ري  رارات ق التأث الجو
اسةال ةس ل شغ ة وال ل مش المال ش طر  س ا أو  مفرد طر  س ن ال  ثمر فيها ول كة المس اسات.  ك ع تلل لك الس

ك وع المش ب حقوق  صا الم ت كة ع ال طرة مش ه لألطراف ال لها س موج كون  كة  ات المش ت ع من ال و ن
كموجودات وع المش بالم طرة ع ترت ا  الس ً كة  المشاركة المتفق عليها تعاقد طرة المش حدث ا م. الس ، والذي ال 

اإلجماع من األطراف المشاركة  إال عن شطة ذات الصلة موافقة  األ طرةتلك دما تتطلب القرارات المتعلقة  . الس

ارات الموضوعة  ه االعت شا د التأث لت ري أتحد ات الالجو طرة ع ال د الس كة مع تلك الالزمة لتحد طرة المش عة. و الس تا
ثمار المجموعة   ساب اس قةاتها اليتم اح كو شق وع المش ةالم قة حقوق المل . استخدام ط

له أو  كة زم ثمار   االس اف االو  ة، يتم االع قة حقوق المل وعموجب ط ة م مة الدف ل الق لفة. يتم تعد الت ك  مش
ثمار  كة اللالس ات  حصة المجموعة من صا موجودات ال كأو قةشقللتعرف ع التغي وع المش ــــخ مالم نذ تار

كة الذات الصلة. يتم إدراج الشهرة ستحواذ اال  قةال كأو شق وع المش ثمار وال يتم اخالم ة لالس مة الدف ا  الق ار ت
ل منفصل ش مة  د انخفاض الق . لتحد

ات ال ات ال ــح أو الخسارة حصة المجموعة  نتائج عمل ان ال قعكس ب كو ةشق وع المش عاالم اسب . يتم اس د الم
كة ال قةوالخسائر غ المحققة الناتجة عن المعامالت ب المجموعة وال كأو شق وع المش كالم قةة ال حدود حصة ال شق

كأو  وع المش . الم

كة  ــح أو خسارة  قةظهر إجما حصة المجموعة من ر وعو شق انم ك  مقدمة ب الموحد وال يندرج األراح والخسائر مش
عد  ــح أو الخسارة  مثل ال شغ و ــح ال كة الخصم  ال عة لل ات التا طرة  ال ة غ المس ائب وحقوق المل قةال شق

كأو  وع المش . الم

كة  ة ل انات المال قةيتم إعداد الب وعأو شق ر لم ة إعداد التق ك عن نفس ف ورة، يتم إجراء مش لمجموعة. عند ال
اسات المجموعة.  ة متوافقة مع س اسات المحاس الت لجعل الس التعد

ورة  د مدى  ة، تقوم المجموعة بتحد قة حقوق المل ت عد تطبيق ط ب ثماراتها  ال ت مة اس كة خسارة انخفاض ق
قةال كأو شق وع المش ر، تحدالم ل تق ــــخ  ثمار  ال وجود د المجموعة .  تار مة االس ل موضو ع انخفاض ق كة دل
قةال كأو شق وع المش داد  حالة وجود . الم ل لالس لغ القا مة كفرق ب الم لغ انخفاض الق ل، فإن المجموعة تحسب م دل

كة ال قةلل كأو شق وع المش ة لها الم مة الدف ف ، ثم توالق ات الالخسارة ضع قةشمن "حصة أراح ال وع و ق الم
ك ــح أو الخسارة الموحد المش ان ال . "  ب

ري عند فقدان التأث  كة الالجو قةع ال كة ع شق طرة المش كأو الس وع المش ق،الم ت اس و تقوم المجموعة  ب ت
ثمار  مة الدغ موزعأي اس مته العادلة. أي فرق ب الق كة الق ة لل قةف كأو شق وع المش قدان التأث أو عند فالم

ثمار المحت مة العادلة لالس كة والق طرة المش ح للبيع وعائدات الجز الس تهيتم ط ب ــح أو الخسارةت .  ال



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٢٠

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامةالس (تتمة)لمحاس

ة الهامة١-٣ اسات المحاس الس (تتمة)موجز 

فات غ المتداولة ل التص فات المتداولة مقا التص

ف بند المجموعةتقوم  غ المتداول. يتم تص ف المتداول نادا إ التص ان المركز الما اس اتها  ب عرض موجوداتها ومطل
كون  عندما 

ً
: الموجودات متداوال

ة؛متوقع تح• ة العاد ل شغ ه  الدورة ال عه أو استهال ة لب ناك الن قه أو  ق
ل رئ لغرض المتاجرة؛• ش ه  محتفظ 
قه خالل • ة؛ أو١٢متوقع تحق ة إعداد التقارر المال عد ف شهرا 
ات ع األقل• ستخدم لسداد بند مطل حول أو  دا من أن  ان مق ة إال إذا  ه نقد ة أو ش ة نقد ة إعداد ١٢لف عد ف شهرا 

ة .التقارر المال

ف جميع الموجودات األخرى ع أنها غ متداولة . يتم تص

ان ات متداول إذا  ف بند المطل : يتم تص
ة؛ ة العاد ل شغ ته خالل الدورة ال س متوقع  •

ل رئ لغرض المتاجرة؛• ش ه  محتفظ 
ة، أوش١٢مستحق السداد خالل • ة إعداد التقارر المال عد ف هرا 
ات ع األقل لمدة • ل سداد بند المطل وطة لتأج ناك حقوق غ م ة١٢ال توجد  ة إعداد التقارر المال عد ف .شهرا 

ف جميع المجموعةتقوم  اتبتص األخرى ع أنها غ متداولة. المطل

اإليرادات من العقود مع العمالء

يع والتعاقد والتجارة والخدمات. ت شطة التص اإلضافة إ المشاركة  أ يع وتأج العقارات  ر و عمل المجموعة  مجال تط
ات يتم ار الذي من يرادات اإل إث عكس االعت لغ  م ل  طرة ع السلع أو الخدمات إ العم العقود مع العمالء عندما يتم نقل الس

ل تلك السلع أو الخدمات. تتوقع المجموعة الحصول ه مقا نتجت وقد عل ل عام أنها اس ش ات األساس   المجموعة  ترت
طر ع العادة ألنها إيراداتها، لس ل نقلها إ العم ضائع أو الخدمات ق . ال

ة اتاإلفصاحتوجد  ام المحاس اضات عن األح اإليراد منالهامة والتقديرات واالف ضاح العقود مع العمالء  اإلذات الصلة 
٣٠ .

جارةشطة التاأل 

م  سل ل، والذي يتم عموما عند  طرة ع بند الموجودات إ العم ل الس ه تح ت اإليرادات  الوقت الذي يتم ف ب يتم ت
ضاعة.  ة  ال م. ٩٠إ ٣٠مدة االئتمان العاد سل يوًما عند ال

شطة المقاوالت أ

مرور الوقت ات اإليرادات مإثيتم  ة  ة وكذلك من الهندسة المعمارة الداخل ا ة والس ائ ه ة وال ك ان ن عقود األعمال الم
قة اإلدخال ( ضاح استخدام ط اس التقدم المحر ٣إ ا) لق ستهلك  لخدمةز نحو تحقيق الرضاء التام  ل يتل و ، ألن العم

جموعة. مالال تقدمها المنافعالوقت نفس 

ار  امات أداء منفصلةوجود تأخذ المجموعة  االعت ص جزء وال وعود أخرى  العقد تمثل ال ن سعر ملها جب تخص
ب والضمانات المعاملة  ك م وال سل ا(مثل ال د سعر وغ ل االمعاملة،). عند تحد ار آثار المقا لمتغ تأخذ المجموعة  االعت

ل  ة جووجود مكونات تم ل ومو ل ومغ نقديقا ل (إن وجد). قا مستحق الدفع للعم
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لغ لمتغ االم

ع  العقد يتضمن  لغ المدف ان الم لغا إذا  ا، فم ً ضائتقدر متغ ل نقل ال حق لها مقا ل الذي س لغ المقا إ عالمجموعة م
لغ  ل. يتم تقدير الم ة العقد و العم دا ًدا ح ظل المتغ عند  ّ ر مق اس جو عدم وجود انع ا  ناك احتماال كب ي صبح 

لغ جاد حل  وقت الحق لمسألة لإليرادات  م تة عند إ ة المث م ا الاإليرادات ال ط  ق المرت . لغمعدم ال المتغ

مة مع العمالء أن المجموعة مس ضات عنئتحدد العقود الم ة ار أولة عن دفع غرامة أو تع مة نقد فاء إذا لم يتم اسق
سب إ اب ال ت وط المحددة  العقد ألس لغ عض ال ختلف م ل. قد  ل عق العم ما تحدد . عندلمد و  أو العالغرامة وفقا ل

مة المتوقعة و المجموعة  استخدام نهج الق دء العقد  ل عند  لغ المقا ، ستقوم بتقدير م ل متغ ت توجود مقا ة ب المسؤول
ة المتوقعة ل . عن الخسائر المستق

الت العقد تعد

ات  ات التغ د إن طل لة األجل. يتم تحد ة ط عتها التعاقد ة شائعة لدى المجموعة نظرا لطب الت ع العقود األصل أو التعد
ات  م ع إ معدالت الوحدة المتفق عليها  العقد وال الرج ات  سع التغ ل عام، يتم  ش ل عقد.  ات التغي   وط طل

ة إلنجاز العقد. وفقا للمع ة رقم المعدلة المطل الت مجمعة ١٥ار الدو إلعداد التقارر المال حساب تعد ، ستقوم المجموعة 
ل العقد.  ا عند تعد فائه إال جزئ ام أداء فردي ال يتم اس ة، و جزء من ال ل غ مم ضائع أو الخدمات  التعد انت ال إذا 

ل العقد كعقد منف حساب تعد دال من ذلك، سوف تقوم المجموعة  ضائع أو خدمات و ب إضافة  س صل إذا زاد نطاق العقد 
عكس أسعار البيع المستقلة للمجموعة.  لغ  م د  ة وسعر العقد ي مم

امات الضمان ال

ـــــنة واحدة من تقدم  انة لمدة ســـــــ ـــــــ أو المتوقع والصـــــ ــــــــــتخدام العادي و ار الناتجة عن االســ ل األ ــــــمان لعمالئها مقا المجموعة الضــــــ
ــــخ اســـــــــتالم ا ار تار ـــــنة واحدة لأل مت اإلدارة أن الضـــــــــمان لمدة ســــ ذا لشـــــــــهادات. ق ث أن  ة ح د ـــــــمانات التأ ع من الضــ عت ن

ام أداء  . ال يوجــد ال و محــدد  العقــد لمــدة الحــد األد مــا  م  الخــدمــات المقــدمــة تل ــد أن المنتجــات وري لتــأ ـــــــمــان  ـــــ الضـــــ
منفصل لهذا الضمان. 

ة أطول مما تقت لذي تمنإن الضمان الممتد ا شف عن األخطاء المعتادة،الممارسة حه المجموعة لف كون لغرض ال عادة ما 
أن السلع أو الخدمات ت م ضمان  وري لتقد و  ،و ، متثل للمواصفات المتفق عليها أو العيوب  العمل المنجز و م يتالتا

ذە الضمانات ك د لالتعامل مع  خالف تأ ع الضمان.  تم التعامل  حاالت نادرةوذلك،ن ع، س ذا الضمان كضمان لن مع 
التالخدمة ام أداء منفصل. ، و ارە ال تم اعت ا س

عت الضمان  ةعندما  د ع من الضمانات التأ ام الضمان ع أساس ن فاء ال لفة اس ستحق ع المجموعة سداد ت ، سوف 
ار الم ام المع قة وفقا ألح . ٣٧حاس الدو رقم التجارب السا

ارات اق الس انة وس خدمات إدارة المرافق والص

مرور  فاء اإليرادات من الخدمات  ا ال تقدمها المجموعة، الوقت،يتم اس ستهلك  نفس الوقت المزا ل يتل و نظرا ألن العم
قة  استخدام ط ت أو  اس التقدم المحرز نحو ت المدخال ع أساس عقد ثا فاء التام لق اتللخدمة. يتم االس ة إث رسوم الرعا

قام فيها الحدث ذذات الصلة  ة ال  ارات  الف اقات الس ات س . الصلةو فعال
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جار  إيرادات اإل

ت يتم  ب جار. يتم ت ة عقد اإل ت ع مدى ف ثمارة ع أساس القسط الثا جار من العقارات االس ت تإيرادات اإل حوافز ب
جار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجما إيرادات ا جار عقود اإل ة عقد اإل جار ع مدى ف . إل

رغرض إيرادات بيع عقارات  التط

ام األداء وت ال ة: ت من بيع العقارات مع مرور الوقتاإليرادات ت المجموعة  فاء أحد المعاي التال ، إذا تم اس
ا ال · ستهلك  نفس الوقت المزا ل يتل و أو ؛ مجرد أدائها المجموعة تقدمها العم
عزز · خلق أو  ه أصل ما أداء المجموعة  طر عل شاء س ل عند إ ز العم ؛ أو الموجوداتأو تع
ل للمجموعة و · د شاء أصل مع استخدام  ان ال يؤدي أداء المجموعة إ إ ل األداء الملزم ال نح اآلنجز الدفع مقا

وط فاء أحد ال امات األداء  حالة عدم اس ة الل س ات المذكورة أعالە، يتم إال ت الذي يتم العقارات  الوقإيرادات بيعث
ه  فاء ف ام األداء اس . ال

ودأرصدة العق

ودموجودات العق
ل.  حالة أن أداء المجموعة من خالل نقل  ل السلع أو الخدمات المنقولة إ العم لغ مقا و الحق  استالم م أصل العقد 

ضائع أو الخدمات  لغ ال ل الم ات أصل العقد مقا ط إث ش ل استحقاق الدفع، ف  أو ق
ً

ال لغا ً مقا ل م دفع العم ل أن  ل ق إ عم
سب.  المك

الذمم التجارة المدينة
لغ).  ل استحقاق دفع الم لزم األمر مرور الوقت فقط ق وط (أي،  دون  ل  لغ مقا تمثل الذمم المدينة حق المجموعة  م

ع إ ة الرج ة المدرجة تحت قسم األدوات المال ة للموجودات المال اسات المحاس اس الالحق-الس اف األو والق . االع

ات العق ودمطل
لغ  ستحق سداد م ل (أو  لغ  المقا ل الذي قامت المجموعة بتل م ضائع أو الخدمات إ العم ام بنقل ال و االل ام العقد  ال

ل) من العم ل، يتم مقا ضائع أو الخدمات إ العم ل نقل المجموعة لل ل ق لغ مقا ل م ت ل. إذا دفع العم ب ام العقد عند ات ل
ت سداد الدفعة أو عند استحقاق الدفع (أيهما أقرب). يتم  ب موجب العقد. ت إيراد عند أداء المجموعة  ات العقد  مطل

لفة الحصول ع  العقودت

سمح للمجموعة اختارت  ف الحصول ع عقد  ال ارة لت ة االخت لة العمل ف تف تلك الالمجموعة تطبيق الوس  عال
ة إ عات) ألن ف لفة المب انت الموجوداتالكالفور (المدرجة  ت ستخدمه الذي  قة أخرى المجموعة س سنة واحدة  ط

. أو أقل

ف  ال العقودت

ف العقو  ال صها شتمل ت مكن تخص ل عام وال  ش شاط التعاقد  ف األخرى المتعلقة ب ال ة والت ا ف العقد الم ال د ع ت
وط العقود.  موجب  ل  دا ع العم لها تحد ف األخرى ال يتم تحم ال ف العقد الت ال شمل ت اإلضافة إ ذلك،  للعقود. 
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مة المضافة ة الق

ت يتم  ب ثناء أن: مصارفالت اس مة المضافة،  ة الق عد خصم  والموجودات 
لة· اء الموجودات أو الخدمات غ قا دة ع  مة المضافة المتك ة الق داد منتكون  ة، االهيئةلالس ل

ذە الحالة، يتم  ت و  ب لفة اقتناء األصل أو كجزء من بند المصارف، ع ت مة المضافة كجزء من ت ة الق
ه.  النحو المعمول 

ل· مة المضافة المدرجةيتم اإلشارة إ الذمم المدينة والدائنة مع م ة الق غ 

لغ الصا إدراج يتم  دة من، أو المستحقة الم مة المضافة المس ة الق ائب كجزء من الذمم المدينة أو الهيئة  ل ئنة  لداال
ة الموحدة انات المال . الب

ة  العملة األجن المعامالت 

ف الفوري ب  ة من خالل تطبيق سعر ال العملة الرسم ة  عمالت أجن ل المعامالت ال تمت  سج ا  دئ ة يتم م العملة الرسم
العمالت  ة  ات المال ل الموجودات والمطل ما تتم إعادة تح ة.  مة العملة األجن ــــخ إجراء المعاملة ع ق ة  تار والعملة األجن

ة ف عند اإلغالق. تتمثل أراح أو خسائر العمالت األجن استخدام سعر ال ة  ر إ العملة الرسم ــــخ التق ة  تار ن ماألجن
ال ة والم ان أثر الفائدة الفعل لها لب ة، ال يتم تعد ة الف دا ة   العملة الرسم لفة المطفأة  الفرق ب الت ة  غالبنود المال

ر. يتم  ة التق ة ف ف  نها ة المحولة وفقا ألسعار ال العملة األجن لفة المطفأة  ة، والت ت تالمدفوعة خالل الف قات الفرو ب
ة ضمن األراح أو الخسائر.  الناتجة عن العمالت األجن

لمصارفو دخل التم

ل من دخلتألف ي مة العادلة دخلالتم الق نة  ة المب مة العادلة للموجودات المال ات  الق الفوائد ع الودائع الثابتة والتغ
ت من خالل األراح أو الخسائر. يتم  ب قة الفائدة الفعلإيرادات الفوات استخدام ط ة. ئد عند استحقاقها ضمن األراح أو الخسائر 

مة  الق ة  مة العادلة للموجودات المال ات  الق ة، والتغ ف ل ع مصارف الفوائد ع القروض الم شتمل مصارف التم
ف بها ع مة المع ــح أو الخسارة وخسائر انخفاض الق اض، العادلة من خالل ال ف االق ال ات ت ة. يتم إث  الموجودات المال

ة.  قة الفائدة الفعل استخدام ط ــح أو الخسارة  ثناء ما يتم رسملتها وفًقا للفقرة أدناە،  ال اس

دأ  لفة تلك الموجودات. ت لة كجزء من ت شاء موجودات مؤ ا الستحواذ أو إ ل م ش ة  س اض الم ف االق ال تتم رسملة ت
شطة الالزمة إلعداد  افة األ ا إنهاء  الموجودات وتتوقف عندما يتم فعل د النفقات المتعلقة  ــــخ تك اض من تار ف االق ال رسملة ت

لة لالستخدام المزمع لها. يتم  ت الموجودات المؤ ب شاء ت ة ال ت االستحواذ أو اإل الف اض المتعلقة  ف االق ال . صارفمت

دات الثابتةالموجو 

اس  اف والق االع

اس بنود  ، يتم ق م (راجع الفقرة أدناە) وخسائر انخفاض القالموجودات الثابتةخالف األرا ا لفة ناقصا االستهالك الم مة الت
مة)، إن وجدت.  ة حول انخفاض الق اسة المحاس مة (راجع الس ا الم
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كون ألجزاء أحد بنود  ة إ االستحواذ ع الموجودات. عندما  ا صورة م ة  س لفة ع المصارف الم لموجودات اشتمل الت
سابها كبنود الثابتة ة مختلفة، يتم اح لفة الموجودأعمار إنتاج شتمل ت ة) من الموجودات الثابتة.  س ات منفصلة (مكونات رئ

ة.  ا ة، وجزء مناسب من المصارف غ الم ا لفة المواد، والعمالة الم ا ع ت شأة ذات الم

سم ٣١  مة العادلة٢٠١٨د الق اس األرض  ــــخ إعادة ، يتم ق عد تار تة  مة المث ا مة الم ناقصا منها خسائر انخفاض الق
م ( م ٢٠١٧التقي مة). يتم إجراء التقي ا مة الم لفة مطروًحا منها خسائر انخفاض الق الت اس األرض  لضمان ا واتر الالت: يتم ق

مه ة للموجودات المعاد تقي مة الدف ا عن قا أن الق ً متها العادلة. ال تختلف ماد

م   ل فائض إعادة التقي سج م الاألخرىالدخل الشامل بنود يتم  د  فائض إعادة تقي ة. د بن موجوداتوتق حقوق المل
م لنفس  عكس عجز إعادة التقي قدر ما  ــح أو الموجوداتومع ذلك،  ًقا  ال ه سا ف  ات يتم الخسارة،المع ــح اإث ادة  ال ل

ان ذا و رة. والخسا م  ب ات عجز إعادة التقي ثناء األراح والخسائر تم إث اس سالموحد،  فائض ة الحد الذي يتم من خالله 
م و موجود ع نفس األصل  ه  فائض إعادة تقي ف  . الموجوداتمع

ت يتم  ب عاد أحد بنود ت . األراح أو الخسائر ضمن الموجودات الثابتةأي أراح أو خسائر ناتجة عن اس

االستهالك

ت يتم  ب ل جزء من بنود ت ة المقدرة ل ت ع مدى األعمار اإلنتاج االستهالك ضمن األراح أو الخسائر ع أساس القسط الثا
ة والالموجودات الثابتة ت الحال ة المقدرة للف ما  األعمار اإلنتاج . ف ساب استهالك لألرا قارنة: م. ال يتم اح

عدد السنواتالموجودات
نات ع العقارات المستأجرة  ا والتحس ٢٠إ ٣الم

١٠إ ٥ائناآلالت والما
ة ات والمعدات المكت ٤إ ٢األثاث والتجه

ارات ٤الس
٣إ ٢المعدات واألدوات 

ة وا قة االستهالك واألعمار اإلنتاج م ط ر. تتم إعادة تقي ل تق ــــخ  ة بتار ق م المت لق

د اإلنجاز ة ق األعمال الرأسمال

ة حول انخفاض  اسات المحاس مة (راجع الس ا مة الم لفة ناقصا خسائر انخفاض الق الت د اإلنجاز  ة ق ان األعمال الرأسمال يتم ب
شاء، ي شاء. عند االنتهاء من اإل مة)، إن وجدت، ح االنتهاء من اإل ةالق س ف الم ال لفة تلك الموجودات مع الت ل ت تم تح

ة من الموجودات. ال يتم  جارات األرا المرسملة) إ الفئة المناس اض و ف االق ال ما  ذلك ت شاء ( ة إ اإل ا صورة م
د اإلنجاز  ة ق ساب استهالك لألعمال الرأسمال . اح
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ثمارة  العقارات االس

اف االع
ال الغرض يتم  مة رأس المال أو ل ادة ق جارة أو ل ل المجموعة ألغراض تحقيق إيرادات إ ا المملوكة من ق إن األرا والم

فها كعقارات  فها تص ثمارة يتم تص ل كعقارات اس ا لالستخدام  المستق ر ا أو تط شاؤ ثمارة. إن العقارات ال يتم إ اس
ذا العقار   ة لشاغ أحد العقارات فإنها تتعامل مع  م خدمات إضاف ثمارة. عندما تقوم المجموعة بتقد ضا ع أنها عقارات اس أ

ثماري . كعقار اس

دأ المجم ثماري، فإن العقار ي عندما ت صورة مستمرة كعقار اس  
ً
ال ثماري قائم الستخدامه مستق ر عقار اس وعة  إعادة تط

ر خالل مرحلة إعادة  فه كعقار خاضع للتط مة العادلة وال تتم إعادة تص نادا إ نموذج الق اسه اس تم ق ا و ثمار عقارا اس
ر.  التط

اس الق
اس العقارات ساب يتم ق ، يتم اح د اف الم ف المعاملة ذات الصلة. الحقا لالع ال ما  ذلك ت لفة،  الت ا  دئ ثمارة م االس

مة العادلة  استخدام نموذج الق ثمارة  ر. يتم العقارات االس ــــخ التق عكس ظروف السوق  تار ت مما  ب ــح أو خسارة أت ي ر
مة العادلة م خار ناتجة عن تغي  الق ه مق قوم  م نصف سنوي  م العادلة بناًء ع تقي د الق تم تحد ــح أو الخسارة. و  ال

ة م الدول ل مجلس معاي التقي ه من ق م مو  . مستقل معتمد بتطبيق نموذج تقي

ذە المم اس  ل موثوق، يتم ق ش ر  د التط ثماري ق مة العادلة لعقار اس د الق لف حالة عدم تحد الت ات  ة ح يتم االنتهاء تل
ل موثوق ش اس  لة للق مة العادلة قا ه الق ــــخ الذي تصبح ف شاء والتار ــــخ اإل . من تار

ل من ر عقارات التح ثمارةغرض التط إ عقارات اس

عض العقارات المحتفظ بها للبيع ضمن المخزون من  ل  ريتم تح غرض التط ثمارإ العقارات اعقارات  ة عندما يتم الس
ذە العقارات لتحقيق إيرادات  جارهاستخدام  ل العقارات المحتفظ بها للبيع إ . يتم تح ال الغرض ادة رأس المال أو ل أو ل

ر ضمن  غرض التط العقارات  ثمارة  لفة. إ العقارات االس القت م تلك العقارات  ، يتم تقي د اس الم دلة مة العاالحقا للق
ثمارة اس العقارات االس عة لق اسة المت . وفقا للس

ر غرض التط ثمارة إ عقارات  ل من عقارات اس التح

ثمارة إ عقارات  ثمارة إ محتفظ بها للبيع، يتم نقل العقارات ذات الصلة من عقارات اس عندما يتغ استخدام العقارات االس
ر  ــــخ اتها العادلةمقغرض التط ل  تار لفتها لتح ار وال تصبح ت ة الالحمأخوذة  االعت . قةللمحاس

افالتوقف عن  االع

افيتم التوقف عن  ثمارة االع ا تم سواء العقارات االس عاد طرة) أو عندما يأي،(اس ــــخ حصول المتل ع الس تم  تار
ل دائم من االستخدام وال يتوقع أي  ش ة من ا مزاسحبها  ل ة مستق ا اقتصاد عاد ات الفرق ب صا اس متحصالت . يتم إث

