
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
 

  البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
  

   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 
  
  

  
  
 
  



  شركة إعمار العقارية ش.م.ع وشركاتها التابعة
  

  المدققةالبيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في 

  
  جدول المحتويات

  
   الصفحات      

  
  ٢ -  ١      ية المرحلية الموجزة الموحدةالتقرير حول مراجعة البيانات المال

  
  ٣      بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد

  
  ٤      بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد 

  
  ٥      لمرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي ا

  
  ٧ -  ٦      بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحد 

  
  ٩ -  ٨      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد 

  
  ٤٩ -  ١٠      إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 

  
  
  
  







  وشركاتها التابعةش.م.ع  شركة إعمار العقارية

 

٣ 

  بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  
  

  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    

    

  لفترة الستة أشهر المنتهية في
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
يو يون ٣٠    

٢٠٢٠  
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
 يونيو ٣٠  

 ٢٠٢٠  
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  إيضاح  
              

  ٥٬٦٧٤٬٦٨٩  ٣٬٢٠٥٬٠٨٧    ١١٬٥٦٨٬٥٩٨  ٩٬٠٣٢٬٢٤٥ ٥  اإليرادات
  )٢٬٩٦١٬٧٤٨(  )٢٬٠١٨٬٢٤٢(    )٥٬٨٥٣٬٥١٤(  )٥٬٢٧٠٬١١٤(  ٥ تكلفة اإليرادات

     ----------------------- ----   ---------------------------     ---------------------------   ---------------------------  
  ٢٬٧١٢٬٩٤١  ١٬١٨٦٬٨٤٥    ٥٬٧١٥٬٠٨٤  ٣٬٧٦٢٬١٣١   إجمالي األرباح

  ١١٨٬١٧٤  ٤٩٬١٠٠    ٢١٦٬٢١١  ١٤٩٬٤٨٨    اإليرادات التشغيلية األخرى
  )٤٢٬٠٠٦(  )١٨٬٠٣٤(    )٧٣٬٠١٤(  )٥٠٬٨١١(    المصروفات التشغيلية األخرى

روفات ا عمص ة  لبي روفات العمومي والمص
   )٨٤٨٬٥٢٨(   )٦٩٦٬٩٦٢(     )١٬٦١٨٬٧٣٣(  )١٬٤٣٣٬٣٠٦(  ٦ واإلدارية

  )١٥٨٬٤٩٣(  )١٨٥٬٨٧٧(    )٣٠٥٬٥١٧(  )٣٥٠٬٤٩٠(   استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات
  )١٢٠٬٦٢٥(  )١٣٠٬٨١٣(    )٢٤١٬٦٦٧(  )٢٦٢٬٠٤٥(   استهالك العقارات االستثمارية

  ١٨٧٬٢٢١  ١٣٤٬٦١٧    ٣٤٠٬٧٩٤  ٢٦٦٬١٤٢  (أ) ٧ إيرادات التمويل
  )٢٩٧٬٠٩٢(  )٢٧٢٬٣٧٩(    )٥٦٠٬٠١٩(  )٥٢٩٬٥٩١( (ب) ٧ تكاليف التمويل

  ٢٧٠٬٥٩٧  ٢٬٢٤٠٬٧٩١    ٧٠٤٬٥٥٦  ٢٬١١٤٬٧١٤  )٣( ٤ إيرادات أخرى
ات  ة واالئتالف ائج الشركات الزميل الحصة من نت

  المشتركة
 

)٣٬٤٧٣  )٦٨٬٣٨٣(    )٥٧٬٥٣٩(  )٢٨٧٬١٨٣  
  -   )١٬٢١٤٬٥٣٦(    -   )١٬٢١٤٬٥٣٦( ٢- ٢  التخفيضانخفاض القيمة/

     ---------------------------   ---------------------------     ---------------------------   ---------------------------  
  ١٬٨٢٥٬٦٦٢   ١٬٠٢٤٬٣٦٩    ٤٬١٢٠٬١٥٦  ٢٬١٦٤٬٥١٣    قبل الضريبة األرباح

  )١١٬٢٠٠(  ١٢٩٬٧٤٩    )٣٣٬٧٠٦(  ١٤١٬٧٩٠    ضريبة الدخل )مصروفاتافة / (إض
     ---------------------------   ---------------------------     ---------------------------   ---------------------------  

  ١٬٨١٤٬٤٦٢  ١٬١٥٤٬١١٨    ٤٬٠٨٦٬٤٥٠  ٢٬٣٠٦٬٣٠٣    الفترة أرباحصافي 
    ============ ============   ============ ============ 

              المنسوبة إلى:
  ١٬٣٦٨٬٨٠٦  ١٬١٩٧٬٧٣٧    ٣٬١١٠٬٤٦٦  ٢٬٠٠٦٬٥٦٢    مساهمي الشركة األم

  ٤٤٥٬٦٥٦  )٤٣٬٦١٩(    ٩٧٥٬٩٨٤  ٢٩٩٬٧٤١   الحصص غير المسيطرة
     ---------------------------   ---------------------------     ----------------- ----------   ---------------------------  
   ١٬٨١٤٬٤٦٢  ١٬١٥٤٬١١٨    ٤٬٠٨٦٬٤٥٠  ٢٬٣٠٦٬٣٠٣  
    ============ ============   ============ ============ 

         ربحية السهم المنسوبة إلى مالكي الشركة األم:
  ٠. ١٩  ٠. ١٧    ٠. ٤٣  ٠. ٢٨    الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم) - 

    ============ ============   ============ ============ 

  
 

  

  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٣إلى  ١من تُشكل اإليضاحات المرفقة 



  وشركاتها التابعةش.م.ع  شركة إعمار العقارية

٤ 

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  لفترة الستة أشهر المنتهية في
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
 يونيو ٣٠

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

  ١٬٨١٤٬٤٦٢  ١٬١٥٤٬١١٨  ٤٬٠٨٦٬٤٥٠  ٢٬٣٠٦٬٣٠٣  أرباح الفترةصافي 

اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى التي سيتم إعادة 
 تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:

رباح / (الخسائر) غير الزيادة في احتياطي األ/  (النقص)
  ١٨٬١٩٦  )١٬٠١٣(  ١٤٬٠١٩  )١٬٨٣٤(المحققة

  ١٥٨٬٣٤٩  )٣٤٤٬٩٠٦(  ١٨٨٬٠٩٥  )٢٦٦٬٢٩٠(  يل العمالت األجنبيةفي احتياطي تحو الزيادة/  (النقص)
 -----------------------   ---------------------     --------------------   -------------------

صافي اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى التي سيتم 
  ١٧٦٬٥٤٥  )٣٤٥٬٩١٩(  ٢٠٢٬١١٤  )٢٦٨٬١٢٤(  أعادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة

 -----------------------   ---------------------     --------------------   -------------------
اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى التي لن يتم إعادة 

 تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقة:

ح/ (الخسائر) غير الزيادة في احتياطي األربا/  (النقص)
  )٣٣٬٧٧٠(  ٦٠٬٤٧١  ١٧٬٢٦١  )١٥٤٬٩٦٨(  المحققة

 
األرباح المحققة عند التغير في القيمة العادلة من خالل 

  ٣٩٣٬٠١١  -   ٣٩٣٬٠١١-   اإليرادات الشاملة األخرى
 -----------------------   ---------------------     --------------------   -------------------

صافي اإليرادات/ (الخسائر) الشاملة األخرى التي لن يتم 
  ٣٥٩٬٢٤١  ٦٠٬٤٧١  ٤١٠٬٢٧٢  )١٥٤٬٩٦٨(  عادة تصنيفها إلى بيان الدخل في فترات الحقةإ

 -----------------------   ---------------------     --------------------   -------------------
  ٢٬٣٥٠٬٢٤٨  ٨٦٨٬٦٧٠  ٤٬٦٩٨٬٨٣٦  ١٬٨٨٣٬٢١١  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

==========  ==========  ==========  ==========

  المنسوبة إلى:

 ١٬٨٧٧٬٨٩٤  ٩٣٣٬٥٤٨ ٣٬٧٢٧٬٩٦٠  ١٬٦٤٥٬٩٧٩  الشركة األم مالكي
 ٤٧٢٬٣٥٤  )٦٤٬٨٧٨(  ٩٧٠٬٨٧٦  ٢٣٧٬٢٣٢الحصص غير المسيطرة

 -----------------------   -- -------------------     --------------------   -------------------
٢٬٣٥٠٬٢٤٨  ٨٦٨٬٦٧٠  ٤٬٦٩٨٬٨٣٦  ١٬٨٨٣٬٢١١  
========================================

. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ٢٣إلى  ١من تُشكل اإليضاحات المرفقة 





  وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٦ 

  الموحد  بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  
  المنسوبة إلى مالكي الشركة األم

  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

  
  رأس
  المال

برنامج األسهم 
الخاص بأداء 

  الياإلجم  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  الموظفين
الــحصص غير 

  المسيطرة 
  إجـــــــــــمالي 

  حقوق الملكية
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   
                

  ٦٣٬٤٤٩٬٤٢٣  ٩٬٢٨٦٬٩٩٤  ٥٤٬١٦٢٬٤٢٩  ٢٩٬٤٤١٬٦٤٥  ١٧٬٥٦٢٬٧٢٩  )١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في كما الرصيد 
                

  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
                

  ٢٬٣٠٦٬٣٠٣  ٢٩٩٬٧٤١  ٢٬٠٠٦٬٥٦٢  ٢٬٠٠٦٬٥٦٢  -  -  -  صافي أرباح الفترة
                

  )٤٢٣٬٠٩٢(  )٦٢٬٥٠٩(  )٣٦٠٬٥٨٣(  -  )٣٦٠٬٥٨٣(  -  -  اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ------------------------------  ------------------------------  -- ----------------------------   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  ------------------------------  

  ١٬٨٨٣٬٢١١  ٢٣٧٬٢٣٢  ١٬٦٤٥٬٩٧٩  ٢٬٠٠٦٬٥٦٢  )٣٦٠٬٥٨٣(  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
                

  )٧٬٣٥٠(  -  )٧٬٣٥٠(  )٧٬٣٥٠(  -  -  -  )٢٠(إيضاح أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت 
                

  )٤٥٩٬٤٥٠(  )٤٥١٬٦٧٩(  )٧٬٧٧١(  )٧٬٧٧١(  -  -  -  توزيعات أرباح ومكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابعة
   ------------------------------  ------------------------------  --------------------------- ---   ------------------------------   ------------------------------   ------------------------------  ------------------------------  

  ٦٤٬٨٦٥٬٨٣٤  ٩٬٠٧٢٬٥٤٧  ٥٥٬٧٩٣٬٢٨٧  ٣١٬٤٣٣٬٠٨٦  ١٧٬٢٠٢٬١٤٦  )١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في كما الرصيد 
  ============= ============= =============  ============= ============= ============ ============= 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٣إلى  ١من تُشكل اإليضاحات المرفقة 



  وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٧ 

  (تابع) الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ة المنتهية في للفتر

  المنسوبة إلى الشركة األم
  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

  رأس
  المال

برنامج األسهم 
الخاص بأداء 

  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  االحتياطيات  الموظفين
الــحصص غير 

  المسيطرة 
  إجـــــــــــمالي 

  حقوق الملكية
  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   م ألف دره  ألف درهم 

  ٥٦٬٧٨٨٬٥٢٤  ٨٬٧٤٨٬٩٨٤  ٤٨٬٠٣٩٬٥٤٠  ٢٤٬٢٩٧٬٩٨٧  ١٦٬٥٨٣٬٤٩٨  )١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ٤٥٬٠٨١  ٣٬٥١٦  ٤١٬٥٦٥  ٤١٬٥٦٥  - -  -   تعديالت التحول عند تطبيق المعايير الجديدة
 --- ---------------------------  ------------------------------  ------------------------------   ------------------------------  ------------------------------  --------------------------  ------------------------------

  ٥٦٬٨٣٣٬٦٠٥  ٨٬٧٥٢٬٥٠٠  ٤٨٬٠٨١٬١٠٥  ٢٤٬٣٣٩٬٥٥٢  ١٦٬٥٨٣٬٤٩٨  )١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩   ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في 

  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ٤٬٠٨٦٬٤٥٠  ٩٧٥٬٩٨٤  ٣٬١١٠٬٤٦٦  ٣٬١١٠٬٤٦٦  - -  -   صافي أرباح الفترة

  ٦١٢٬٣٨٦  )٥٬١٠٨(  ٦١٧٬٤٩٤-   ٦١٧٬٤٩٤-  -   اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
 -- ----------------------------  ------------------------------  ------------------------------   ------------------------------  ------------------------------  --------------------------  ------------------------------

  ٤٬٦٩٨٬٨٣٦  ٩٧٠٬٨٧٦  ٣٬٧٢٧٬٩٦٠  ٣٬١١٠٬٤٦٦  ٦١٧٬٤٩٤-  -   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

  - -  -   ٣٩٣٬٠١١  )٣٩٣٬٠١١(  - -  )١٩األرباح المحققة المحولة إلى أرباح محتجزة (إيضاح 

  )٢٠٬٩٧٢(  )١٢٢٬٧٠٦(  ١٠١٬٧٣٤  )٢٩٤٬٩٠٢(  ٣٩٦٬٦٣٦-  -   استحواذ حصة غير مسيطرة

  )٧٬٣٥٠(- )٧٬٣٥٠(  )٧٬٣٥٠(  - -  -   )٢٠(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  )١٬٠٧٣٬٩٦١(-   )١٬٠٧٣٬٩٦١(  )١٬٠٧٣٬٩٦١(  - -  -   توزيعات األرباح المدفوعة إلى المساهمين

  )٧١٧٬٤٥٠(  )٧٠٩٬٦٨٠(  )٧٬٧٧٠(  )٧٬٧٧٠(  - -  -   توزيعات أرباح ومكافآت أعضاء مجلس إدارة شركات تابعة
============= ============= =============  ==================================================

  ٥٩٬٧١٢٬٧٠٨  ٨٬٨٩٠٬٩٩٠ ٥٠٬٨٢١٬٧١٨  ٢٦٬٤٥٩٬٠٤٦  ١٧٬٢٠٤٬٦١٧  )١٬٦٨٤(  ٧٬١٥٩٬٧٣٩ ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد في 
============= ============= =============  ============= =====================================

جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٣إلى  ١من تُشكل اإليضاحات المرفقة 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٨ 

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  

    
  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(

  لستة أشهر المنتهية فيلفترة ا

    
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠   
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٩  
  ألف درهم    ألف درهم  إيضاح  
          

          التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٤٬١٢٠٬١٥٦    ٢٬١٦٤٬٥١٣    أرباح الفترة قبل الضريبة

          التعديالت على:

  ٥٧٬٥٣٩    ٢٨٧٬١٨٣    الحصة من نتائج الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

  ٦٠٨٬١٦٨    ٧١٧٬١٧٤    االستهالك

  ٦٬٠٠٣    ٥٬٧٦٧    إطفاء موجودات غير ملموسة

  ٥٬٠٤٩    )١٤٬٣٧٨(    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، صافي

  ٢٬١٦٤    ١٨١    الخسائر عند استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  )٣٣٧٬٩٧٦(    ٢١٦    (األرباح) عند استبعاد عقارات استثماريةالخسائر / 

  )١٠١٬٦٩٣(    )٢٬١٩٧٬١٣٩(   ٤  األرباح عند استبعاد موجودات مصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع

  ١٢٬٥٨٣    ١٬٣٣٨٬٤٧٨    التخفيضوانخفاض القيمة و مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

  ٥٦٠٬٠١٩    ٥٢٩٬٥٩١  (أ) ٧ تكاليف التمويل

  )٣٤٠٬٧٩٤(    )٢٦٦٬١٤٢(  (ب) ٧  إيرادات التمويل

     ------------------------------     ------------------------------  

  ٤٬٥٩١٬٢١٨    ٢٬٥٦٥٬٤٤٤    النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل:

          التغيرات في رأس المال العامل:
  )٢٬٤٤٨٬٥٠٥(    )٨٣٧٬٥٥٩(    الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير

  )٧٣٣٬٨٠٦(    )٤٦٣٬٥٣٢(   وذمم مدينة وودائع ومصروفات مدفوعة مقدماً أخرى موجودات 
  )١٬٢٥٨٬٦٦٤(    ٢٥٥٬٠٢٠    عقارات لغرض التطوير

  )١٬٠٨٨٬٥٢٤(    )٩٩٨٬٣٦٩(    مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

  )٣٩٣٬٤١٧(    ٤٧٦٬٠٩٧    الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ١٦١٬٠٥٩    ٧٠٬٠٨٣    ذمم المحتجزات المدينة

  )٤٩٬٤١٨(    )٤٢٬٩٧٨(    الموجودات والمطلوبات المحتفظ بها للبيع، صافي

  ٥٩٬٠٣١    )٣٤٬٦٢٩(    ضريبة الدخل، صافي

     ------------------------------     ------------------------------  

  )١٬١٦١٬٠٢٦(    ٩٨٩٬٥٧٧    األنشطة التشغيلية / (المستخدمة في) منية النقدالتدفقات صافي 

    ------------------------------     ------------------------------  

          التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٩٠٩٬٦٥٨(    )٥٬٥٧٨٬٠٥٥(    وودائع شراء أوراق مالية

  ١٬٤٢٧٬٢١٣    ١٬٥٧٤٬٠٨٢    المتحصالت من استبعاد أوراق مالية

  ٢٨٩٬٤٧٣    ٢٥٥٬٥١٩    إيردات التمويل المستلمة

  ٦٨٬٤٩١    ٤٢٬٦٥٥    توزيعات األرباح المستلمة من شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  )٤٠٦٬١٣٥(    )١٢٧٬٨٤٧(    إضافية إلى شركات زميلة وائتالفات مشتركة قروض

  )١٬٤١٦٬٦٧٨(    )٩٥٥٬٠٤١(    مبالغ متكبدة على العقارات االستثمارية

  ٥٥٤٬٢٠٧    )٢١٦(    اريةالمتحصالت من استبعاد عقارات استثم

  )٦٤٣٬٨٨٥(    )٦٠٩٬٣٩١(    مبالغ متكبدة على الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٣٬٧١٦    ١٦٬٥٨٠    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

  ٢٬٢٣٥٬١١٦    ٢٬٤٧٩٬٩٤٧    المتحصالت من استبعاد موجودات مصنفة كموجودات محتقظ بها للبيع 

  ٢١٠٬٠٨١    )١٬٠٤١٬٦٥٤(  ٨ ر (بما في ذلك الودائع المرهونة)ودائع تستحق بعد ثالثة أشه

  )٦٦٬٥٠٠(    -    زميلة ةاالستحواذ على شرك

  ٦٧٬٧٥٢    -   النقد المستحوذ عليه من عمليات دمج األعمال

  )٣٢٧٬٧٨٤(    )١٩٢٬٠٠٢(   مبالغ مدفوعة مقدماً مقابل استثمارات

     ------------------------------     -------------- ----------------  

  ١٬٠٨٥٬٤٠٩    )٤٬١٣٥٬٤٢٣(   األنشطة االستثمارية/ من  )المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

     ------------------------------     ------------------------------ 
  

  الموجزة الموحدة. جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية  ٢٣إلى  ١من تُشكل اإليضاحات المرفقة 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٩ 

  (تابع) بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
   (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 
  درهم) ٣. ٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(  

  لفترة الستة أشهر المنتهية في

    
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠   
  يونيو ٣٠  

 ٢٠١٩  
  ألف درهم    ألف درهم  إيضاح  
          

          من األنشطة التمويلية النقديةالتدفقات 
  )١٬٧٨١٬٩٦١(    )٤٥٠٬٠٠٠(    تكاليف التمويل المدفوعة (بما في ذلك توزيعات أرباح شركات تابعة)

  ٣٬٧٥٥٬٤٢٦    ٥٬٧٦٣٬٦٨١  ١٦  المتحصالت من القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد

  )٣٬٠٢٠٬٩٠٠(    )١٬٦٢٧٬٢٣٧(  ١٦  سداد قروض وسلفيات يترتب عليها فوائد

  ذلك مكافأة أعضاءمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة (بما في 
  )١٦٬٨٠٠(    تابعة) اتمجلس إدارة شرك

  

)١٦٬٨٠٠(  
  )٦١٬٣١٨(    )٩٦٬٣٤٨(    مطلوبات اإليجار المدفوعة

  )٤٩٦٬٨٧٢(    -    االستحواذ على حصص غير مسيطرة

  )٥٦١٬٥١٠(    )٥٠١٬٤١٢(    تكاليف التمويل المدفوعة

     ------------ ------------------     ------------------------------  

  )٢٬١٨٣٬٩٣٥(    ٣٬٠٧١٬٨٨٤    التمويليةاألنشطة  )المستخدمة فيمن / (صافي التدفقات النقدية 

     ------------------------------     ------------------------------  

  )٢٬٢٥٩٬٥٥٢(    )٧٣٬٩٦٢(    في النقد وما يعادله النقص

  ٨٠٬٢٩٩    )٢٣٬٤٣٨(    ي فروقات تحويل العمالت األجنبيةصاف

  ٨٬٩٦٢٬٦٧٨    ٥٬١٥٨٬٤٤٤    النقد وما يعادله في بداية الفترة

     ------------------------------     ------------------------------  

  ٦٬٧٨٣٬٤٢٥    ٥٬٠٦١٬٠٤٤  ٨  النقد وما يعادله في نهاية الفترة

    =============   ============= 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٣إلى  ١من تُشكل اإليضاحات المرفقة 
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  معلومات حول الشركة ١

  
 ٦٦إعمار العقارية (شركة مساهمة عامة) ("الشركة" أو "الشركة األم")، كشركة مساهمة عامة بموجب قرار وزاري رقم تأسست شركة 
. تؤلف الشركة والشركات التابعة لها ١٩٩٧يوليو  ٢٩وباشرت أعمالها في  ١٩٩٧يونيو  ٢٣. تأسست الشركة في ١٩٩٧صادر في سنة 

دبي، اإلمارات العربية المتحدة. يتم تداول أسهم الشركة في  ٩٤٤٠سجل للشركة هو ص.ب المجموعة ("المجموعة"). إن العنوان الم
  سوق دبي المالي.

  
إن األنشطة الرئيسية للمجموعة هي االستثمار في العقارات وتطويرها وإدارة المشاريع العقارية ومراكز التسوق والبيع بالتجزئة 

 افق واالستثمارات في الشركات التي تقدم خدمات مالية.والضيافة وخدمات إدارة العقارات وخدمات المر
 

  .٢٠٢٠أغسطس  ١٣بتاريخ  المرحلية الموجزة الموحدةتم التصريح بإصدار البيانات المالية 
      

  أساس اإلعداد  ١- ٢
  

للمعيار المحاسبي الدولي رقم  وفقاً  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية في 
  . ومتطلبات القوانين السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة إعداد التقارير المالية المرحلية، ٣٤
  

تي يتم إن البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واالفصاحات المطلوبة للبيانات المالية الكاملة ال
ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ً إلى جنب مع البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة  إعدادها وفقا ويجب قراءتها جنبا

الهامة . تم اتباع نفس السياسات المحاسبية وطرق االحتساب واألحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في 
والتقديرات في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بالمقارنة مع آخر بيانات مالية سنوية موحدة، باستثناء المعايير والتعديالت 

 .٣- ٢و  ٢- ٢في اإليضاح المتبعة خالل الفترة الحالية كما هو مبين  واألحكام الهامة
  

وجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("درهم") وهو العملة المستخدمة من قبل الشركة تم إعداد البيانات المالية المرحلية الم
ذلك. تحدد كل منشأة ضمن  ما لم يذكر خالف ،والتي تعرض بها بياناتها المالية، ويجري تقريب جميع األرقام إلى أقرب ألف درهم

  جة في البيانات المالية لكل منشأة باستخدام تلك العملة المستخدمة.المجموعة العملة التي تستخدمها ويتم قياس البنود المدر
  

باستثناء األدوات المالية المشتقة والموجودات المالية  التكلفة التاريخية. ألساسلقد تم إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً 
رباح أو الخسائر التي تم قياسها بالقيمة العادلة. تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى واأل

  على القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل الموجودات.
  

 مع العرض المستخدم في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. لتتوافقبعض أرقام المقارنة  / بيانتمت إعادة تصنيف
 

 ٣١ال تعكس بالضرورة النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية المنتهية في  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ائج فترة الستة أشهر المنتهية في إن نت
  .٢٠٢٠ديسمبر 

  
بشأن اإلفصاح عن البيانات  ٢٠٢٠ابريل  ٧عن هيئة األوراق المالية والسلع إلى الشركات المدرجة المؤرخ  الصادرفي إطار التعميم 

ة الية المرحلية، استخدمت المجموعة اإلعفاء الخاص بعدم إصدار البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهيالم
  مارس. ٣١في 

  
  أساس التوحيد

  
لمجموعة (بما في ذلك تتألف البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة من البيانات المالية للشركة والمنشآت التي تخضع لسيطرة ا

  المنشآت ذات غرض خاص). يتم تحقيق السيطرة عند استيفاء المعايير التالية:
  
(على سبيل المثال، الحقوق القائمة التي تعطي إمكانية حالية لتوجيه األنشطة  عندما تمتلك المجموعة السلطة على إحدى المنشآت  )أ(

  ذات الصلة للشركة المستثمر فيها)؛
  جموعة إلى، أو يكون لها حقوق في، إيرادات متغيرة نتيجة ارتباطها مع المنشأة، وعندما تتعرض الم  )ب(
  لدى المجموعة القدرة على استخدام سلطتها على المنشأة للتأثير على مبلغ إيرادات الشركة.  )ج(
  
  
  

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١١ 

  (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  ة)(غير مدقق ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ١- ٢

  
  أساس التوحيد (تابع)

  
عندما تمتلك المجموعة أقل من اغلبية حقوق التصويت أو ما شابهها في الشركة المستثمر فيها، تقوم المجموعة بأخذ جميع الحقائق 

  ر فيها ويتضمن ذلك: والظروف ذات العالقة بعين االعتبار عند تحديد فيما إذا كانت تمتلك سيطرة على الشركة المستثم
  
  الترتيبات التعاقدية مع حملة حقوق تصويت آخرين في الشركة المستثمر فيها  - 
  الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية األخرى  - 
  حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة  - 
  

شركة المستثمر فيها أم ال، إذا كانت الحقائق والظروف تشير إلى أن هناك تقوم المجموعة بإعادة تقييم فيما إذا كانت لديها السيطرة على ال
تغيرات لواحد أو أكثر من العناصر الثالث للسيطرة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة 

عة. إن موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات الشركة التابعة ويتوقف ذلك التوحيد عندما تخسر المجموعة السيطرة على الشركة التاب
تدرج في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدءاً من تاريخ حصول المجموعة  السنةالتي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل 

  على السيطرة حتى تاريخ توقف سيطرة المجموعة على الشركة التابعة.
  

  لتابعةالشركات ا
يتم توحيد بيانات الشركات التابعة بالكامل بدءاً من تاريخ االستحواذ أو التأسيس باعتباره التاريخ الذي حصلت فيه المجموعة على 

ا كم السيطرة ويستمر توحيدها حتى التاريخ الذي تتوقف فيه السيطرة. تعد البيانات المالية للشركة التابعة لنفس فترة إعداد التقرير المالي
في الشركة باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. إن جميع األرصدة والمعامالت واألرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت 

  ضمن المجموعة وتوزيعات األرباح يتم استبعادها بالكامل.
  

ي يمكن تحديدها في الشركة الُمستحوذ عليها في يتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئياً وفقاً لحصتها التناسبية من صافي الموجودات الت
  تاريخ االستحواذ. أي تغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرة يتم احتسابها كمعامالت حقوق ملكية.

  
  تج عن ذلك عجز في الرصيد.إن حصة اإليرادات / الخسائر الشاملة ضمن الشركة التابعة تعود على الحصص غير المسيطرة حتى وإن ن

  
إن التغير في حصة الملكية للشركة التابعة، دون خسارة السيطرة، يتم احتسابه على أنه معاملة حقوق ملكية. في حال خسرت المجموعة 

  السيطرة على الشركة التابعة، فإنها:
  

 ة؛توقف االعتراف بموجودات (بما في ذلك الشهرة التجارية) ومطلوبات الشركة التابع  
 توقف االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصص غير مسيطرة؛  
 توقف االعتراف بفروقات التحويل المتراكمة المسجلة في حقوق الملكية؛  
 تعترف بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم؛  
 تعترف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛  
 وجز الموحد؛ وتعترف بأي فائض أو عجز ضمن بيان الدخل الشامل المرحلي الم 
  تعيد تصنيف حصة المجموعة من العناصر المعترف بها سابقاً ضمن بنود الدخل الشامل األخرى إلى بيان الدخل الشامل

 ، بالشكل المالئم.المحتجزةالمرحلي الموجز الموحد أو األرباح 
  

  الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة
ً لكن ليس لها سيطرة على السياسات المالية والتشغيلية. أما الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون فيه ا للمجموعة تأثيراً جوهريا

االئتالفات المشتركة هي تلك المنشآت التي يكون فيها للمجموعة سيطرة مشتركة ويتم تأسيسها بموجب اتفاقية تعاقدية وتحتاج إلى موافقة 
ويكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداته بخالف حقوق في موجوداته شغيلية. باالجماع بخصوص القرارات االستراتيجية المالية والت

  والتزامات تجاه مطلوباته.
  

يتم احتساب استثمارات المجموعة في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية للمحاسبة. بموجب طريقة 
ات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز حقوق الملكية للمحاسبة، يتم تسجيل االستثمار

الموحد بالتكلفة، زائداً التغيرات ما بعد االستحواذ في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة، 
  ناقصاً أي انخفاض في القيمة.

  
حلي الموجز الموحد حصة المجموعة من نتائج شركاتها الزميلة وائتالفاتها المشتركة. إن األرباح غير يظهر بيان الدخل الشامل المر

 المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة وائتالفاتها المشتركة يتم حذفها إلى الحد الذي يساوي حصة المجموعة في
يتم حذف الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة المستخدمة لألرباح غير المحققة، ولكن فقط إلى  الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة.

  مدى عدم وجود دليل على انخفاض القيمة.
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ١- ٢

  
  (تابع) أساس التوحيد

  
  المنشآت ذات غرض خاص

ة للمنشآت ذات غرض  ات المالي درج المعلوم ين. ت تم إنشاؤها ألداء هدف محدود ومع ي ي إن المنشآت ذات غرض خاص هي المنشآت الت
آ ى المنش ت ذات خاص في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة حيث يكون جوهر العالقة هو تطبيق سيطرة المجموعة عل

  غرض خاص ولذلك، يتم احتسابها على أنها شركات تابعة. 
  

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   ٢- ٢
  

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المعلنة إن إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 
فات والموجودات والمطلوبات واإلفصاحات المرفقة وإفصاحات المطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير. إن عدم التأكد لإليرادات والمصرو

حول هذه االفتراضات والتقديرات يمكن أن ينتج عنه نتائج تتطلب تعديالت جوهرية على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات 
  المتأثرة في الفترات المستقبلية.

  
م مراجعة التقديرات واالفتراضات المعنية على أساس مبدأ االستمرارية. إن التعديالت على التقديرات المحاسبية يتم االعتراف بها في يت

  الفترة التي يتم فيها تعديل التقديرات.
  

  األحكام
  

  توقيت استيفاء التزامات األداء
ذا استوفيت التزامات األداء مع مرور الوقت أو في وقت محدد من أجل يجب على المجموعة تقييم كل عقودها مع العمالء لتحديد ما إ

لعمالء تحديد الطريقة المناسبة لالعتراف باإليرادات. ولقد قامت المجموعة بالتقييم استناداً إلى اتفاقيات البيع والشراء المتفق عليها مع ا
موجودات عقارية للعمالء، ولم تخصص المجموعة بند موجودات ذو  ونصوص القوانين واللوائح ذات الصلة، حيث تم إبرام العقود لتقديم

استخدامات بديلة للمجموعة وعادةً يكون لها حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن. في هذه الظروف تقوم المجموعة باالعتراف 
  محدد. باإليرادات مع مرور الوقت. وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم االعتراف باإليرادات في وقت

  
  تحديد أسعار المعامالت

يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل من عقودها مع العمالء. عند اتخاذ هذا االجراء، تقوم المجموعة بتقييم أثر أي مبلغ 
  العقد. متغير في العقد، بسبب الخصومات أو الشروط الجزائية أو وجود أي عنصر تمويل جوهري في العقد وأي مبلغ غير نقدي في

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٥عند تحديد تأثير المبلغ المتغير تستخدم المجموعة طريقة "المبلغ األكثر احتماالً" طبقاً للمعيار رقم 

جموعة من المبالغ حيث يتم تحديد سعر المعاملة بالرجوع الى طريقة المبلغ األكثر احتماالً بين م اإليرادات من العقود مع العمالءالمالية 
  المحتملة.