عاد  ة االس ــح أو الخسارة  ف ة لألصل  ال مة الدف توالق ب د التوقف عن الت لغ ال. يتم تحد ــح أو يتم لم تضمينه  ال
افالتوقف عن ن مالخسارة الناتجة  اتاع ثماري وفًقا لمتطل ار الدو إلعداد التالعقار االس د سعر المعاملة  المع قارر تحد

ة  . ١٥المال

ة  افاال -األدوات المال اس الالحق ع األو والق

شأة أخرى ة لم ة أو أداة حقوق مل ات مال شأة ما ومطل ة لم شأ عنه موجودات مال ة  أي عقد ي . إن األداة المال
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انات المال ضاحات حول الب (تتمة) ة الموحد إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة الهامة ١-٣ اسات المحاس الس (تتمة)موجز 

ة  افاال -األدوات المال اس الالحق (تتمة)ع األو والق

ة)١ الموجودات المال

افاال  اسع األو والق

ة،  ف الموجودات المال افعند اال يتم تص ما األو ع مة العادلة من خالل،  لفة المطفأة أو الق الت اسها الحًقا  الدخل نوددبتم ق
ــح أو الخسارة. األخرىالشامل  مة العادلة من خالل ال أو الق

ة عند اال  ف الموجودات المال افيتوقف تص ة لبند الموجودات الما ونموذج ع ة التعاقد األو ع خصائص التدفقات النقد
ري أو ال قامت أعمال المج ل جو ثناء الذمم المدينة التجارة ال ال تحتوي ع عن تم اس دارتها.  موعة الخاص ب

مته العادلة زائدا،  حالة لم يتم  ق ة  اس بند الموجودات المال ق ا  دئ المجموعة بتطبيق عم مناسب لها، تقوم المجموعة م
مة العادلة من خالل األر الق اسه  ف المعامالت. إن الذمم المدينة التجارة ال ال تحتوي ع عن ق ال ل تاح أو الخسائر، ت م

ار الدو إلعداد  موجب المع سعر المعاملة المحدد  اسها  ري أو ال قامت المجموعة بتطبيق عم مناسب لها يتم ق جو
ة رقم  اسات المحاس١٥التقارر المال ع إ الس ة  فقرة اإليرادات من عقود العمالء. . ير الرج

جب أن  مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى،  لفة المطفأة أو الق الت اسها  ة وق ف الموجودات المال ل يتم تص
لغ األسا المستحق لغ األسا والفوائد ع الم ارة عن دفعات من الم ة ال  ع تج عن التدفقات النقد ذا . ت شار إ 

تم إجراؤە ع مستوى األدوات.  لغ األسا والفوائد و ار دفعات من الم اسم اخت م  التقي

ة.  ة من أجل انتاج التدفقات النقد ة إدارتها لموجوداتها المال ف ة إ ك ش نموذج أعمال المجموعة إلدارة الموجودات المال
انت التدفقات ة حدد نموذج العمل ما إذا  ة أو بيع الموجودات المال ة التعاقد ل التدفقات النقد تج عن تحص ة سوف ت النقد

ليهما.  أو 

ع وفقا للقوان أو العرف  ل الموجودات ضمن إطار زم موض ستلزم توص ة ال  عات للموجودات المال ات أو المب إن المش
ةالسائد  السوق ( قة العاد الط ت) يتم المتاجرة  ب ــــخ المتاجرة، ت ه ها بتار م ف ــــخ الذي تل اء أو بيع بند مجموعةالأي التار

. موجودات

اس الالحق الق

لفة المطفأة ( أدوات الدين) الت ة  الموجودات المال
فاء  لفة المطفأة إذا تم اس الت ة  اس الموجودات المال ق :   التالي طال تقوم المجموعة 

ة إذا تم اال · الموجودات المال كون الهدف منه االحتفاظ  ـــــــمن نموذج األعمال والذي  ـــــ ة ضـ ند الموجودات المال حتفاظ ب
ة، و ة التعاقد ل التدفقات النقد من أجل تحص

لغ · ارة فقط عن دفعات من الم ة ع ــــخ معينة تدفقات نقد ة  توار ة لبند الموجودات المال إذا نتج عن البنود التعاقد
لغ األسا األسا  . القائموالفوائد ع الم

ت لقیمةلالنخفاض  اتخضعولفعلیةادةلفائایقةطردامباستخالحقًاةفأطلمابالتکلفةلمالیةاوداتجولماسقیامیت ب . يتم ت
ل أو  ت أو التعد ب مة بند األراح والخسائر  األراح أو الخسائر عندما يتم التوقف عن ت وجودات. مالاالنخفاض  ق

ةشتمل  لفة المطفأة للمجموعةالموجودات المال الذمم المدينة التجارة والذمم المحتجزة المدينة وموجودات ع الت
جار المدينة  الغ المستحقة من المقاوالت وذمم اإل . عالقةذاتطرف لدى أوالم
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة لمحالس (تتمة)اس

ة الهامة ١-٣ اسات المحاس الس (تتمة)موجز 

ة  اس الالحق (تتمة)-األدوات المال ت األو والق ب الت

ة (تتمة))١ الموجودات المال

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر الق ة  الموجودات المال
مة العادلة من خالل األ الق ة  ة المحتفظ بها للمتاجرة أو إن الموجودات المال شتمل ع الموجودات المال راح أو الخسائر 

اسها الموجودات  لزم ق ة ال  مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر أو الموجودات المال الق ت األو  ب ة المصنفة عند الت المال
ة ع أنها محتفظ ب ف الموجودات المال مة العادلة. يتم تص اء ها للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليها لغرض البيع أو إعادة الالق

محتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم  ما  ذلك المشتقات المتضمنة المنفصلة،  ف المشتقات،  ما يتم تص ب.  ع المدى الق
ست فقط  ة ال ل ة ذات التدفقات النقد أدوات تحوط فعالة. إن الموجودات المال فها  فائدة مدفوعات ألصل الدين والتص

ف النظر عن نموذج األعمال.  مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر،  الق اسها  فها وق يتم تص

ف ف النظر عن معاي تص و و ما  مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى،  الق لفة المطفأة أو  الت أدوات الدين 
مكن ل، أو مذكور أعالە،  ان ذلك س ت األو إذا  ب مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر عند الت الق ف أدوات الدين  تص

 . ٍل كب من، عدم التوافق المحاس ش قلل 

الق ان المركز الما الموحد  مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر يتم إدراجها  ب الق ة  لعادلة مع مة اإن الموجودات المال
ان الدخل الموحد.  مة العادلة  ب ات  الق ت صا التغ ب ت

ت  ب التوقف عن الت
ة أو جزء من مجموعة موجودات  ة (أو حيثما ينطبق جزء من الموجودات المال ت الموجودات المال ب ة التوقف عن ت دا يتم  ال

مع شطبها من ب ة ( موجودات مال ة مماثلة)  ان المركز الما الموحد للمجموعة) عندما: مال

ة من بند الموجودات؛ أو· ت الحقوق  الحصول ع التدفقات النقد ت
ــدفع · ام  ــة من بنــد الموجودات أو عنــدمــا تــأخــذ ع عــاتقهــا االل ـــــــــتالم التــدفقــات النقــد ـــــ تحول المجموعــة حقوقهــا الســـ

ـــامـــل دون تـــأخ جو  ـــال ـــــــــــتلمـــة  ـــــ ـــة المسـ مـــا (أ) أن تحول التـــدفقـــات النقـــد ر"؛ و ـــب "تم موجـــب ترت ري لطرف ثـــالـــث 
نـد الموجودات، أو (ب) ال تكون المجموعـة قـد حّولـت وال  ـا المتعلقـة ب ـل فع جميع المخـاطر والمزا ـــــ ـــــ ـــــ شــ المجموعـة 

طرة ع بند الموجودات ا بند الموجودات، إال أنها حّولت الس جميع مخاطر ومزا ا  احتفظت فعل

م مـا إذا وعنـدمـا تحوّ  ر، فـإنهـا تقوم بتقي ـة تم م اتفـاق ـة من بنـد موجودات أو ت ـــــــــتالم التـدفقـات النقـد ـــــ ل المجموعـة حقوقهـا الســـ
ذا االحتفاظ.  ان  ة أم ال، و أي مدى  ا المل مخاطر ومزا احتفظت 

ند ا ا المتعلقة ب جميع المخاطر والمزا ل أو االحتفاظ  ٍل فع إما بتح ش ذ لم تقم  ل الو طرة ع لموجودات ولم تقم بتح س
ــذە الحــالــة، تقوم  ــه.   ـــــــــــاركتهــا ف ــــــ ــــــتمرار مشــ ـــــ ـــــ ــت بنــد الموجودات المحّول إ حــد اسـ ب ـــل المجموعــة ت ـــــ ـــــ بنــد الموجودات، تواصــــــ
ــــــــاس  ـــــ ه ع أســـــ ط  ات المرت ند المطل اس بند الموجودات المحول و ه. يتم ق ط  ات مرت ت بند مطل ث ـــــــا ب ــــــ ضـــــ المجموعة أ

امات ال احتفظت بها المجموعة. عكس الحقوق واالل

ة لبند  ــــــل مة المدرجة األصــــ ــــب الق اســــــــــه حســــــ ل ضــــــــــمان ع بند الموجودات المحول يتم ق ــــــ أخذ شــــ ــــــتمر الذي  اط المســــ إن االرت
جب ع المجموعة سدادە.  لغ  الموجودات وأق م

مة ةاالنخفاض  ق الموجودات المال
ت م ث ة المتوقعة تقوم المجموعة ب ــــــائر االئتمان ــــــ ـــــــص للخســـــ ــــــ افةخصــــ مة العادلة من خالل الق ل أدوات الدين غ المحتفظ بها 

ــــــائر  ـــــــائر االئتمان. األراح أو الخســـــ ند خســــ ـــ ــــــ ــــــــتحقة وفًقا للعقد وجميع ســ ة المســـ ة التعاقد المتوقعة إ الفرق ب التدفقات النقد
ا لمعدل الفائدة الفع األصــ يتم خصــمها ال و ، ة ال تتوقع المجموعة اســتالمها التدفقات النقد شــتمل . ســعر مســاوي تق

ة  ة األخرى ال تعت جزًءا التدفقات النقد زات االئتمان ة من بيع الضـــــــمانات المحتفظ بها أو التع المتوقعة ع التدفقات النقد
ة.  وط التعاقد ال يتجزأ من ال
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ة الموح انات المال ضاحات حول الب (تتمة)دةإ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة الهامة ١-٣ اسات المحاس الس (تتمة)موجز 

ة  اس الالحق (تتمة)-األدوات المال ت األو والق ب الت

ة (تتمة))١ الموجودات المال

ة  مة الموجودات المال (تتمة)االنخفاض  ق
ــــــائر االئتمان المتوقعة ع م ـــــ ت خســـ ب ة  المخاطر يتم ت ادة جو ــــــــــات االئتمان  حال عدم وجود ز ة لتعرضــــ ـــــــــ ســـــ ال  . رحلت

تج عن حاالت التع  ة ال ت ن مخصــــــص لخســــــائر االئتمان المتوقعة عن الخســــــائر االئتمان ، يتم تك ت األو ب ة منذ الت االئتمان
لة (خســــائر االئتمان المتوقعة ـــ المق ـ ة ال ١٢خالل المحتملة خالل األشــــهر االث ع ة لتلك التعرضــــات االئتمان ســــ ال شــــهرا). 

ة المتوقعة ع  لزم وجود مخصــــص خســــارة للخســــائر االئتمان  ، ت األو ب ة منذ الت ة  المخاطر االئتمان ادة جو حدث لها ز
ت التع (خسائر االئتمان المتوقعة ع مدى  غض النظر عن توق . عمر االستخدام)مدى العمر المت للتعرض، 

ة وموجودات العقود، بالنسبة  ــــــطة تطبق للذمم المدينة التجار ــــــ ســـــ قة م ــــــائر االئتمان المتوقعة. في حساالمجموعة ط ـــــ ـــــ ب خســ
ــــــاس  ـــــ ـــــ ــــــائر ع أسـ ـــــ ـــــ ــــــــص خسـ ـــــ ت مخصــــ ث دال من ذلك تقوم ب ن  ات  مخاطر االئتمان، ول تبع التغ لذلك، ال تقوم المجموعة ب

. وقد وضــــعت المجموعة مصــــفوفة مخصــــصــــات بناًء خســــائر االئتمان المتوقعة ع ر ما ل تق ــــخ   مدى عمر االســــتخدام  تار
ة.  ئة االقتصاد المدين والب ة الخاصة  ل تها للعوامل المستق س قة لخسائر االئتمان، وتم  ة السا ع الخ

داد معقولة ناك توقعات اس ة. يتم شطب بند الموجودات الما عندما ال تكون  ة التعاقد للتدفقات النقد

ة )٢ ات المال المطل

اس ت األو والق ب الت
ـــــــائر والقروض  ـــــ اح أو الخســــــ مة العادلة من خالل األر الق ة  ات مال مطل  ، ت األو ب ة، عند الت ات المال ف المطل ـــــــ ــــــ يتم تصــــ

أدوات تحوط ضم الغ المستحقة الدفع أو المشتقات المصنفة  ات والم ن تحوط فعال، حسب االقتضاء. والسلف

ف  ال ــــــــم ت ـــــ عد خصــ ات والذمم الدائنة،  ـــــــلف ـــــ مة العادلة  حالة القروض والســـ الق ة  دا ة  ال ات المال ت جميع المطل ب يتم ت
ة.  ا المعامالت العائدة لها م

ما  ات  ة للمجموعة ع ذمم دائنة تجارة وأخرى والقروض والســــــلف ات المال ـــــتمل المطل ف  ذلك الســــــحب ع المكشــــــو شـ
مة العادلة من خالل  الق لغ الطارئ  . الخسائر أو األراحمن البنوك، والم

اس الالحق الق
 : ما  فها  ة ع تص ات المال اس الالحق للمطل عتمد الق

أخرىذمم دائنة و تجارةالدائنة الذمم ال
ات يتم  ات إث الغ الواجب دفعها  الالمطل ضائع أو الخدمات المستلمةمستللم ل لل ة بهق ل المورد ، سواء تمت المطال ا من ق

ات الذمم  اسها األخرىالتجارة والذمم الدائنة الدائنة أم ال. يتم إث تم ق مة العادلة و الق ا  ً دئ لفة الال م الت استخدام حًقا  مطفأة 
ة قة الفائدة الفعل . ط

ات القروض والسلف
ت  ب قة ســــعر الفائدة عد الت اســــتخدام ط لفة المطفأة  الت تب عليها فوائد الحقا  ات ال ت اس القروض والســــلف ، يتم ق األو

ة إطفاء  ات وكذلك من خالل عمل ت المطل ب ت األراح والخسـائر ضـمن األراح أو الخسـائر عند التوقف عن ت ب تم ت . و الفع
 . سعر الفائدة الفع

لف ســـب الت ار أي خصـــم أو عالوة ع االســـتحواذ والرســـوم تح األخذ  االعت ل جزءا ال و أة المطفأة  شـــ ف ال  ال  يتجزأ من الت
ان األراح أو الخسائر.  ل  ب ف تم ال درج إطفاء سعر الفائدة الفع كت  . سعر الفائدة الفع
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات -٣ ة الهامة االس (تتمة)لمحاس

ة الهامة ١-٣ اسات المحاس الس (تتمة)موجز 

ة  اس الالحق (تتمة)-األدوات المال ت األو والق ب الت

ة )٢ ات المال (تتمة)المطل

ت ب التوقف عن الت
ط ام المرت ات ما عند اإلعفاء من االل ات ما كبند مطل ت بند مطل ب اتيتم التوقف عن ت ند المطل أو إلغائه أو انتهاء ب

ا أو أن وط مختلفة فعل ــــــــــاس  خر من نفس المقرض ع أســ ات ما حا  حالل بند مطل ام ب ــــــــالحيته. عند الق ــــــوط اصــــ ـــــ ـ ل
ــــت ب ب ــــذا اإلحالل أو التغي ع أنــــه توقف عن ت ــــا، يتم التعــــامــــل مع  لهــــا فعل ــــات موجود قــــد تم تعــــد نــــد مطل د نــــالمتعلقــــة ب

الغ المدرجة ذات العالقة   ت الفرق  الم ب تم ت د و ات ما جد ت بند مطل ب ـــــ وت ات أصـ ــــ كبند مطل ات األصــ المطل
ان . األراح أو الخسائر ب

ة)٣ ة األدوات المال س
ان المركز الما الم لغ  ب درج صا الم ة و ات المال ة والمطل ة الموجودات المال س نيتم  ان  اك حق قانو وحد فقط إذا 

امن.  ال ات  ة للسداد ع أساس الصا أو لتحقيق الموجودات وسداد المطل تة وتوجد ن الغ المث ة الم س ا ل ملزم حال

ة ه النقد النقد وش

ات الودائ ات الجارة وحســـا ة ع النقد  الصـــندوق و البنك  الحســـا ه النقد ســـشـــتمل النقد وشـــ تحق خالل ثالثة ع (ال 
ا عند الطلب  ة الســــحب ع المكشــــوف من البنوك وال يتم ســــداد ل عمل شــــ ن).  ثناء الودائع الخاضــــعة لر اســــ أشــــهر أو أقل 
تم إدراجها كعن من عنا  والفوات المخصومة المستحقة خالل ثالثة أشهر أو أقل جزًءا ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد ، و

ةا ان التدفقات النقد ة لغرض ب ه النقد . لنقد وش

ة نخفاض اال  مة الموجودات غ المال ق

ر.  حالة وجود مؤ ع  ــــخ إعداد التق مة الموجودات  تار ة انخفاض ق م وجود مؤ ع احتمال تقوم المجموعة بتقي
مة  ار سنوي النخفاض ق قت األمر إجراء اخت مة ، تقدر المجموعة لموجودات اذلك أو عندما  لة لالس الموجوداتق داد. القا

لغ  د م لالموجوداتي مة العادلة ةالقا داد عن الق مة العادلة للوحدة المنتجة للدخل مخصوما منها للموجوداتلالس أو الق
داد  ل لالس لغ القا د الم د االستخدام. يتم تحد مته ق ف البيع وق ال تج عنةفردالللموجوداتت ة، إال إذا لم ي الموجودات الفرد

ة مستقلة إ حد كب عن  ممجموعة من الموجوداتاألخرى أو الموجوداتتلك المنتجة من تدفقات نقد ة . عندما تتجاوز الق
ة  داد أو الوحدة المنتجةللمجوداتالدف لة لالس مة القا ار للنقد الق تالقةمنخفضالمجودات، يتم اعت ضهمة و إ ا م تخف

مته داد ا ق لة لالس ت يتم . القا ب ة ت مة الدف د الق مة عندما ت المنتجة للنقد عن ما أو وحدتهلموجوداتخسائر انخفاض الق
داد.  لة لالس مته القا ق

ة المقدرة  ل ة المستق د االستخدام، يتم خصم التدفقات النقد مة ق ل عند تقدير الق استخدقمقا ة  ام معدل خصم متها الحال
ة للنقود والمخاطر الخاصة  مة الزمن ة للق مات السوق الحال عكس تقي ة  ل ال د الالموجوداتما ق مة العادلة . عند تحد ق

ار. إذا لم  ف البيع، يتم أخذ معامالت السوق الحديثة  االعت ال ذە المعامالت، يتم استمناقًصا ت د مثل  دام نموذج خكن تحد
ا من  ات المتداولة  البورصة أو غ م، وأسعار األسهم المدرجة لل مضاعفات التقي ات  ذە الحسا م مناسب. يتم دعم  تقي

مة العادلة المتاحة ات الق . مؤ

ند  مة ع ند المجموعة عس ة احساب انخفاض الق ل ات التفص ان بؤ لم ات الت ا وحسا ل ش، وال يتم إعداد ل منفصل ل
ص المنتجة للنقد وحدات الوحدة من  عة للمجموعة وال يتم تخص ة لها. تغ الموجوداتالتا انتلك الفرد ات الم

ة من سنة إ خمس سنوات.  ات المتوقعة ف قه ع وع مدار والحسا ل األجل وتطب ات أطول، يتم حساب معدل نمو ط ف
ة ل ة المستق عد السنة الخامسة.يتم التدفقات النقد ت المتوقعة  ب ان الدخل الشاملت مة  ب اآلخر  خسائر انخفاض الق

مةمهام ما يتوافق مع مصارففئات ال . الموجودات منخفضة الق
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

اسات المح١-٣ الس ة الهامة موجز  (تتمة)اس

ة (تتمة) مة الموجودات غ المال االنخفاض  ق

د  ر لتحد ل تق ــــخ  م  تار ثناء الشهرة، يتم إجراء تقي اس ة للموجودات  س خسائر انخفاض صانعدام أو تقلمؤ ع الال
ًقا  ف بها سا مة المع ذا . الق ، حالة وجود  داد تقوم المجموعة بتقديالمؤ لة لالس مة القا الوحدة أو للموجوداتر الق

د المنتجة للنقد  اضات المستخدمة لتحد ناك تغي  االف ان  ًقا فقط إذا  ف بها سا مة المع . يتم عكس خسارة انخفاض الق
داد  لة لالس مة القا ت منذ للموجوداتالق ب اس مت كون االنع ة.  مة األخ ث ال تتجخسارة انخفاض الق ح مة حدوًدا  اوز الق

ة  مةللموجوداتالدف داد، وال تتجاوز الق لة لالس مته القا ا ق د تم تحد ان س ة ال  عد خصمالدف االستهالك،  حالة ، 
مة  ان الموجوداتعدم وجود خسائر انخفاض  ق اس  ب ذا االنع قة. يتم إدراج  األخرى ملاالدخل الشبنود  السنوات السا

م. الموجوداتالموحد ما لم يتم إدراج  ادة  إعادة التقي اس ع أنه ز ذە الحالة، يتم التعامل مع االنع م، و  مة إعادة التقي ق

المخزون 
لة للتحقيق، أيهما أقل.  مة القا لفة أو صا الق الت م المخزون  يتم تقي

العقارات المحتفظ بها للبيع
ف ال لفيتم تص شتمل الت لة للتحقيق، أيهما أقل.  مة القا لفة أو صا الق الت انها  تم ب مخزون، و ة عقارات المحتفظ بها للبيع 

اض المرسملة وال ف االق ال ر وت ف التط ال مة امصارفع إجما ت ة األخرى. تقوم اإلدارة بتقدير صا الق ا لة الم لقا
قه وفقا للظروف السائدة  السوق. للتحقيق مع مراعاة السعر ال نها المتوقع تحق

ت يتم  ب غرض البيع ت ر  ض  العقارات الخاضعة للتط ضها فيمصارفأي تخف ة ال تم تخف د  الف ة ال تم تك ها أو الف
ت الخسائر فيها. يتم  ب لة ت مة القا شأ عن زادة صا الق ض ي ة للتحقيق ضمن األراح أو الخسأي عكس ألي تخف ائر  الف

ادة.  ال حدثت فيها ال

بنود المخزون األخرى
شتمل ع ال  و

ً
ف أوال ُ  

ً
قة الوارد أوال لفة بنود المخزون األخرى ع ط ازة المخزو مصارفترتكز ت دة لح صاله المتك ن و

مة القا ن. يتمثل صا الق ة ناقصلموقعه الحا ووضعه الرا اد اق األعمال االعت ف لة للتحقيق  سعر البيع المقدر  س ال ا الت
البيع. مصارفالمقدرة لإلنجاز و 

المخصصات 

ت يتم  ب جة لحدث ت ) ن ام حا (قانو أو ضم تب ع المجموعة ال ان المركز الما الموحد عندما ي مخصص ما  ب
كون من المرجح أ ام سابق، و مة االل مكن تقدير ق ام، و ة االل س ة من أجل  ة خارجة للمنافع االقتصاد لزم تدفقات نقد ن 

صورة موثوقة. 

انة أعمال العقود مخصص ص
ت يتم  ب ل حالة ت ذا المخصص ع أساس  انة. يتم رصد  ة الص دخل العقد المع ف انة أعمال العقود عندما  مخصص ص

خ انة أعمال العقود ع ع حدة  رتكز مخصص ص دأت، و انة الخاصة بها قد  ة الص صوص جميع األعمال ال تكون ف
ع أي منها.  م جميع النتائج المحتملة  حال وق عد تقي انة و لفة الص قة لت انات السا الب
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ة الهامة ١-٣ اسات المحاس الس (تتمة)موجز 

شغ  جار ال دفعات عقود اإل
مؤجر المجموعة 

. يتم  شغ جار  ة كعقود إ ازات المل افة مخاطر وامت ا  موجبها المؤجر فعل حتفظ  جار الموجودات ال  ف عقود إ يتم تص
ت  ب موجب عقود ت الغ المدفوعة  ة عقد الم ت ع مدى ف شغ ضمن األراح أو الخسائر ع أساس القسط الثا جار  إ

جار. يتم  ت اإل ب جار. ت ل المؤجر ضمن األراح أو الخسائر كجزء ال يتجزأ من إجما دفعات اإل جار المقدمة من ق حوافز اإل

مستأجر  المجموعة 
جار الموجودات ال ال تق ف عقود إ جار يتم تص ة كعقود إ ازات المل افة مخاطر وامت ا  ل جو موجبها تح وم المجموعة 

تم  ة لألصل المؤجر و مة الدف شغ إ الق جار  ب عقد إ دة  التفاوض وترت ة المتك ة األول ا ف الم ال . تضاف الت شغ
ته ب جات إيرادات إ جار ع نفس أساس  ة اإل ما يتم ا ع مدى ف ت ر.  ب ةت إيرادات  الف جارات الطارئة  ال تم فيها اإل

تحققها. 