  
  تحويل السيطرة في عقود العمالء

في الحاالت التي تقرر بها المجموعة أنها استوفت التزامات األداء في وقت من األوقات، يتم االعتراف باإليرادات عند تحويل السيطرة 
لعقارية، يتم ذلك عادةً عند استالم المقابل المالي على الموجودات التي هي موضوع العقد إلى العميل. وفي حالة عقود بيع الموجودات ا

  العميل. ىود أي معوقات في تسليم الوحدة الللوحدة وعدم وج
  

  تحويل الموجودات العقارية من ممتلكات وآالت ومعدات إلى عقارات لغرض التطوير
د ال تم تحدي دما ي ة. عن ال العادي ير األعم اء س ة أثن ا العقاري ة موجوداته ع المجموع ات وآالت تبي ابقاً كممتلك نفة س ة المص ودات العقاري موج

اريخ التحدي ي ت ة ف ا الدفتري . دومعدات للبيع أثناء سير األعمال العادية، يتم بعد ذلك تحويل الموجودات إلى عقارات لغرض التطوير بقيمته
  الدولية إلعداد التقارير المالية. من المعايير ١٥رقم ويتم االعتراف بمتحصالت بيع تلك الموجودات كإيرادات طبقاً للمعيار 

  
  عقود اإليجار التشغيلياالعتراف بإيرادات 

ديمها م تم تق ي ي ة والت ار التشغيلي المدقق ن تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس تقارير عقود اإليج
وم ة، تق ارير المدقق ود  قبل المستأجرين. في حال عدم وجود التق وا أو تجاوزا عق ذين بلغ ا الخاص عن المستأجرين ال إجراء تقييمه اإلدارة ب

  اإليجار التشغيلي المنصوص عليها في عقود اإليجار بناًء على أدائهم السابق.



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)األحكام والتق  ٢- ٢
  

  األحكام (تابع)
  

  تصنيف العقارات االستثمارية
م  دولي رق ار المحاسبي ال اً للمعي تثمارية وفق ارات اس ارات تؤهل لتصنيفها عق  – ٤٠تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كانت تعتبر إحدى العق

ة بشكل مستقل . عند القيام بهذا اإلجراءالعقارات االستثمارية ة جوهري دفقات نقدي تج ت ار ين ان العق ا إذا ك ار فيم ي االعتب ، تأخذ المجموعة ف
ي  ة والت ا الخدم دم له ي تق ة الت اني الشقق الفندقي ادق ومب عن الموجودات األخرى المحتفظ بها من قبل المجموعة. حددت المجموعة أن الفن

وم بتشغيل تمتلكها المجموعة يجب تصنيفها كجزء من الممتلكات وا ة تق ث أن المجموع تثمارية، حي ارات االس ن العق آلالت والمعدات بدالً م
  هذه الموجودات.

  
  المجموعة كمؤجر – اإليجار التشغيليالتزامات عقود 

يم  ى تقي تناداً عل ررت المجموعة اس تثمارية. ق ارات االس دخلت المجموعة في عقود إيجار عقارية وتجارية ضمن محفظتها المخصصة للعق
  شروط االتفاقيات أنها تحتفظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية الجوهرية الخاصة بهذه العقارات واحتساب العقود كعقود إيجار تشغيلي.

  
  تصنيف االستثمارات

ة المطفأة. ولتقدير ما تحدد اإلدارة عند االستحواذ على األوراق المالية ما إذا كانت تلك األوراق المالية مصنفة إما بالقيمة العادلة أو بالتكلف
فصل إذا كانت تلك االستثمارات في األوراق المالية مصنفة على أنها مدرجة بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة، راعت اإلدارة المعيار الم

  .األدوات المالية - من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩لتحديد التصنيف المشار إليه في المعيار رقم 
  

  حكم جوهري في تحديد مدة عقد اإليجار بالنسبة للعقود ذات خيارات التجديد
اإليجار تحدد المجموعة مدة عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، باإلضافة إلى الفترات المشمولة بخيار تمديد عقد 

  ملها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد بشكل معقول عدم حدوث ذلك.إذا كان من المؤكد بشكل معقول تنفيذه، أو أي فترات يش
  

بموجب بعض عقود اإليجار، يوجد لدى المجموعة خيار إيجار الموجودات لسنوات إضافية. تطبق المجموعة حكم حول تقييم ما إذا كان 
ً لتنفيذ  من المؤكد بشكل معقول تنفيذ خيار التجديد. وهذا يعني، أنه يراعي كافة العوامل ذات العالقة والتي تؤدي لوجود حافزاً اقتصاديا

التجديد. بعد تاريخ البدء، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغير جوهري في الظروف الخاضعة 
  لسيطرتها والتي تؤثر على قدرتها على تنفيذ (أو عدم تنفيذ) خيار التجديد.

  
  التابعة اتالشرك توحيد

قامت المجموعة بتقييم جميع المنشآت المستثمر فيها من أجل تحديد فيما إذا كانت تسيطر على المنشأة المستثمر فيها حسب المقاييس 
من بين أمور . قامت المجموعة بتقييم، البيانات المالية الموحدة :دولية إلعداد التقارير الماليةمن المعايير ال ١٠المحددة في المعيار رقم 

ما أخرى، حصة ملكيتها والترتيبات التعاقدية القائمة وقدرتها ومدى ارتباطها باألنشطة ذات عالقة للمنشآت المستثمر فيها من أجل تحديد في
  إذا كانت لديها السيطرة على الشركة المستثمر فيها.

  

  التقديرات واالفتراضات
  

  ذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخرىاالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية وال
ً تحصيل كامل المبلغ. بال نسبة يتم إجراء تقدير لمبلغ الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى القابلة للتحصيل عندما لم يعد ممكنا

يست جوهرية بصورة فردية والمستحقة منذ أمد، يتم تقييمها بصورة للمبالغ الجوهرية الفردية، يتم التقدير بصورة فردية. إن المبالغ التي ل
  إجمالية ويؤخذ مخصص استناداً للخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه الذمم المدينة.

  
ليون م ٨٢بناء على التقييم أعاله الذي قامت به اإلدارة، قامت المجموعة بتسجيل مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة األخرى بمقدار 

  درهم.
  

  األعمار المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة
تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة من أجل 

التقدير بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع لبند الموجودات أو االستهالك الناتج عن االستخدام. احتساب االستهالك. يتم تحديد هذا 
 تقوم اإلدارة بصورة دورية بمراجعة القيمة المتبقية لألعمار المقدرة لالستخدام وطريقة االستهالك/ اإلطفاء للتأكد من أن طريقة وفترة

  المتوقع للمزايا االقتصادية من هذه الموجودات. االستهالك/ اإلطفاء مماثلة للنموذج
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  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)  ٢- ٢

  
  التقديرات واالفتراضات (تابع)

  
  تزام األداء في العقود مع العمالءتخصيص سعر المعاملة الل

قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء حيث يتم االعتراف باإليرادات مع مرور الوقت. 
الستيفاء التزام  تعتبر المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب االعتراف اإليرادات على أساس الجهود التي تبذلها المجموعة

األداء يقدم أفضل صورة لإليرادات المحققة فعالً. عند تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدير التكلفة إلتمام المشاريع من أجل 
ل المقاولين كما تحديد مبلغ اإليرادات الذي يمكن االعتراف به. تشمل هذه التقديرات تكلفة توفير البنية التحتية والمطالبات المتوقعة من قب

  تم تقييمها من قبل استشاري المشروع وتكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية األخرى مع العمالء.
  

  تكاليف إتمام المشاريع
يد تقوم المجموعة بتقدير التكاليف إلتمام المشاريع لتحديد التكلفة المنسوبة إلى اإليرادات المعترف بها. تشمل هذا التقديرات تكلفة تزو

أنشطة البنية التحتية، والمطالبات المحتملة من قبل المقاولين كما تم تقييمها من قبل استشاري المشروع وتكاليف الوفاء بااللتزامات 
  األخرى المتعاقد عليها مع العمالء.

  

  الضرائب 
ام جوهري ي بعض التشريعات. يتوجب إجراء أحك اح الرأسمالية ف دخل واألرب الي المخصص تخضع المجموعة لضرائب ال د إجم ة لتحدي

دقيق بواسطة سلطة الضرائب  ائج الت ة، لنت ديرات المعقول ى التق تناداً إل للضرائب الحالية والمؤجلة. تقوم المجموعة بتكوين مخصصات، اس
دق ات الت ابقة لعملي رة الس ل الخب ل، مث ل سلطة للبلدان المعنية التي تعمل فيها المجموعة. يستند مبلغ ذلك المخصص إلى عدة عوام يق من قب

ك  تج تل لطة الضريبة المسؤولة. يمكن أن تن ي تخضع للضريبة وس أة الت ل المنش ة الضريبية من قب الضرائب والتفسيرات المختلفة لألنظم
  الفروقات في التفسيرات عن مجموعة واسعة من األمور التي تعتمد على الظروف السائدة في أماكن تواجد شركات المجموعة.

  
ل يتم تثبيت مو جودات الضريبة المؤجلة لخسائر الضريبة غير المستخدمة إلى الحد الذي يمكن فيه استخدام األرباح الخاضعة للضريبة مقاب

ت  ى الوق تناداً إل ه، اس راف ب ن االعت ذي يمك ة ال غ الضريبة المؤجل د مبل ة لتحدي استخدام الخسائر. يتوجب على االدارة إجراء أحكام جوهري
  المستقبلية الخاضعة للضريبة باإلضافة إلى االستراتيجيات المستقبلية لتخطيط الضريبة. المرجح ومعدل األرباح

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في تاريخ كل تقرير. يتم اختبار 
غير المالية بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تكون هناك مؤشرات بأن القيمة الدفترية من غير الممكن تحصيلها. عندما الموجودات 

ر معدل يتم إجراء احتساب قيمة االستخدام، تقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقد وتختا
  ن أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.الخصم المناسب م

  
إلنشاء يتم بيان العقارات لغرض التطوير بالتكلفة وصافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. تشتمل تكلفة األعمال قيد اإلنجاز على تكاليف ا

سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً تكاليف والتكاليف المباشرة األخرى ذات الصلة. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق ب
 اإلنجاز ومصروفات البيع.

  
  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية

تناداً عندما تكون القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة في بيان المركز المالي المرحلي الموجز ال يمكن قياسها اس
ألسعار المتداولة في األسواق النشطة، يتم قياس قيمتها العادلة باستخدام أساليب التقييم التي تشتمل على نموذج التدفقات النقدية إلى ا

المخصومة. يتم الحصول على المدخالت لهذه النماذج من األسواق الملحوظة عندما يكون ذلك ممكناً، ولكن عندما يكون ذلك غير ممكن، 
من األحكام عند تحديد القيمة العادلة. تشتمل األحكام على بعض االعتبارات بخصوص المدخالت مثل مخاطر السيولة  يتطلب ذلك درجة

  ومخاطر االئتمان والتقلبات.
 

  ١٩- كوفيدتأثير فيروس 
في مدينة ، أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب ظهور ساللة جديدة من فيروس كورونا ٢٠٢٠في يناير 

كوباًء بناًء على الزيادة السريعة في  ١٩ –). بعد ذلك، أعلنت منظمة الصحة العالمية كوفيد "١٩ –ووهان، الصين ("تفشي كوفيد 
الطبيعة الوبائية لهذا المرض فرض قيود عالمية على السفر وإغالق تام في معظم دول التعرض والعدوى على مستوى العالم. اقتضت 

والحياة االجتماعية. نتيجة لما سبق وما يترتب على ذلك من اضطرابات في األنشطة ان له آثار سلبية على االقتصاد العالمي العالم، مما ك
على أعمالها. فيما يلي تقييم اإلدارة الحالي  ١٩ –كوفيد  تفشي منتظمة تقييم تأثيراالجتماعية واالقتصادية، تواصل المجموعة بصورة 

  :١٩ –لتأثير تفشي كوفيد 
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٥ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة (تابع)  ٢- ٢

  
  التقديرات واالفتراضات (تابع)

  
  تقييم العقارات االستثمارية   )أ

التسوق إغالق مراكز  بسبب على التقديرات نظراً للخصائص الفردية لكل عقار وموقعه والعائدينطوي تقييم العقارات االستثمارية 
 الدفتريةتقييمات التي أجرتها اإلدارة، تم اعتبار القيمة ال، مما يعكس زيادة عدم اليقين. بناًء على معدالت الخصمو معدالت نمو اإليجاراتو

نخفاض القيمة بمقدار المخصص ب االعتراف، وبالتالي تم عاليةهي قيمة لقطاعات الدولية الخاصة بأحد العقارات االستثمارية في أحد ا
  . ٢٠٢٠يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد لمليون درهم  ٤٠٤

 
  تقييم الممتلكات واآلالت والمعدات في قطاع الضيافة  ب)

وعة بسبب انخفاض مستويات اإلشغال واإلغالق المؤقت على إثر الخطوات التي اتخذتها الحكومة الحتواء تأثر قطاع الضيافة لدى المجم
مما تفشي الوباء. تتضمن مجاالت التقييم الرئيسية تقييم تأثر التدفقات النقدية المستقبلية نتيجة نسبة اإلشغال المنخفضة ومعدالت الخصم، 

الخاصة بأحد الفنادق في أحد القطاعات  دفتريةتقييمات التي أجرتها اإلدارة، تم اعتبار القيمة التلك اللى يشير إلى زيادة عدم اليقين. بناًء ع
المرحلي الموجز مليون درهم في بيان الدخل  ١٤٧، وبالتالي تم االعتراف بمخصص النخفاض القيمة بمقدار هي قيمة عاليةالدولية 
  . ٢٠٢٠ونيو ي ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في الموحد 

  
  تقييم العقارات لغرض التطوير  ج)

في بعض المناطق.  يتم بيان األراضي المحتفظ بها للبيع المفروضة واصل قطاع العقارات لدى المجموعة تسليم المشاريع، مع القيود 
قل. يتم تقييم صافي القيمة القابلة التطوير بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أوالعقارات المصنفة ضمن العقارات لغرض 
ً وخطط التطوير وظروف السوق القائمة في نهاية للتحقيق استناداً إلى أسعار المبيعات المقدرة  وتكاليف اإلنجاز والمبالغ المدفوعة مقدما

  فترة التقرير.
 

لديها للتحقيق المقدرة للعقارات لغرض التطوير لتقييم صافي القيمة القابلة  ١٩ –كوفيد تفشي وباء باالعتبار مؤشرات اإلدارة أخذت 
تفشي  مليون درهم في أحد شركاتها التابعة في القطاع الدولي، ال يوجد تأثير مادي نتيجة ٥٨٢ بنحونخفاض االوخلصت إلى أنه باستثناء 

طوير والفرق الكبير لدى المجموعة فيما التمع األخذ باالعتبار الهوامش التي حققتها المجموعة من بيع عقاراتها لغرض  ١٩ –كوفيد  وباء
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الخارجية التي تم إجراؤها كما في يتعلق بعقاراتها لغرض التطوير استناداً إلى أحدث التقييمات 

 
  اإليرادات من قطاع التجزئة والتأجير  د)

، عرضت المجموعة ترتيبات تطوعية إلعفاءات إيجارية ءفي إطار التزام المجموعة بتقديم الدعم للمستأجرين لديها خالل فترة تفشي الوبا
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "عقود اإليجار". ١٦وفقاً لمتطلبات المعيار رقم والتي يتم احتسابها  للمستأجرين

  
التجارية. ترى اإلدارة أنه من األنسب  باإلضافة إلى ذلك، أدى تفشي الوباء إلى زيادة عدم اليقين حول إمكانية تحصيل الذمم المدينة

تعكس هذه الطريقة عدم  االعتراف فقط بإيرادات اإليجار والذمم المدينة المقابلة إلى الحد الذي تعتبر فيه إيرادات اإليجار قابلة للتحصيل.
  إمكانية التحصيل غير مؤكدة.تتناول مخاوف االعتراف باإليرادات عندما تصبح اليقين المتعلق بإمكانية تحصيل دفعات اإليجار و

  
  التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية  ٣- ٢

 
  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  (أ)
  

البيانات عند إعداد إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة تتوافق مع تلك السياسات المتبعة 
، باستثناء تطبيق المعايير الجديدة والتفسيرات التي تسري اعتباراً ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

ها تأثير مادي على ، إال أنها ليس ل٢٠٢٠بالرغم من تطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت للمرة األولى في عام  .٢٠٢٠يناير  ١من 
يما يلي البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة أو البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة، باستثناء ما هو موضح أدناه. ف

  طبيعة وتأثير كل معيار أو تعديل جديد:



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠ كما في

  
  التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية (تابع)  ٣- ٢

 
  (تابع) المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  (أ)
 
  ١لمحاسبي الدولي رقم تلك التعديالت على المعيار ا -  ٨و  ١تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - تعريف األهمية النسبية 

"السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء"  ٨"عرض البيانات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ايير الدولية ) تستخدم تعريفاً متسقاً لألهمية النسبية من خالل المع١والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية إلعداد البيانات المالية: 
  ) توضح شرح تعريف األهمية النسبية.٢إلعداد التقارير المالية واإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية؛ 

 
  هذه التعديالت تُنقح تعريف  -  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٣تعديالت على المعيار رقم  - تعريف األعمال

لواردة إلى مجلس معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد عموًما أن تطبيق التوجيهات الحالية معقد للغاية وينتج األعمال. وفقًا للتعقيبات ا
  عنه العديد من المعامالت المؤهلة كدمج لألعمال.