ة السهم ح ر

ة من  ة األســـهم األســـاســـ ســـاب رح ة. يتم اح ة والمخفضـــة ألســـهمها العاد ة الســـهم األســـاســـ تقدم المجموعة معلومات حول رح
ة إ مســــا الم ســــ م األراح أو الخســــائر الم ة القائمة خالل تقســــ جموعة العادي ع المتوســــط المرجح لعدد األســــهم العاد

م العادي والمتوســـط  ة للمســــا ســــ ة األراح أو الخســــائر الم ســــ ة الســــهم المخفضــــة من خالل  د رح ة. يتم تحد خالل الف
ة المخفضة المحتم افة األسهم العاد ان تأث  ة القائمة لب . لةالمرجح لعدد األسهم العاد

ر حسب القطاع التقار

د  مكن من خاللها أن تحقق إيرادات وتتك ــــطة التجارة ال  ــــــ شـ ـــــــغ أحد مكونات المجموعة المشـــــــــــاركة  األ شــــ عت القطاع ال
ما  ذلك اإليرادات والمصــــــــارف قوم مجلس مصــــــــارف،  المعامالت مع أي من المكونات األخرى لدى المجموعة.  ال تتعلق 

م أداؤە، وال اإلدار  ص الموارد لقطاع ما ولتقي ــــــــ ل منتظم التخاذ قرارات حول تخصــــ ــــ ـــــ شـــ ة  ل ـــــــــغ شـــ مراجعة نتائج القطاعات ال ة 
ة منفصلة.  شأنه معلومات مال تتوفر 

اإلضـــــافة إ تلك ال  ة إ قطاع ما  ا صـــــورة م ة  ســـــ ات حســـــب القطاع ع البنود الم شـــــتمل النتائج والموجودات والمطل
صها ع أساس معقول.  مكن تخص

ازة مصــــــارفتتمثل ال دة خالل الســــــنة لح لفة المتك ة للقطاع  إجما الت فموجودات ثابتةالرأســــــمال ال دة ل، والت ـــــاءالمتك ـ
عهـا أو تح  غرض ب ر عقـارات  ـدة لتط ف المتك ـال ـة قـائمـة، والت ثمـار ــــ ـــــ ـــــ ر عقـارات اســـ ـة أو إعـادة تط ثمـار ــــ ـــــ ـــــ لهـا إ عقـارات اســـ

ثمارة.  عقارات اس

ة واإلفصاحات٢-٣ اسات المحاس ات  الس التغي

م األرا إعادة الموجودات الثابتةضمنتقي

موجــب  ــاس األرا  خص ق مــا  ــات واآلالت والمعــدات ف ــة للممتل ـــ ــــــ ــــــ ـــــــات المحــاســ ـــــ ـــــ ــاســ ــــــ ـــــ ـــــ م السـ عــادة تقي قــامــت المجموعــة بــ
دالموجودات الثابتة اف الم . عد االع
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٣٢

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة واإلفصاحات ٢-٣ اسات المحاس ات  الس (تتمة)التغي

م األرا ضمن إعادة  (تتمة)الموجودات الثابتةتقي

موجب الموجودات الثابتة اس األرض  ق ل  ــــــــتخدام وقد قامت المجموعة من ق ــــــ ث تم إدراج اســـ لفة، ح وداتالموجنموذج الت
د  اف الم عد االع مة،  ا مة الم لفة ناقًصا خسائر انخفاض الق . موجودات ثابتةالمصنف للموجوداتالت

ــع األخ من عام  ــــــنفة ٢٠١٨و ال ة لألرا المصــ قة المحاســــــــ ث ر موجودات ثابتة، اختارت المجموعة تغي ط أن أت، ح
ات  اإلضافة إ ذلك ، توفر تقن ة الموحدة.  اناتها المال د من المعلومات ذات الصلة لمستخد ب م يوفر الم نموذج إعادة التقي

م مقدما.   مة العادلة لألرض. وقد قامت بتطبيق نموذج إعادة التقي م المتوفرة تقديرات موثوقة للق التقي

، يتم ق د اف الم مة الحقة. عد االع ا م ناقصا أي خسائر انخفاض م ــــخ إعادة التقي مة العادلة  تار الق اس األرض 

مة  ق م  ة إعادة تقي س ل  سج ة، تم  اسة المحاس جة للتغي  الس م  بنود الدخل الشامل األخرى. ٣٩٠كن مليون در

دة والمعدلة ات الجد المعاي والتفس

دأ قامت المجموعة أل ة ال ت ات الســـن ــي ع الف ـ الت ال  عض المعاي والتعد . ٢٠١٨يناير ١عد أو  ول مرة بتطبيق 
عد. تقمولم  ن لم  مفعوله  ل تم إصدراە ل ار أو تفس أو تعد كر ألي مع اع الم االت المجموعة 

دة ألول مر  الت الجد ذە المعاي والتعد انات ٢٠١٨ة  عام وع الرغم من تطبيق  ري ع الب كن لها تأث جو ، إال أنها لم 
د:  ل جد ار أو تعد ل مع عة وتأث  ما  وصف لطب ة للمجموعة. وف ة الموحدة السن المال

ة رقم  ر المال ار الدو إلعداد التقار ة"٩المع "األدوات المال

ة  ار الدو إلعداد التقارر المال ار المحاس الدو رقم ” ٩رقم حل "المع اس" -٣٩محل "المع ت والق ب ة: الت األدوات المال
عد  دأ  أو  ة ال ت ـــــن ات الســـــ اس ٢٠١٨يناير ١للف ف والق ـــــ ة: التصـــــ ة لألدوات المال افة الجوانب الثالثة للمحاســــــــــ جمع  و

ة التحوط.  مة ومحاس واالنخفاض  الق

ـــة رقم قـــامـــت المجموعـــة بتطبيق ا ـــار الـــدو إلعـــداد التقـــارر المـــال ـــد  ٩لمع ــــخ التطبيق الم ٢٠١٨ينـــاير ١ـــأثر رج بتـــار
ـــدأ   ة ال ت ـــل المعلومـــات المقـــارنـــة عن الف ـــار الـــدو إلعـــداد التقـــارر ٢٠١٧ينـــاير ١وتعـــد كن لتطبيق المع . ومع ذلـــك، لم 

ة  ة الموحد٩المال انات المال اغة المعلومات المقارنة. أي تأث ع الب التا لم تتم إعادة ص ة للمجموعة، و

ف ة-التص الموجودات المال
ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال ــح أو الخســـــــارة أو ٩موجب المع مة العادلة من خالل ال الق اس أدوات الدين الحقا  ، يتم ق

مة العادلة من خالل  لفة المطفأة أو الق ارن: نموذج أعمال المجموعة نود الدخل الشامل األخرىبالت ف ع مع عتمد التص . و
ــــــا إلدارة الموجودات وما  ـــــ لغ األســـــ ــــــا والفائدة ع الم ـــــ لغ األســـــ ة تمثل دفعات للم ة التعاقد انت أدوات التدفقات النقد إذا 
ار دفعات  لغ القائم (مع والفائدة). األسا الم
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ا ضاحات حول الب ة الموحدةإ (تتمة)نات المال

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة واإلفصاحات ٢-٣ اسات المحاس ات  الس (تتمة)التغي

دة والمعدلة (تتمة) ات الجد المعاي والتفس

ة رقم  ر المال ار الدو إلعداد التقار ة" (تتمة)٩المع "األدوات المال

ف  ة (تتمة)الموجودات-التص المال
ــد   ــــخ التطبيق الم ــارا من تــار م لنموذج أعمــال المجموعــة اعت ــانــت التــدفقــات ٢٠١٨ينــاير ١تم إجراء تقي م مــا إذا  . وتم تقي

ة ع أدوات الدين تتكون من  ة التعاقد ــــــا النقد ـــــ ـــــ لغ األسـ ما  الم ــــــــــاب الفائدة بناء ع الحقائق والظروف  ـــــ ما تم حســ فقط 
ت  ب الموجودات. ت

ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال اس  المع ف والق ــــ ــــــ ات التصـــ كن لمتطل ــــــتمرت  ٩لم  ـــــ تأث كب ع المجموعة ال اســ
ة الدو  ار المحاس موجب مع مة العادلة  الق ًقا  ة المحتفظ بها سا مة العادلة لجميع الموجودات المال اس الق .٣٩ق

الذمم التجارة المدينة يتم االح ة الجارة األخرى المصـــنفة كقروض وذمم مدينة  و الموجوداتتفاظ  ســـم ٣١المال ٢٠١٧د
ة ال تمثل فقط  ادة التدفقات النقد ة وز ة التعاقد ل التدفقات النقد ــــــ ــــــا والفائدةلتحصـــ لغ األســـ فها . دفعات الم ـــــــ تم تصــ و

لفة  الت أدوات دين  اسها  المطفأة. اآلن وق

ــاس  ف وق ــــــــ ـــــ ات  تصــــ ــــــــــارة. وال توجــد تغي ـــــ ــح أو الخســـ مــة العــادلــة من خالل ال ــالق ــة  ــات مــال ولم تحــدد المجموعــة أي مطل
ة للمجموعة.  ات المال المطل

مة انخفاض الق
ــة رقم  ــار الــدو إلعــداد التقــارر المــال ــاع المع ــــــائر ٩أدى إت ــــــ ـــــــــــكــة لخســـــــ ـــــ ـ ــة ال ـــــ ـــــ ـــــ ري  محــاســ مــة إ تغي جو االنخفــاض  ق

ــــــ الدو رقم  ار المحاســ دة وفقا للمع ة الخســــــــارة المتك دال منهج ـــ ة من خالل اســـــ ـــــائر ٣٩الموجودات المال ة الخســـ مع منهج
ة ل ة المتوقعة المســـــتق ة رقم االئتمان ار الدو إلعداد لتقارر المال تطلب المع تمن المجموعة ٩. و ب ـــصـــــات الخســـــارة مت خصــ

ــح أو الخسارة والعقود. االئتمان مة العادلة من خالل موجودات ال الق ة المتوقعة لجميع أدوات الدين غ المحتفظ بها 

ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال م ٩وعند اعتماد المع جراء تقي مة ع الذمم المدينة منخفضةلخسائر ا، قامت اإلدارة ب الق
ــــــــــم ٣١يناير و ١رى  التجارة والذمم المدينة األخ ـــــ ســ ة رقم ٢٠١٧د ار الدو للتقارر المال لم ٩. ومع ذلك، فإن تطبيق المع

ـــــــائر  ــــــ تج عنـه أي خســـــ ـة  ي ـــــــاف ــــــ مـة يتم إضـــــ تهـا انخفـاض  الق ب ـل تـات ـة والـذمم المـدينـة األخرى ق ــــخ  الـذمم المـدينـة التجـار ر
التطبيق. 

ر المال ار الدو إلعداد التقار اإليرادات من عقود العمالء١٥ة رقم المع

ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال ــــــ الدو رقم ١٥حل المع ـــــ ار المحاســــ ـــاء عقود ١١محل المع ـــــ ـــــ شــ ــــــ اإل ـــــ ار المحاســــ والمع
ات ذات ١٨الدو رقم  نطبق ع جميع اإليرادات الناتجة عن عقود العمالء، ما لم العالقة اإليرادات والتفس ذەو العقود تكن 

ـــــــمن نطاق معاي أخرى.  ـــــ موجب ضــ ــــــــــاب اإليرادات الناتجة من عقود العمالء.  دا من خمس خطوات لحســــ ـــــس نموذجا جد ـــــ ؤســــ و
ـة رقم  ـار الـدو إلعـداد التقـارر المـال ـل نقـل ١٥المع حق لهـا مقـا ــــــــأة أن  ـــــ شـــــ لغ الـذي تتوقع الم مـة تمثـل الم ق ـت اإليرادات  ت

م ال ضاعة أو تقد ل. ال خدمات إ العم
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة واإلفصاحات ٢-٣ اسات المحاس ات  الس (تتمة)التغي

دة والمعدلة (تتمة) ات الجد المعاي والتفس

ة رقم  ر المال ار الدو إلعداد التقار ات من عقود العمالء (تتمة)اإليراد١٥المع
ار من  اتايتطلب المع ــــــ ـــــ ـــــ ـ ل ل ار جميع الحقائق والظروف ذات العالقة عند تطبيق  ع االعت ام، مع األخذ  ـــــــتخدام األح ـــــ اســـــ

ـــــول ع العقـد  ـــــ ـــــ ـة للحصــ ـــــــاف ـــــ ـــــ ف اإلضـ ـال ـالت ـة المتعلقـة  ــــ ـــــ ــــــ ـار المعـالجـة المحـاســ حـدد المع مـا  خطوة من نموذج عقود العمالء. 
ف  ال ة اوالت ا ذ العقد الم نف طة ب ار إفصاحات شاملة. لمرت اإلضافة إ ذلك، يتطلب المع  .

ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال . ومع ذلك، ١٥قامت المجموعة بتطبيق المع أثر رج املة  قة التطبيق ال ـــــــــتخدام ط ـــــ اســـ
ة الموحدة للمجموع انات المال ذا التطبيق ع الب ان المركز افإن تأث  عض البنود  ب ف  ان مقصـــورا ع إعادة تصـــ لما ة 

قا.  لغ عنها سا ــح وصا موجودات المجموعة الم الموحد دون أي تأث ع ال

ـات" ع أنهـا "موجودات العق ــــــلف ـــــ ـد اإلنجـاز" و "الودائع والســــــ ف "أعمـال عقود ق ــــــ ـــــ ـــــ ـات العقو تم تصـ ـان د"  بو د" و "ومطل
ـة رقم المركز ال ـار الـدو إلعـداد التقـارر المـال موجـب المع لغ عنهـا ،١٥مـا الموحـد ع التوا  ـالغ الم ات  الم دون أي تغي

لغ  م ثناء  اســـ قا،  امات العقد إ الذمم التجارة الدائنة والذمم األخرى ال تمثل مليون٥٬٦ســـا فها من ال م تم إعادة تصـــ در
ام أداء مماثل. الودائع الواردة م ن العمالء دون ال

كن لهذا التغي تأث ع  ة  بنود الدخللم  ة الموحد للسنة المنته ان التدفقات النقد سم ٣١الشامل األخرى أو ب . ٢٠١٧د

ة ( ة الدول ر المال ات التقار ع مقدما" ٢٢تفس لجنة تفس ة والثمن المدف ) "معامالت العمالت األجن

األصـــل وال اف األو  ــف الفوري لالســـتخدام  االع ـ د ســـعر ال ذات العالقة واإليراداتمصـــارفيوضـــح التفســـ أنه عند تحد
ــت (أو جزءا منهــا)  إلغــاء  ب ــــخ ت ع مقــدمــا، فــإن تــار ــالثمن المــدف ــة المتعلقــة  ــات غ النقــد ــة أو المطل الموجودات غ النقــد

ــــخ و التـار ـــــــــئـة عن الثمن المعـاملـة  ـــــ ـة النـاشـــ ـات غ النقـد ـة أو المطل ـالموجودات غ النقـد ـا  ـدئ ــــأة م ـــــ ـــــ شــــ ـه الم ف ف الـذي تع
ــــخ المعامالت  د تار ــــــــأة تحد شـــــ جب ع الم الغ مدفوعة مقدما، عندئذ  ـــــــــتالم م ناك مدفوعات او اســــ انت  ع مقدما. إذا  المدف

ذا التفس  ع مقدما.  ل دفعة أو استالم ثم مدف المجموعة. ل ة الموحدة الخاصة  انات المال س له أي تأث ع الب  ل

ة الدو ( ار المحاس الت ع مع ة" ٤٠تعد ثمارات العقار ل االس ) "تح

ر إ أو من  ــــــــاء أو التط ـــــ شــــــ ــد اإل ــات ق مــا  ذلــك الممتل ــات،  ـــــأة نقــل الممتل ـــــ ـــــ شــــ الت إنــه عنــدمــا ي ع الم ـــــح التعــد ــــــ ـــــ توضـ
ثمار  ف اس فاء تع ات أو تتوقف عن اس ستو الممتل حدث عندما  الت ع أن التغي  االستخدام  ات عقارة. تنص التعد

 
ً
ال قدم دل ات ال  ـــــتخدام الممتل ا اإلدارة الســـ ناك أدلة ع التغي  االســــــــتخدام. إن مجرد التغي  نوا ثمارات العقارة و ـــــ االســـ

ــــــــــتخدام الت ع التغي  االســــ أن جميع التح ة الموحدة للمجموعة علما  انات المال الت أي تأث ع الب كن لهذە التعد . لم 
ل ع التغي  االستخدام.  ند إ دل س ثمارة  من  إ العقارات االس
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة واإلفصاحات ٢-٣ اسات المحاس ات  الس (تتمة)التغي
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ة رقم  ر المال ار الدو إلعداد التقار الت ع المع اس معامالت الدفعات ع أساس األسهم ٢التعد ف وق تص

الت ع المع ة التعد ة الدول ــــ ـــــ ـــــ ــــــــدر مجلس المعاي المحاســـ ـــــ ة رقم أصــــ ــــــاس ٢ار الدو إلعداد التقارر المال ـــــ ـــــ الدفعات ع أسـ
ــــــهم ال تمت  ـــــــاس األســـ اس معامالت الدفعات ع أســ وط المنح ع ق ات  ة: تأث ســـــــــ ــــمن ثالثة جوانب رئ ــــــهم ال تتضـــــ األســـ

امات ا ة الل ســ ف إحدى معامالت الدفعات ع أســاس األســهم ال لها خصــائص  تها نقدا، وتصــ ة الســ ـ ـ مقتطعة ع ل
فها من  غ تصـــــ ام إحدى معامالت الدفعات ع أســـــاس األســـــهم  وط وأح ل ع  ان التعد ، وحســـــاب ما إذا  أســـــاس الصـــــا
ن  قة، ل ــــــا ات الســ الت دون إعادة إدراج الف ت تطبيق التعد شــــــــ اع، يتع ع الم األســــــــهم. عند االت ة  ــــ ســــ ة إ  ة نقد ــــ ســــ

التطبيق ــــــــمح  ســـــ التُ ذە التعد فاء المعاي األخرى.  ـــــ ــــــ الت الثالثة وتم اســ ارە لجميع التعد ـــــــت أثر رج إذا تم اخت ـــــ سـ ذات ل
. المجموعةعالقة

ار الدو  الت ع المع ة رقم التعد ة رقم ٤إلعداد التقارر المال ار الدو إلعداد التقارر المال ة مع ٩تطبيق المع األدوات المال
ار  ة رقم المع ر المال عقود التأم ٤الدو إلعداد التقار

ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال د، المع ة الجد ار األدوات المال ــــــــائل الناتجة عن تطبيق مع ـــــ الت المســــ ذە التعد ، ٩تناقش 
ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال ل تطبيق المع ، والذي١٧ق دل عقود التأم ة رقم اس ار الدو إلعداد التقارر المال المع

ة ٤ ار الدو إلعداد التقارر المال ثناء المؤقت من تطبيق المع : االسـ ت ال تصـدر عقود التأم شـ ارن للم الت خ . توفر التعد
ف. ٩رقم  ة إعادة التص الت ومنهج س لهذە التعد ة الموحدة اا ل انات المال المجموعة. أي تأث ع الب لخاصة 

الت ع ال ة الدو (التعد ار المحاســ ـات ال٢٨مع ـ ثمارات  ال قة): االســ ــــع شــق كةوالمشــار ـ توضــيح ان-المشــ ـ اس ال ات ق
ثمار ع حدة ل اس ار ل ــح أو الخسارة كخ مة العادلة من خالل ال الق ثمر فيها  المس

شأة ال   مكن للم الت أنه  اف توضح التعد لة أن تختار عند االع شأة أخرى مؤ ك أو أي م وع رأس مال مش ارة عن م ع
ات ال ثماراتها  ال س اس ثمار ع حدة، أن تق ل اس قةاألو ع أساس  مة العادشق الق كة  ــــع المش لة من خالل والمشار

ثمارة   شـأة اسـ سـت م شـأة ال ل ان لدى الم ــح والخسـارة. إذا  كة ال قةحد ذاتها حصـة   ـوع مشـ شـق و أو م ك الذي 
مة العادلة  اس الق ق ة، االحتفاظ  ق حقوق المل شأة ال تمتلك الحصة، عند تطبيق ط جوز للم ة،  ثمار شأة اس ارة عن م ع

ــــكة ال ـ قة  ال قةللحصـــــص المط عة يتم ذلك اال شـــــق ات تا ه   ثمر  ك المســـــ ــــوع المشـــــ ـ ار أو الم ل خت ـــتقل ل ل مســ شـــــ
قةكة  ــكة الشــق اف األو المســبق لل ــــخ االع ثمارة  وقت الحق من: (أ) تار شــأة اســ و م ك الذي  ــوع مشــ قةشــأو م ق

ـــــكة ال ـ ه ال ــــبح ف ــــخ الذي تصــ ة، (ب) التار ثمار ـــــ ـــــأة اسـ شـ و م ك الذي  ـــــوع المشــــــ ـ قةأو الم ك مشــــــق ـــــوع المشــــــ ـ شــــــأة أو الم
ة،  ثمار ـــكة الاســــ ـ ه ال ــــخ الذي تصــــبح ف قة(ج) التار ـــكة األم ألول مرة. شــــق ـ ثمارة لل شــــأة اســــ و م ك الذي  ـــوع المشــــ ـ أو الم

ة الموحدة للمجموعة.  انات المال الت أي تأث ع الب س لهذە التعد ل

ة رقم  ار الدو إلعداد التقارر المال الت ع المع ة١التعد اع المعاي الدول ة ألول مرة ات حذف االعفاءات -إلعداد التقارر المال
اع المعاي ألول مرة ات قوم  ة األجل لمن  . قص

ة األجــل الواردة  الفقرات إيتم حــذف االعفــاءات ق ـــــــــ ــــــ ــار ٧إي-٣صــ ــة رقم من المع ألنهــا قــامــت ١الــدو إلعــداد التقــارر المــال
الت  ذە التعد س لهالغرض المقصود منها.  المجموعة. ا ل ة الموحدة الخاصة  انات المال أي تأث ع الب
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة واإلفصاحات ٢-٣ اسات المحاس ات  الس (تتمة)التغي

لها ح اآلن المعاي الصادرة ال لم يتم تفع
ــــــ مفعولها إن المعاي والت ــــــ ـ ـــــــادرة، وال لم  ات الصــــــ ــــــــ نة أدناەفســـــ ة للمجموعة مب انات المال ـــدور الب ـــــ ــــخ صـــــ تنوي . عد ح تار

كة ما ينطبق ذلك، عندما تصبح سارة المفعول. ال ، حس ذە المعاي اع  ات

ة رقم  ر المال ار الدو إلعداد التقار جار" ١٦المع "عقود اإل

ار الدو إلع ـــــــدر المع ة (صــ ة الدو (٢٠١٦)  يناير ١٦داد التقارر المال ار المحاســـــــــ حل محل مع و  جار"، ١٧و ) "عقود اإل
ــار ( ــة للمع ــة للتقــارر المــال ات المعــاي الــدول ـــــــــ ـــــ ــار لجنــة ٤وتحــدد لجنــة تفســـ جــار ومع حتوي ع عقــد إ ــب  ت ــان ال مــا إذا  ) ف

ات الدائمة ( شـــغ١٥التفســـ جار ال ات الدائمة (- ) "عقود اإل ار لجنة التفســـ ر المعامالت ال ٢٧الحوافز" ومع م جو ) "تقي
ة ( ار الدو إلعداد التقارر المال حدد المع جار". و ل قانو لعقد اإل ــــــ ـــــ ـــــ اس والعرض ١٦تنطوي ع شـ اف والق ادئ االع ) م

ـــــــــاب جميع عقود اإل  ســــــ ن اح ـــــــــتأج تطلب من المســــــ جار و ـــــــاح عن عقود اإل ـــــ موجب نموذج مفرد من قائمة واإلفصـــ جار التم 
ة الدو ( ار المحاســــــ موجب مع جار التم  ســــــاب عقود اإل ه الح عفاءين ١٧المركز الما مشــــــا اف ب ار اع تضــــــمن المع ). و

ن  ة األجل –للمســــتأج جار قصــــ ة) وعقود اإل مبيوتر الشــــخصــــ مة (مثل أجهزة ال جار أصــــول "منخفضــــة الق ثل عقود (معقود إ
جار مدته  جار ب شهر أو أقل). ١٢اإل

ام دفعات عقد  ل ال ــــج ســ قوم المســــــتأجر ب جار، ســــــ دء عقد اإل ــــخ  جار)، و  تار ام اإل جار (مثل ال الحق جودات المو مثل تاإل
ة اســــــــــتخدام  ســــــــــ جار (مثل حق اســــــــــتخدام الموجودات الرئ ا مالموجوداتخالل مدة اإل كون مطل ـــــ ن أن ). وســـــ ن المســــــــــتأج

الك ع حق استخدام  وف اال جار وم ام عقد اإل وف الفائدة ع ال م ل مستقل  ش فوا  . تةالموجودات الثابع

جار أو التغ  ع أحداق معينة (مثل التغ  مدة اإل جار عند وق ام عقد اإل اس ال ضـــــا إعادة ق ن أ توجب ع المســـــتأج ـــ ما ســ
قوم  مـدفوعـات ع ـد تلـك المـدفوعـات). و ـــــــتخـدم لتحـد ـــــ ـة النـاتجـة عن التغ  المؤ أو المعـدل المســـــ ل ـــــــتق ـــــ جـار المســـــ قـد اإل

صفة عامة ب ت المستأجر  ل ع حق استخدام األصل. ث جار كتعد ام عقد اإل اس ال لغ إعادة ق م

ة ار الدو إلعداد التقارر المال موجب المع ة المؤجر  ـــــــ ار ١٦(تظل محاســـ موجب مع ة  ـــــــــ ذكر عن المحاسـ ما  دون تغي   (
ة الدو ( ة ١٧المحاســــ ار المحاســــ ف  مع دأ التصــــ اســــتخدام نفس م جار  ف جميع عقود اإل ســــتمر المؤجرون  تصــــ )، و

. ١٧الدو ( جار التم شغ واإل جار ال جار: اإل جب التمي ب نوع من عقود اإل ) و

تطل ة (و ار الدو إلعداد التقارر المال دأ  ١٦ب المع ة ال ت ات السن ذ للف ــــخ ٢٠١٩يناير ١) ح التنف ذا التار عد  أو 
ة الدو ( ار المحاس موجب مع د من اإلفصاحات  داء الم ن ا ن والمؤج ).  ١٧من المستأج

ة ( ار الدو إلعداد التقارر المال ) ١٦التحول للمع
ة ( ار الدو للتقارر المال ة ١٦تخطط المجموعة لتطبيق المع ار الدو للتقارر المال ا لتطبيق المع أثر رج مع التأث ال  (