  
 معدالً س -  طار المفاهيمي المعدل إلعداد التقارير الماليةاإل ً وف يتم أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيميا

  استخدامه على الفور في القرارات الخاصة بوضع المعايير. وتشمل التغييرات الرئيسية:
o زيادة أهمية الرقابة في إطار الهدف من التقارير المالية  
o إعادة االحتراز كأحد مكونات الحيادية  
o تحديد الكيان مقّدم التقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزًءا من كيان ما  
o راجعة تعريفات األصل وااللتزامم  
o  إزالة حد االحتمالية المتعلق باالعتراف وإضافة توجيهات بشأن إيقاف االعتراف وكذلك توجيهات بشأن أسس القياس

  المختلفة، و
o  بيان أن األرباح أو الخسائر تعد مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإليرادات والمصروفات

  في اإليرادات الشاملة األخرى بما يعزز من المالءمة أو التمثيل العادل للبيانات المالية.
  

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي  ٩التعديالت على المعيار رقم  - عديل مؤشر معدالت الفائدة ت
تقدم هذه التعديالت بعض اإلعفاءات المتعلقة  -  داد التقارير الماليةمن المعايير الدولية إلع ٧والمعيار رقم  ٣٩الدولي رقم 

بتعديل مؤشر معدالت الفائدة. تتعلق هذه اإلعفاءات بمحاسبة التحوط ويتمثل تأثيره في أن تعديل معدل الفائدة السائدة لدى بنوك 
صلة تسجيل أي حاالت تحوط غير فعالة ضمن اإلمارات يجب أال يتسبب عموماً في إنهاء محاسبة التحوط. ومع ذلك، ينبغي موا

بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد. نظًرا لطبيعة انتشار عمليات التحوط التي تنطوي على عقود قائمة على معدالت الفائدة 
  السائدة لدى بنوك اإلمارات، فإن اإلعفاءات ستؤثر على الشركات من جميع القطاعات.

  
  الت بأثر رجعي نتيجة تطبيق المعايير سالفة الذكر.لم تقم المجموعة بإجراء تعدي

 
  يونيو  ١(تسري اعتباراً من  "عقود اإليجـار" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٦تعديالت على المعيار رقم

لمعايير الدولية من ا ١٦تعديالت على المعيار رقم  ٢٠٢٠مايو  ٢٨أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية بتاريخ  - ) ٢٠٢٠
إلعداد التقارير المالية ، تنص على اإلعفاء من اإليجارات عند محاسبة امتيازات اإليجار الممنوحة كأحد اآلثار المترتبة مباشرة 

. ينص هذه التعديل على أن عقود اإليجار التي تنطوي على إعفاء من المتطلبات الخاصة بتحديد ١٩- على انتشار فيروس كوفيد
يعتبر تعديل لعقد اإليجار، بينما يقتضي بالنسبة لعقود اإليجار التي  ١٩- ن امتياز اإليجار متعلقاً بانتشار فيروس كوفيدما إذا كا

  كما لو لم تكن تعديالت لعقد اإليجار. ١٩- ينطبق عليها هذا اإلعفاء أن يتم احتساب امتياز اإليجار المتعلق بانتشار فيروس كوفيد
 

  ط على امتياز اإليجار الممنوح كأحد التبعات المباشرة لتفشي الوباء وفقط في حالة استيفاء المعايير التالية:ينطبق البديل العملي فق
 

  أن ينتج عن التغيير في دفعات اإليجار قيمة إيجار معدلة تكون مماثلة بقدر كبير، أو أقل من، قيمة اإليجار السابقة مباشرة
  للتغيير؛

  على سبيل  ٢٠٢١يونيو  ٣٠في أو قبل  أصوالً يجار فقط على دفعات اإليجار المستحقة أي تخفيض في دفعات اإل يؤثرأن)
ودفعات  ٢٠٢١يونيو  ٣٠المثال، يستوفي امتياز اإليجار هذا الشرط في حالة أن أدى إلى دفعات إيجار مخفضة في أو قبل 

  )؛ و ٢٠٢١يونيو  ٣٠إيجار مرتفعة فيما بعد 
  وأحكام عقد اإليجار األخرى.عدم وجود تغيير جوهري في شروط  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية (تابع)  ٣- ٢

 
  (تابع) المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة من قبل المجموعة  (أ)
  

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٦، قامت المجموعة بشكل مسبق بتطبيق المعايير رقم ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الفترة المنتهية في  خالل
ً ألحكام التحول الواردة في المعيار رقم ٢٠٢٠يناير  ١بأثر رجعي اعتباًر من  المالية "عقود اإليجـار" من المعايير الدولية  ١٦. وفقا

 ١٩- رير المالية، تم تطبيق طريقة بديل عملي جديد على جميع امتيازات اإليجار الممنوحة كآثار مباشرة النتشار وباء كوفيدإلعداد التقا
. وبالتالي، لم تتم إعادة بيان أرقام مقارنة المعلومات المالية ٢٠٢٠يناير  ١وتستوفي المعايير دون أي تأثير على األرباح المحتجزة في 

من المعايير الدولية  ١٦ال تعكس المتطلبات الجديدة للتعديالت على المعيار رقم  ٢٠١٩معلومات المعروضة لسنة . إن ال٢٠١٩لسنة 
من المعايير الدولية  ١٦وفقاً للمعيار رقم  ٢٠١٩إلعداد التقارير المالية ، ولذلك فإنها غير قابلة للمقارنة مع المعلومات المعروضة لسنة 

، باستثناء البديل العملي الجديد. لم يكن لتطبيق المعيار المعدل أي تأثير جوهري على هذه البيانات المالية المرحلية إلعداد التقارير المالية 
  الموجزة الموحدة.

 
  لم يكن لهذه التعديالت / التحسينات أي تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة.

 
  تفسيرات الصادرة ولكن لم يتم تفعيليهاالمعايير والتعديالت وال  (ب)

  
ة إن المعايير الجديدة والمعايير المعدل والتفسيرات التي تم إصدارها، ولم يتم تفعيلها بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية المرحلي

معدلة، حيثما ينطبق، عندما تصبح الموجزة الموحدة للمجموعة مبينة أدناه. تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير الجديدة والمعايير ال
  سارية.

 
  بيع الموجودات أو المساهمة بها فيما  -  ٢٨من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٠المعيار رقم

، إال أنه ينبغي على المنشأة التي بين المستثمر والشركة الزميلة أو االئتالف المشترك (تم إرجاء تاريخ التفعيل إلى أجل غير مسمى
  تطبق هذه التعديالت أن تطبقها بأثر مستقبلي)؛

  تصنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة (تسري هذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ  -  ١المعيار المحاسبي الدولي رقم
  أو بعد ذلك التاريخ). ٢٠٢٣يناير  ١في 

 
ن يكون لتطبيق هذه المعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات الواردة أعاله تأثير جوهري على البيانات المالية ال تتوقع المجموعة أ

  الموحدة المستقبلية للمجموعة.
 
  

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٨ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  بية الهامة ملخص السياسات المحاس  ٤- ٢

  
  االعتراف باإليرادات

  

  اإليرادات من العقود من العمالء
من  ١٥تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من عقود العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو مبين في المعيار رقم 

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية:
  

مع العميل: يعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبه  تحديد العقد أو العقود -  ١الخطوة رقم 
  النفاذ ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.

  تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل. -  ٢الخطوة رقم 
تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات التي  -  ٣الخطوة رقم 

  وعدت العميل بها، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابةً عن أطراف أخرى.
الذي يحتوي على أكثر من التزام لألداء، فإن تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقود: بخصوص العقد  -  ٤الخطوة رقم 

المجموعة سوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون من حقها في مقابل استيفاء كل 
  التزام أداء.

  االعتراف باإليرادات عندما (أو كما) تستوفي المنشأة التزام األداء. – ٥الخطوة رقم 
  

  تستوفي المجموعة التزام األداء وتعترف باإليرادات مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشروط التالية: 
  
  بمجرد أداء المجموعة لها؛ أوالمزايا المقدمة من أداء المجموعة ويستهلكها بصورة متزامنة يحصل العميل على  - ١
  رد إنشاء أو تحسين بند الموجودات؛ أو ينشئ أداء المجموعة أو يحسن بند موجودات يسيطر عليه العميل بمج - ٢
  ال ينشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بديل للمجموعة وللمنشأة حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن. - ٣
  

ستيفاء التزام بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادات في الوقت الذي يتم فيه ا
  األداء.

  
عند استيفاء المجموعة اللتزام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها، ينشأ عن ذلك بند موجودات العقد على أساس 

  .المبلغ المحقق من خالل األداء. عندما يتجاوز المبلغ المقبوض من العميل مبلغ اإليرادات المعترف به تنشأ مطلوبات العقد
  

استثناء يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق القبض، مع األخذ بعين االعتبار البنود التعاقدية المحددة للدفعات ب
ل. الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد فيما إذا كانت تعمل كمورد رئيسي أم كوكي

  استنتجت المجموعة بأنها تعمل كمورد رئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها.
  

يتم االعتراف باإليرادات في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح تدفق المزايا االقتصادية إلى 
  معقولة. المجموعة وإن اإليرادات والتكاليف، حيثما ينطبق، يمكن قياسها بصورة

  
  جرينأبإيرادات اإليجار عن مبيعات المستالعتراف ا
حال عدم وجود في ستأجرين. عن مبيعات المستأجرين بناء على تقارير المبيعات المدققة المقدمة من الم اإليجارإيرادات االعتراف بتم ي

على أساس  المبيعات المنصوص عليها في عقد اإليجارنسبة هذه التقارير، تقوم اإلدارة بتقييمها بشأن ما إذا كان المستأجر حقق أو تجاوز 
  األداء السابق للمستأجر.

  
  إيرادات اإليجار من تأجير العقارات االستثمارية

 يتم االعتراف بإيرادات اإليجار الناتجة عن عقود اإليجار التشغيلي للعقارات االستثمارية، صافية من الخصم، وفقاً لشروط عقود اإليجار
  لنمط المزايا المستمدة من بند الموجودات المؤجر. على مدى فترة اإليجار على أساس منظم، إال إذا كان هناك اساس بديل أكثر تمثيالً 

  
  خدمات التطوير

يتم االعتراف باإليرادات من خدمات إدارة التطوير المقدمة عندما يمكن تقدير عوائد المعاملة بصورة معقولة وذلك بالرجوع إلى مرحلة 
مكن قياس النتائج بصورة معقولة، يتم االعتراف باإليرادات فقط إلى الحد الذي تكون فيه إتمام التزام التطوير في تاريخ التقرير. عندما ال ي

  المصروفات التي أنفقت قابلة للتحصيل.
  
  

  
  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
١٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  بع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تا  ٤- ٢

  
  االعتراف باإليرادات (تابع)

  
  برنامج والء العمالء

دق تقوم المجموعة بتشغيل برنامج نقاط الوالء، باسم "يو من إعمار"، والذي يتيح للعمالء تجميع النقاط عند قيامهم باإلنفاق في أي من فنا
ح العميل حقاً جوهرياً. ويتم تخصيص جزء من سعر أو وحدات الترفيه في المجموعة. ينشأ عن نقاط الوالء التزام أداء منفصل حيث تمن

المعاملة إلى نقاط الوالء الممنوحة للعمالء بناًء على سعر البيع الفردي النسبي، ويتم االعتراف به كبند مطلوبات عقود لحين استرداد 
يع الفردي لنقاط الوالء، تضع المجموعة في النقاط. ويتم االعتراف باإليرادات عند استرداد المنتجات بواسطة العميل. عند تقدير سعر الب

وأي اعتبارها احتمالية أن يقوم العميل باسترداد النقاط. وتقوم المجموعة بتحديث تقديراتها للنقاط التي سيتم استردادها بشكٍل ربع سنوي، 
  تعديالت على رصيد بند مطلوبات العقود يتم تسويتها مقابل اإليرادات.

  
  إيرادات الفائدة

يتم االعتراف بإيرادات الفائدة على أساس االستحقاق باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي وبموجبها فإن السعر المستخدم يخفض بالضبط 
القيمة الدفترية لبند الموجودات  جماليإبند الموجودات المالي إلى مقبوضات التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المتوقع ل

  المالي.
  

  معداتالممتلكات واآلالت وال
ة  ى أساس طريق ة. يحتسب االستهالك عل ي القيم اض ف راكم وأي انخف يتم بيان الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المت

  القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام كما يلي:
  

  سنوات ١٥ -  ٢        التحسينات على العقارات المستأجرة
  سنوات ٥ -  ١        من األراضي والمباني)مراكز البيع (مدرجة ض

  سنة ٤٥ -  ١٠        مباني
  سنوات ٥ – ٢        أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية

  سنة ٢٠ – ٣        اآلالت والمكائن والمعدات الثقيلة
  سنوات ٥ -  ٣        سيارات

  سنوات ١٠ -  ٢        أثاث وتركيبات
  ةسن ٢٥ -  ٢        موجودات للترفيه والتسلية وموجودات أخرى

  
اً  ة االستهالك دوري در لالستخدام وطريق ر المق ة العم تم مراجع ذ. ي د التنفي مالية قي ال الرأس ال يتم احتساب استهالك على األراضي واألعم

  للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزايا االقتصادية من هذه الموجودات.
  

تم رسملتها إن المصروفات التي يتم تكبدها إلح بياً بصورة منفصلة ي الج محاس ي تع دات الت الل أحد عناصر بنود الممتلكات واآلالت والمع
ا االقتصادية  ن المزاي د م دما تزي ط عن تم رسملتها فق ة األخرى في ا المصروفات الالحق وتشطب القيمة الدفترية للعنصر الذي تم إحالله. أم

ي الموجز الموحد المستقبلية للبند المتعلق بالممتلكات وآلال دخل المرحل ت والمعدات. يتم االعتراف بجميع المصروفات األخرى في بيان ال
  عند تكبد المصروفات.

  
ي الظروف  رات ف دما تشير األحداث أو التغي ة عن يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات بخصوص االنخفاض في القيم

ة إلى عدم إمكانية تحصيل القيمة ال دات عن القيم ات واآلالت والمع دفترية للممتلكات واآلالت والمعدات. عندما تزيد القيمة الدفترية للممتلك
غ الممكن تحصيله  ي الموجز الموحد. إن المبل دخل المرحل ان ال ي بي ة ف ي القيم اض ف ائر االنخف الممكن تحصيلها، فإنه يتم االعتراف بخس

ل يمثل القيمة العادلة ناقصاً تكاليف بي ع تمث ع الممتلكات واآلالت والمعدات وقيمة االستخدام أيهما أعلى. إن القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البي
دف ة للت ة الحالي ة االستخدام هي القيم ا قيم ة بينم ال العادي اء سير األعم دات أثن قات المبلغ الممكن تحصيله من بيع الممتلكات واآلالت والمع

  من استمرار استخدام الممتلكات واآلالت والمعدات ومن استبعادها عند نهاية مدة استخدامها. النقدية المستقبلية المتوقعة
  

ا  رف به ة المعت ي القيم اض ف أن خسائر االنخف د وجود مؤشر ب يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في السنوات السابقة عن
  يضها. للممتلكات واآلالت والمعدات لم تعد موجودة أو تم تخف

  
  موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار (أي، تاريخ توفر بند الموجودات األساسي لالستخدام).  
عادة تقييم لمطلوبات يتم قياس موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصاً أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة، وتعديلها لغرض أي إ

عقود اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام على مبلغ مطلوبات اإليجار المعترف به والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة 
قول من ومدفوعات عقد اإليجار التي تمت في أو قبل تاريخ البدء، ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة. إذا لم تكن المجموعة متأكدة بشكل مع

الحصول على ملكية بند الموجودات المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم استهالك موجودات حق االستخدام المعترف بها على أساس 
، أيهما أقصر. تخضع موجودات حق سنة ٣٥تصل إلى التي  القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام ومدة عقد اإليجار

  اض القيمة.االستخدام إلى انخف



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٢٠ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  

  العقارات االستثمارية
نيفها تم تص ل ي عر أفض تقبل بس ي المس ا ف راض بيعه أجير أو ألغ ا للت تفظ به ارات المح ارات  إن العق اس العق تم قي تثمارية. ي ارات اس كعق

  االستثمارية بالتكلفة ناقصاً أي استهالك متراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.
  

  ويتم تحميل االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة لالستخدام كما يلي:
  

  سنة ٤٥ -  ١٠        المباني
  سنوات ١٠ -  ٤        رهاأثاث وتركيبات وغي

  سنوات ١٠ -  ٣        اآلالت والمعدات
  

  ال يتم تحميل استهالك على األراضي واألعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. 
  