د االفتتا لألراح ١٦( ل للرص ه كتعد ف  . غ الموزعة)، إن وجد، والمع

موجب المع حة  ـــــــتختار المجموعة اســـــــــتخدام اإلعفاءات المق ت مدتها خالل ســ جار وال ت عقود اإل شـــــــــهر من ١٢ار الخاص 
مة.  جار ذات األصل األسا منخفض الق ، وعقود اإل د م الطلب الم ــــخ تقد تار
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

اسات ا-٣ ة الهامة الس (تتمة)لمحاس

ة واإلف٢-٣ اسات المحاس ات  الس (تتمة)صاحات التغي

لها ح اآلن (تتمة) المعاي الصادرة ال لم يتم تفع

ة رقم  ر المال ار الدو إلعداد التقار جار" ١٦المع (تتمة)"عقود اإل

ة ( ار الدو إلعداد التقارر المال ل تأث المع ــــــدد االنتهاء من تحل صــ انات الم١٦والمجموعة اآلن  ذە الب ـــــدار  ــــخ إصـــ ة )  تار ال
س من المتوقع أن  اختصـــار، ل ار.  موجب المع ح بها  ة المســـم الموحدة ، وتخطط لالســـتفادة من واحد أو أ من الدوافع العمل

ة ( ار الدو للتقارر المال جار ١٦كون لتطبيق المع أن عقود اإل ة الموحدة للمجموعة علما  انات المال ري ع الب ) تأث جو
ل أسا من خالل العقارات المملوكة. المهمة للمجموع ش اتها التجارة  ة األجل وتجري المجموعة عمل عة قص ة ذات طب

نات األخرى الت والتحس التعد
س من المتوق ة ل نات التال ــــ ـــــ ـــــ الت و التحســـ ة الموحدة للمجموعة عإن التعد انات المال ري ع الب كون لها تأث جو ندما عأن 

: ولتصبح سارة المفع
ـــــــــ رقم ال· ة غ المؤكد٢٣تفســ ة إلعداد التقارر المال ات المعاي الدول ــــــــ ـــــــادر عن لجنة تفســـ ة حول معالجة ةالصــــ

عد الدخل :  دأ  أو  ة ال ت ات السن ة الدخل: ساري المفعول للف شأن معامالت  ق  . ٢٠١٩يناير ١عدم ال
ض الســـــــل · التع ا الدفع مقدًما  ة (-مزا ار الدو إلعداد التقارر المال الت ع المع ات -)٩تعد ســـــــاري المفعول للف

عد  دأ  أو  ة ال ت ٢٠١٩يناير ١السن
ــــــات ال· ـ لة األجل  ال قةالفوائد ط كةشـــــــق ــــع المشـــــــ ة الدو (-والمشـــــــار ار المحاســـــــ الت ع مع ) ســـــــاري ٢٨تعد

دأ  ة ال ت ات السن عد المفعول للف ٢٠١٩يناير ١ أو 
ة الخطة· سـ ص و ل وتقل ة الدو (-تعد ار المحاسـ الت ع مع دأ -)١٩تعد ة ال ت ات السـن سـاري المفعول للف

عد  ٢٠١٩يناير ١ أو 
ة رقم · ار الدو إلعداد التقارر المال ة، المع نات السن قا  الحصص المحتفظ بها سا–دمج األعمال ٣خطة التحس

عد  دأ  أو  ة ال ت ات السن ي مفعوله للف كة:  ة مش ٢٠١٩يناير ١عمل
ة رقم · ار الدو إلعداد التقارر المال ة، المع نات الســـــن كة ١١خطة التحســـــ ات المشـــــ ت الحصـــــص المحتفظ بها -ال

دأ  أ ة ال ت ات السن ي مفعوله للف كة:  ة مش قا  عمل عد سا ٢٠١٩يناير ١و 
ار المحاس الدو رقم · ة، المع نات السن ة الدخل ع األدوات –ائب الدخل ١٢خطة التحس نتائج دفعات 

عد  دأ  أو  ة ال ت ات السن ي مفعوله للف ة:  ة المصنفة كحقوق مل ٢٠١٩يناير ١المال
ار المحاســــــ الد· ة، المع ــــن نات الســ اض ٢٣و رقم خطة التحســــــ ف االق ال لة للرســــــملة: –ت اض المؤ ف االق ال ت

عد  دأ  أو  ة ال ت ات السن ٢٠١٩يناير ١ي مفعوله للف
عد · دأ  أو  ة ال ت ات السن ة: ساري المفعول للف . ٢٠٢٠يناير ١اإلطار المفا إلعداد التقارر المال

ار الدو إلعداد التقا· ة (المع عد ١٧رر المال دأ  أو  ة ال ت ـــــن ات الســـ " ســــــــاري المفعول للف يناير ١) "عقود التأم
ة التطبيق المسبق. ٢٠٢١ ان م ، مع السماح ب

كته ال· ثمر و ـــ مة  الموجودات ب المســـ قةالبيع أو المســــــا كشــــــق ـــــوعه المشــــــ ـ الت ع المع-أو م ار الدو تعد
ة الدو (١٠ة (إلعداد التقارر المال ار المحاس ). ٢٨) ومع
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

دارة رأس المال٤ ة و إدارة المخاطر المال

نظرة عامة 
ة ن ة: تتعرض المجموعة للمخاطر التال جة استخدامها لألدوات المال

مخاطر االئتمان؛·
مخاطر السيولة؛ و·
مخاطر السوق. ·

قدم  جراءات ُ ــــــات و اســــ ـــــ داف وســـــ ــــــح أ وضــــ ل من المخاطر المذكورة أعالە، و ــــــــاح معلومات حول تعرض المجموعة ل ضــ ذا اإل
ـــــمن  ـــــ ة ضــ م ـــــــافة إ إدارة المجموعة لرأس المال. عالوة ع ذلك، تم إدراج إفصــــــــــــاحات  اإلضـــــ دارة المخاطر  اس و المجموعة لق

ة الموحدة.  انات المال ذە الب

ــــــع إن مجلس اإلدارة  ـــــ ة اإلطار العام إلدارة المخاطر ال تتعرض لها المجموعة. يتم وضــ ــــــــع ومراق ـــــورة عامة عن وضـــــ ـــــ صـــ ـــــؤول  ـــــ مســـ
ــــــــع  ـــــ ل المخاطر ال تواجهها المجموعة، وذلك لوضــــ د وتحل غرض تحد ــــــات إدارة المخاطر ال تتعرض لها المجموعة  ــــــ اســــــ ــــــ ـــــ ـــــ سـ

ا ة المخاطر واالل ط المالئمة للمخاطر، ولمراق ـــــوا ـــــ ــــــات وأنظمة إدارة الحدود والضـــــ ـــــ اســــ ـــــــ ـــــ ــــــوعة. تتم مراجعة ســـ ـــــ الحدود الموضــــ م 
ات  ظروف السوق والمنتجات المعروضة.  صورة منتظمة ح تعكس التغ المخاطر 

مخاطر االئتمان

ــة.  ـــــــــــارة مــال ـــــ ــة أو عقــد عمالء، ممــا يؤدي إ خســـ موجــب أداة مــال امــاتــه  ــال ــل  مخــاطر االئتمــان  مخــاطر عــدم وفــاء طرف مقــا
ة تتعر  ل شـــــــطتها التم ة (الذمم المدينة التجارة  األســـــــاس) ومن أ ل شـــــــغ شـــــــطتها ال ما  ض المجموعة لمخاطر االئتمان من أ

ة ا ة واألدوات المال ف العمالت األجن ة، ومعامالت  . ىألخر ذلك الودائع لدى البنوك والمؤسسات المال

دو الذمم التجارة المدينة وموجودات العق

دارة مخاطر  طها المتعلقة ب ـــــوا جراءاتها وضـــ ــــــة المجموعة و اســ ل وحدة أعمال وفًقا لســــــــ ل  ل من ق تتم إدارة مخاطر ائتمان العم
ـة الـذمم المـدينة  مـا يتم مراق م.  ا لهـذا التقي ـة وفقـً ـد حـدود االئتمـان الفرد ـل وتحـد م جودة ائتمـان العم تم تقي ـل، و ائتمـان العم

ة موجودات ال انتظام. ومراق ل  العم ســم ٣١ عقد الخاصــة  ان لدى المجموعة ذمم مدينة من عدد كب ،٢٠١٧و ٢٠١٨د
من العمالء. 

الدفع ع أقسـاط ع سـمح المجموعة لعمالئها  ث  عات العقارة ح تتعرض المجموعة لمخاطر ائتمان الذمم المدينة من المب
ت و ـــــــ اوح ب سـ ة ت ـــــــنوات، ٥مدار ف ة، تتل المجموعة دفعات مقدمة من عمالئها  وقت سـ ول تحد من المخاطر االئتمان

ل ح يتم  ة للعقار إ العم ة القانون م، ال تقوم المجموعة بنقل المل ـــــــــل ـــــ ســـ لغ المت  وقت ال الم ات مؤجلة  ـــــــ ـــــ البيع وشـــــ
مة. عالوة ع ذلك، تعت مخاطر تعرض المجموعة للخ امل الق ــــداد  ـــداد سـ ل عن الســ ة منخفضـــــة  حال تع العم ســـــائر المال

ة ضمان.  مثا ة العقار  ث تعد مل ح

اس خســــــائر االئتمان المتوقعة.   ــــصــــــات لق ــــفوفة المخصــ ـــــتخدام مصــ اسـ ر ما  ـــخ تق ـ ل تار مة   ل النخفاض الق يتم إجراء تحل
ام التأخر عن الســـــداد لمجموعات ـــصـــــات إ عدد أ ند معدالت المخصــ ـــ ع (أي نمختلفة من العمالء لها أنماط خســـــائر مماثلةســ

ل و  ع العم مهالمنتج ون ). تقي
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مخاطر االئتمان (تتمة)

(تتمة)د و الذمم التجارة المدينة وموجودات العق

ـــــــــاب ر الما عكس الحســــــ ة المعلومات الداعمة المتاحة  وقت التق ل المال ومعقول مة الوقت مقا  وق
ً
جة األ احتماال الن

ة.  ل ـــــــتق ــــــ ة المســ ــــــاد ـــــ ة وتوقعات الظروف االقتصــــ قة والظروف الحال ــــــــــا ــــــــطب الذمم المدينة عن األحداث الســـــ ـــــ و العموم، يتم شــ
ــــخ التجارة إذا مر ع موعد اســـــتحقاقها أ من  ـــــ للتعرض لمخاطر االئتمان  تار ذ. إن الحد األق عام واحد وال تخضـــــع للتنف

ضــــــاح  ة ال تم اإلفصــــــاح عنها  اإل ل فئة من الموجودات المال ة ل مة الدف و الق ر  ضــــــمان  ٢٩التق . وال تحتفظ المجموعة 
 . كتأم

الذمم المد ما يتعلق  م تركز المخاطر ف ـــدة لمنخفضـــــــــة،ينة التجارة وموجودات العقود ع أنها تقوم المجموعة بتقي وجود أرصــــــ
مستحقة من عدد كب من العمالء العامل  مختلف المجاالت. 

ضاح  ل  اإل التفص ة المدينة  . ٢٩تم مناقشة التعرض لمخاطر االئتمان من الذمم التجار

ة ة والودائع النقد األدوات المال
ال ــــــة تقوم إدارة الخزانة  ــــــ اســ ــــــ ـــــ ة وفقا لســـ ــــــــــات المال ـــــــســــ ـــــ ـــــدة لدى البنوك والمؤســ ــــــ دارة مخاطر االئتمان الناتجة عن األرصـــ مجموعة ب

لــة   ــث أن األطراف المقــا ــة الحــد األد ح مثــا ــة تعت  ـــدة البنك ـــــ ـــــ المجموعــة. وترى المجموعــة أن مخــاطر االئتمــان ع األرصـــــ
ة يتم  ة عال فات ائتمان ــــــ صــــــــــها بنوك ذات تصــــ ــــ ل و تخصــــــ ثمر المجموعة فقط  من ق ــــ ســــــ ة. و ف االئتما الدول ـــــــ االت التصـــ

ة المنخفضة.  األسهم المتداولة وأوراق الدين ذات المخاطر االئتمان

ــان المركز المــا   ـــــــ لتعرض المجموعــة لمخــاطر االئتمــان لمكونــات ب ـــــ ـــــ ــــــــــم ٣١إن الحــد األق ـــــ ســ مـة و ٢٠١٧و٢٠١٨د الق
و موضح  اإل ما  ة  . ٢٩ضاح الدف

مخاطر السيولة

تها  ســ ة ال تتم  ات المال المطل طة  اماتها المرت ال ة عند الوفاء  تتمثل مخاطر الســيولة  مخاطر مواجهة المجموعة لصــع
ط مخاطر الســـــيولة  ة أخرى. ترت م موجودات مال ة أو تقد الغ نقد ق دفع م ما  دائنون تجارون وآخرونعن ط م ذلك الذم(

ة األجل والقروض  ــــــــ ـــــ ة قصـــ ـــــــف ـــــ ـــ ـ ــــــــتحقة إ أطراف ذات عالقة والقروض الم ـــــ الغ المســـ لة األجل) وودائع التأم والم الدائنة ط
ان،  ة، قدر اإلم اف ها دائما ســـــــيولة  دارة الســـــــيولة إ ضـــــــمان امتال ما يتعلق ب لة األجل. يهدف منهج المجموعة ف ة ط ــــــف ـ الم

اماتها عند اس ال ر. تم للوفاء  د خسائر غ مقبولة أو تعرض سمعة المجموعة لل ة والحرجة دون تك تحقاقها  الظروف العاد
ضاح  ة للمجموعة  اإل ات المال ان استحقاق المطل . ٢٩اإلفصاح عن ب

مخاطر السوق

ات   ات  أسعار السوق، مثل التغ األسهم، ال  أسعار الفائدة وأسعار تتمثل مخاطر السوق  تلك المخاطر الناتجة عن التغ
ة  و إدارة ومراق دف إدارة مخاطر الســــــوق  ة. إن  ه من أدوات مال مة ما تحتفظ  من شــــــأنها أن تؤثر ع إيرادات المجموعة أو ق

التعرض لمخاطر السوق ضمن معاي مقبولة، مع تحقيق أع عائد ممكن. 
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مخاطر السوق (تتمة)

مخاطر األسهم 
ة   ة مجموعة متنوعة من األوراق المال مراق ة الرائجة. تقوم إدارة المجموعة  عض األوراق المال اء  يع و تقوم المجموعة ب

تم ة، و ثمارة بناًء ع التوقعات السوق ل مجلس اإلدارة. محافظ اس ة الرائجة من ق اعتماد التعامالت  األوراق المال

مخاطر أسعار الفائدة 
ات  أسعار تقلب مخاطر أسعار الفائدة  مخاطر  ب التغ س ة  ة لألداة المال ل ة المستق مة العادلة أو التدفقات النقد الق

ة تعرض المجموعة لمخا ط عمل امات دين الفائدة  السوق. وترت ال ل أسا  ش ات  أسعار الفائدة  السوق  طر التغ
أسعار الفائدة العائمة. المجموعة ذات 

ضاح  ة معدل الفائدة  اإل ل حساس . ٢٩تم اإلفصاح عن تحل

ة  مخاطر العمالت األجن
ة  مة العادلة أو التدفقات النقد ة  مخاطر تقلب الق  إن مخاطر العمالت األجن

ً
جة ة ألحد التعرضات ن ل ات  لالمستق لتغ

ف األجن  ة تعرض المجموعة لمخاطر أسعار ال ط عمل ات. وترت ل أسا التقل ش ة  ف العمالت األجن شطة  أسعار  أ
ي. المجموعة  ه الم الجن امات الديون المقومة  ال ما يتعلق  ة ف ل التم

ة  ل حساس ضاح تم اإلفصاح عن تحل ة  اإل . ٢٩مخاطر العمالت األجن

إدارة رأس المال

ة للحفاظ ع ثقة الدائن والعمالء وكسب ثقة  ة ق قاعدة رأسمال ل مجلس اإلدارة  االحتفاظ  عة من ق اسة الُمت تتمثل الس
ة العائد م مراق قوم مجلس اإلدارة  ر المستق لألعمال.  راح بناًء ن رأس المال ومستوى توزعات األالسوق واالستمرار  التط

ع األراح ال حققتها المجموعة خالل السنة. 

ام القانون  عض أح ام ب ثناء االل اس ل المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة.  ات  المنهج الُمتبع من ق ناك أي تغي لم تكن 
ة المتحدة رقم ( ة مفروضة من جهات ٢٠١٥) لسنة ٢االتحادي لدولة اإلمارات الع ات رأسمال كة ألي متطل ، ال تخضع ال

ة.  خارج
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة٥ ا ف الم ال اإليرادات والت

لفة١-٥ معلومات مفصلة حول اإليرادات والت

ة   سم   ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د
اإلجما السلع والخدماتالتالمقاو العقاراتالقطاعات

م مألف در مألف در مألف در ألف در
ع السلع أو الخدمات ن

٦٣٬٩٧٥--٦٣٬٩٧٥تأج العقارات
٦٦٬٨٧٨--٦٦٬٨٧٨بيع العقارات 

ة ا ة والس ك ان ة والم ائ ه ٢٥٬٠٠٩-٠٠٩,٢٥-األعمال ال
انة  ٢٢٦٬٦١٠٢٢٦٬٦١٠--إدارة المرافق وخدمات الص

ة كورات الداخل ٥٠٬٣٩٩-٥٠٬٣٩٩-الد
ارات  اق الس ٣٦٬٤٦٨٣٦٬٤٦٨--خدمات س

٣١٬٦٤٩٣١٬٦٤٩--بيع السلع
١٣٠٬٨٥٣٧٥٬٤٠٨٢٩٤٬٧٢٧٥٠٠٬٩٨٨إجما اإليرادات من التعاقدات مع العمالء

ت وقت  ب اإليرادات ت
ضائع ال ٣١٬٦٤٩٩٨٬٥٢٧-٦٦٬٨٧٨منقولة  وقت ماالموجودات وال

٦٣٬٩٧٥٢٥٬٠٠٩٢٦٣٬٠٧٨٣٥٢٬٠٦٢الخدمات المنقولة مع مرور الوقت
٥٠٬٣٩٩-٥٠٬٣٩٩-السلع والخدمات (المجمعة) المنقولة مع مرور الوقت

١٣٠٬٨٥٣٧٥٬٤٠٨٢٩٤٬٧٢٧٥٠٠٬٩٨٨إجما اإليرادات من التعاقدات مع العمالء

ف الم ال ةالت (٣٨٢٬٠٦٣)(٢٢٦٬٥٢٤))٥٨٬٨٨٥((٩٦٬٦٥٤)ا

ــح ٣٤٬١٩٩١٦٬٥٢٣٦٨٬٢٠٣١١٨٬٩٢٥اجما ال

ة   سم   ٣١للسنة المنته ٢٠١٧د
اإلجما السلع والخدماتالمقاوالتالعقاراتالقطاعات

م مألف در مألف در مألف در ألف در
ع السلع أو الخدمات ن

٧٢٬٩٢٢--٧٢٬٩٢٢قاراتتأج الع
٤٣٬٥٤٠--٤٣٬٥٤٠بيع العقارات 

ة ا ة والس ك ان ة والم ائ ه ٤٥٬٨٩٦-٤٥٬٨٩٦-األعمال ال
انة  ٢٠٥٬٠٦٦٢٠٥٬٠٦٦--إدارة المرافق وخدمات الص

ة كورات الداخل ٦٠٬٠٣٨-٦٠٬٠٣٨-الد
ارات  اق الس ٣٥٬٣٩٠٣٥٬٣٩٠--خدمات س

٢١٬٧٥٥٢١٬٧٥٥--بيع السلع
١١٦٬٤٦٢١٠٥٬٩٣٤٢٦٢٬٢١١٤٨٤٬٦٠٧إجما اإليرادات من التعاقدات مع العمالء

ت وقت  ب اإليرادات ت
ضائع المنقولة  وقت ما ٢١٬٧٥٥٦٥٬٢٩٥-٤٣٬٥٤٠الموجودات وال

٧٢٬٩٢٢٤٥,٨٩٦٢٤٠,٤٥٦٣٥٩,٢٧٤الخدمات المنقولة مع مرور الوقت
٦٠,٠٣٨-٦٠,٠٣٨-سلع والخدمات (المجمعة) المنقولة مع مرور الوقتال

١١٦٬٤٦٢١٠٥٬٩٣٤٢٦٢٬٢١١٤٨٤٬٦٠٧إجما اإليرادات من التعاقدات مع العمالء

ة ا ف الم ال (٧١٦,٢١٨)(٢٠٦٬٨٦٥)(٤٢٧٬٦٨٦)(٨١٬٦٦٧)الت

ــح (٢٣١,٦١١)٥٥,٣٤٦(٣٢١,٧٥٢)٣٤٬٧٩٥اجما ال
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ضاحات حول ة الموحدةإ انات المال (تتمة)الب

ة (تتمة)٥ ا ف الم ال اإليرادات والت

ة٢-٥ ا ف الم ال معلومات الت
 : ة ما  ا ف الم ال شمل الت

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ف الموظف  ال ١٤٢٬٠٧٥١٤٤٬٥٤٦ت
لفة ف بها كت ر المع ٥٣٬٠٤٤٣١٬٢١٦خصائص التط

لفة ه كت ف  ١٣٬٤٩٦٩٬٦٠٨المخزون المع
ضاح  ٤٬٥٣٣٦٬٠٦٩)٨االستهالك (اإل

ل أعمال المقاوالت ٢٦٨٬٣٣٠-المخصص مقا

ة ل األعمال التعاقد المخصص مقا
ة   سم ٣١أثناء السنة المنته مو ذ.م.م، إحدى ال ٢٠١٧د ات ث ص حجم عمل كة تقل عة، ، قرر مجلس إدارة ال ات التا

طة  م المخاطر المرت أعمال مراجعة وتقي التعاون مع مكتب محاماة مستقل  كة  إ حد اإلغالق، وقد قام مجلس إدارة ال
ه، قامت اإلدارة  عام  عة. وعل كة التا قا ضد ال ات الناشئة سا لغ ٢٠١٧المطال م ل مخصص  سج م ١١٩ب مليون در

ع ل موجودات العقد و ات مقا م المطال نادا إ تقي ض الذمم المدينة التجارة والمحتجزات المدينة. عالوة ع ذلك، اس
مة  ق ل مخصص  سج ــــع، تم  ل المشار ة عدم رد ضمانات حسن األداء المقدمة مقا ة واحتمال ل م ١٤٩المستق مليون در

ل ات المستق موجب المطال شأ  ام الذي قد ي ف المخاطر واالل ات والضمانات. لتخف المطال ة الخاصة 

أرصدة العقود ٣-٥

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ضاحات الذمم المدينة التجارة والمحتجزات المدينة ٢٩٨٬٥٤٣٧٢٠٬٣٤١)١٤و ١٠(اإل
ضاح  ١٩٧٬٨٣٥٢٠٧٬٦٧١)١٣موجودات العقود (اإل
ضاح  ات العقود (اإل ٩٦٬١٣٨١٣٩٬٤٩٢) ١٨مطل

الذمم المدينة التجارة 
ة استحقاقها عادًة من  تب عليها فوائد وتكون ف ــــخ البيع. و سنة ٩٠إ ٣٠إن الذمم المدينة التجارة ال ت ، ٢٠١٨يوما من تار

لغ  ت م ب مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة ع الذمم المدينة التجارة (١٣٫٣تم ت م  م). ٠٫٦: ٢٠١٧مليون در مليون در

ذمم المحتجزات المدينة 
ات  ة معينة ووفًقا لالتفاق ة زمن دون فوائد وتمثل المدفوعات المحتجزة لدى العمالء خالل ف ذمم المحتجزات المدينة  ذمم 

ذ ة محددة من إجما فوات العمل.  س ذە المحتجزات بناء ع  سب  ة ب المجموعة والعمالء، وتح ة ە الالتعاقد مثا ذمم 
ــــع  عام  عد إنجاز المشار م ألعمال المقاولة خالل و ذ السل ات أي مخصصات ،٢٠١٨ضمانات للعمالء عن التنف لم يتم إث

ة المتوقعة  ذمم المحتجزات المدينة ( : ال يوجد). ٢٠١٧للخسائر االئتمان



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٤٣

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة (تتمة)اإليرادات و ٥ ا ف الم ال الت

أرصدة العقود (تتمة)٣-٥

دو موجودات العق
وطا  كون م لغ المقاولة  شطة المقاوالت نظرا ألن استالم م ة لإليرادات المحققة من أ دا ات موجودات المقاوالت  ال يتم إث

ل ألعمال المقاولة.  موجودات المقاولة من جانب العأعمالقبولبناء ع قبول العم تة  الغ المث ف الم ـــــــ ـــــ ل، يتم إعادة تصـــــ م
ـــــــــنةعقود إ الذمم المدينة التجارة.  ـــــ ــــــائر االئتمان المتوقعة ع موجودات ٢٠١٨وخالل ســـ ـــــ ـــــــــص لخســــــ ـــــ ات أي مخصـــ ، لم يتم اث

: ال يوجد). ٢٠١٧العقود (

ات العقود مطل
ــــع و  م المشـــار ســـل ات العقود الدفعات المقدمة المقبوضـــة ل لعقارات تأج امقدمة منع والخدمات ودفعاتلالســـتتضـــمن مطل

تة ضاح وكذلك فوات العمالء الزائدة عن اإليرادات المث . )١٨(إ

امات األداء٤-٥ ال
امات أداء المجموعة:  ال ما  ملخص للمعلومات الخاصة  ف

عات السلع مب
ضاعة، وُ  م ال سل ام األداء عند استالم   فاء ال ــــخ البيع. ٩٠إ ٣٠ستحق الدفع عموما خالل يتم اس يوما من تار

امات األداء ذات العالقة، وال ال تحتوي ع أي معدالت  فاء ال ل اس ة األجل مقا تحصل المجموعة ع دفعات مقدمة قص
ام أداء منفصل.  ة، وال ال تعت ال د فائدة، وتقدم ضمانات تأ

عقود المقاوالت
ــــ أعمال يتم اســــ امات األداء الخاصــــــــة  ةفاء ال ا ة والســــــــ ائ ه ة وال ك ان لالمقاوالت الم ـــل مرور الوقت نظرا ألن العم حصـــــ