يتم مراجعة العمر المقدر لالستخدام وطريقة االستهالك بصورة دورية للتأكد من أن طريقة وفترة االستهالك مماثلة للنموذج المتوقع 
  ادية من هذه الموجودات.للمزايا االقتص

  
يتم تحويل العقارات من عقارات استثمارية إلى عقارات لغرض التطوير فقط عندما يكون هناك تغيير في االستخدام موضح بالبدء في 

  التطوير لغرض البيع. تتم هذه التحويالت بالقيمة الدفترية للعقارات بتاريخ التحويل.
  

كان يوجد دليل موضوعي بأن العقارات االستثمارية قد انخفضت قيمتها. عندما  إذا بتحديد فيما تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير مالي
تزيد القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية عن المبلغ الممكن تحصيله فإنه يتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في بيان الدخل 

ه يمثل صافي سعر بيع العقارات االستثمارية وقيمة االستخدام أيهما أعلى. إن صافي المرحلى الموجز الموحد. إن المبلغ الممكن تحصيل
ً التكاليف ذات الصلة، بينما  سعر البيع هو المبلغ الممكن تحصيله من بيع العقارات االستثمارية حسب األسعار السائدة في السوق ناقصا

مستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة ترتكز القيمة من االستخدام على تخفيض التدفقات النقدية ال
  والذي يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة المال في ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة باألصل. 

  
لقيمة المعترف بها يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة المعترف بها في السنوات السابقة عند وجود مؤشر بأن خسائر االنخفاض في ا

 للعقارات االستثمارية لم تعد موجودة أو تم تخفيضها.
  

  الموجودات غير الملموسة
يتم قياس الموجودات غير الملموسة المستحوذة بشكل منفصل بالتكلفة عند االعتراف المبدئي. وتكون تكلفة الموجودات غير الملموسة 

بتاريخ االستحواذ. والحقاً لالعتراف المبدئي، يتم إدراج الموجودات غير الملموسة  المستحوذ عليها في دمج أعمال هي قيمتها العادلة
ً أي إطفاء متراكم واي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة. ويتم تقييم أعمار االستخدام للموجودات غير الملموسة إما  بالتكلفة ناقصا

  على أنها محددة أو غير محددة.
  

ة ذات أعمار محددة يتم إطفاؤها بحسب أعمار االستخدام االقتصادية ويتم تقييمها بخصوص االنخفاض في إن الموجودات غير الملموس
القيمة عند وجود مؤشر بأن الموجودات غير الملموسة قد تكون منخفضة القيمة. يتم مراجعة فترة وطريقة اإلطفاء بخصوص الموجودات 

ل في نهاية فترة كل تقرير. إن التغيرات في أعمار االستخدام المتوقعة أو النموذج غير الملموسة ذات أعمار استخدام محددة على األق
الئم، المتوقع لالستهالك للمزايا االقتصادية المستقبلية المتضمنة في بند الموجودات يتم مراعاتها لتغيير فترة وطريقة اإلطفاء، بالشكل الم

تم االعتراف بمصروفات اإلطفاء بخصوص الموجودات غير الملموسة ذات أعمار وتعامل على أنها تغيرات في التقديرات المحاسبية. ي
  محددة في بيان الدخل المرحلي الموحد.

  
ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة ذات أعمار االستخدام غير المحددة، بل يتم اختبارها بخصوص االنخفاض في القيمة سنوياً، إما 

ً لتحديد ما إذا كان على المستوى الفردي أو على مست وى الوحدة المنتجة للنقد. وتتم مراجعة تقييم أعمار االستخدام غير المحددة سنويا
عمر االستخدام غير المحدد يظل مدعوماً. وفي حالة ما إذا كان غير مدعوم، يتم تغيير عمر االستخدام من غير محدد إلى محدد بشكٍل 

  مستقبلي.
  

  يقة القسط الثابت على مدى العمر المقدر لالستخدام كما يلي:يتم احتساب اإلطفاء على أساس طر
  

  سنوات ٥          العالقة مع العمالء
  سنوات ٣            البرمجيات

  
  ال يتم احتساب إطفاء للشهرة والعالمة التجارية.



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٢١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  
  الموجودات غير الملموسة (تابع)

يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف ببند موجودات غير ملموسة على أنها الفرق بين صافي المبالغ المحصلة من 
  بيان الدخل المرحلي الموحد عند إيقاف االعتراف ببند الموجودات. االستبعاد والقيمة الدفترية لبند الموجودات، ويتم االعتراف بها في

  
  العقارات لغرض التطوير

 يتم تصنيف العقارات المستحوذة أو التي تم إنشاؤها أو قيد اإلنشاء لغرض البيع أثناء سير األعمال العادية كعقارات لغرض التطوير ويتم
  ا أيهما أقل. تشمل التكلفة:إدراجها بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقه

  
 حقوق ملكية األراضي ملك حر واألراضي المستأجرة؛  
 المبالغ المدفوعة إلى المقاولين لإلنشاء؛ و  
  تكاليف التصميم والتخطيط وتكاليف إعداد الموقع واألتعاب المهنية للخدمات القانونية وضرائب تحويل العقار وتكاليف اإلنشاء غير

  ألخرى.المباشرة والتكاليف ا
  

خصمها يمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها سعر البيع التقديري أثناء سير األعمال العادية، استناداً إلى أسعار السوق في تاريخ التقرير ويتم 
  بالقيمة الزمنية للمال إذا كانت جوهرية، ناقصاً التكاليف حتى اإلنجاز والتكاليف المقدرة للبيع.

  
لغرض التطوير المعترف بها في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد عند البيع بالرجوع إلى التكاليف المحددة  يتم تحديد تكلفة العقارات

  المتكبدة على العقارات المباعة وتخصيص أية تكاليف غير محددة استنادا إلى الحجم النسبي للعقارات المباعة.
  

 طوير على أساس سنوي.تقوم اإلدارة بمراجعة القيم الدفترية للعقارات لغرض الت
  

  األدوات المالية المشتقة
تدخل المجموعة في أدوات مالية مشتقة إلدارة تعرضها لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية، وتشمل عقود 

ً بالقيمة العادلة في تاريخ إبرام عقد  المشتقات ويتم إعادة قياسها الحقاً صرف العمالت األجنبية اآلجلة. يتم االعتراف بالمشتقات مبدئيا
باألرباح أو الخسائر الناتجة في بيان الدخل المرحلي الموحد مباشرة ما لم يتم  االعترافبقيمتها العادلة في نهاية فترة كل تقرير. يتم 

ة العالقة التحوطية. تقوم تصنيف المشتقات كأداة تحوط، في هذه الحالة فإن توقيت االعتراف في بيان الدخل الموحد يعتمد على طبيع
المجموعة بتصنيف المشتقات كتحوطات لمخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار العمالت األجنبية لاللتزامات المؤكدة (تحوطات التدفقات 

  النقدية). 
  

  لة السالبة كبند مطلوبات مالي.يتم االعتراف بالمشتقات بالقيمة العادلة الموجبة كبند موجودات مالي، ويتم تثبيت المشتقات بالقيمة العاد
  

  محاسبة التحوط
تصنف المجموعة بعض أدوات التحوط إما كتحوطات القيمة العادلة أو تحوطات التدفقات النقدية. يتم احتساب تحوطات مخاطر أسعار 

التحوط تقوم المجموعة بتوثيق الفائدة ومخاطر صرف العمالت األجنبية لاللتزامات المؤكدة كتحوطات التدفقات النقدية. عند بدء عالقة 
ة العالقة بين أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه، مع أهداف إدارة المخاطر واالستراتيجية لديها للقيام بمعامالت تحوط متنوعة. باإلضاف

لفعالية في تسوية التغيرات لذلك، عند بدء التحوط وعلى أساس مبدأ االستمرارية، تقوم المجموعة بتوثيق ما إذا كانت أداة التحوط عالية ا
  في القيم العادلة أو التدفقات النقدية للبند المتحوط بشأنه.

  
 تشتمل الوثائق على تحديد أداة التحوط والبند المتحوط بشأنه وطبيعة المخاطر المتحوط بشأنها وكيف ستقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت

  ا في ذلك تحليل مصادر فعالية التحوط وكيفية تحديد معدل التحوط).عالقة التحوط تستوفي متطلبات فعالية التحوط (بم
 

  تؤهل عالقة التحوط لمحاسبة التحوط إذا كانت تستوفي جميع متطلبات الفعالية التالية:
  
  هناك "عالقة اقتصادية" بين البند المتحوط بشأنه وأداة التحوط؛  
  ة" التي تنتج عن هذه العالقة االقتصادية؛إن تأثير مخاطر االئتمان ال "يسيطر على تغيرات القيم  
  إن معدل التحوط لعالقة التحوط هو نفسه الناتج عن كمية البند المتحوط بشأنه الذي تتحوط المجموعة بشأنه فعلياً وكمية أداة التحوط

  التي تستخدمها المجموعة فعلياً لتحوط هذه الكمية من البند المتحوط بشأنه.
 

  بجميع معايير التأهل لمحاسبة التحوط يتم معالجتها محاسبياً، وهي موضحة بمزيد من التفاصيل في البنود التالية.إن التحوطات التي تفي 
  
  
  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٢٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  
  لمالية المشتقة (تابع)األدوات ا

  
  تحوطات القيمة العادلة

 إن التغيرات في القيمة العادلة ألداة التحوط يتم االعتراف بها في بيان الدخل المرحلي الموحد كمصروفات أخرى. إن التغيرات في القيمة
قيمة الدفترية للبند المتحوط بشأنه، ويتم االعتراف العادلة للبند المتحوط بشأنه العائدة لبند المخاطر المتحوط بشأنه يتم تسجيلها كجزء من ال

  بها كذلك في بيان الدخل المرحلي الموحد كمصروفات أخرى.
 

أو بالنسبة لتحوطات القيمة العادلة المتعلقة بالبنود المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم إطفاء أي تعديل على القيمة الدفترية ضمن األرباح 
متبقية من التحوط باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. يمكن أن يبدأ إطفاء سعر الفائدة الفعلي بمجرد وجود الخسائر على مدى الفترة ال

  تعديل وفي موعد أقصاه عندما يتوقف تعديل البند المتحوط بشأنه للتغيرات في قيمته العادلة العائدة إلى المخاطر المتحوط بشأنها.
 

  متحوط بشأنه، يتم االعتراف بالقيمة العادلة غير المطفأة فوراً في بيان الدخل المرحلي الموحد.وفي حالة إيقاف االعتراف بالبند ال
 

عند تصنيف التزام مؤكد غير معترف به كبند متحوط بشأنه، فإن التغير التراكمي الالحق في القيمة العادلة لاللتزام المؤكد العائد إلى 
كبند موجودات أو بند مطلوبات، مع االعتراف بأرباح أو خسائر مقابلة في بيان الدخل المخاطر المتحوط بشأنها يتم االعتراف بها 

  المرحلي الموحد.
 

  تحوطات التدفقات النقدية
إن الجزء الفعال من الربح أو الخسارة الناتج عن أداة التحوط يتم االعتراف به في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد ضمن احتياطي 

النقدية، بينما يتم االعتراف بالجزء غير الفعال فوراً في بيان الدخل المرحلي الموحد. ويتم تعديل احتياطي تحوطات  تحوطات التدفقات
  ما أقل.التدفقات النقدية إلى األرباح أو الخسائر التراكمية على أداة التحوط والتغير التراكمي في القيمة العادلة للبند المتحوط بشأنه، أيه

 
الفعال المتعلق بعقود العمالت األجنبية يتم االعتراف به كمصروفات أخرى، والجزء غير الفعال المتعلق بعقود السلع يتم إن الجزء غير 

  .اإليرادات أو المصروفات التشغيلية األخرىاالعتراف بخ ضمن 
 

جل في بيان الدخل الشامل المرحلي تقوم المجموعة بتصنيف الجزء الفوري للعقود اآلجلة فقط كأداة تحوط. ويتم االعتراف بالجزء اآل
  .احتياطي تكلفة التحوطالموحد، ويتم تجميعه في عنصر منفصل لحقوق الملكية تحت بند 

  
. إذا إن المبالغ المتراكمة في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد يتم معالجتها محاسبياً، على حسب طبيعة المعاملة المتحوط بشأنها المعنية

بند غير مالي، يتم حذف المبلغ المتراكم في حقوق الملكية من العنصر المنفصل لحقوق ب االعترافالمعاملة المتحوط بشأنها  نتج الحقاً عن
عديالً الملكية ويتم إدراجه في التكلفة المبدئية أو المبلغ المدرج اآلخر لبند الموجودات أو بند المطلوبات المتحوط بشأنه. وال يعتبر ذلك ت

للفترة. وينطبق ذلك أيضاً عندما تصبح المعاملة المتوقعة المتحوط  اإليرادات الشاملة األخرىضمن  االعتراف بهنيف ولن يتم عادة التصإل
 غير مالي فيما بعد التزاماً مؤكداً تنطبق عليها محاسبة التحوط بالقيمة العادلة. التزامغير مالي أو  ألصلبشأنها لبند 

 
تصنيف المبلغ المتراكم في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد إلى بيان الدخل  تتم إعادةقدية أخرى، بالنسبة ألي تحوطات تدفقات ن

  الموحد كتعديل إعادة تصنيف في نفس الفترة أو الفترات التي تؤثر خاللها التدفقات النقدية المتحوط بشأنها على األرباح أو الخسائر.
 

نقدية، يجب أن يظل المبلغ المتراكم في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد في اإليرادات وفي حالة توقف محاسبة تحوط التدفقات ال
بلغ الشاملة األخرى المتراكمة إذا كانت التدفقات النقدية المستقبلية المتحوط بشأنها ال تزال متوقعة الحدوث. وإال سيتم إعادة تصنيف الم

يف. وبعد التوقف، في حالة حدوث تدفقات نقدية متحوط بشأنها، فإن أي مبلغ متبقي في فوراً إلى بيان الدخل الموحد كتعديل إعادة تصن
  على حسب طبيعة المعاملة المعنية كما هو موضح أعاله. احتسابهالمتراكمة يجب  اإليرادات الشاملة األخرى

 
  تحوط صافي االستثمارات في عمليات خارجية

تم يكجزء من صافي االستثمار،  احتسابهتم يبما في ذلك تحوط البند النقدي الذي  إن تحوطات صافي االستثمار في عملية خارجية،
أرباح أو خسائر أداة التحوط المتعلقة بالجزء الفعال من التحوط ب االعترافبطريقة مماثلة لتحوطات التدفقات النقدية. ويتم  احتسابه

ر تتعلق بالجزء غير الفعال في بيان الدخل المرحلي الموحد. وعند أي أرباح أو خسائب االعتراف، في حين يتم إيرادات شاملة أخرىك
  استبعاد العملية الخارجية، يتم تحويل القيمة التراكمية ألي أرباح أو خسائر مدرجة ضمن حقوق الملكية إلى بيان الدخل المرحلي الموحد.

  
  خيار البيع على الحصص غير المسيطرة

 مبدئيااالعتراف حصص الشركة التابعة المحتفظ بها بواسطة حصص غير مسيطرة. ويتم لطي مالي عن خيار البيع الخ التزامينشأ 
يصبح مستحق الدفع بموجب الترتيب بالقيمة الحالية لمبلغ االسترداد مع إدراج قيد مقابل مباشرةً في حقوق الملكية. ويتم قد الذي بااللتزام 
  لبند المطلوبات في بيان الدخل المرحلي الموحد.التغييرات الالحقة على القيمة العادلة ب االعتراف

 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٢٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
   ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  
  الموجودات المالية

مالية بتاريخ المتاجرة، عند إجراء معاملة شراء أو بيع أصل  الموجودات المالية وإيقاف االعتراف بها كموجودات يتم االعتراف بجميع
مالي بموجب عقد تقتضي شروطه تسليم بند األصل المالي خالل إطار زمني محدد من قبل السوق المعني. يتم قياس الموجودات المالية 

ً بالتكلفة، زائداً تكاليف المعاملة، باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالق يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو من مبدئيا
اتير والتي ال خالل األرباح أو الخسائر والتي تم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة. إن الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم تصدر بها فو

ناءات التي يسمح بها المعيار بشأنها، يتم قياسها بسعر تشتمل على عنصر تمويل جوهري أو التي قامت المجموعة بتطبيق بعض االستث
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يتم الحقاً قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها  ١٥المعاملة المحدد بموجب المعيار رقم 

  بشكل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة.
  

ألدوات المالية التي يتم تداولها بنشاط في أسواق مالية منظمة يتم تحديدها بالرجوع إلى أسعار العطاءات المتداولة في إن القيمة العادلة ل
 السوق بالنسبة للموجودات وأسعار العرض بالنسبة للمطلوبات وذلك عند إقفال األعمال بتاريخ إعداد التقارير المالية. في حالة عدم توفر

  سوق، يتم الرجوع إلى عروض األسعار المعلنة لدى الوسطاء أو التّجار.أسعار متداولة في ال
  

لوديعة إن القيمة العادلة للسعر المتغير والودائع القصيرة في المؤسسات االئتمانية هي القيمة الدفترية لها. إن القيمة الدفترية هي تكلفة ا
ئد ثابتة يتم تقديرها باستخدام أساليب التدفقات النقدية المخصومة. تخصم التدفقات والفائدة المستحقة. إن القيمة العادلة للودائع التي تحمل فوا

  النقدية المتوقعة بأسعار السوق الحالية لألدوات المشابهة بتاريخ إعداد التقارير المالية.
  

  تصنيف الموجودات المالية
ات النقدية التعاقدية للموجودات المالية ونموذج أعمال يعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خصائص التدفق

المجموعة إلدارة هذه الموجودات. لكي يتم تصنيف الموجودات المالية وقياسها بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل اإليرادات 
بلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم. الشاملة األخرى، يجب أن تنتج عنها التدفقات النقدية التي هي فقط عبارة عن دفعات الم

  يشار إلى هذا التقييم باسم اختبار دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم، ويتم إجراؤه على مستوى األداة.
  

وينطبق عليها تعريف "حقوق الملكية"  ألغراض تصنيف الموجودات المالية، تعد األداة المالية "أداة حقوق ملكية" إذا كانت غير مشتقة
األدوات المالية: العرض) باستثناء بعض األدوات القابلة للبيع غير المشتقة  – ٣٢للُمصِدر (بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  المعروضة كحقوق ملكية من قبل الُمصِدر. إن جميع الموجودات المالية غير المشتقة األخرى هي "أدوات دين".
  
  ستثمارات حقوق الملكيةا

من إن جميع الموجودات المالية التي تعد استثمارات حقوق الملكية يتم قياسها بالقيمة العادلة إما من خالل اإليرادات الشاملة األخرى أو 
من المعايير الدولية  ٩خالل األرباح أو الخسائر. يعتبر هذا خيار غير قابل لإللغاء اتخذته المجموعة عند التطبيق المبكر للمعيار رقم 

المرحلة األولى أو سوف تتخذ هذا القرار عند االستحواذ الحق الستثمارات حقوق الملكية إال إذا كانت  –إلعداد التقارير المالية 
األرباح أو  إن .ادلة من خالل األرباح أو الخسائراستثمارات حقوق الملكية محتفظ بها للمتاجرة، ففي هذه الحالة يجب أن تقاس بالقيمة الع

الخسائر من استبعاد استثمارات حقوق الملكية ال يتم تدويرها. يتم تسجيل إن إيرادات توزيعات األرباح لجميع استثمارات حقوق الملكية 
رداد من خالل بيان الدخل الموحد عند ثبوت الحق في الدفعة الخاصة بها، باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه المبالغ المحصلة كاست

جزء من تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة يتم تسجيل هذه األرباح ضمن اإليرادات الشاملة األخرى. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة 
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة.

  
الملكية بشكٍل غير قابل لإللغاء كموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من خالل اختارت المجموعة تصنيف استثماراتها في حقوق 

  اإليرادات الشاملة األخرى.
  

  أدوات الدين
فة المطفأة يتم قياس أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إال إذا كانت مصنفة بالتكلفة المطفأة. يتم تصنيفها بالتكل

  ذا:فقط إ
  

 تم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ باألصل لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية و 
  إذا كانت الشروط التعاقدية ألداة الدين ينتج عنها تدفقات نقدية، بتواريخ محددة، تقتصر على دفعات المبلغ األساسي والفائدة على

 المبلغ األساسي القائم.
  

 النقد وما يعادله
لغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة المصرفية والودائع القصيرة األجل ذات استحقاق 

  أصلي ثالثة أشهر أو أقل، صافية من السحوبات المصرفية على المكشوف القائمة.
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  ابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (ت
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢
  

  الموجودات المالية (تابع)
  

  الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم تصدر بها فواتير 
ً خسائر االئتمان المتوقعة . عندما يصبح الذمم المدينة التجارية غير قابلة يتم بيان الذمم المدينة التجارية بقيمة الفاتورة األصلية ناقصا

ً والتي تم شطبها في وقت سابق، يتم  للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص الديون المشكوك في تحصيلها. إن المبالغ المحصلة الحقا
  تحويلها إلى بيان الدخل المرحلي الموحد.

  
يخ التقرير، بموجب شروط االتفاقيات، على أنها ذمم مدينة لم يصدر بها تستحق الخدمات المقدمة ولكن لم يصدر فواتير بشأنها في تار

 فواتير.
  

  استثمارات الوكالة
تحتفظ المجموعة بترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لدى مؤسسات مالية إسالمية معروفة باسم "استثمارات الوكالة"، وهي 

ل) بموجبها بتقديم مبلغ مالي معين (رأسمال الوكالة) إلى الطرف الوكيل (الوكيل) عبارة ترتيبات وكالة يقوم الطرف األصيل (الم وّكِ
نظير الخدمات التي  وكيل الحصول على أتعاب ثابتة (أتعاب الوكالة)لالستثمارها بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. يحق ل

كحوافز. يلزم أن يرد الوكيل للوكيل لمتوقعة، يجوز للموكل منح تلك الزيادة إذا حقق الوكيل عائدات أعلى من األرباح او يقدمها للموكل
المبلغ الُمستثمر في حالة ارتكابه أي تقاعس أو إهمال أو انتهاك أي شرط من شروط وأحكام الوكالة. يتم تسجيل استثمارات الوكالة 

 كموجودات مالية مسجلة بالتكلفة المطفأة.
  

 األجنبيةأرباح وخسائر صرف العمالت 
نهاية فترة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المالية المقّومة بعمالت أجنبية بتلك العمالت األجنبية ويتم تحويلها بالسعر الفوري السائد في 

بنود صرف العمالت األجنبية جزًءا من أرباح أو خسائر قيمتها العادلة. بالنسبة للموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة  التقرير. تشكل
من خالل األرباح أو الخسائر، يتم االعتراف ببنود صرف العمالت األجنبية في بيان الدخل المرحلي الموحد. بالنسبة للموجودات المالية 

العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى، يتم االعتراف بأي بند من بنود صرف العمالت األجنبية في بيان الدخل  المصنفة بالقيمة
ت الشامل المرحلي الموحد. بالنسبة ألدوات الدين بالعمالت األجنبية المصنفة بالتكلفة المطفأة، فإنه يتم تحديد أرباح وخسائر صرف العمال

التكلفة المطفأة لبند الموجودات ويتم االعتراف بعها ضمن بند "األرباح والخسائر األخرى" في بيان الدخل المرحلي  األجنبية استناداً إلى
  الموحد.

  
  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية

  بق) عندما:يتم إيقاف االعتراف باألصل المالي (أو جزء من األصل المالي، أو جزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة، حيثما ينط
  
 تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من األصل، أو  
  تحتفظ المجموعة بالحق في الحصول على التدفقات النقدية من األصل، ولكنها تحملت التزام دفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل

 دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب تمرير؛ و
 حقوقها للحصول على التدفقات النقدية من األصل من خالل إما: تقوم المجموعة بتحويل 

  تحول المجموعة جميع المخاطر والمزايا المتعلقة باألصل، أو  - 
عدم قيام المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بجميع المخاطر والمزايا المتعلقة األصل بصورة فعلية، إال أنها قامت بتحويل السيطرة   - 

  على األصل.
  
بتقييم ما إذا وإلى قوم المجموعة بتحويل حقوقها في الحصول على تدفقات نقدية من أصل ما أو أبرمت ترتيب تمرير، فإنها تقوم عندما ت

ً بتحويل أو االحتفاظ بكافة  مخاطر وامتيازات األصل كما لم تقم أي مدى قد احتفظت بمخاطر وامتيازات الملكية. في حال لم تقم فعليا
مدى استمرار ارتباط المجموعة. يتم قياس االرتباط لى األصل، تواصل المجموعة االعتراف باألصل المحول إلى بتحويل السيطرة ع

قيمة للثمن الذي يتعين على الشركة دفعه، المستمر الذي يأخذ شكل ضمان على األصل المحول بالقيمة الدفترية األًصلية لألصل وأقصى 
  أيهما أقل.
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  المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  
  الموجودات المالية (تابع)

  
  (تابع)االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

  
  االنخفاض في قيمة الموجودات المالية 

ئر االئتمان المتوقعة لكافة أدوات الدين غير المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو تقوم المجموعة باالعتراف بمخصص خسا
لتي تتوقع الخسائر. تستند خسائر االئتمان المتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة وفقًا للعقد وجميع التدفقات النقدية ا

  جز بعد ذلك بتقريب سعر الفائدة الفعلي األصلي لبند الموجودات.المجموعة استالمها. ويتم خصم الع
  

ة يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبة لتعرضات االئتمان التي لم يكن بها زيادة جوهرية في المخاطر االئتماني
سائر االئتمانية التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خالل منذ االعتراف المبدئي، يتم تكوين مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة عن الخ

شهراً). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي حدث لها زيادة جوهرية  ١٢األشهر االثني عشر المقبلة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل 
الئتمانية المتوقعة على مدى العمر المتبقي للتعرض، في المخاطر االئتمانية منذ االعتراف المبدئي، يلزم وجود مخصص خسارة للخسائر ا
  بغض النظر عن توقيت التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر االنتاجي).

  
ة في بالنسبة للذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير والذمم المدينة األخرى، تقوم المجموعة بتطبيق منهجية مبسط

حساب خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر االستخدام. وقد وضعت المجموعة مصفوفة 
يتم  مخصصات بناًء على الخبرة السابقة لخسائر االئتمان للمجموعة، وتم تسويتها للعوامل المستقبلية الخاصة بالمدينين والبيئة االقتصادية.

  االئتمان المتوقعة في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد. االعتراف بخسائر
 قد تعتبر المجموعة أيضاً بند الموجودات المالي متخلف عن السداد عندما تشير المعلومات الداخلية أو الخارجية إلى أنه من غير المحتمل

ات ائتمانية تحتفظ بها المجموعة. يتم شطب بند أن تحصل المجموعة على المبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسين
  الموجودات المالي عندما ال تكون هناك توقعات استرداد معقولة للتدفقات النقدية التعاقدية.

  
بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم تخفيض القيمة الدفترية باستخدام حساب أحد المخصصات ويتم االعتراف بمبلغ 
 ً  الخسائر في بيان الدخل المرحلي الموحد. استمر استحقاق إيرادات الفوائد للموجودات المالية على القيمة الدفترية المخفضة وتستحق وفقا

لسعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية بغرض قياس الخسائر من االنخفاض في القيمة. تم تسجيل إيرادات الفوائد 
  الموحد.ن إيرادات التمويل في بيان الدخل المرحلي كجزء م

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

ما قد تعرض تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بإجراء تقييم للموجودات غير المالية، لتحديد ما إذا كان هناك مؤشرات تشير إلى أن أصل 
فإن الشركة تقوم بتقدير قيمة دما يتطلب إجراء تقييم سنوي لالنخفاض في القيمة النخفاض القيمة. وفي حال وجود هذه المؤشرات، أو عن

للوحدات المنتجة للنقد ناقصاً تكاليف البيع وقيمته األصل القابلة لالسترداد. تتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو 
إنتاج األصل تدفقات نقدية داخلة والتي تكون مستقلة بشكل كبير دة، إال في حال عدم من االستخدام أيهما أعلى، وتحدد لكل أصل على ح

الموجودات. عندما تزيد القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة عن التدفقات النقدية من الموجودات األخرى أو مجموعة 
عند تحديد القيمة من  نخفاض القيمة ويتم تخفيض قيمته لتساوي القيمة القابلة لالسترداد. تعرض الالقابلة لالسترداد، يتم اعتبار األصل أنه 

تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة للقيمة الحالية باستخدام معدالت خصم تعكس 
يتم استخدام نماذج تقييم مناسبة. يعزز هذه العمليات د تحديد القيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع، للمال والمخاطر المتعلقة بالموجودات. عن

  المحاسبية مضاعفات التقييم أو أسعار األسهم المدرجة لشركات تداول عام أو عوامل القيمة العادلة األخرى المتاحة.
  

المصاريف التي تتناسب مع ة ضمن بيان الدخل المرحلي الموحد ضمن بنود يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة من العمليات المستمر
  آلية األصل الذي تعرض النخفاض القيمة. 

  
 بالنسبة للموجودات خالف الشهرة التجارية، يتم بتاريخ كل تقرير إجراء تقييم لتحديد فيما إذا كان هناك مؤشرات تفيد بأن خسائر انخفاض

تعد قائمة، أو انخفضت. في حال وجود هذه المؤشرات، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل اً لم القيمة الُمعترف بها سابق
ً فقط عند إجراء تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد أو الوحدة  قيمة الُمنتجة للنقد. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة الُمعترف بها سابقا

لألصل قيمته القابلة رداد منذ آخر اعتراف بخسائر انخفاض القيمة. يتم تحديد العكس بحيث ال تتجاوز القيمة الدفترية األصل القابلة لالست
يتم االعتراف بخسائر انخفاض لالسترداد، وال تتجاوز كذلك القيمة الدفترية التي كان ليتم تحديدها، صافية من االستهالك، في حال لم 

  بقة. يتم االعتراف بالعكس ضمن بيان الدخل المرحلي الموحد. القيمة في السنوات السا
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  عةالمطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجمو
ً لجوهر االتفاقيات التعاقدية. يتم تصنيف  يتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كأدوات حقوق ملكية وفقا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  ٩المطلوبات المالية ضمن نطاق المعيار رقم 
  و الخسائر أو قروض وسلفيات أو أدوات مشتقة حسبما يكون مناسباً. تحدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالية عند االعتراف المبدئي.أ

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  تير بشأنها أم ال.يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل مقابل بضائع أو خدمات حصلت عليها المجموعة، سواء صدر فوا
  

  التزامات عقود اإليجار
ب في تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المجموعة باالعتراف بالتزامات عقود اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار التي يتوج

ابتة جوهرية) ناقصاً أية حوافز إيجار سدادها على مدى فترة عقد اإليجار. تتضمن دفعات عقد اإليجار دفعات ثابتة (بما في ذلك دفعات ث
ات مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على المؤشر أو المعدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتشمل دفع

ً سعر الممارسة لخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة ودفع غرامات إنه اء عقد اإليجار، إذا كانت مدة اإليجار أيضا
اإليجار تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتم تثبيت دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل كمصروف في 

  الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى أداء الدفعات.
  

إليجار، تستخدم المجموعة نسبة االقتراض المتزايدة في تاريخ بدء عقد اإليجار إذا كان سعر عند احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد ا
الفائدة  الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء العقد، تتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار لتعكس ازدياد

ك، تتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة وتخفيض دفعات اإليجار. باإلضافة إلى ذل
  عقد اإليجار أو تغيير في دفعات عقد اإليجار الثابتة والجوهرية أو تغيير في التقييم لشراء األصل ذو الصلة.

  
  القروض والسلفيات

  عادلة مقابل المبلغ المقبوض ناقصاً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة.يتم االعتراف بالقروض ألجل مبدئياً بالقيمة ال
  

ً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الف علي. بعد االعتراف المبدئي، يتم قياس القروض والسلفيات التي يترتب عليها فوائد الحقا
  حلي الموحد عندما يتم شطب المطلوبات وكذلك من خالل عملية اإلطفاء.يتم االعتراف باألرباح والخسائر في بيان الدخل الشامل المر

  
  الصكوك

يتم بيان الصكوك بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي. يتم احتساب األرباح المنسوبة للصكوك من خالل تطبيق معدل 
  إضافة أي فرق في األرباح الموزعة إلى القيمة العادلة للصكوك. الربح السائد في السوق في تاريخ اإلصدار، ألدوات صكوك مماثلة ويتم

  
  المطلوبات المالية األخرى

دام طريقة يتم قياس المطلوبات المالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعامالت ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخ
  مصروفات الفائدة على أساس العائد الفعلي.سعر الفائدة الفعلي، ويتم االعتراف ب

  
إن طريقة سعر الفائدة الفعلي هي طريقة احتساب التكلفة المطفأة لبند مطلوبات مالية وتخصيص مصروفات الفائدة على مدى الفترة 

عمر المقدر لبند المطلوبات المالية، المعنية. إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي يخصم به الدفعات النقدية المستقبلية المقدرة من خالل ال
  أو، عندما يكون مناسباً، فترة أقصر.

  
  إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية

ة تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما، وفقط عندما، يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو إلغائها أو انتهاء فتر
دال التزام مالي بآخر من نفس المقرض على أساس بنود مختلفة بشكل جوهري، أو أن تكون شروط االلتزام صالحيتها. عندما يتم استب

  الحالي قد تم تعديلها بشكل جوهري، عندها يتم االعتراف بالفرق في القيمة الدفترية المعنية في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد.
  