ــــــهادات الدفع وقبولها من  م شــــ ـــــــتحق الدفع عموما عند تقد ســـ ُ ــــــتمرة. و ـــــفة مســــ صـــــ ا المقدمة من المجموعة  ســــــــــتهلك المزا ع و
ما  سعر المعاملة ما  جانب العمالء. وف ا)  ا أو جزئ ل ة (غ المستوفاة  ق امات األداء المت : ٣١المخصص الل سم د

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

١٦٬١٩٤٢٥٬٢١٣خالل سنة واحدة 

عات العقارات مب
ــــــ ـــــ ـــــ ر، يتم اسـ ــــخ إعداد التق ة مع العمالء بتار ام عقود البيع الجار وط وأح نادا إ  ـــ ــــــ ــــــ عات العقااســ ام األداء لمب رات  فاء ال

ة معينة، عض نقطة زمن ل  تم تأج م العقار و سل كون الدفع مستحًقا عند  ل. عادًة ما  م الوحدة للعم سل كة ب عندما تقوم ال
ل أقساط.  الحاالت  ش

جار من العقارات إيرادات اإل
ام األداء  تأج العقارات مع  ال ســـــتخدم الفوائد ال تقدمها المجموعة. تتل يتم الوفاء  ل و ـــل العم حصــ ث  مرور الوقت، ح

جار مقدما.  ل عقد اإل المجموعة عادة مدفوعات مقا
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة (تتمة)٥ ا ف الم ال اإليرادات والت

امات األداء (تتمة)٤-٥ ال

الخدمات
فاء ال مرور يتم اســــ ارات  اق الســــ انة وخدمات ســــ دارة المرافق والصــــ لالوقت،امات األداء الخاصــــة ب حصــــل العم ث  ع ح

ستخدمها  الوقت نفسه.  الفوائد ال تقدمها المجموعة و

ة  مصارفال٦ اإلدارة والعموم

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

 : تتضمن ما 

ف الموظف  ال ٨٣٬١٠٩٦٠٬٨٣٨ت
ص اخ ة ورسوم ال ٦١٬٧٧٥٣٦٬٠٣١األتعاب المهن

ضاح  ٨٬٣٩٥١٠٬٨٧٨)٨االستهالك (اإل
ق واإلعالن س ١١٬٥٠٨١٢٬٣٢٦مصارف ال

١٣٬٢٦٤٥٩٩المتوقعةاالئتمانمصارف خسارة 
ة ١١٬٢٠١٦٫٦٢٨المصارف المكت

خر آدخل٧

٢٠١٨٢٠١٧
م مأألف در لف در

ضاح أدناە)العكس ات (راجع اإل ٩٠٬١٣٨١٢٤٬٠٠٠مطل
عاد موجودات ثابتة  ضاح أراح من اس ٥٨٩-)٨(اإل

ع ٢٩٬٥٦٢١٧٬٩٦٨دخل متن
١١٩٬٧٠٠١٤٢٬٥٥٧

المشار  الغ المستحقة الدفع والمستحقات المتعلقة  الم ل أسا  ش ات  اس المطل ات انع ا، وال ــــع التتعلق عمل  تم انجاز
م اإلدارة.  لة وفقا لتقي ات مقا س ال تحتاج إ أي 
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

الموجودات الثابتة٨

األرا 

ا  الم
نات ع  والتحس

عقارات ال
ائناآلالت مستأجرة الم

األثاث 
ات  كي وال
ات  والتجه

ة اراتاالمكت لس
المعدات 
واألدوات

األعمال 
د  ة ق الرأسمال

اإلجما اإلنجاز
م مألف در مألف در مألف در مألف در مألف در مألف در مألف در ألف در

م لفة وعادة التقي الت
٢٠١٧٣٩٬٢٨٨١٤٣٬٢٦٠٣٢٬٥٨٢٩١٬٦٦٢٥٧٬٦٤٠١٣٬٢٠٨٨٢٣٣٧٨٬٤٦٣يناير ١ما  

٢٬٢٨٢٤٬٠٨٧٢٬٩٢٦٣٬٢٣٢١٨٦٦٬٦١١١٩٬٣٢٤-إضافات
عادات (٢٨٬٢٠٩)-(٥٢)(٣٬١٠٠)(١٥٬٨٣٤)-(٩٬٢٢٣)-اس

سم ٣١ ٢٠١٧٣٩٬٢٨٨١٣٦٬٣١٩٣٦٬٦٦٩٧٨٬٧٥٤٥٧٬٧٧٢١٣٬٣٤٢٧٬٤٣٤٣٦٩٬٥٧٨د
٥٤٣٦٢٤٬٢٤٦٢٬٤٦٣٦٥٠٨٬٢١٥١٥٬٩٩٠-إضافات

م ضاح إعادة تقي ٣٩٠٬٠١١------٣٩٠٬٠١١)٢-٨(إ
عادات (٧٬٥٨٩)-)١٬٠٦١((٣٧٧)(٤٬٦٠٨)(١٬٥٤٣)--اس

الت (١٬٢٠٤)(٣٬١٨٥)--٣٬١٨٥-(١٬٢٠٤)-تح
سم ٣١ما   ٢٠١٨٤٢٩٬٢٩٩١٣٥٬١٦٩٣٥٬٤٨٨٨١٬٥٧٧٥٩٬٨٥٨١٢٬٩٣١١٢٬٤٦٤٧٦٦٬٧٨٦د

االستهالك: 
٢٣٢٬٦٨٥-٥٦٬٣٥١٢٩٬٩٦٢٨٦٬١٦٢٤٨٬٦٠٨١١٬٦٠٢-٢٠١٧يناير ١ما  

ضاح لل ١٦٬٩٤٧-٥٬٦١١٥٬١٦٩٣٬٣٧٩١٬٨٣٥٩٥٣-)٣-٨سنة (إ
عادات (٢٣٬٠٨٩)-(٥٠)(٣٬٠٣٠)(١١٬٠٧٠)-(٨٬٩٣٩)-اس

سم ٣١ما   ٢٢٦٬٥٤٣-٥٣٬٠٢٣٣٥٬١٣١٧٨٬٤٧١٤٧٬٤١٣١٢٬٥٠٥-٢٠١٧د
ضاح لل ١٢٬٩٢٨-٥٬٩٠٥٧٩٥٣٬٣٣٧٢٬٢٢١٦٧٠-)٣-٨سنة (إ

عادات (٥٬٦٩٨)-)٩٧١((٣٧٦)(٢٬٨٠٧)(١٬٥٤٤)--اس
التت (٣١١)-----(٣١١)-ح

سم ٣١ما   ٢٣٣٬٤٦٢-٥٨٬٦١٧٣٤٬٣٨٢٧٩٬٠٠١٤٩٬٢٥٨١٢٬٢٠٤-٢٠١٨د

ة:  مة الدف صا الق
سم ٣١ما   ٢٠١٨٤٢٩٬٢٩٩٧٦٬٥٥٢١٬١٠٦٢٬٥٧٦١٠٬٦٠٠٧٢٧١٢٬٤٦٤٥٣٣٬٣٢٤د
سم ٣١ما   ٢٠١٧٣٩٬٢٨٨٨٣٬٢٩٦١٬٥٣٨٢٨٣١٠٬٣٥٩٨٣٧٧٬٤٣٤١٤٣٬٠٣٥د



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٤٦

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

)ة(تتمالموجودات الثابتة٨

ذاألعمال ال١-٨ د التنف ة ق رأسمال
د الم مدفوعات تجد ذ  د التنف ة ق اتب والمعدات. تتعلق األعمال الرأسمال

م األرا ٢-٨ إعادة تقي
اس األرا  عام  ق ة الخاصة  اسة المحاس ت المجموعة الس مة ٢٠١٨غ اس الق . لذلك، لم يتم ق ع أساس مستق

سم ٣١يناير و١العادلة لألرض   . ٢٠١٧د

ة مة الدف لفة، فستكون الق استخدام نموذج الت اس األرض  م. مليون٣٩٬٣إذا تم ق در

ث يوجد نقص   ة المخصومة ، ح م بناًء ع نموذج التدفقات النقد ة تقي استخدام منهج مة العادلة لألرض  د الق تم تحد
عة العقارلالسوق معلومات  م  .لمقارنة نظًرا لطب سم ٣١تم إجراء التقي ة ٢٠١٨د خ م مستقل يتمتعون  ل مق من ق

م محدد اضات أعدتها اإلدارة وتم التحقق من صحتها وذلك مماثلة عقاراتة لتقي لبناًء ع اف م الخار من ق . تم المق
ة  ما  ذلك توقعات التدفق النقدي، والنفقات الرأسمال ة  مة العادلة للمل ة غ ملحوظة  تقدير الق استخدام مدخالت كب

ة، ومعدل الخصم ومعدل النمو.  ل ت تم المستق ب مة ت ق م األرض  ــح من إعادة تقي م  عام ٣٩٠صا ر ٢٠١٨مليون در
م من المستوى الدخل الشامل اآلخر   ــح إعادة تقي مثل ر و ما  . ٣، و

ري.  ل جو ش مة عادلة أع (أقل)  رة ستؤدي إ ق امة (نقصان)  المعلومات الهامة الغ ظا ادات  أي ز

االستهالك٣-٨
ت يتم  ب : ت ما  االستهالك ضمن األراح أو الخسائر 

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

لفة ه كت ف  ٤٬٥٣٣٦٬٠٦٩االستهالك المع

ه الاالستهالك  ف  دارةمصارفمع ة و ٨٬٣٩٥١٠٬٨٧٨عموم
١٢٬٩٢٨١٦٬٩٤٧
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ة  انات المال ضاحات حول الب (تتمة)الموحدةإ

ثمارة٩ العقارات االس

ة وكذلك األرا  د موتور سي ، وال يتم إدراجها  ثمارة للمجموعة من العقارات التجارة والسكن تتكون العقارات االس
سلسل الهر للمستوى  مة العادلة ع أساس ال ل ٣الق س ة  ان ة قيود ع إم س لدى المجموعة أ ثمار. ول ة عقاراتها االس

نات.  انة أو تحس ثمارة أو إلجراء إصالحات أو ص ر العقارات االس اء أو بناء أو تط ام تعاقدي ل أو ال
 : ما  ثمارة خالل العام  انت حركة العقارات االس و

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

٣٬٧١٨٬٦٤٥٥٬٥٩٥٬٤٣٧يناير ١ 
٣٢٬٥٠٠١٩٨٬٩٠٦فات خالل السنةاإلضا

ل ضاح التح ر (اإل -(٤٦٬٦٣٧)) ١٢ا عقارات لغرض التط
لا ضاح لتح ر (اإل -٧٬١٧٠)١٢من عقارات لغرض التط
لا ضاح الموجودات الثابتةمن لتح -٨٩٣) ٨(اإل

ل ضاح التح -٤١٢٬١٣٧)١-٩من الذمم المدينة (اإل
ضاح (خ أراح مة العادلة (اإل (٢٬٠٧٥٬٦٩٨)٨٦٬٤٠٤) ٥-٩سائر) الق
سم ٣١ ما  ٤٬٢١١٬١١٢٣٬٧١٨٬٦٤٥د

ل من الذمم المدينة١-٩ تح
لغ  ل م م و٢٣٣٫٧خالل العام، تم تح ، ١٧٨٫٥مليون در م من الذمم المدينة المتداولة وغ المتداولة ع التوا مليون در

مستحقات ة متعلقة  كة حقها القانو التعاقدي  المطال ي عن السداد ومارست ال ث تخلف المش من بيع عقار، ح
ثمارة وذلك بناًء ع قرار اإلدارة لالحتفاظ  الغ ا العقارات االس ذە الم ف  ة العقار. وفقا لذلك، تم إعادة تص استعادة مل

جار العقار  ادة  ر إلنتاج دخل إ أو ال لغ و م مة العادلة  لها ١١٢٫٩أس المال مما أدى إ تغ  الق سج م تم  مليون در
ة   سم ٣١ األراح أو الخسائر خالل السنة المنه . ٢٠١٨د

ر ٢-٩ المحول من عقارات لغرض التط
عض العقارات المحتفظ بها للبيع ضمن العقار  عادة النظر  استخدام  هقام مجلس اإلدارة ب ر. وعل ل ات لغرض التط ، تم تح

لغ  م م من ٧٫٢عقارات  ذە العقارات العقاراتمليون در ان  ر، تم ب ــــخ التق ما  تار ثمارة.  ر ا العقارات االس لغرض التط
ثمارة.  اس العقارات االس ل المجموعة لق عة من ق ة المت اسة المحاس مة العادلة وفقا للس الق

ر الم٣-٩ حول إ عقارات لغرض التط
مة  ق ل عقارات  ر ٤٦٫٦خالل السنة، قامت المجموعة بتح ثمارة إ عقارات لغرض التط م من عقارات اس مليون در

ذە العقارات خالل السنة. ٢٠١٧وذلك للتغي  االستخدام ( : ال يوجد). وقد تم بيع 

الموجودات الثابتةالمحول من ٤-٩
مة خالل الس ق ل عقارات  م من ٠٫٩نة، قامت المجموعة بتح ثمارة وذلك الموجودات الثابتةمليون در إ عقارات اس

جة للتغي  االستخدام ( : ال يوجد). ٢٠١٧ن



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ثمارة٩ (تتمة)العقارات االس

ثمارة٥-٩ م العقارات االس تقي
سم ٣١ما   م المستقل المعتمد ، ٢٠١٧و٢٠١٨د ا المق مات ال أجرا م العادلة للعقارات ع التقي ندت الق اس

ل المجلس الدو لمعاي " ه من ِق م وفًقا للنموذج المو  شارات". وقد تم تطبيق نموذج تقي ات لالس كة فالوس
م الق م المستقل بتقي قوم المق م. و ل ستة أشهر التقي ثمارة للمجموعة  . مة العادلة لمحفظة العقارات االس

م ركس الصادر عن المعهد المل  ل التقي ح وفقا لدل م السوق المفت م بناء ع تقي التقي م المستقل المسجل قام  إن المق
مة للمساح  ة للق ار الدو إلعداد التقارر المال اع أسس المع ات  ، ات التقالقانوني استخدام تقن م المحددة، العادلة و ي

ن  وع موتور سي لتك ر المجمع الرئ لم ث خطة تط مراجعة وتحد م المستقل  ه حول القام المق مة العادلة رأ ق
سم ٣١ما  للمحفظة . ٢٠١٧و٢٠١٨د

ة المخص م العادلة من خالل مراعاة إيرادات التدفقات النقد د الق جار سارتم تحد ات إ كة ترت كون لدى ال ة. ومة عندما 
ة، وال تم إبرامها ع أساس المعامالت السائدة   جار الحال ات اإل ار ترت ذا الصدد، أخذت المجموعة  االعت و 

ات العقارات المماثلة  نفس الموقع.  ت مكن مقارنتها ب السوق وال 

ار  الحاالت ال ال تمتلك في ع االعت م العادلة، عند االقتضاء، مع األخذ  د الق جار سارة، تم تحد ات إ كة أي ترت ها ال
د لقطع األرا داخل وحول  ة المتوقعة  التوفر الجد ب ادة ال معامالت السوق الحديثة للعقارات المشابهة، وكذلك ال

ط  ثمارة للمجموعة. يتم ض ة مثل حجم العقنفس موقع العقارات االس ة لالختالفات  السمات األساس س ال م  ار. ذە الق

ق الدخل  ل من ط شمل  ة والذي  ق مة المت قة الق استخدام ط م  د التقي شاء، تم تحد د اإل ة للعقارات ق س ال
لفة. إن  ذە العقارات مكتمللسوقية لهذە القيمة اتقدير والت اض أن  ما العقارات يتم ع اف لتي يتم، والتقييمايخ رفي تاة 

لحالية. افي حالته ر لعقااجل تقدير قيمة أمن وع لمشرل استكماالتكاليف مناسب خصم إجراء من خاللها 

كة وما  دة تقع  نفس منطقة محفظة أرا ال ة المتوقعة  عرض قطع أرا جد ب ادة ال ار ال ع االعت مع الوضع 
م واإلدارة أن ذلك يؤدي إ زادة المنافسة حولها عالوة ع ق كة التقي ا، ترى  طع األرا غ المطورة المتوفرة حال

دة  نفس منطقة محفظة  ا ر العقارات الم وانخفاض أسعار األرا ع وجه الخصوص. عالوة ع ذلك، فإن أعمال تط
ا وطرحها  سو  ادة المنافسة أرا المجموعة وما حولها من أجل إنجاز ، قد أدت إ ز ق العقارات للمستخدم النها

اء  ر عند  امش التط د مخاطر  جة لذلك، من المتوقع أن ت . ن وانخفاض أسعار العقارات المطورة وكذلك أسعار األرا
سنة  مة العادلة لمحفظة أرا المج٢٠١٧قطعة أرض مقارنة  ذە العوامل إ انخفاض الق موعة. وقد حددت . لقد أدت 

لغ  م ثمارة للمجموعة  مة العادلة للعقارات االس م المستقلة الق م  (٤٫٢١١كة التقي مليون ٣٬٧١٩: ٢٠١٧مليون در
ما   م)  سم ٣١در . ٢٠١٨د

م المذكور أعالە، تم  ناًء ع التقي ه، و ت وعل ب لغ ت م مة العادلة  م (٨٦٫٤أراح الق لغ ٢٠١٧مليون در م م  : خسائر تقي
ة  ٢٫٠٧٦ ان األراح أو الخسائر الموحد للسنة المنته م) ضمن ب سم ٣١مليون در مة ٢٠١٨د شتمل خسائر الق  .

الغة  م  ٢٫٠٧٦العادلة ال لغ ٢٠١٧مليون در م ة ٦٩٠ع خسائر  ة اإلجمال ق م المساحة الطا م من تقي مليون در
ل الوار  ضاح(راجع التفاص لغ )٦-٩دة  اإل ثمارة. ١٫٣٨٠وم مة العادلة للعقارات االس م من التغ  الق مليون در

م المستقلة المسجلة، و رأيهم أن  كة التقي ل  عة من ق ة المت اضات والمنهج مراجعة االف كة  قام أعضاء مجلس إدارة ال
دو مناس م ت ة التقي اضات ومنهج ــــخ ة ومعذە االف ما  تار ر. قولة  اضات اليأالتق ري  االف مستخدمة  تغ جو

ل ملحوظ.  ش م العادلة لهذە الموجودات  مة العادلة قد يؤدي إ انخفاض ارتفاع الق الق ثمارة  م العقارات االس تقي



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ثمارة (تتمة)٩ العقارات االس

ة٦-٩ ة اإلجمال م المساحة األرض خسائر تقي
لغ حوا ٢٠١٧يناير ١ما   ة ت ة إجمال ق كة تمتلك مساحة طا انت ال  ،٣٣,١٤ . وع موتورسي ر  م غرض التط ــع  مليون قدم م

كة  دة  نفس منطقة محفظة أرا ال ة المتوقعة  عرض قطع أرا جد ب ادة ال كة خاللونظرا لل السنة وما حولها، قامت ال
ة   سم ٣١المنته . مع الوضع ٢٠١٧د وع موتورسي ة محدثة لم س ر رئ عداد خطة تط شاري خار مستقل لمراجعة و بتعي اس

شاري الخار  ، أوضح االس ة د لد ة المحدثة المعتمدة من  س ر الرئ ة وخطة التط ة التحت ار الب مستقل أنه من المحتمل  الع االعت
كة من استخدام  التجزئة وأغراض ١٢أن تتمكن ال يع  ة و ة المخصصة ألغراض سكن ة اإلجمال ق ــع فقط من المساحة الطا مليون قدم م

شاري الخار الم ما أو االس  . وع موتورسي ا  م ر عها أو تط ة ال لم يتم ب ة ع قطع األرا الحال تقل أنه  حال ستجار
الغة  ة ال كة  استخدام المساحة اإلضاف ة ال كة دراسة ٢. ٣٣رغ ة، فإنه يتع ع ال ق ــع من إجما المساحة الطا مليون قدم م

ة ا ة  دولة اإلمارات الع م ة الحصول ع الموافقات الالزمة من الجهات التنظ ان ة ومدى إم ف التجارة اإلضاف ال ر لالت متحدة لتط
ة.  ة اإلجمال ق ة من المساحة الطا ذە المساحة اإلضاف

سم ٣١ما   كة من استخدام ٢٠١٨د شاري الخار المستقل وكذلك اإلدارة أنه من المحتمل أن تتمكن ال ١٢، ما يزال يرى االس
ة ة المخصصة ألغراض سكن ة اإلجمال ــع فقط من المساحة األرض التجزئة وأغراض تجارة ع قطع األرا الحالمليون قدم م يع  ة و

 . وع موتورسي ا  م ر عها أو تط ال لم يتم ب

ا ع قطع األ ة المتاحة حال ة اإلجمال ق ــــع مستق للمساحة الطا ة أفضل توز ان مراجعة إم كة  قوم أعضاء مجلس إدارة ال ا ر ما يزال 
كة دون التن ال كون من المرجح أن تحقق خطة الخاصة  ار عوامل السوق المذكورة أعالە س ع االعت رون أنه مع الوضع  ازل عنها. و

ة المختصة  م مها إ الجهات التنظ ذە الخطة لتقد مة ولذلك اعتمد مجلس اإلدارة  وع موتورسي أع ق ة المحدثة لم س ر الرئ التط
د م ه، أ ا. وعل الغة لمراجعتها واعتماد ة ال م المساحة اإلضاف ورة مواصلة تقي كة ع  ــع من ٢. ٣٣جلس إدارة ال مليون قدم م

ما   لغ صفر  م ة  ة اإلجمال ق سم ٣١المساحة الطا لغت ٢٠١٧و٢٠١٨د ل خسائر  سج ل ب جة ٦٩٠، وقام  المقا م ن مليون در
اح أو ال ان األر مة العادلة ضمن ب الق م  ة  التقي سم ٣١خسائر الموحد للسنة المنته . ٢٠١٧د

توقف  ة، و ة اإلجمال ق ة من المساحة الطا ستخدم المساحة اإلضاف ذلك قد تحتاج و ام  ر محفظة أراضيها، وللق كة إ تط تهدف ال
ة اإلجمال ق ة من المساحة الطا ة االستفادة التجارة من المساحة اإلضاف ان ما  ذلك ع مدى إم سم ٣١ة. عالوة ع ذلك،  د

ة ٢٠١٨ م وع موتورسي إ الجهات التنظ ة المحدثة لم س ر الرئ م خطة التط قات الالزمة لتقد كة تعمل ع إعداد التوث ، ما تزال ال
ة.   اضات، قد تختلف النتائج الفعل ا.  حال تغ التقديرات أو االف غرض اعتماد

ف٧-٩ ال اض المرسملةت االق
ر عقاري سك تم االنتهاء منه خالل  وع تط اض المرسملة خالل الالسنةان بناء م ف االق ال لغت ت ل بن وقد  سه ل من  سنة بتم

ــــخ االنتهاء من البناء (٥٬٨ م ح تار م). ٦٬٤: ٢٠١٧مليون در مليون در

م المستخدمة والمدخالت٨-٩ ب التقي ثمارةوصف أسال م العقارات االس ة لتقي س الرئ
استخدام  ل أسا  ش مات  د التقي قة تم تحد م الدخل أو ط م السو التقي امة معلوماتع أساس (سعر البيع)تقي

رة اس وقد تم غ ظا ف الق مة العادلةتص . ٣ع أنه المستوى للق

قة  م الدخلط تقي

مة العادلة  د الق ة عند تحد حساب المل ار معلومات خاصة  م  االعت ّ م الدخل، أخذ الُمق قة تقي استخدام ط للعقارات 
اضات لمعدالت عائد الرسملة  م بتطبيق اف ّ ل المتوقعة. قام الُمق شغ ا ونفقات ال جارات المتعاقد عليها حال ة اإل مثل اتفاق

خ جار، وال تتأثر  ة المقّدرة لإل مة السوق ل عقار  المحفظة، والق شغال  صائص محددة، مثل موقع العقار، وعائد الدخل و
ــع الواحد، ونفقات  جار المقدرة للقدم الم مة اإل : ق شمل ما  رة  . ان المعلومات الهامة الغ ظا م النها للوصول إ التقي

ل األجل ومعدل الخصم.  ل المتوقعة، ومعدل الشغور ط شغ ال
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ضاحات حو  ة الموحدةإ انات المال (تتمة)ل الب

ثمارة (تتمة)٩ العقارات االس

م العقارات (تتمة)٨-٩ ة لتقي س م المستخدمة والمدخالت الرئ ب التقي وصف أسال

قة  م الدخلط (تتمة)تقي

م  ِّ ر، استخدم الُمق د التط ة إ العقارات ال  ق س قة ال ةط ق مة المت أخذ  ، والذالق اي  المشارك ر توقعاتاالعت
مة  اض ان  السوق المحتمل من إجما ق االف ر للعقارات  ر التط تملالتط لفة عد خصمقد ا ر الت لفة تط (و الت

مال مة العقار  حالته المتوقعة إل ر) من أجل الوصول إ ق ة الغ التط ع منالحال ذا الن ستخدم نالمكتملة.   هج، 
رة امة غ ظا جار، واالستخدام المستق المتوقع المقارنة لما  ذلك معدالت معلومات  توقع ، والوقت المللعقار إل

ر.  مال التط لفة إل والت

م السو  قة التقي ط

م  االع ّ ، أخذ الُمق م السو قة التقي استخدام ط مة العادلة للعقارات  د الق ــع العند تحد ار سعر القدم الم واحد ت
مة. تمثل  ة المماثلة وتقع  وحول نفس المنطقة للعقارات المق ة لعقارات لها الخصائص والنوع لمعامالت السوق األخ
مة  د ق ــع المطبق ع مساحة العقار  تحد ل رئ سعر القدم الم ش م  ع من التقي رة لهذا الن المعلومات الهامة الغ ظا

. ا لعقار المع

معلومات أخرى

ادات ل المعلومات (نقصان)  امة أي ز ش مة عادلة أع (أقل)  رة ستؤدي إ ق ريالهامة الغ ظا . جو

ثمارة متوافقة مع تلك المعتمدة  عام  م العقارات االس اضات المستخدمة لتقي م واالف .٢٠١٧إن أساس التقي

ات  ناك تغي ة لم تكن  م خالل السنة. تقن ب التقي أسال

ذمم مدينة غ متداولة ١٠

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

٢٤٬٦٧٩٣٥٬٤٩٧ذمم محتجزة مدينة
ض من بيع  الغ مستحقة الق ٣٥٬٥٠٠٢٦٣٬٦٠٨عقاراتالم

١٥٤-ذمم مدينة أخرى
٦٠,١٧٩٢٩٩٬٢٥٩

ضاح تم اإلفصاح عن تعرض المج ة  اإل الموجودات المال مة المتعلقة  . ٢٩موعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض الق
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر ١١ الق ثمارات  االس
مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر  الق ثمارات  : شمل ما االس

٢٠١٨٢٠١٧
م مألفألف در در

-٢٨٦٬٢٣٠أموال متداولة
ة  ١٠٬٥٦٦٩١,٩٠٢متداولةحقوق مل

ة غ  ١٬٣٤٨١,٣٤٨متداولةحقوق المل
٢٩٨٬١٤٤٩٣,٢٥٠

 : ما  انت  مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر أثناء العام  الق ثمارات  حركة االس

٢٠١٨٢٠١٧

م مألف در ألف در

٩٣٬٢٥٠١٧٣٬٣٩٩يناير ١ 

٩٤٠٬٢٣٣١١١٬٨٧٨إضافات

عادات (١٩٠٬٤٠٨)(٣٥٩٬٤٢٢)اس

ثمار ال تح  قة كة إالس ضاح شق -(٣٧٤٬١٣٠)) ٢٤(اإل

م (١٬٦١٩)(١٬٧٨٧)خسائر إعادة التقي

سم ٣١ ما  ٢٩٨٬١٤٤٩٣٬٢٥٠د

ة للمستوى  ة إ األرصدة الختام ة من األرصدة االفتتاح س م العادلة. ١يوضح الجدول التا ال من الق

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

٩١٬٩٠٢١٧٠٬٩٠٨يناير١ 
٩٤٠٬٢٣٣١١١٬٨٧٨إضافات

عادات (١٩٠٬٤٠٨)(٣٥٩٬٤٢٢)اس
ثمار   تح  قةكة ل الس -(٣٧٤٬١٣٠)شق

ــح : -إجما (الخسارة) ال صا
ان األراح أو الخسائر الموحد- (٤٧٦)(١٬٧٨٧) ب

سم ٣١ ما  ٢٩٦٬٧٩٦٩١٬٩٠٢د

ثمارات  صناديق مدرجة  اس
ا خالل  مة عادلة قدر ق ثمار  صناديق،  االس م٢٨٦السنة، قامت المجموعة  ر، مما أدى إ مليون در ــــخ التق ما  تار

مة  ق مة العادلة  م خالل العام (٢٣٬٢صا خسارة عند التغي  الق م). ١٬٢: ٢٠١٧مليون در مليون در

مة  ق ثمار  صندوق عقاري  االس ضا  ة العام (١٬٣٥ما قامت المجموعة أ م  نها م). ٢٬٥: ٢٠١٧مليون در مليون در
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٥٢

ضاحات حول ة الموحدةإ انات المال (تتمة)الب

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر (تتمة)١١ الق ثمارات  االس

ثمارات  حقوق  ة اس مدرجة مل

ر  ش.م.ع  لز للتط الم 
ة   ة الســـتة أشـــهر المنته ثمار  المجموعة، وخالل ف ة االســـ ج ات ا مع اســـ ــاء ، قام٢٠١٨يونيو ٣٠تماشـــ ـ ت المجموعة 

ورصــــة لندن، مما  ة و ـــ ـ ـــ ومدرجة  البورصــــة الم ـ ا م كة مقر ر ش.م.ع، و  لز للتط الم  كة  د من األســــهم   م
ر إ  ــــخ التق ما  تار يتها من األســـــهم  مثل ١١٢٬٨: ٢٠١٧مليون ســـــهم (٤٠٦٬٢زاد من مل من ٪١٧٬٥٩مليون ســـــهم)، ما 

ــكة ( ما  لغت من األســهم). و ٪٤٬٩: ٢٠١٧أســهم ال ثمار  مة العادلة لهذا االســ م، ٢٠١٨٣٧٤٫٩يونيو ٣٠الق مليون در
مة  ق مة العادلة  ادة  الق ة (٢٨٬٩مما أدى إ ز م خالل تلك الف سم ٣١مليون در : ال يوجد). ٢٠١٧د

ــع الثالث من عام  ثم٢٠١٨خالل ال اســـ ثمار  ف االســـ كة ، تم إعادة تصـــ قةار   ة عند الحصـــول ع الحق  ممارســـشـــق
ضــــــاح  ثمر (اإل ــــ ت الالزم ع مجلس المســ ــــ مة ٢٤ســــــلطة التصــ ق ثمار  ل االســــــ ه، تم تح م  ٣٧٤٫١). وعل ٣٠مليون در

كة ٩٠٫٧: ٢٠١٧(٢٠١٨يونيو  ثمار   م) إ اس قةمليون در كة الشق لفة االستحواذ ع ال قتمثل ت . ةشق

ة األخرى أدوات حقوق المل
ا  مة عادلة قدر ق ثمارات أخرى مدرجة،  ثمرت المجموعة  اس ر. ١٠٫٦خالل السنة، اس ــــخ التق م  تار مليون در

أخرى 
طها بها أي عالقة عمل أو  قها وال ت ـــــــــناد عها أو صـــ ثمارات  مجموعة أبراج أو أي من مشــــــــــــار ـــــ ـــــ س لديها أي اســ إن المجموعة ل

ال. تتع ٍل من األش أي ش رض لها 

المخزون ١٢

ــــع مخزون للمتاجرة وللمشار

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ال ــــعالمواد المتعلقة  مشار
طيئة الحركة) ١٬٧٩٠٢٣٥(صا من مخصص المواد 

٣٬٨٧٩٥٬١٤٣للمتاجرةمخزون 
ات ار والمستهل ٩٠٢٩٨١قطع الغ

٦٬٥٧١٦٬٣٥٩



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٥٣

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

المخزون (تتمة)١٢

ر عقارات للتط

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

٨٬٨٦٨٤٠٬٠٨٤يناير ١
-٢٬٧٩٢إضافات خالل السنة

ثمار الالمحول من  ضاح(ةعقارات االس -٤٦٬٦٣٧) ٩إ
لفة العقار  اعة (ت ضاحات الم (٣١٬٢١٦)(٥٣٬٠٤٤)) ٢-٥إ

-٩٬٤٢١عكس مخصص
ثمار ( ضاحالمحول إ عقارات لغرض االس -(٧٬١٧٠)) ٩إ

سم ٣١ ما  ٧٬٥٠٤٨٬٨٦٨د

العقود موجودات ١٣

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ف  ال ة مخصمضافا الت س ٣٧٠٬١٧٦٣٨٦٬٤٥٩ةوما منها الخسائر المتوقعإليها األراح الم
(١٨٣٬٤٣٩)(١٧٧٬٥٦٧)مخصوما منها: المستخلصات 

١٩٢٬٦٠٩٢٠٣٬٠٢٠

ان المركز الما الموحد:  تم اإلفصاح عنها  ب
د اإلنجاز ( ضاح عقود ق ١٩٧٬٨٣٥٢٠٧٬٦٧١) ٣-٥إ

د  ــــع ق المشار ة المتعلقة  ذ (الفوات اإلضاف ضاحالتنف (٤٬٦٥١)(٥٬٢٢٦)) ١٨إ
١٩٢٬٦٠٩٢٠٣٬٠٢٠
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

الذمم المدينة التجارة واألخرى١٤

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ة  األدوات المال
١٬٩٦٩٬٥٢٨١٬٩٤٧٬٩٥٣الذمم المدينة التجارة

٥٤٬١٧٩٥٨٬٢٤٩المحتجزةالذمم المدينة
عات العقارات ٢٠٬٠٣٢٢٠٧٬٢٤٤الذمم المدينة لمب

٢٬٠٤٣٬٧٣٩٢٬٢١٣٬٤٤٦
(١٬٧٩٢٬٢١٠)(١٬٨٠٥٬٣٧٥)خسائر االئتمان المتوقعةدلمخصوما منه: مخصص 

٢٣٨٬٣٦٤٤٢١٬٢٣٦
٤٧٬٠٤٨٢٤٬٠٢٥ذمم مدينة أخرى

٢٨٥٬٤١٢٤٤٥٬٢٦١اإلجما (أ)

ة األدوات غ مال
٢٨٬٤٢٩١١٬٢٧٥سلف للمقاول 

٢٥٬٢٩٢٢٧٬١٥٢دفعات مقدمة وسلف
٥٣٬٧٢١٣٨٬٤٢٧اإلجما (ب) 

٣٣٩٬١٣٣٤٨٣٬٦٨٨اإلجما (أ+ ب) 

ضاح  الذمم المدينة  اإل مة المتعلقة  . ٢٩تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض الق

معامالت مع األطراف ذات العالقة ال١٥

ف الطرف ذي العالقة  ت أخرى تقع ضمن نطاق تع ش الدخول  معامالت مع م ة  اد اق أعمالها االعت تقوم المجموعة  س
ار المحاس الدو رقم  ل إدارة المجموعة. ٢٤الوارد  المع وط المعتمدة من ق ذە المعامالت تتم وفقا للبنود وال  .

ة  س ثمرة فيها المح ات المس ان المركز الما الموحد األرصدة المستحقة من ال تمثل األرصدة لدى األطراف ذات العالقة  ب
ة.   حقوق المل

ضاح  أرصدة األطراف ذات العالقة  اإل ما يتعلق  . ٢٩تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ف

ما  : ف سي ضات موظ اإلدارة الرئ  تع

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ة األجل للموظف  ضات أخرى قص ١٨٬٧٧٨١٥٬٨٨٢رواتب وتع
ة الخدمة للموظف  ضات نها ٧١٦٧٢٨مخصص تع
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

كو ولدى البنالنقد  الصندوق ١٦

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

٦٥٨٥٥٦النقد  الصندوق
النقد لدى البنك

ن- ات ودائع خاضعة لر ٤٢٬٦٤٦١١٬٠٦٣ حسا
ات جارة- ٣٧٬٠٥٣٩٠٬٤٦٠ حسا
ات ودائع أخرى- ١٧٬١٤١٢٧٬٥٧٨ حسا

٩٧٬٤٩٨١٢٩٬٦٥٧

ة االنقد)أ ( ةة وش لنقد

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ةتألفت ة النقد ة وش : النقد
ن) ثناء الودائع الخاضعة لر اس ٥٤٬٨٥٢١١٨٬٥٩٤النقد  الصندوق ولدى البنوك (

ة ع المكشوف ( ف ات م ضاحسح (٥١٬١٠٦)(٢٣١٬٤٢٦))١٩إ
(١٧٦٬٥٧٤)٦٧٬٤٨٨

ات الودائعو لبنالنقد لدى اب) ( ك  حسا
ات الودائع لفائدة وفقا للمعدالت التجارة. و خضع النقد لدى البن ك  حسا

ضاح  ة  اال ة للموجودات المال ل الحساس . ٢٩تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة وتحل

دائنون تجارون وآخرون١٧

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ة األدوات المال
٣٦٠٬٥٣٣٣٨٣٬٣٦٣الذمم الدائنة التجارة 

٦١٬٦٤٦٦١٬٧٨٢ذمم المحتجزات الدائنة 
٨٣٢٬٧٨٣٧٧٣,٧١١األخرى (راجع البند (أ) أدناە)والمستحقاتالذمم الدائنة 

١٬٢٥٤٬٩٦٢١٬٢١٨٬٨٥٦اإلجما 

: والمستحقاتشمل الذمم الدائنة  األخرى ما 
٢٠١٨٢٠١٧

م مألف در ألف در

ل أعمال المقاولة  ٥٣٦٬٩٩٧٥٧٢٬٨٩٩المخصصات والمستحقات  مقا
الموظف  ٢٩٬٨٥٧٥٠٬٣٩٩المخصصات للذمم الدائنة المتعلقة 

ف المقاول  ال ١٠٬٠٧١١٠٬٠٧١مخصصات سداد ت

ضاح دائنون تجارون وآخرونر السيولة المتعلقة تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاط . ٢٩ اإل
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ات١٨ ةالمطل التعاقد
٢٠١٨٢٠١٧

م مألف در ألف در

٨٢٬٩٦٠١٠٠٬٥٧٨متداولة–دفعات مقدمة من العمالء 
٧,٩٥٢٣٤٬٢٦٣غ متداولة–دفعات مقدمة من العمالء 

ة  ــــعالفوات اإلضاف المشار ذالمتعلقة  د التنف ٥٬٢٢٦٤٬٦٥١ق
٩٦٬١٣٨١٣٩٬٤٩٢

اتتمثل  ل بيع عقارات وفقا المطل الغ المستلمة من العمالء مقا ة غ المتداولة الم اتلجدول السداد الوار التعاقد د  اتفاق
موجبها  اء، وال يتم  ت البيع وال ب م العقارات. ت سل اإليرادات فور 

ة االجل١٩ ة قص ف قروض م
٢٠١٨٢٠١٧

م مألف در ألف در

ة االجل ة قص ف ٤٢٦,٢٣١١٠٦,٥١قروض م

ام الهامة  وط واألح ال
ات رأس  ل متطل ة لتم ة واألجن ة األجل من البنوك المحل ة قص ف ل للمجموعة، المال العامتم الحصول ع القروض الم

ذە القروض فائدة وفقا للمعدالت التجارة.  تب ع  و

الضمانات
موجب:   ة األجل لدى المجموعة  ة قص ف يتم ضمان القروض الم

ه؛· سندات أذن
كة؛· كة ومتعددة من ال ضمانات مش
كة تا· مو ذ.م.م (" متهم  ث كة يب أن مسا ل ال ضها طالما أن الخطاب تعهد من ق الت عة") لن يتم تخف سه

ة قائمة؛ و البنك
عض ذمم العقود المدينة وذمم المحتجزات المدينة. · ص  تخص

د من المعلومات حول تعرض المجموعة إ مخاطر السيولة ومخاطر  ضاح الفائدة ُير مأسعار لم . ٢٩راجعة اإل

لة األجل٢٠ ة ط ف القروض الم

ذا اال  لة األجل ال تخضع لفائدة لدى المجموعة، وال قدم  ة ط ف ة للقروض الم وط التعاقد ضاح معلومات حول ال
د من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة،  لفة المطفأة. لم الت اسها  ر يُ يتم ق

ضاح م . ٢٩راجعة اإل

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف ألف در در

سم ٣١ما   ١٬٥١٠٬٦٧٦ ١٬٥٤٤٬٩١٣د
(٥٩١٬٥٦٥) (٩٨١٬٩٩٥) خصم: الجزء المتداول 

٩١٩٬١١١ ٥٦٢٬٩١٨ الجزء غ المتداول 

ة  ف ل حول القروض الم د من التفاص ما  م لة األجل لفائدة وفقا للمعدالت التجارة. وف ة ط ف تخضع القروض الم
لة األجل. ط 
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

لة األجل (تتمة)٢٠ ة ط ف القروض الم

لة األجل ة ط ف : انت الحركة  القروض الم ما  أثناء العام 

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

١٬٥١٠٬٦٧٦١٬٣٦٤٬٠٩٨يناير ١ما  
٤٨٥٬١١٠٢٤١٬٨٩٢ل السنة خالمنهتم االنتفاع 

(٩٥٬٣١٤)(٤٥٠٬٨٧٣)مدفوعات السداد خالل السنة 
سم ٣١ما   ١٬٥٤٤٬٩١٣١٬٥١٠٬٦٧٦د

ة:  الت التال سه لة األجل ال ة ط شمل القروض البنك
لغ ٢٠١٤خالل )أ ( م ل إسال  ل تم سه كة ع  م من أحد البنوك اإلسال ٣٦٠، حصلت ال ة، مليون در ة المحل م

د ع  ل الجد سه ستحق سداد ال لغ.  ل بن آخر بنفس الم سه ة  س ل ٢٥وذلك ل ارا من أب ــع سنوي اعت قسط ر
الغ ٢٠١٦ ستحق سداد القسط األخ ال م  يوليو ١٤٠، و . ٢٠٢١مليون در

لغ ٢٠١٦خالل  كرة من خالل سداد م ة م س م ٤٠، أجرت المجموعة  ل األجل. مليون در من القرض الم ط
امل   ال ة القرض  س ع إ بند ٢٠١٨وتمت  د (ير الرج ل بن جد سه ق الحصول ع  أدناە). و ٧عن ط

سم ٣١ لغ المستحق من القرض ٢٠١٧د مة الم م. ٢٤٣٫٩لغت ق مليون در

ة لل٢٠١٢أبرمت المجموعة  )ب( ة مع أحد البنوك المحل مة اتفاق ق م، ١٫٠٧٨. ٢حصول ع قرض ألجل  مليون در
ذا القرض ع  ستحق سداد  ــــخ.  ة األجل القائمة  ذلك تار ة قص ف ة القروض الم س واستخدمته المجموعة ل

مة ٦ ق ة  ارا من ١٠٠أقساط سن م للقسط الواحد اعت ة ٢٠١٦يونيو ٣٠مليون در ستحق سداد الدفعة األخ ، و
الغة  م  ٤٧٨. ٢ال ة. ٢٠٢٢يونيو ٣٠مليون در اإلضافة إ دفعات الفائدة نصف السن  .

لغ ٢٠١٦خالل  ة لم س لغ ١٠٠أجرت المجموعة  كرة لم ة م س ل القسط األول و م  مقا مليون ٥٥٠مليون در
ة. و  ا األقساط السن ل  م  مقا سم ٣١در لغ المستحق من ال٢٠١٨د م ٤٧٨٫٢قرض ان الم مليون در

م)٤٧٨٫٢: ٢٠١٧( سم ٣١. و مليون در ات المتداولة ، ٢٠١٨د ف القرض ضمن المطل ب عدم تم تص س
ة.  المدفوعات التعاقد الوفاء 

مة ٢٠١٦ )ت( ق ل األجل  كة ع قرض ط ستحق سداد ١٩. ٥، حصلت ال ة، و م من أحد البنوك المحل مليون در
مة ذا القرض ع ق ــع سنوي  ارا من مايو ١. ٦ اث ع قسط ر م للقسط الواحد اعت اإلضافة إ ٢٠١٦مليون در

ما   سم ٣١الفائدة.  مة القرض مستحقة السداد ٢٠١٨د لغ ق م ٣. ٢، ت م). ٨. ١: ٢٠١٧(مليون در مليون در

ة للحصو أ٢٠١٦خالل )ث( ة مع أحد البنوك المحل كة اتفاق لغ برمت ال م ل األجل  مليون ٥٥٠ل ع قرض م ط
ة جزء من قرض بن آخر (راجع البند  س م الستخدامه   ذا القرض ع ٢در ستحق سداد  ــع ٣٦أعالە).  قسط ر

تم  ارا من س ساوي اعت ما  ٢٠١٦سنوي م خضع لفائدة وفقا للمعدالت التجارة.  و  سم ٣١و لغ ٢٠١٨د ، ت
مة ا م ٤١٢٫٥لقرض مستحقة السداد ق م)٤٥٨٫٣: ٢٠١٧(مليون در . مليون در

سم ٣١ما   ان المركز الما ٢٠١٧د ف القرض  ب أحد تعهداتها أمام البنك ومن ثم فقد تم تص كة  م ال ، لم تل
ما   ات  ُصنف ضمن المطل ات المتداولة. وال يزال القرض  جة ٢٠١٧سم د٣١الموحد ضمن المطل عدم ن

ة.  المدفوعات التعاقد الوفاء 

كة خالل )ج( ل األجل  حدود ٢٠١٦قامت ال ة وحصلت ع قرض م ط ة مع اثن من البنوك المحل برام اتفاق ب
٢٩٠" ارات "موتور سي و مب سك  مدينة د للس ا" و د "أو ش م ل ستحق سداد -مليون در ذا القرض و
تم ١٢ع  ارا من س ــع سنوي اعت ساوي ر ما  ٢٠١٩قسط م سم ٣١.  لغ المسحوب من ٢٠١٨د ، وصل الم

م ٢١٦القرض إ  م)١٩٦: ٢٠١٧(مليون در . مليون در
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لة األجل (تتمة)٢٠ ة ط ف القروض الم

كة خالل السنة ال)ح( لغ قامت ال م ة مع أحد البنوك للحصول ع قرض م قص األجل  برام اتفاق ة ب ١٢٥ماض
ته  يناير  س م، وتمت  . ٢٠١٨مليون در

مة )خ( ق ل األجل  ة للحصول ع قرض ط ة مع أحد البنوك المحل ذا العام اتفاق مليون ٣٥٠أبرمت المجموعة  
ة قرض م س م، واستخدمته المجموعة ل ل ع ١ آخر قائم (راجع البند در سه ذا ال ستحق سداد  أعالە). 

تم ٣٩ ارا من س د المتناقص وذلك اعت ــع سنوي ع أساس الرص ة ٢٠١٨قسط ر ستحق سداد الدفعة األخ ، و
الغة  م  مارس ١١٣. ٨ال د القرض ٢٠٢٨مليون در لغ رص ة العام.  ٣٣٦، و م  نها مليون در

لغ العام الحا وخالل )د ( ل األجل ي ة للحصول ع قرض ط ة مع أحد البنوك المحل ١٠٠أبرمت المجموعة اتفاق
ذا القرض ع  ستحق سداد  م، و ل ٢٤مليون در ارا من أب ساوي اعت ــع سنوي م د ٢٠١٨قسط ر لغ رص ، و

ة العام.  ٨٧٫٥القرض  م  نها مليون در

الضمانات
ة: تم ضمان القروض الم موجب واحد أو أ من الضمانات التال ة المذكورة أعالە  ف

لغ . أ  مة عادلة ت ق ن عقاري مسجل ألرا وعقارات  ما  ٢٬٤١١ر م  سم ٣١مليون در ٢٬٣٦٤: ٢٠١٧(٢٠١٨د
م) ؛مليون در

ونة؛ . ب ص بوالص التأم ع العقارات المر تخص
ص متحصالت تأج وحدات معينة؛. ج تخص
عة؛ ضمان. د  ات التا عض ال كة و من ال

عض الذمم المدينة . ه ص  تخص
ص . و  ــــعأحد الحساب ضمان معلق تخص .  مشار

ة الخدمة للموظف ٢١ ضات نها مخصص تع

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

٤٠٬٤٦٤٥٤٬٦٧٦يناير ١ 
٥٬٦٨٣١٢٬٠٦٥المخصص المرصود خالل السنة 

الغ ال (٢٦٬٢٧٧)(١٠٬٧٠٠)مدفوعة خالل السنة الم
سم ٣١ ما  ٣٥٬٤٤٧٤٠٬٤٦٤د

دولة  ام غ متداول، وفقا لقانون العمل االتحادي  ال ، الُمفصح عنه  ة الخدمة للموظف ضات نها ساب مخصص تع يتم اح
ة المتحدة.  اإلمارات الع

رأس المال٢٢

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف ألف در در

امل   ال ع  : ٣١المصدر والمدف سم د
) ٤٬٢٨٩٬٥٤٠٬١٣٤: ٢٠١٧(سهما ٤٫٢٨٩٫٥٤٠٫١٣٤

لغ سهما  ة ت مة اسم م للسهم الواحد ١ق ٤٬٢٨٩٬٥٤٠٤٬٢٨٩٬٥٤٠در
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رأس المال (تتمة)٢٢

سم ٣١  ة ، يتألف رأ٢٠١٨د حق لحام أسهم المل امل.  ال ة. إن جميع األسهم المصدرة مدفوعة  ة عاد س المال من أسهم مل
اح ال يتم اإلعالن عنها من ح آل  ة استالم توزعات األر ما العاد كة  ة لل ة العموم ت خالل اجتماعات الجمع حق لهم التص ما  خر 

افة ا ساوي  ل سهم. ت كة. عادل صوت واحد ل ة لل ق الموجودات المت ما يتعلق  ف ف ألسهم  التص

سم ٣١ما   كة ٢٠١٨د ح بها لل لغ عدد أسهم رأس المال الم ار سهم. ٧،  مل

ــــخ  ة الذي عقد بتار ة العموم مون خالل االجتماع السنوي للجمع ل ٢٦وافق المسا ٪٨ع إصدار أسهم منحة بواقع ٢٠١٧أب
ة  كتوزعا سم ٣١ت أراح عن السنة المنته . ٢٠١٦د

ات٢٣ اط االحت

ا القانو  االحت

ة المتحدة رقم ( ص ٢٠١٥) لسنة ٢وفقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات الع كة، يتم تخص س ال ة ٪١٠وعقد تأس اح السن من األر
ذا اال  د  صبح رص ا القانو ح  ا لـ للمجموعة لالحت ا مساو الت عندما ٪٥٠حت قاف تلك التح جوز إ ع.  من رأس المال المدف

لغ  كة م ة، حولت ال كة. خالل السنة الحال ع لل ا لنصف رأس المال المدف ا القانو مساو د االحت صبح رص م إ ٦٫٢ُ مليون در
ا القانو  . : ال يوجد)٢٠١٧(االحت

ا العام االحت

ص و  كة، يتم تخص ا العام ٪١٠فقا للنظام األسا لل الت لالحت قاف التح جوز إ ا العام.  ة لالحت اح المجموعة السن من أر
ا لـ  ا مساو ذا االحت د  صبح رص ُ ذلك أو عندما  ع. ٪٥٠عندما ُيو مجلس اإلدارة  من رأس المال المدف

ة، وفقا للنظا الغ خالل السنة الماض ا العام ال كة، قرر مجلس اإلدارة استخدام االحت ض جزء ٣١٣. ٧م األسا لل م لتع مليون در
ما   مة لدى المجموعة  ا سم ٣١من الخسائر الم . ٢٠١٧د

م الموجودات فائض إعادة تقي

ت يتم  ب مة العادلة ألرا المجموعة المدرجة  بند ت ات  الق مة العادلة  الدخوجودات الثابتةالمالتغ الق ل الشامل اآلخر المقاسة 
ة.  م الموجودات  حقوق المل د  فائض إعادة تقي وتق