  مقاصة األدوات المالية
ات المالية والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي المرحلي الموحد فقط عندما، يكون تتم مقاصة الموجود

تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات للمجموعة حق قانوني قابل للنفاذ بمقاصة المبالغ وتنوي إجراء تسوية على أساس صافي المبلغ أو 
  .بصورة متزامنة

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٢٧ 

  ل البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)إيضاحات حو
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  

  دمج األعمال والشهرة التجارية
الثمن المحول ا إجمالي تقوم المجموعة باحتساب عمليات دمج األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس تكلفة االستحواذ على أنه

عليها. تختار المجموعة عند كل المقاس بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ باإلضافة إلى أي حصص غير مسيطرة في الشركة المستحوذ 
ة أو بالحصة في صافي موجودات الشركعملية دمج قياس الحصص غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها إما بالقيمة العادلة 

  كمصروفات. المستحوذ عليها القابلة للتحديد. يتم تحميل تكاليف االستحواذ 
  

وتخصيص مناسب عندما تستحوذ المجموعة على شركة ما، فإنها تقوم بتقييم الموجودات والمطلوبات المالية المفترضة إلجراء تصنيف 
ً للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية والظروف السائدة في تا فصل المشتقات الضمنية في العقود ريخ االستحواذ. ويتضمن ذلك وفقا

  األساسية من قبل الشركة المستحوذ عليها. 
  

ً من حقوق الملكية بالقيمة العادلة في تاريخ  االستحواذ عندما يتم دمج األعمال على مراحل، تتم إعادة قياس أي حصة محتفظ بها مسبقا
سوف يتم االعتراف بالثمن المحتمل تحويله من قبل ناتجة ضمن بيان الدخل المرحلي الموحد.  ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر

بر الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. سوف يتم االعتراف بالتغيرات الالحقة للقيمة العادلة للثمن المحتمل الذي يعت
ير الدولية إلعداد التقارير المالية: "األدوات المالية" في بيان الدخل الشامل المرحلي الموحد. من المعاي ٩أصل أو التزام وفقاً للمعيار رقم 

  ، ال يجوز إعادة قياسه حتى تتم تسويته بالكامل في حقوق الملكية.ملكيةإذا كان يتم تصنيف الثمن المحتمل على أنه حقوق 
  

عن  غير المسيطرةفي الزيادة في إجمالي الثمن المحول والمبلغ المعترف به للحصص  يتم مبدئياً قياس الشهرة التجارية بالتكلفة التي تتمثل
القابلة للتحديد. إذا كان الثمن أقل من المستحوذ عليها والمطلوبات المفترضة القيمة العادلة للموجودات الملموسة وغير الملموسة  صافي

. بعد الموحدة المستحوذ عليها، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان الدخل المرحلي القيمة العادلة لصافي الموجودات الخاصة بالشركة التابع
انخفاض القيمة، يتم توزيع االعتراف المبدئي، يتم قياس الشهرة التجارية بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة. لغرض اختبار 

وحدة من الوحدات المنتجة للنقد لدى باراً من تاريخ االستحواذ إلى كل الشهرة التجارية المستحوذ عليها في عملية دمج األعمال اعت
تخصيص الموجودات والمطلوبات األخرى لتلك التي من المتوقع أن تستفيد من عملية الدمج، بصرف النظر عما إذا قد تم  المجموعة
  الوحدات. 

  
يتم إدراج الشهرة زء من تلك العمليات التي تنطوي على الوحدة المعنية، عندما تشكل الشهرة جزًءا من الوحدة المنتجة للنقد وتم استبعاد ج

استبعاد العملية. يتم قياس الشهرة التجارية المرتبطة بالعملية المستبعدة ضمن القيمة الدفترية للعملية عند تحديد األرباح أو الخسائر من 
  من الوحدة المنتجة للنقد. ملية المستبعدة والجزء المحتفظ به المستبعدة في هذه الحالة استناداً إلى القيمة المتعلقة بالع

  
نخفاض القيمة في تاريخ التقرير عندما تشير الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تعرضها التخضع الشهرة التجارية بصورة سنوية الختبار 

  تكون تعرضت النخفاض القيمة.
  

الشهرة  لها التي تنتميمن الوحدات المنتجة للنقد الل تقييم القيمة القابلة لالسترداد لكل وحدة يتم تحديد انخفاض قيمة الشهرة التجارية من خ
من التجارية. عندما يكون المبلغ القابل لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية، يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ض

  س خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة التجارية في فترات مستقبلية.بيان الدخل المرحلي الموحد. ال يمكن عك
  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تابع)  ٤- ٢

  
  قياس القيمة العادلة

  المالية مثل االستثمار في األوراق المالية وعقود التحوط بالقيمة العادلة في كل تاريخ تقرير.تقوم المجموعة بقياس األدوات 
  

في السوق بتاريخ تتمثل القيمة العادلة في السعر الذي سيتم قبضه لبيع أصل ما أو دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين 
بأن معاملة بيع أصل ما أو تحويل التزام ما يتم إما في السوق الرئيسية لألصل أو االلتزام ى افتراض القياس. يستند قياس القيمة العادلة عل
  أو أفضل سوق لألصل أو االلتزام. 

  
التي سيستخدمها المشاركين في السوق عند تسعير األصل أو االلتزام،  االفتراضات لألصل أو االلتزام باستخدامقياس القيمة العادلة  يتم

  . المشاركين في السوق يتصرفون على أساس مصلحتهم االقتصاديةأساس أن على 
  

باستخدام إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية يأخذ بعين االعتبار قدرة المشارك في السوق على تحقيق مزايا اقتصادية 
الموجودات بأعلى وأفضل الذي سوف يستخدم ولسوق الموجودات بأعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى مشارك آخر في ا

  استخدام لها.
  

  بالنسبة لالستثمارات المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى أسعار الطلب المدرجة في السوق.
  

باستخدام معدالت الفائدة لبنود ذات شروط يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل فائدة استناداً إلى التدفقات النقدية المخصومة 
  وخصائص ائتمانية مماثلة.

  
لى بالنسبة الستثمارات حقوق الملكية غير المدرجة، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو ترتكز ع

  التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة.
  

  عقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بالرجوع إلى أسعار الصرف لعقود آجلة قائمة ذات استحقاق مماثل.يتم احتساب القيمة العادلة ل
  

  يتم تحديد القيمة العدلة لعقود مقايضة أسعار الفائدة بالرجوع إلى القيمة السوقية ألدوات مماثلة.
  

تزيد من استخدام ات الكافية لها لقياس القيمة العادلة، والتي تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف وحيث تتوفر البيان
  المدخالت الملحوظة ذات العالقة وتقلل من استخدام المدخالت غير الملحوظة. 

  
قيمة النظام المتدرج لليتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي يتم قياس قيمتها العادلة أو اإلفصاح عنها في البيانات المالية ضمن 

  العادلة ككل: العادلة، ويتم بيانها كما يلي استناداً إلى المدخالت الجوهرية األقل أهمية بالنسبة لقياس القيمة 
  
  قياسات القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة للموجودات والمطلوبات ١المستوى :

 المتطابقة؛
  والتي يمكن  ١يمة العادلة المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في المستوى : قياسات الق٢المستوى

 مالحظتها للموجودات والمطلوبات أما بصورة مباشرة (كاألسعار) أو بطريقة غير مباشرة (مشتقة من األسعار)؛ و
  تي تتضمن مدخالت للموجودات أو المطلوبات والتي ال تستند إلى : قياسات القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم وال٣المستوى

 ملحوظة). الملحوظة (مدخالت غير بيانات السوق
  

بخصوص الموجودات والمطلوبات التي يتم االعتراف بها في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بصورة متكررة، تحدد المجموعة 
ن مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة من خالل إعادة تقييم التصنيف في نهاية كل فترة إلعداد كانت التحويالت قد تمت بيما إذا 

  التقارير. 
  

ومخاطر األصل لغرض اإلفصاح عن القيمة العادلة، قامت المجموعة بتحديد مستويات الموجودات والمطلوبات وفقاً للطبيعة وخصائص 
  للقيمة العادلة كما تم توضيحه أعاله.أو االلتزام ومستوى النظام المتدرج 

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 
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  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  

  معلومات عن القطاعات  ٣
  

مصادر وتقييم األداء. يتم تقييم تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لقطاعات أعمالها بشكل منفصل لغرض اتخاذ القرارات بشأن توزيع ال
لمالية أداء القطاعات استناداً إلى األرباح أو الخسائر التشغيلية ويتم قياسها بصورة متسقة مع األرباح أو الخسائر التشغيلية في البيانات ا

  المرحلية الموجزة الموحدة. 
  

  قطاعات األعمال
رئيسية لألعمال، وهي، القطاع العقاري (تطوير وبيع الوحدات السكنية في  ألغراض اإلدارة، يتم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات

المجمعات والفيالت والوحدات التجارية وقطع األراضي) والتأجير واألنشطة ذات صلة (تطوير وتأجير وإدارة مراكز التسوق والتجزئة 
دق والشقق الفندقية واألنشطة الترفيهية). إن القطاعات األخرى والمساحات التجارية والسكنية) والضيافة (تطوير وامتالك و/أو إدارة الفنا

من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٨تشتمل على األعمال التي ال تفي بمفردها بمتطلبات معيار التقارير القطاعية حسب المعيار رقم 
  والمرافق واالستثمارات في شركات الخدمات المالية.المالية "القطاعات التشغيلية". تتمثل هذه األعمال في خدمات إدارة العقارات 

  

إن اإليرادات المحققة من مصادر غير بيع العقارات وأنشطة التأجير األنشطة ذات صلة والضيافة يتم إدراجها ضمن اإليرادات التشغيلية 
  األخرى.

  

  القطاعات الجغرافية
ت العربية المتحدة في أعمال تطوير عدد من المشاريع التي سيكون لها تأثير تعمل المجموعة حالياً في عدد من البلدان خارج دولة اإلمارا

جوهري على نتائج المجموعة. يشتمل القطاع المحلي على أنشطة األعمال والعمليات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، بينما يشتمل 
  .)مبيعات التصديرتضمنة م( ربية المتحدةالقطاع الدولي على أنشطة األعمال والعمليات خارج دولة اإلمارات الع

  

  قطاعات األعمال
  

تشتمل الجداول التالية على معلومات عن اإليرادات واألرباح وبعض الموجودات والمطلوبات بخصوص قطاعات األعمال لفترتي الستة 
لخاصة بقطاعات األعمال . يتم عرض الموجودات والمطلوبات ا٢٠١٩يونيو  ٣٠و ٢٠٢٠يونيو  ٣٠أشهر والثالثة أشهر المنتهيتين في 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 
        التأجير واألنشطة     
  اإلجمالي  أخرى  الضيافة  ذات صلة  العقارات  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

            :٢٠٢٠يونيو  ٣٠ في المنتهية أشهر الستة فترة
            اإليرادات

            خارجيين اإليرادات من عمالء
  ٥٫٩٨٤٫٧٤٣  -  -  -  ٥٫٩٨٤٫٧٤٣  على مدى فترة زمنية -  
  ٣٫٠٤٧٫٥٠٢  -  ٣٧٧٫٦٣١  ١٫٩٧٠٫٢٨٢  ٦٩٩٫٥٨٩  وقت محدد / إيرادات اإليجار -
   ------------- ------------------------ ------ ----------   ------------- ------------------------ ------ ----------   ------------- -- ---------------------- ------ ----------   ------------- ------------------------ ------ ----------   ------------- ------------------------ ------ ----------  

  ٩٫٠٣٢٫٢٤٥  -  ٣٧٧٫٦٣١  ١٫٩٧٠٫٢٨٢  ٦٫٦٨٤٫٣٣٢  
  ======================  =====================  =====================  =======================  =======================  

            النتائج
األرباح قبل الضريبة، قبل انخفاض القيمة / 

  ٣٬٩١٣٬٧٥٥ ٢٬١٥٣٬٨٨٨  )٥٢٬٤٨١(   ٤٧٩٬٦٣٧   ١٬٣٣٢٬٧١١  (أ) و(ب) التخفيض
  ======================  =====================  =====================  =======================    
            

  )١٫٢١٤٫٥٣٦(  -  )١٤٦٫٩٢٠(  )٤٠٤٫٠٣٠(  )٦٦٣٫٥٨٦(  التخفيضانخفاض القيمة / 
  ====================  ======================  =====================  =======================    

            
            
            

يع ومصروفات عمومية وإدارية (أ) مصروفات ب

  )٤٤٧٫١٦٥(          غير مخصصة
  )٨٧٫٥٤١(          (ب) تكلفة تمويل غير مخصصة، صافي

           ------------- -------------------------- ------ ----------  

  ٢٫١٦٤٫٥١٣          أرباح الفترة قبل الضريبة
          ==================  

            معلومات أخرى عن القطاعات
            مصروفات رأسمالية

 (ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية

  ٢٬١٥٩٬٦١٠ ١٦٩٬٤٦٠  ٢٠٦٬٣٣١  ١٬٠٩٣٬٩٣٦  ٦٨٩٬٨٨٣  )وموجودات حق االستخدام
  ==================  ======================  ==================  ==================  =======================  

            االستهالك
تلكات وآالت ومعدات وموجودات حق (مم

  ٧١٧٬١٧٤  ٤٦٬٧٣٥  ١٦٩٬٧٧٥  ٣٥٤٬٤٠٨  ١٤٦٬٢٥٦  االستخدام وعقارات استثمارية)
  ==================  =====================  ======================  ===================  =======================  



وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٣٠ 

  الموجزة الموحدة (تابع) إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  معلومات عن القطاعات (تابع)  ٣
  قطاعات األعمال (تابع)

  العقارات 
التأجير واألنشطة 

  اإلجمالي  أخرى  الضيافة  ذات الصلة 
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

  :٢٠٢٠ يونيو ٣٠ في المنتهية أشهر الثالثة فترة
  اإليرادات

  اإليرادات من عمالء خارجيين
  ٢٫٢٩٨٫٧٥٣  --  -  ٢٫٢٩٨٫٧٥٣  على مدى فترة زمنية -
  ٩٠٦٫٣٣٤-  ٤٧٫٦٥٨  ٦٨١٫٨٥٨  ١٧٦٫٨١٨  وقت محدد / إيرادات اإليجار -

 -------------- -- ---------   -----------------------   -----------------------   ------- ----------------  ------- - ------------------ 

٣٫٢٠٥٫٠٨٧-  ٤٧٫٦٥٨  ٦٨١٫٨٥٨  ٢٫٤٧٥٫٥٧١  
=====================  ======================  =====================  =======================  ===========================  

  النتائج

فاض األرباح قبل الضريبة، (أ) و(ب) قبل انخ

  ٢٬٦١٥٬٧٣٦  ٢٬٢٨٠٬٣٠٢  )١١٧٬٧٧٩(  )٧٦٬٦٩٥( ٥٢٩٬٩٠٨  التخفيضالقيمة / 
=====================  ==================  =====================  =======================  

  )١٫٢١٤٫٥٣٦(-)١٤٦٫٩٢٠(  )٤٠٤٫٠٣٠(  )٦٦٣٫٥٨٦(  التخفيضانخفاض القيمة / 
=====================  ======================  =====================  =======================  

(أ) مصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية 
  )٣١٩٫٥٢٦(  غير مخصصة

  )٥٧٫٣٠٥(          (ب) تكلفة تمويل غير مخصصة، صافي
          -----------------------------  

  ١٫٠٢٤٫٣٦٩          فترة قبل الضريبةأرباح ال
         ===========  

        

  العقارات
التأجير واألنشطة 

  اإلجمالي  أخرى  الضيافة  ذات الصلة 
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

          الموجودات والمطلوبات
          ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  ١٢٢٫٥٥٢٫٨٤٦  ٢٫٧٩٨٫٩٧١  ٨٫٠٣٧٫٥٢٦  ٢٧٫٩٣٦٫٩٩٩  ٨٣٫٧٧٩٫٣٥٠  موجودات القطاع
=====================  ======================  =====================  ====================  ===========================  

  ٥٧٫٦٨٧٫٠١٢  ٤٠٥٫٩٢٥  ٢٫٢٦٢٫٥٣٨  ٧٫٩٦٠٫١٤٩  ٤٧٫٠٥٨٫٤٠٠  مطلوبات القطاع
=====================  ======================  =====================  ======================  ===========================  

          :٢٠١٩يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في 

  اإليرادات 
        

          اإليرادات من عمالء خارجيين

  ٧٫٠٩٣٫٨٣٥  -  -  -  ٧٫٠٩٣٫٨٣٥  على مدى فترة زمنية -

  ٤٫٤٧٤٫٧٦٣  -  ٦٧٧٫٨٦٥  ٢٫٨٦٦٫٩٩٣  ٩٢٩٫٩٠٥  اروقت محدد / إيرادات اإليج -

 --------------------------  --------------------------  --------------------------  ------------------------- --------------------------

١١٫٥٦٨٫٥٩٨-  ٦٧٧٫٨٦٥  ٢٫٨٦٦٫٩٩٣  ٨٫٠٢٣٫٧٤٠  

=====================  ======================  =====================  =====================
  