ات ٢٤ ثمارات   قةاالس وع و شق كم مش

ثمارات   وع االس كم مش

كول) ش.ذ.م.م.   م كت كولينج (إ س وع إن اإلمارات د ك تعمل  م اعت المجموعة حصتها مش د.  م خدمات الت  مجال تقد
ا  ثمار ش م ع وذلك  %٥٠وقدر كة د لالس كول) إ  م كت كولينج (إ س كة اإلمارات د ل ٢٠١٨يناير ١٨  مليون ٥٠٠مقا

م مما تحقق عنه أراح تصل إ  م يتم ١٢٥در تهمليون در ب ــح أو الخسارة. ت ا  ال

وع ُتحسب حصة المجموعة  ال استخدام نظام حقوق الملم ك  ة الموحدة. المش انات المال ة  الب

ة لل وع لخص الجدول التا المعلومات المال ة،  م ة إلعداد التقارر المال ة الُمعدة وفقا للمعاي الدول انات المال ناًدا إ الب ك اس المش
طابق المعلومات ال ة الموحدة: ما  انات المال ثمارات  الب ة لالس مة الدف الق ة الملخصة  مال
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ات ٢٤ ثمارات   قةاالس ك (تتمة)شق وع مش وم

٢٠١٧
م ألف در

 : المركز الما
١٫٧٣٠٫٦٤٤الموجودات غ المتداولة 

٢٥٠٫٣٤٧ات المتداولة الموجود
ات غ المتداولة  )٩٧٢٫٨٨٠(المطل

ات المتداولة  )٢٥٨٫١٤٠(المطل
ة  ٧٤٩٫٩٧١حقوق المل

ة ٣٧٤٫٩٨٦%٥٠-حصة المجموعة  حقوق المل

٣٧٩٫٣٩١الدخل 
)٢٩٩٫٣٦٣(المصارف 
٨٠٫٠٢٨أراح السنة 

٤٠٫٠١٤%٥٠–حصة المجموعة  األراح 

ات  ثمارات   قةاالس شق

ر  لز للتط الم  ثمار   االس
لز  الم  ات   ثمار االس االس ثماري  ثمار فقد قامت المجموعة من خالل ذراعها االس ة المجموعة  االس ج ات ا مع اس ً تماش

ر   ثمار والتعم  العقارات وا٢٠١٨و٢٠١٧للتط شمل ذلك االس العقارات  م والمدرجة  البورصة ، و شطة المتعلقة  أل
ة.  الم

ثمر فيها تعي اثنان كة المس ر  ضوء قبول مجلس ال لز للتط الم  ا ع  م مستوى تأث ذا العام تقي وقد أعادت المجموعة خالل 
ر. وقررت المجم لز للتط الم  منحها القدرة ع التأث من أعضاء مجلس االدارة  مجلس إدارة  ن  ذا الحق  تعي مدي أن  وعة 

ــع الرابع من  ن خالل ال الذكر أنه تم تعي المدي . جدير 
ً

ا فّعاال ر تأث لز للتط الم  . ٢٠١٨ع 

ــح أو الخسارة  مة العادلة من خالل ال الق ثمار  ثماراتها من اس ف اس كةومن ثم فقد أعادت المجموعة تص ثمار   قةإ اس تتم شق
ة الدو رقم  ار المحاس ة وفقا لمع قة حقوق المل موجب ط ا  اًرا من ٢٨معالجته محاس . ٢٠١٨يوليو ١اعت

قة   ثمار المذكورة  التقارر السا مة العادلة لالس حت الق ف أص الغة ٢٠١٨يونيو ٣٠عند إعادة التص م ت٣٧٤٫١وال لفة مليون در
كة  ثمار   قةاالس ضاح شق ا ١١(إ حصة  األسهم قدر مة  مسا ة للفرق ب حصة المجموعة  صا األصول ٪١٧٫٥٩)  س ال . و

الغ  ل ال مة العادلة للمقا ة. ١٢٨والق ــــخ االستحواذ كشهرة ضمن ا  تار م فقد تمت معالجته محاس مليون در

ــع الرابع من عام  كة ال٢٢٫٣، طرحت المجموعة ٢٠١٨خالل ال قةمليون سهم  ال ا شق مليون ١١٫١للبيع مما أدى إ خسارة قدر
م، تم  تهدر ب كة ت اإلضافة إ ذلك أصدرت  ــح أو الخسارة الموحد.  ان ال ثمر فيها  ب ة المس ا كجزء من حصة من أراح حقوق المل

ر ش.م.ع  لز للتط جة لتلك المعامالت فقد انخفضت ملي٧٦٩٫٦٥الم  د للجمهور، وال لم تكتتب فيها المجموعة. وكن ون سهم جد
كة ال قةحصة المجموعة  ال سم ٣١ ٪١٢٫٤٧إ شق ثمر فيها من ٢٠١٨د كة المس ن ال زال للمجموعة تأث كب ع ال . ول

و مذكور أعال ما  كة  لها  مجلس إدارة ال ە. خالل تمث

ح  جة لط مة الشهرة المتضمنة إ ٢٢٫٣وكن ما  ١٢١مليون سهم للبيع انخفضت ق م  سم ٣١مليون در ة ٢٠١٨د . أما عن عمل
ة الموحدة.  انات المال ذە الب ــــخ إصدار  عد ح تار اء ف لم تكتمل  ص سعر ال تخص

ة االس أساس لمحاس ة  قة حقوق المل اسوقد تم استخدام ط ثمار  ف االس ــــخ تص اًرا من تار ة الموحدة اعت انات المال ثمار ثمار  الب
كة  قة  . شق

كة ال ثمارات المجموعة  ال ة الس قةلخص الجدول التا المعلومات المال ة  شق ة الثالثة أشهر المنته تم ٣٠ما  ف ٢٠١٨س
ث لم تتوفر للمجموعة المعلومات الم ــع الرابع من ح ال ة المتعلقة  ة الموحدة: ٢٠١٨ال انات المال ــــخ إصدار الب  تار
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ات ٢٤ ثمارات   قةاالس ك (تتمة)شق وع مش وم

٢٠١٨
م ألف در

 : المركز الما
٣٬٢٤٤٬٥٨٥الموجودات غ المتداولة 

٣٬٥٤٠٬٩٩٧دات المتداولة الموجو 
ات غ المتداولة  (١٬٥١٦٬٣٤١)المطل

ات المتداولة  (٣٬٧٢٢٬٣٨٤)المطل
طرة  (١٠٧٬٧٤٤)حصص غ مس
ما   ة  تم ٣٠حقوق المل ١٬٤٣٩٬١١٣س

ة  تم  ٣٠ %١٧٫٥٩–حصة المجموعة  حقوق المل ٢٥٣٬١٤٠س
١٢٨٬٢٣٥اذالشهرة المتضمنة عند االستحو 

ة   مة الدف تم ٣٠الق ٣٨١٬٣٧٥س
ــع الرابع  ح األسهم للبيع خالل ال (٢٠٬٥٥٧)٢٠١٨ط

ة   مة الدف سم ٣١الق ٣٦٠٬٨١٨د

ة   ة الشهور الثالثة المنته تم ٣٠الدخل لف ٢٠١٨٤٦٩٬٢٦٨س
ة   ة الشهور الثالثة المنته (٤٢٠٬٨١١)٢٠١٨تم س٣٠المصارف لف

طرة الحصص غ المس (٧٬٢٧٣)خصم: األراح الخاصة 
ة ٤١٬١٨٤أراح الف

٧٬٢٤٤%١٧٫٥٩–حصة المجموعة  األراح 

ثمار   ثمار ذ.م.ماالس العقارة لالس

ة  س ثمار ذ.م.م" ال تعمل٪٣٠تمتلك المجموعة حصة ب ة  "العقارة لالس ثمارات العقارة. من حقوق المل  االس
ساب حصة المجموعة  العقارة  تم اح ست مدرجة  أي بورصة عامة. و شأة خاصة ل ثمار ذ.م.م" م و"العقارة لالس
ة المتعلقة  لخص المعلومات المال ة الموحدة. والجدول التا  انات المال ة  الب قة حقوق المل استخدام ط ثمار ذ.م.م  لالس

ث ثمار ذ.م.م: اس مار المجموعة  العقارة لالس

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

 : المركز الما
٢٦٣٫٩٧٠٢٣٢٬١٧٤الموجودات غ المتداولة 

٧٤٦٫١٦٥٧٠٠٬٨١١الموجودات المتداولة 
ات غ المتداولة  )٣٦٩٬٤٦٥()٣٥٠٬٠٢٢(المطل

ات المتداولة  )١٦٧٬٦١٨()١٩٦٬٩٨٤(المطل
ة  ٤٦٣٬١٢٩٣٩٥٬٩٠٢حقوق المل

ة  ١٣٨٬٩٣٩١١٨٬٧٧١%٣٠حصة المجموعة  حقوق المل

١١٤٬١٨٣٦٠٬٢٣٦الدخل 
)١٨١٬٦٨١()٤٦٬٩٥٥(المصارف 

)١٢١٬٤٤٥()٦٧٬٢٢٨((خسائر) أراح السنة 
)٣٦٬٤٣٤()٢٠٬١٦٨(%٣٠األراح (الخسائر)  حصة المجموعة  
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أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة٢٥

م خدمات  ل تقد كة مقا ة المدفوعة مستحقة الدفع ألعضاء مجلس إدارة ال تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة األتعاب المهن
كة وألداء  س وقت وجهد خاص ألعمال وشؤون ال ة. ألي لجنة وعن تك اد شطتهم االعت خدمات خارج نطاق أ

ة والمخفضة٢٦ ة السهم األساس رح

٢٠١٨٢٠١٧

م)  م (ألف در ة للمسا س )٢٬٣٧٥٬٢٢٠(٦٢٬٣٢٩األراح (الخسائر) الم
٤٬٢٨٩٬٥٤٠٬١٣٤٤٬٢٨٩٬٥٤٠٬١٣٤المتوسط المرجح لعدد األسهم 

م) ة والمخفضة (در ة السهم األساس )٠٬٥٥٤(٠,٠١٥رح

امات الطارئة٢٧ ة واالل اطات الرأسمال االرت

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

عة  اتها التا كة و ال
اطات:  االرت

ة  اطات الرأسمال ١٢٬٠١٥٤٩٬٥٧١االرت

ات الطارئة: المطل
ات ضمان  ٣٠٩٬٩٦٠٣٩٨٬٧٩١خطا

قكة  كةشق وع مش وم
ات الطارئة: المطل

ات ضمان  ٢٥٢٬٥٠٠٢٥٢٬٥٠٠خطا

ـ ٢٠١٦خالل  ما يتعلق  كة ضمان تجاري لصالح بنك د اإلسال ش.م.ع ف موجب ٪٥٠أصدرت ال الغ المستحقة  من الم
مة  أغسطس  حة الم ل المرا سه ة  ثمار ٢٠١٦اتفاق ل من "العقارة لالس ل ب  سه ة  نك د اإلسال ("اتفاق ذ.م.م" و

ة.   امل مدة االتفاق حة") ل مرا

ات الطارئةالمطل
عض  شأ  اتت ذە المطل ة. يراجع مجلس اإلدارة  اد اق األعمال االعت امات الطارئة  س اتواالل امات الطارئة واالالمطل ل

اوى و أو ا ذە الش ل منتظم حال ورود مثل  وط ش ميتها ووفقا ل ل حالة ع حدة حسب أ تم التعامل مع  ات و لمطال
العقد ذي الصلة. 

التقارر حسب القطاع٢٨

قطاعات األعمال
شطة ات العقارة وأ ة لألعمال تتمثل  إدارة الممتل س شطة المجموعة ع أرعة قطاعات رئ شا شتمل أ شطة ءاتاإل وأ

شطة البيع ثمار وأ ل قطاع: االس ات  يرادات ونتائج وموجودات ومطل ل المتعلقة ب ما  التفاص والخدمات. وف



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٦٣

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

التقارر حسب القطاع (تتمة)٢٨

شاءاتالعقارات اإل
ضائع  ال
ثماراتوالخدمات اإلجما االس

م مألف در مألف در ممألف در ألف در ألف در
٢٠١٨

٥٠٠٬٩٨٨-١٣٠٬٨٥٣٧٥٬٤٠٨٢٩٤٬٧٢٧إيرادات القطاع
مة العادلة من  الق ة  خسائر األدوات المال

ــح أو الخسارة (١٬٧٨٧)(١٬٧٨٧)---خالل ال
ات  قةالحصة من أراح  ١٦٬٣٨٠١٦٬٣٨٠---شق

ثمار   وعاألراح من بيع اس ١٢٥,٠١٤١٢٥٬٠١٤---كمش م
م عقارات ٨٦٬٤٠٤---٨٦٬٤٠٤األراح من تقي

لدخل ٤٬١٠٢-٣٬٧٧٧١٩٨١٢٧التم
٩٤٬١٦٦١١٬٩١٩١٠٬٦٣٦٢٬٩٧٩١١٩٬٧٠٠دخل آخر

٣١٥٬٢٠٠٨٧٬٥٢٥٣٠٥٬٤٩٠١٤٢٬٥٨٦٨٥٠٬٨٠١

ة  ا لفة الم (٣٨٢٬٠٦٣)-(٢٢٦٬٥٢٤)(٥٨٬٨٨٥)(٩٦٬٦٥٤)الت
ةإدارمصارف (٢٨٢٬٢٥١)(٢١٬١١١)(٤٣٬٤٩١)(٣١٬٠٣٠)(١٨٦٬٦١٩)ة وعموم
لمصارف (١٢٤٬١٥٨)(٢٨٬٢٤٣)(٧٬٠٨٢)(٣٩٬٠٥٨)(٤٩٬٧٧٥)التم

٢٨٬٣٩٣٩٣٬٢٣٢٦٢٬٣٢٩(٤١٬٤٤٨)(١٧٬٨٤٨)خسائر السنة 
ةالر مصارفال ٥١٬٢٨٢-٤٨٬٥٨٨٤٧٧٢٬٢١٧أسمال

١٢٬٩٢٨-٦٬٦٢١٧٧٢٥٬٥٣٥االستهالك

٤٬٩٣٠٬١١٩٣١٩٬٠٧٤٢٢١٬٨٦١٢٩٩٬٥٢٣٥٬٧٧٠٬٥٧٧موجودات القطاع
كة  ثمار   قةاالس ٤٩٩٬٧٥٧٤٩٩٬٧٥٧---شق

٤٬٩٣٠٬١١٩٣١٩٬٠٧٤٢٢١٬٨٦١٧٩٩٬٢٨٠٦٬٢٧٠٬٣٣٤إجما الموجودات 
ات القطاع ١٬٢٨٥٬٦٥٥١٬٥٣٣٬٠٥٤١٨٤٬٦٤٤١٥٩٬٨٢٣٣٬١٦٣٬١٧٦مطل

٢٠١٧
٤٨٤٬٦٠٧-١١٦٬٤٦٢١٠٥٬٩٣٤٢٦٢٬٢١١إيرادات القطاع

مة العادلة من  الق ة  خسائر األدوات المال
ــح أو الخسارة (١٬٦١٩)(١٬٦١٩)---خالل ال
كة  قةالحصة  أراح  وعو شق م

ك ٣٬٥٨٠٣٬٥٨٠---مش
م عقارات (٢٬٠٧٥٬٦٩٨)---(٢٬٠٧٥٬٦٩٨)األراح من تقي

لالدخل ١٠٬٧٠٥-١٠٬٢٢٠١٤٤٣٤١تم
١٤٢٬٥٥٧-١٣٦٬٥٨٥٨٢١٥٬١٥١آخردخل

(١٬٨١٢٬٤٣١)(١٬٤٣٥٬٨٦٨)١٠٦٬٨٩٩٢٦٧٬٧٠٣١٬٩٦١

ة ا لفة الم (٧١٦٬٢١٨)-(٢٠٦٬٨٦٥)(٤٢٧٬٦٨٦)(٨١٬٦٦٧)الت
ةمصارف (١٥٧٬٨٧٨)-(٣٣٬١١٦)(٥١٬٤٩٧)(٧٣٬٢٦٥)إدارة وعموم
(٦٥٬٢٥٦)(٦٠٠)(١٥)(٢٦٬١٠٦)(٣٨٬٥٣٥)لالتم مصارف

(٢٬٣٧٥٬٢٢٠)٢٧٬٧٠٧١٬٣٦١(٣٩٨٬٣٩٠)(٢٬٠٠٥٬٨٩٨)أراح (خسائر) السنة
ةالمصارفال ٢١٨٬٢٣٠-٢٠٧٬٤٠١٩٬٩٧٨٨٥١رأسمال

١٦٬٩٤٧-٥٬٧١٣١٬٣٢٦٩٬٩٠٨االستهالك

٤٬٥٢١٬٢٢٩٣٥١٬١٧٠١٥٧٬٣٥٤٩١٬٩٠٢٥,١٢١٬٦٥٥موجودات القطاع 
كة  ثمار   قةاالس وعو شق ٤٩٣٬٧٥٧٤٩٣٬٧٥٧---ك مشم
٤٬٥٢١٬٢٢٩٣٥١٬١٧٠١٥٧٬٣٥٤٥٨٥٬٦٥٩٥٬٦١٥٬٤١٢إجما الموجودات

ات القطاع ٢٬٩٦٠٬٥٩٤-١٬٣١١٬١٧٩١٬٥٥٥٬٨٨٢٩٣٬٥٣٣مطل



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٦٤

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة  ٢٩ األدوات المال
ــح أو الخسارة والذمم مة العادلة من خالل ال الق ثمارات  ة للمجموعة ع الذمم المدينة غ المتداولة واالس الغ المستحقة من أطراف ذشتمل الموجودات المال ات المدينة التجارة واألخرى والم

ة للمجموعة ع  الصندوقعالقة والنقد  ات المال شتمل المطل ة األجل والقروض ائنون تجارون وآخروندولدى البنك.  ة قص ف الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة والقروض الم والم
ضاح رقم  ة ضمن إ ات المال ة للموجودات والمطل اسات المحاس لة األجل. تم اإلفصاح عن الس ة ط ف ل فئة من فئات الموجو ٣الم ف المجموعة ل دات . يوضح الجدول المب أدناە تص

ة والمقارنة:  ت الحال مها العادلة للس ة وق ات المال والمطل

مة العادلة الق
من خالل األراح أو 

لفةالخسائر ةالمطفأةالت مة الدف مة العادلةالق الق
ضاح مإ مألف در مألف در مألف در ألف در

سم ٣١ ٢٠١٨د
ةالموجودات ال مال

٦٠٬١٧٩٦٠٬١٧٩٦٠٬١٧٩-١٠غ المتداولة الذمم المدينة 
ــح أو الخسارة  مة العادلة من خالل ال الق ثمارات  ٢٩٨٬١٤٤٢٩٨٬١٤٤-١١٢٩٨٬١٤٤االس

٢٨٥٬٤١٢٢٨٥٬٤١٢٢٨٥٬٤١٢-١٤الذمم المدينة التجارة واألخرى
١٩٬٢٧٧١٩٬٢٧٧١٩٬٢٧٧-١٥المستحق من أطراف ذات عالقة

٩٧٬٤٩٨٩٧٬٤٩٨٩٧٬٤٩٨-١٦النقد  الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٢٩٨٬١٤٤٤٦٢٬٣٦٦٧٦٠٬٥١٠٧٦٠٬٥١٠اإلجما 

ة  ات المال المطل
١٬٢٥٤٬٩٦٢١٬٢٥٤٬٩٦٢١٬٢٥٤٬٩٦٢-١٧دائنون تجارون وآخرون

ة األ  ة قص ف ٢٣١٬٤٢٦٢٣١٬٤٢٦٢٣١٬٤٢٦-١٩جلقروض م
لة األجل ة ط ف ١٬٥٤٤٬٩١٣١٬٥٤٤٬٩١٣١٬٥٤٤٬٩١٣-٢٠قروض م

٣٬٠٣١٬٣٠١٣٬٠٣١٬٣٠١٣٬٠٣١٬٣٠١-اإلجما 



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٦٥

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة٢٩ (تتمة)األدوات المال

مة العادلة الق
اح أو من خالل األر 
لفة المطفأةالالخسائر ةت مة الدف مة العادلةالق الق

ضاح مإ مألف در مألف در مألف در ألف در

سم ٣١ ٢٠١٧د
ة الموجودات المال

٢٩٩٬٢٥٩٢٩٩٬٢٥٩٢٩٩٬٢٥٩-١٠غ المتداولة الذمم المدينة 
مة  الق ثمارات  ــح أو الخسارة االس ٩٣٬٢٥٠٩٣٬٢٥٠--١١٩٣٬٢٥٠العادلة من خالل ال

٤٤٥٬٢٦١٤٢١٬٢٣٦٤٢١٬٢٣٦-١٤الذمم المدينة التجارة واألخرى
٣١٬٢٢٣٣١٬٢٢٣٣١٬٢٢٣-١٥المستحق من أطراف ذات عالقة

١٢٩٬٦٥٧١٢٩٬٦٥٧١٢٩٬٦٥٧-١٦النقد  الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٩٣٬٢٥٠٩٠٥٬٤٠٠٩٧٤٬٦٢٥٩٧٤٬٦٢٥اإلجما 

ة  ات المال المطل
١٬٢١٨٬٨٥٦١٬٢١٨٬٨٥٦١٬٢١٨٬٨٥٦-١٧دائنون تجارون وآخرون

ة األجل ة قص ف ٥١٬١٠٦٥١٬١٠٦٥١٬١٠٦-١٩قروض م
لة األجل ة ط ف ١٬٥١٠٬٦٧٦١٬٥١٠٬٦٧٦١٬٥١٠٬٦٧٦-٢٠قروض م

٢٬٧٨٠٬٦٣٨٢٬٧٨٠٬٦٣٨٢٬٧٨٠٬٦٣٨-اإلجما 



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٦٦

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة (تتمة)  ٢٩ األدوات المال

مخاطر االئتمان

التعرض لمخاطر االئتمان
ما  أق تعرض ل ة أق تعرض لمخاطر االئتمان. ف ة للموجودات المال مة الدف ــــخ مخاطر االئتماتمثل الق ن  تار

ر:  التق

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح مإ مألف در ألف در

ضاح أدناە)الذمم المدينة غ المتداولة   ١٠٦٠٬١٧٩٢٩٩٫٢٥٩(راجع اإل
ــح أو الخسارة مة العادلة من خالل ال الق ثمارات  ١١٢٩٨٬١٤٤٩٣٫٢٥٠االس

ضاح أدناە)(الذمم المدينة التجارة واألخرى  ١٤٢٨٥٬٤١٢٤٤٥٫٢٦١راجع اإل
الغ المستحقة من أطراف ذات عالقة ١٥١٩٬٢٧٧٣١٫٢٢٣الم

١٦٩٦٬٨٤٠١٢٩٫١٠١النقد  الصندوق وأرصدة لدى البنوك
٧٥٩٬٨٥٢٩٩٨٫٧٩٤

سم ٣١شتمل الذمم المدينة التجارة واألخرى   ما  ذلك الذمم المدينة غ ٢٠١٧د لغ ( مليون ٤١٢المتداولة) ع م
ة للعقار كضمان.   ة القانون م من بيع عقار وتحتفظ المجموعة ع المل سم ٣١در مة العادلة ٢٠١٧د لغت الق

ا.  ٥٢٥للعقارات ال تحتفظ بها المجموعة كضمان  م تق مليون در

مة  خسائر انخفاض الق
مـا  المعلومـات المتعلقـة بتع ــــفوفـة ف ــــــ ـــــ ــــتخـدام مصــ ـــــ ـــــ ـاســـ رض الـذمم المـدينـة التجـارـة والمحتفظ بهـا لمخـاطر االئتمـان وذلـك 

مخصصات: 

الذمم المدينة التجارة 
مستحقات متأخرة

ـــم  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـــذمــ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ الــ
٣٦٥<٣٦٥-٩٠٩١-١المدينة 

اإلجما يومايومايومامتداولة المحتفظ بها 
م مألألف در مف در مألف در مألف در مألف در ألف در

سم ٣١ ٢٠١٨د
ــــــائر االئتمان  معدل خســــــــــ

٪٩٨,٥١٪٧,٧٥٪١٤,٧٩٪٣,٥٩٪٨١,٧٦المتوقعة

الغ  ٧٨٬٨٥٨١١٦٬٧٨٤٣٩٬٥٨٣١٢١٬٢٤٨١٬٧٤٧٬٤٤٥٢٬١٠٣٬٩١٨إجما الم

مخصص
٦٤٬٤٧٨٤٬١٩١٥,٨٥٦٩٬٣٩٧١٬٧٢١٬٤٥٣,٨٠٥٬٣٧٥١

سم ٣١ ٢٠١٧د
ــــــائر االئتمان  معدل خســــــــــ

٪٨٠,٧٣٪٢,٨٣٪٠,٧٤٪٠,٠٠٪٨٥,٩٣المتوقعة

الغ  ٦٩٬٢٢٧٢٬١١٧٬٣٦٨٢٬٤١٨٬٨٠٥  ٥٧٬٦٥٥ ٩٣٬٧٤٦٨٠٬٨٠٩  إجما الم

٤٢٥١٬٩٦٠١٬٧٠٩٬٢٧١١٬٧٩٢٬٢١٠-٨٠٬٥٥٤مخصص



االتحاد العقاریة (ش.م.ع.) والشركات التابعة لھا

٦٧

ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة (تتمة)٢٩ األدوات المال

(تتمة)مخاطر االئتمان 

مة  (تتمة)خسائر انخفاض الق

ما  الحركة  خص الذمم المدينة التجارة والمحتفظ بها خالل السنة: ف ما   مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة ف

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

١٫٧٩٢٫٢١٠١٫٧٩١٫٩٧٦يناير١ 
ضاح  ١٣٬٢٦٤٥٩٩)٦المخصص المرصود خالل السنة (إ

ة المخصص الذي تم عكسه خالل الغ المشط )٣٦٥()٩٩(السنةالم
ضاح ٣١  سم (إ ١٫٨٠٥٫٣٧٥١٫٧٩٢٫٢١٠)١٤د
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة (تتمة)  ٢٩ األدوات المال

مخاطر السيولة
ة س ات ال ما  ذلك دفعات الفائدة وتأث اتفاق ة  ات المال ة للمطل ما  االستحقاقات التعاقد ر: ف ــــخ التق ما  تار

ة مة الدف الق

التدفقات 
ة  النقد
ة أقل من سنةعند الطلبالتعاقد

٥من سنة إ 
سنوات

أ من خمس 
سنوات

ضاح مإ مألف در مألف در مألف در مألف در مألف در ألف در
ة ات المال المطل

سم ٣١ ٢٠١٨د
ة غ المشتقة األدوات المال

--١٬٢٥٤٬٩٦٢-١٧١٬٢٥٤٬٩٦٢١٬٢٥٤٬٩٦٢دائنون تجارون وآخرون
ة األجل ة قص ف ---١٩٢٣١٬٤٢٦٢٣١٬٤٢٦٢٣١٬٤٢٦القروض الم
لة األجل ة ط ف ٢٠١٬٥٤٤٬٩١٣١٬٧٢٠٬٨٩٧٨٩٧٬٤٧١١١٧٬٠٩٧٤٢٧٬٨٤١٢٧٨٬٤٨٨القروض الم

٣٬٠٣١٬٣٠١٣٬٢٠٧٬٢٨٥١٬١٢٨٬٨٩٧١٬٣٧٢٬٠٥٩٤٢٧٬٨٤١٢٧٨٬٤٨٨اإلجما 

ة ات المال المطل
سم ٣١ ٢٠١٧د

ة غ المشتقة األدوات المال
--١٬٢٠٨٬٦١١-١٩١٬٢١٨٬٨٥٦١٬٢٠٨٬٦١١دائنون تجارون وآخرون

ة األجل ة قص ف ---٢١٥١٬١٠٦٥١٬١٠٦٥١٬١٠٦قروض م
لة األجل ة ط ف -٢٢٥١٠٬٦٧٦١٬٨٢٢٬٩٧٩٤٥٨٬٣٣٣١٩٢٬٣٨٩١٬١٧٢٬٢٥٧قروض م

-٢٬٧٨٠,٦٣٨٣٬٠٨٢٬٦٩٦٥٠٩٬٤٣٩١٬٤٠١٬٠٠٠١٬١٧٢٬٢٥٧اإلجما 
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة (تتمة) ٢٩ األدوات المال

مخاطر أسعار الفائدة 
ف ة األجل والقروض الم ة قص ف لة تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة من النقد لدى البنك والقروض الم ة ط

ضاحات  ة. ٢٠و١٩و١٦األجل (راجع اإل ) وال تخضع ألسعار فائدة متغ
ما  موجز  اأسعار الفائدةف ر: الخاص  ــــخ التق ة وذلك  تار المجموعة وال تخضع لفوائد متغ ة  ات المال لمطل

٢٠١٨٢٠١٧
م مألف در ألف در

ةاألدوات ذات أسعار الفائدة المتغ 
ضاح  ة األجل (إ ة قص ف ٢٣١٬٤٢٦٥١٫١٠٦)٢١القروض الم
ضاح  لة األجل (إ ة ط ف ١٬٥٤٤٬٩١٣١٫٥١٠٫٦٧٦)٢٢القروض الم

١٬٧٧٦٬٣٣٩١٫٥٦١٫٧٨٢

ة ة لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغ ة التدفقات النقد ل حساس تحل

مقدار  اح أو نقطة أساس  أسعار ا١٠٠إن التغ  ة واألر ادة (نقص) حقوق المل ان ليؤدي إ ز ر  ــــخ التق لفائدة  تار
ات األخرى ثابتة.  افة المتغ قاء  ض  ف ل المب أدناە الفائدة المرسملة، و نة أدناە. ال يتضمن التحل الغ المب الم الخسائر 

التأث ع األراح أو الخسائر
ة وحقوق المل

ادة  مقدار ال
نقطة ١٠٠

أساس

مقدار  النقص 
نقطة ١٠٠

أساس
م مألف در ألف در

سم ٣١ ٢٠١٨د
ة )١٧٬٧٦٣()١٧٬٧٦٣(األدوات ذات أسعار الفائدة المتغ

سم ٣١ ٢٠١٧د
ة ١٥٬٦١٨)١٥٬٦١٨(األدوات ذات أسعار الفائدة المتغ

مة العادلة  النظام المتدرج للق

مة ح ات الق د مختلف مست م. تم تحد قة التقي مة العادلة حسب ط الق ة المسجلة  لل الجدول المب أدناە األدوات المال
 : العادلة ع النحو التا

قة؛ : ١المستوى · ات متطا شطة لموجودات أو مطل األسعار المدرجة (غ المعدلة)  أسواق 
خالف األسعار : ٢المستوى · ات، ١المدرجة ضمن المستوى مدخالت  مكن مالحظتها للموجودات أو المطل ال 

ة (أي مستمدة من األسعار)؛ و   ا صورة غ م أسعار) أو  ة (أي  ا صورة م إما 
ة ملحوظة (مدخالت غ ملحوظة). : ٣المستوى · انات سوق ات ال ال ترتكز ع ب المدخالت للموجودات أو المطل
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ضاحات حو  ة الموحدةإ انات المال (تتمة)ل الب

ة (تتمة) ٢٩ األدوات المال

مة العادلة (تتمه) النظام المتدرج للق

ضاح  ضا إ مة العادلة. راجع أ الق انها  ــح أو الخسارة يتم ب مة العادلة من خالل ال الق ثمارات أخرى  . ١٣لدى المجموعة اس

اإلجما ٣المستوى ١المستوى 
مأ ملف در مألف در ألف در

سم ٣١ ٢٠١٨د
ــح أو الخسارة مة العادلة من خالل ال الق ثمارات  ٢٩٦٬٧٩٦١٬٣٤٨٢٩٨٬١٤٤االس

سم ٣١ ٢٠١٧د
ــح أو الخسارة مة العادلة من خالل ال الق ثمارات  ٩١٬٩٠٢١٬٣٤٨٩٣٬٢٥٠االس

ات قة. لم يتم إجراء أي عمل ة أو السنة السا م خالل السنة الحال ات المختلفة للتقي ف المست إعادة تص

ام الهامة٣٠ التقديرات واألح

ة  ات خالل السنة المال الغ المعلنة للموجودات والمطل اضات ال تؤثر ع الم تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالف
ص ام  م التقديرات واألح ة. ُتق ما  ذلك توقعات األحداث التال قة وعوامل أخرى،  ة السا ورة مستمرة وترتكز ع الخ

ستخدمها اإلدارة  ة الهامة ال  ام المحاس ما  التقديرات واألح نة. ف ة وفقا للظروف الرا أنها منطق عتقد  ة ال  ل المستق
ة الموحدة:  انات المال ذە الب عند إعداد 

ام األح
ف بها وضعت اإل  الغ الُمع ام ال لها أشد أثر ع الم ة للمجموعة و األح اسات المحاس ة أثناء تطبيق الس ام التال دارة األح

ة الموحدة:  انات المال  الب

دأ االستمرارة  اض م اف
دأ  م ُمفصل لقدرة المجموعة ع مواصلة أعمالها وفقا لم جراء تقي ة اقامت إدارة المجموعة ب شمل ف ث االستمرارة، الذي 

ة،  ة أو جماع صورة فرد عض األحداث والظروف المحددة ال قد تث شك،  ر، بناًء ع  ــــخ التق ارا من تار ع شهرا اعت
دأ االستمرارة.  حول قدرة المجموعة ع مواصلة أعمالها وفقا لم

ة لألعما ل ر عأعدت إدارة المجموعة خطتها المستق ــــخ التق ارا من تار ة لالث ع شهرا اعت ل وتقديراتها للتدفقات النقد
انات  ة والب العوامل الخارج ا  عة وظروف عملها ودرجة تأثر ار طب االعت ذە التقديرات مع األخذ  أساس متحفظ. وقد أعدت 

ذە التقديرات.  ة األخرى المتاحة وقت إعداد  ة وغ المال المال

ة االث ع بنا  اتها خالل ف ذە التقديرات، ترى إدارة المجموعة أن المجموعة سوف تكون قادرة ع مواصلة عمل ء ع 
ة الموحدة مالئم.  انات المال ذە الب دأ االستمرارة المستخدم عند إعداد  اض م ر وأن اف ــــخ التق ارا من تار ة اعت شهرا التال

عاد تقي ُ أنه سوف  ر. علًما  ل تق ــــخ  دأ االستمرارة  تار اض م م مدى مالءمة اف

اإليرادات من عقود العمالء 
ت  مة وتوق د ق ا ع تحد ا كب ً ة ال تؤثر تأث ام التال قت المجموعة األح اإليرادات من عقود العمالء: ط
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ام ا٣٠ لهامة (تتمة) التقديرات واألح

ام (تتمة)األ  ح

اإليرادات من عقود العمالء (تتمه)

ت  د توق فاء تحد اإليرادات عن بيع العقاراتاس

مرور  ستو  ُ امات األداء  انت ال د ما إذا  ات العقارة لتحد ا مع العمالء لبيع الممتل ل عقد من عقود م  ع المجموعة تقي
 ، ات البيع الوقت أم  وقت مع ناًدا إ اتفاق مت المجموعة ذلك اس اإليرادات. ق اف  ة لالع قة المناس د الط بهدف تحد

ل،  م العقود لتوف الموجودات العقارة للعم ث ُت ام القوان واللوائح ذات الصلة، ح مة مع العمالء وأح ة الم اء الحال وال
ل وال ت المجموعة أو تعزز الموجودات ال  تل العم ث أن المجموعة ت الموجودات وتحسنها و ل ح طر عليها العم س  

التا يتم  ل، و ل الموجودات إ العم ا المجموعة عند تح ا ال توفر ستهلك المزا ت و ب ذت ە العقود  وقت اإليرادات من 
ل.  م العقار للعم سل مع أي عند 

اًرا ما قدرت المجموعة أن نقل س مع ذە العقود ل ة للعقار   ة القانون فاء البيع، نظًرا أل لالمل ت اس د توق نه عادة تحد
ض.  الغ مستحقة الق ل الم عت ضمان  مقا ث  ل، ح  من العم

ً
امال لغ  ل لح استالم الم ذا التح ما يتأجل 

ري  العقد   ل الجو النظر  عن التم

عات نهما، إما دفع سعر المعاملة عند توقيع العقد تتضمن مب ما ب ل ف ختار العم ارن للسداد  المجموعة ع خ العقارات 
العقود ال  ري  ل جو م العقار، أو الدفع بناًء ع خطة أقساط مؤجلة. وخلصت المجموعة إ وجود عن تم سل وعند 

ل الدفع ع أقساط مع مراعاة طو  ــــخ استالمه للعقار. ختار فيها العم ل وتار ة ب دفع العم ة الزمن ل الف

قها ع سعر العقار، خلصت المجموعة إ أن سعر الفائدة الضم  العقد (أي سعر الفائدة  د الفائدة الواجب تطب عند تحد
ع وقت االستالم) م ع مقدما أو المدف لغ المدف خصم سعر البيع النقدي للعقار إ الم ناسب مع االذي  ذا ي لسعر الئم ألن 

دء العقد.  ل منفصلة ب المجموعة وعمالئها عند  نعكس  معاملة تم الذي س

شطة المقاوالت  فاء اإليرادات من أ ت اس د توق تحد

ل يت مرور الوقت ألن العم شطة المقاوالت  اإليرادات ال تحققها من أ ف  جب أن تع ا لخلصت المجموعة إ أنها   المزا
ما أن   ها  الوقت نفسه.  ستهل موجب كون عدم وجود حاجة إ إعادة  ال تقدمها المجموعة و ان آخر إلجراء الخدمات  ك

ا  ا مها إ ا ال تقدمها المجموعة أثناء تقد ستهلك المزا ل يتل و دل ع أن العم العقد الذي قدمته المجموعة ح تارخه 
 وقت واحد. 

ث أن ق قة ح شطة المقاوالت  أفضل ط اس معدل تقدم خدمات أ قة المدخالت عند ق ررت المجموعة أن استخدام ط
ل الخدمات  فاء العقد) وتح دة الس ة الُمتك ف الفعل ال ا المجموعة (أي الت د ف ال تتك ال ة ب الت ا ناك عالقة م

اإليرادات ف المجموعة  ل. تع ة المتوقعة إلوالسلع للعم لفة اإلجمال ة إ الت س ال دة  ة المتك لفة الفعل مال ع أساس الت
وع.  الم

كة  ري ع  قةالتأث الجو شق

كة  ر و  لز للتط الم  ري ع  قةخلصت المجموعة إ أن لها تأث جو أقل ع الرغم من أن المجموعة تمتلكشق
ما أن المجموعة تمتلك المائة من حقوق ا٢٠من  ان.  ت بهذا ال مثلها  مجلس %١٢٬٤٧لتص كة و ذە ال من أسهم 

ه ع أنه تأث %١٨اإلدارة اثن من األعضاء من عدد أحد ع عضوا أي  مت المجموعة التأث الذي تتمتع  . ومن ثم فقد ق
ك مجلس إدارة ال ة صنع القرار  ري وذلك لمشاركتها  عمل قةة الجو . شق
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ام الهامة (تتمة) ٣٠ التقديرات واألح

ام (تتمة)األ  ح

جار العقارات  ف إ مؤجر–تص المجموعة 

ة الخاصة بها. وقررت المجموعة بناًءا  ثمار جار تجارة لعقارات  محفظة العقارات االس م عأبرمت المجموعة عقود إ  تقي
ة  مة الحال ات التجارة والق ا من العمر االقتصادي للممتل ً ل جزًءا كب ش جار ال ال  ات مثل مدة عقد اإل ت ام ال وط وأح ل
جميع المخاطر  ات التجارة، أنها تحتفظ  مة العادلة للممتل جار ال ال تصل إ حد كب من الق للحد األد من دفعات اإل

ة. والمزا ل شغ ات العقود كعقود تأج  ذە العقارات وحسا ة  ة لمل ا الجو

اضات التقديرات واالف

ر، ال لديها  ــــخ التق ة األخرى للتقديرات غ المؤكدة بتار ـــ ســـ ــــادر الرئ ل والمصــ المســــــتق ة ال تتعلق  ــــ ســ اضــــــات الرئ إن االف
م الدف ري  الق ل جو ة تؤدي لتعد انها أدناە. مخاطر جو ة القادمة، تم ب ــــنة المال ات خالل الســـــ ة للموجودات والمطل

اضـــات  ة الموحدة. إن الظروف واالف انات المال اضـــاتها وتقديراتها ع المعاي المتوفرة عند إعداد الب تعتمد المجموعة  اف
ات ب التغ ســـــــــ مكن أن تتغ  ة، مع ذلك،  ل ـــتق ة حول التطورات المســــــ ــــوق أو الظروف ال تحدث خارج نالحال طاق  الســـــ

اضات عند حدوثها.  ات  االف طرة المجموعة. وتنعكس تلك التغ س

شطة المقاوالت أ ما يتعلق  ــــع ف ذ المشار د معدل تقدم تنف تحد

ـــــــاب إيرادات المقاوالت ذات  ــــع وحســـــــ ــــــار ذ المشــــــــ اس معدل تقدم تنف قة المدخالت عند ق ــــــــــتخدم المجموعة ط الصــــــــــــــلة. ســــ
ة من إجما يتطلب ــــ ســـــ ــــــــوفة ح تارخه ع المقاوالت ك ـ ف الم ال قة المدخالت من المجموعة تقدير الت ـــــــتخدام ط اســ

عالج أي  ُ تة.  ــــــلة المث لغ اإليرادات واألراح ذات الصــ ري ع م ذا التقدير تأث جو ـــــــف. ولدقة  ـ ــــــت ف المقاوالت ال ســ ال ت
ل ع األراح الناتجة م ات معروفة. تعد حت فيها التغ ة ال أص ا  الف ات  التقديرات محاس ن التغ

عتمد ع نتائج األحداث  لفة) الذي  ما  ذلك تقدير الت د ( د من حاالت عدم التأ العد اس إيرادات المقاوالت يتأثر  إن ق
ا للمراجعة مع ظهور األحداث وح ة. تحتاج التقديرات غال ل لغ إيرادات المقاوالت المســــــــــــتق د. ولذلك، فإن م ل حالة عدم التأ

ة وأخرى.  د أو ينقص ب ف ت قد ي المث

ة  الموجودات الثابتةاألعمار اإلنتاج

اتها ومعداتها لحساب اٍإل  ة المقدرة لممتل هالك. وقد حددت المجموعة تقديرا لهذە ستتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاج
ة واألعمار األعمار اإل  ق م المت ل من الق عد دراسة االستخدام المتوقع للموجودات أو التلف وال المادي. تراجع اإلدارة  ة  نتاج

ة تختلف عن التقديرات  ة عندما ترى أن األعمار اإلنتاج ل لفة االستهالك المستق مكن أن تعدل ت ا ومن قم  ً ة سن اإلنتاج
قة.  السا

نالضمامصارفمخصص 

ت يتم  ب انات الضمان مصارفت ذا المخصص ع ب ند  س ة الضمان.  ل لف مها إ العم سل الضمان عند إتمام المقاولة و
طة بها.  ل االحتماالت المرت م جميع النتائج المحتملة مقا اإلضافة إ تقي قة  السا
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ام الهامة (تتمة)التقدي٣٠ رات واألح

ام (تتمة)األ  ح

مة  والموجودات غ الملموسةالموجودات الثابتةخسائر انخفاض ق

مراجعة  ان الموجودات الثابتةتقوم المجموعة  مة  حال  م انخفاض الق والموجودات غ الملموسة الخاصة بها لغرض تقي
د م مة. ولتحد ورة ناك مؤ ع انخفاض الق ت دى  ب اح أو الخسائر، تقوم ت مة ضمن األر خسائر انخفاض الق

ة  مة الدف د بوجود انخفاض  الق انات ملحوظة ُتف ناك أي ب انت  ام للتحقق مما إذا  لموجودات لالمجموعة بوضع أح
عالثابتة مة عند وق ه، يتم رصد مخصص النخفاض الق ، حدث أو حالة خسارة محددة ُتعتأو الموجودات غ الملموسة. وعل

ة  مة الدف ل ع انخفاض الق ة دل مثا قة،  ة السا . الموجودات الثابتة والموجودات غ الملموسةبناًء ع الخ

غرض البيع  مة المخزون من العقارات المحتفظ بها  خسائر انخفاض ق

ناك مؤ ع تراجع إدارة المجموعة المخزون من العقارات المحتفظ به ان  مة  حال  م انخفاض الق غرض البيع لتقي ا 
ورة  د مدى  مة. لتحد ت انخفاض الق ب ة ت م اإلدارة أسعار البيع الحال اح أو الخسائر، تق مة ضمن األر خسائر انخفاض الق

العقارات غ  ما يتعلق  ذە الوحدات ف ف المتوقعة إلنجاز  ال ــــخ التقللوحدات العقارة والت ما  تار اعة  انت  الم ر. إذا 
ف المتوقعة عند اإلنجاز، يتم  ال ة أقل من الت ت أسعار البيع الحال ب مة  حال وجود حدث أو حالت ة مخصص انخفاض الق

لة للتحقيق.  مة القا ر إ صا الق لفة العقارات الخاضعة للتط ض ت خسارة محددة لتخف

ة األعمار اإلنتاج ق م المت الموجودات الثابتةة المقدرة والق

ة المقدرة و  ما راجعت المجموعلموجودات الثابتة لاالستهالكمصارفتحدد إدارة المجموعة األعمار اإلنتاج ة.  ة صورة سن
ة  ة واألعمار اإلنتاج ق م المت سم ٣١ما  الثابتةلموجودات لالق ة ، ولم  اإلدارة إ ا٢٠١٨د ق م المت ل الق لحاجة لتعد

ر.   ــــخ تق ل تار م   جرى عذا التقي ُ ة. وس ل ات المستق ة أو الف ة الحال ة للموجودات عن الف ق ة المت واألعمار اإلنتاج

م  ثمارةالموجودات الثابتةإعادة تقي والعقارات االس

مة العادلة،  الق ثمارة  عقاراتها االس ت مع تحتفظ المجموعة  ب الت ــح أو الخسارة. و مة العادلة  ال ات  الق ة للعقارات التغ س
انات السوق  ناك نقص  ب ان  لما  م تعتمد ع نموذج التدفق النقدي المخصوم،  ة للتقي ستخدم المجموعة منهج ثمارة  االس

س المجم اإلضافة إ ذلك تق عض العقارات.  عة  ب طب س الغ لثابتةالموجودات اوعة األرا ال تندرج تحت بند المقارنة  م
مة العادلة   ات  الق ات التغ مها، مع إث ع إ المعامالت ال تتالدخل الشامل اآلخر معاد تقي الرج م األرض  ضمن . تم تقي

م مستقل لتقي أخصا تقي عة وموقع وحالة مشابهة. واستعانت المجموعة  ما  عقارات ذات طب م العادلة  سم ٣١م الق د
ما  ٢٠١٧و٢٠١٨ ثمارة و سم ٣١للعقارات االس . الموجودات الثابتةلألرا ال تندرج تحت بند ٢٠١٨د

ضاح  ل من اإل مة العادلة للعقارات ٩و٨ذكر  د الق ستخدم لتحد ُ اضات ال  م االف ةأ الت الحساس . وتحل
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ضاحات حول الب ة الموحدةإ (تتمة)انات المال

ام الهامة (تتمة) ٣٠ التقديرات واألح

اضات (تتمة) التقديرات واالف

مخصص المخزون المتقادم

ورة  د مدى  صورة منتظمة. لتحد م الخسائر الناتجة عن التقادم  ت تراجع المجموعة مخزونها لتقي ب مخزون مخصص للت
اح ة المتقادم ضمن األر ان ش إ إم ات ملحوظة  ناك أي معط انت  ام للتحقق مما إذا  أو الخسائر، تقوم المجموعة بوضع أح

كون  مة عندما  ، يتم رصد مخصص النخفاض الق التا لة للتحقيق من ذلك المنتج. و مة القا ل وصا الق بيع منتج ما  المستق
لفة لة للتحقيق أقل من الت مة القا اعتمادا ع أفضل التقديرات ال وضعتها اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم صا الق

ة له.  ع عمر المخزون والحركة الماض

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارة

س ند معدالت ستخدم المجموعة مصفوفة مخصصات لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارة. 
ل المثال،  ام التأخر عن السداد لمجموعات مختلفة من العمالء ال لها أنماط خسائر مماثلة (ع س المخصصات إ عدد أ

مه) ل وتقي ع العم ع المنتج ون .حسب ن

مع قة المالحظة للمجموعة. ستقوم المجموعة  ة إ معدالت التع السا دا ند مصفوفة المخصصات  ال يرة المصفوفة اس
قة  ث معدالت التع السا ر، يتم تحد ل تق ــــخ  ة. يتم  تار ل قة بناًء ع معلومات مستق ة خسائر االئتمان السا ل تج لتعد

ة ل ات  التقديرات المستق ل التغ تم تحل .المالحظة و

قة المالحظة والظروف االقتص ط ب معدالت التع السا ا م ال و تإن تقي ة المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة  قدير اد
ة  ة المتوقعة. قد ال تمثل الخ ات  الظروف والحاالت االقتصاد مة خسائر االئتمان المتوقعة حساسة للتغ ري. إن ق جو

ل   ًضا التع الفع للعم ة أ الظروف االقتصاد بؤ  المجموعة والت قة لخسائر االئتمان الخاصة  ل. إن السا المستق
ضاح  نة  اإل خسائر االئتمان المتوقعة ع الذمم المدينة التجارة للمجموعة مب . ٢٩المعلومات المتعلقة 

اتص مخص امات الطارئةالمطل واالل

افة  صورة منتظمة ل م مفصل  ات تجري اإلدارة تقي شأ خالل س األعمال االمطل امات الطارئة ال ت ة، و واالل اد ه ف تقدر العت عل
ذە  ة  س قة لإلدارة   ة السا ة ع الخ ل م التفص ات التقي تها. ترتكز عمل س اتالمخصص الالزم ل امات الطارئة وفقا المطل واالل

ذە التقديرا ل االحتماالت ذات الصلة بها.  حال اختالف  م النتائج المحتملة  مقا وط تجارة، وتقي ل جو ل ش ري، سوف يتم ت 
ل ة  المستق صورة جو ة الموحدة  انات المال ه سوف تتأثر الب ساب التغ ع أنه تغ  التقديرات وعل .اح

األرقام المقارنة٣١

ذە الب ورة، لتتوافق مع العرض المتبع   عض أرقام المقارنة، حيثما قضت ال ف أو إعادة تجميع  ة الموحدة. انتمت إعادة تص ات المال
قا.  ة للمجموعة الُمفصح عنها سا ف ع األراح أو صا الموجودات أو حقوق المل ات إعادة التص ال تؤثر عمل
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ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب (تتمة)إ

ة٣٢ مات المجتمع المسا

مات المجتمع المسا ة  عت المجموعة خالل السنة الحال ة: ت ة التال

مة عة المسا مةطب ع المسا مةن مة المسا ق
ة مهرجان أ طة أبو ظ لهمم ب اصحارعا ةالتابع ل م٥٠٬٠٠٠نقد در

افأة  اك وم ما  ذلك ٩تدرب و متطوع من المواطن اإلماراتي 
ب . ٢٠١٨أصحاب الهمم  سي سك

ة م١٥٬٦٠٠نقد در

ة نادي الظفرة ة رعا ةللرما م٣٢٣٬٦٠٠نقد در

عض  م  ة د وتقد لد سيق مع  الت ف الشا  ة لتنظ م فعال تنظ
 . ة د لد ة ب فة للمشارك وللمسؤول ات الخف اە والوج ات الم و الم

ة -عي

د  يئة الصحة  سيق مع  الت الدم ع أساس دوري  ع  ة للت م فعال تنظ
فة مع ت ش لط ات إ الحضور ومس و فة والم ات الخف عض الوج م  قد

الدم أثناء اليوم.  ع  من طاقم العمل والموظف المت

ة -عي

ل أرعاء من  ة  طلق عليها ٩مساءا وح ٦تنظم د أوتودروم فعال ُ مساًءا 
TrainDubai أمان مكن للجمهور ركوب الدراجات أو الجري أو الس  ث  ح

ل. حول حل ة د أوتودروم دون دفع رسوم  المقا

ة -عي