============================  

  النتائج
  ٤٫٤٥٨٫٣٦٠  )١٣٫١٥٣(  ١٩٠٫٧٠٢  ١٫٥١٦٫٩٣٥  ٢٫٧٦٣٫٨٧٦  األرباح / (الخسائر) قبل الضريبة قبل (أ) و(ب)

=====================  ======================  =====================  =====================  

(أ) مصروفات بيع ومصروفات عمومية وإدارية 

  )٣٠٨٫٣٧٢(  غير مخصصة

  )٢٩٫٨٣٢(  (ب) تكلفة تمويل غير مخصصة، صافي
 -----------------------------  

  ٤٫١٢٠٫١٥٦  أرباح الفترة قبل الضريبة
======================  

  معلومات أخرى عن القطاع
  مصروفات رأسمالية

(ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية 
  ٢٬٤٦٦٬١٢٢  ٧٢٬٦٥٠  ٧١٤٬٢٧٩  ١٬٦٢٤٬٥٦١  ٥٤٬٦٣٢  وموجودات حق االستخدام)

=====================  ======================  =====================  =====================  ===========================  

  االستهالك
(ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات حق االستخدام 

  ٦٠٨٫١٦٨  ٣٨٫٥١١  ١٢٠٫٠٩٨  ٣٣٧٫٥٧٢  ١١١٫٩٨٧  وعقارات استثمارية)
=====================  ======================  =====================  =====================  ===========================  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  معلومات عن القطاعات (تابع)  ٣

  

        التأجير واألنشطة     
  اإلجمالي  أخرى  الضيافة  ذات صلة  العقارات  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

           :٢٠١٩يونيو  ٣٠ أشهر المنتهية في الثالثةفترة 
            

            اإليرادات
            اإليرادات من عمالء خارجيين

  ٣٫٣٩٢٫٢٦٨  -  -  -  ٣٫٣٩٢٫٢٦٨  على مدى فترة زمنية -  

  ٢٫٢٨٢٫٤٢١  -  ٢٩٠٫١٢٩  ١٫٤٤١٫٦٥٦  ٥٥٠٫٦٣٦  وقت محدد / إيرادات اإليجار -

   --------------------------  -- -------------------------  --------------------------  --------------------------  -------------------------- 

  ٥٫٦٧٤٫٦٨٩  -  ٢٩٠٫١٢٩  ١٫٤٤١٫٦٥٦  ٣٫٩٤٢٫٩٠٤  

  ============ ============ ============ ============ ============ 

            النتائج
  ١٫٩٢٤٫٣٨٢  ٢٣٫٢٥٣  )١٥٫٥٧٨(  ٧١٠٫١٤٦  ١٫٢٠٦٫٥٦١  أ) و(ب)األرباح قبل الضريبة قبل (

  ============ ============ ============ ============ ============ 
(أ) مصروفات بيع ومصروفات عمومية 

  )٩١٫٢٧٤(          وإدارية غير مخصصة
  )٧٫٤٤٦(          (ب) تكلفة تمويل غير مخصصة، صافي

           ------- ---- --------------  
  ١٫٨٢٥٫٦٦٢          يبةأرباح الفترة قبل الضر

          ===========  
            الموجودات والمطلوبات

            مدققة)( ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ١١٦٫٨٧٠٫٤٠٤  ٣٫٠٥٤٫٣٧٦  ٨٫٠٢٢٫٢٨٨  ٢٥٫٦٢١٫١١١  ٨٠٫١٧٢٫٦٢٩  موجودات القطاع

  ============ ============ ============ ============ ============ 

  ٥٣٫٤٢٠٫٩٨١  ٣٣٨٫٠٨٣  ١٫٩٨٥٫٣٨٥  ٦٫٤١١٫١١١  ٤٤٫٦٨٦٫٤٠٢  مطلوبات القطاع

  ============ ============ ============ ============ ============ 

  
  القطاعات الجغرافية

  
يونيو  ٣٠و ٢٠٢٠يونيو  ٣٠تشتمل الجداول التالية على اإليرادات ومعلومات أخرى عن القطاع لفترتي الستة أشهر والثالثة أشهر المنتهيتين في 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠يونيو  ٣٠. تم عرض بعض المعلومات عن الموجودات للقطاعات الجغرافية كما في ٢٠١٩
  

  اإلجمالي  دولي  محلي 
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        :٢٠٢٠يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في 
        

        اإليرادات
        اإليرادات من عمالء خارجيين

  ٥٫٩٨٤٫٧٤٣  ١٫١١٢٫٣٤٤  ٤٫٨٧٢٫٣٩٩  على مدى فترة زمنية -  

  ٣٫٠٤٧٫٥٠٢  ١٫٢١٢٫١٣٣  ١٫٨٣٥٫٣٦٩  وقت محدد / إيرادات اإليجار -

   --------------------------  --------------------------  -------------------------- 

  ٩٫٠٣٢٫٢٤٥  ٢٫٣٢٤٫٤٧٧  ٦٫٧٠٧٫٧٦٨  

  =========== =========== =========== 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  

  معلومات عن القطاعات (تابع)  ٣
  

  القطاعات الجغرافية (تابع)
  

  اإلجمالي  دولي  محلي  
    ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

        معلومات أخرى عن القطاع
        مصروفات رأسمالية

   (ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية

  ٢٬١٥٩٬٦١٠  ٢٠٢٬٤٠٧  ١٬٩٥٧٬٢٠٣  )وموجودات حق االستخدام
  ================ =============== ================== 

        :٢٠٢٠يونيو  ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
        

        اإليرادات
        اإليرادات من عمالء خارجيين

  ٢٫٢٩٨٫٧٥٣  ٥١٤٫٢١١  ١٫٧٨٤٫٥٤٢  ى مدى فترة زمنيةعل -  
  ٩٠٦٫٣٣٤  ٤٧٦٫٨٦٥  ٤٢٩٫٤٦٩  وقت محدد / إيرادات اإليجار -
   -------- ---- ------ --------- ------------  ---------------- -------- ----------  ------------ ---- -------- ----------- ------ 

  ٣٫٢٠٥٫٠٨٧  ٩٩١٫٠٧٦  ٢٫٢١٤٫٠١١  
  ================ =============== ================== 

        الموجودات
        ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  ١٫٣٢٠٫٥٢٨  ٣٧٣٫٣٤٦  ٩٤٧٫١٨٢  حق االستخدامموجودات 
  ٥٫١٣٣٫٦٩٨  ٢٫٣٩٢٫٤٤٣  ٢٫٧٤١٫٢٥٥  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ١١٦٫٠٩٨٫٦٢٠  ٣٠٫١٩٢٫٥٩٧  ٨٥٫٩٠٦٫٠٢٣  موجودات القطاع األخرى
   ----------- - ------ - ------ ------------- -----  -------------------- - ------------- ---- - ----  ------ -- -- --- ---- --------- --- ---- ------------- 

  ١٢٢٫٥٥٢٫٨٤٦  ٣٢٫٩٥٨٫٣٨٦  ٨٩٫٥٩٤٫٤٦٠  إجمالي الموجودات
  =================== =================== ===================== 

        :٢٠١٩يونيو  ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في 
        اإليرادات

        اإليرادات من عمالء خارجيين
  ٧٫٠٩٣٫٨٣٥  ٧٩٧٫٨٤٥  ٦٫٢٩٥٫٩٩٠  على مدى فترة زمنية -  
  ٤٫٤٧٤٫٧٦٣  ١٫٤١١٫٧٧٧  ٣٫٠٦٢٫٩٨٦  وقت محدد / إيرادات اإليجار -
   ----------- - ------ - ------ ------ -----  ---------- ---------- - ----- ---- - ----  ------ -- -- --- ------- ---- ------------- 

  ١١٫٥٦٨٫٥٩٨  ٢٫٢٠٩٫٦٢٢  ٩٫٣٥٨٫٩٧٦  
  ================ =============== ================== 

        معلومات أخرى عن القطاع
        مصروفات رأسمالية

   (ممتلكات وآالت ومعدات وعقارات استثمارية

  ٢٬٤٦٦٬١٢٢  ١٥٦٬٢٩٤  ٢٬٣٠٩٬٨٢٨  )ستخداموموجودات حق اال
  ================ =============== ================== 

        :٢٠١٩يونيو  ٣٠فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
        اإليرادات

        اإليرادات من عمالء خارجيين
  ٣٫٣٩٢٫٢٦٨  ٤٦٥٫٨٤١  ٢٫٩٢٦٫٤٢٧  على مدى فترة زمنية -  
  ٢٫٢٨٢٫٤٢١  ٨١٦٫٥٤٥  ١٫٤٦٥٫٨٧٦  اإليجار وقت محدد / إيرادات -
   ----------- - ------ - ------ ------ -----  -------------------- - ----- ---- - ----  ------ -- -- --- ------- ---- ------------- 

  ٥٫٦٧٤٫٦٨٩  ١٫٢٨٢٫٣٨٦  ٤٫٣٩٢٫٣٠٣  
  ================ =============== ================ 

        الموجودات
        (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١كما في 

  ٨٢٣٫٣٤٨  ٣٧٧٫٤٩٧  ٤٤٥٫٨٥١  حق االستخدامموجودات 
  ٤٫٩٢٢٫٩٠٤  ٢٫٦٢٣٫٠٧٥  ٢٫٢٩٩٫٨٢٩  استثمارات في شركات زميلة وائتالفات مشتركة

  ١١١٫١٢٤٫١٥٢  ٣٢٫٠١٧٫٨٤٠  ٧٩٫١٠٦٫٣١٢  األخرى موجودات القطاع
   ------------------ ------- - ----- ---------  ----------- ------- ---- ---- ------- ------  ------ ------- ---- -------- ------------------ 

  ١١٦٫٨٧٠٫٤٠٤  ٣٥٫٠١٨٫٤١٢  ٨١٫٨٥١٫٩٩٢  إجمالي الموجودات
  ================== ================== =================== 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  موجودات المحتفظ بها للبيعالعمليات المتوقفة وال  ٤
  
  إعمار جيجا هولدينغ ليمتد  )١(

  
، وقعت المجموعة اتفاقية انفصال مع شركة جيجا جروب هولدينغ ليمتد فيما يتعلق بشركة إعمار جيجا هولدينغ ٢٠١٧نوفمبر  ١٢في 

عقارات في باكستان. وبناًء على اتفاقية االنفصال، ستقوم جيجا بتبادل أسهمها في شركة إعمار ليمتد، وهي شركة تابعة تأسست لتطوير ال
الشروط كافة ، لم تستوف ٢٠٢٠يونيو  ٣٠محتفظ بها من قبل المجموعة في كراتشي، باكستان. كما في أرض جيجا هولدينغ ليمتد مقابل 

عن الموجودات والمطلوبات التي تشكل جزءاً من مجموعة االستبعاد بموجب بند المسبقة إلتمام التحويل ولم يتم التحويل. تم اإلفصاح 
 "الموجودات المحتفظ بها للبيع" و"المطلوبات المرتبطة بالموجودات المحتفظ بها للبيع" في بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد.

 
  مصنفة كمحتفظ بها للبيع مبينة على النحو التالي:إن فئات الموجودات والمطلوبات الرئيسية لمجموعة االستبعاد وال

  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم  

  (مدققة)     
       الموجودات

  ٨٠٫٤٨٧  ٦٩٫٥٣٩   غرض التطويرلعقارات 
    --------------------------  -------------------------- 
     

       تالمطلوبا
  ٨٩٫٨٧٢  ٨٧٫٠٦٠   التجارية واألخرىالذمم الدائنة 

    --------------------------  -------------------------- 
صافي المطلوبات المرتبطة مباشرة بمجموعة استبعاد 

  ٩٫٣٨٥  ١٧٫٥٢١   بشركة إعمار جيجا هولدينغ ليمتد
  =========== =========== 

  
المرحلي الموجز الموحد أو في بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز بها في بيان الدخل يكن هناك أرباح أو خسائر هامة تم االعتراف لم 

   الموحد بشأن هذه الموجودات.
  

  مجموعة إعمار للضيافة  )٢(
  

، ابرمت مجموعة إعمار للضيافة ذ.م.م، شركة تابعة للمجموعة، اتفاقية بيع وشراء ("اتفاقية البيع والشراء") مع ٢٠١٨نوفمبر  ٢٦بتاريخ 
شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع لنقل حصة ملكيتها في فنادق الخمسة نجوم ("الفنادق") مملوكة لمجموعة إعمار للضيافة في دبي 

مليون درهم، شريطة إجراء تعديالت  ٢٫١٩٨وبناًء على االتفاقية، وافقت شركة أبوظبي الوطنية للفنادق على شراء الفنادق نظير مبلغ 
  ل العامل واستحقاقات الموظفين.تتعلق برأس الما

  
، تم استيفاء جميع الشروط المسبقة وتم نقل ملكية الفنادق إلى شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ش.م.ع. وبناًء على ذلك، ٢٠١٤٩ ١٢في 

 الموجز بيان الدخل المرحلي في ٢٠١٩ كدخل آخر فيوالذي تم االعتراف به ألف درهم،  ١٠١٫٦٩٣سجلت المجموعة أرباح بمبلغ 
، أبرمت المجموعة كذلك اتفاقية إدارة فنادق طويلة األجل مع شركة أبوظبي الوطنية للفنادق ٢٠١٩الموحد. وعالوة على ذلك، في فبراير 

  سنة. ٢٠ -  ١٥ تتراوح من ش.م.ع إلدارة الفنادق لمدة
  

  الموجودات غير الرئيسية   )٣(
  

حصة ملكيتها البالغة ش.م.ع لتحويل  راء مع الشركة الوطنية للتبريد المركزياتفاقية بيع وش، أبرمت المجموعة ٢٠٢٠مارس  ٢٦بتاريخ 
 ٢٫٤٨٠مقابل  المنشأةعلى شراء  الشركة الوطنية للتبريد المركزيوافقت  االتفاقية،. بناًء على داون تاون دي سي بي ذ.م.مفي  ٪٨٠

كاستثمار في شركات زميلة بمبلغ  ٪٢٠د النسبة الباقية البالغة تم قيلتعديالت المتعلقة برأس المال العامل. ويخضع ذلك لمليون درهم، 
 المنشأةخضع بيع مليون درهم).  ٣٤٩مليون درهم بقيمته العادلة (بما في ذلك الموجودات غير الملموسة عند االستحواذ والبالغة  ٤٩٦

جميع الشروط السابقة بشكل مرٍض، الوفاء بتم  ،٢٠٢٠ أبريل ٥. في اتفاقية البيع والشراءعلى النحو المحدد في للوفاء المرضي للشروط 
  الموحد. الموجزكإيرادات أخرى في بيان الدخل المرحلي  مليون درهم ٢٫١٩٧ باالعتراف بأرباح بلغتالمجموعة  قامت عليه،وبناًء 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٤ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  ققة)(غير مد ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  

  العمليات المتوقفة والموجودات المحتفظ بها للبيع (تابع)  ٤
  

  الموجودات غير الرئيسية (تابع)   )٣(
  

   : ستبعاداالالفئات الرئيسية لموجودات ومطلوبات مجموعة  فيما يلي

   
   أبريل  ٥

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)      

        الموجودات
  ٥٥٦٫٧٧٥  ٥٥٣٫٠٤٣    ت والمعداتالممتلكات واآلال

  ٣٢٫٠٢٨  ٢١٦٫٩٨٤  الموجودات األخرى والذمم المدينة والودائع والمصروفات المدفوعة مقدما
     -------------- --------------------  -------------------- ------------ 

    ٥٨٨٫٨٠٣  ٧٧٠٫٠٢٧  
     ----------------- -----------------  ---------------- ---------------- 

        المطوبات
  ٥٩٩٫٤٨٨  ٧٥٧٫٠٩٠    الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )٥٢٩٫٦٩١(  )٧٢٠٫٦٩٣(    ناقصاً: الذمم الدائنة بين شركات المجموعة
     ----------------------------------- - --  ------------------ ------------------ 

  ٦٩٫٧٩٧  ٣٦٫٣٩٧    إجمالي المطلوبات
     ---------------- ----------------  ----------- --------- ------------- 

  ٥١٩٫٠٠٦  ٧٣٣٫٦٣٠    صافي المطلوبات المرتبطة مباشرة بمجموعة االستبعاد 
    ============= ============= 
  

المرحلي الموجز الموحد للفترة فيما يتعلق  لم يتم االعتراف بإيرادات هامة في بيان الدخل المرحلي الموجز الموحد أو بيان الدخل الشامل
  بهذه الموجودات.

  

  اإليرادات وتكلفة اإليرادات  ٥
  فترة الثالثة أشهر المنتهية في    فترة الستة أشهر المنتهية في  
  يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
            يراداتاإل

            

            اإليرادات من بيع العقارات
  ٢٬٢٢٤٬٨٢٩  ١٫٧٤٧٫٦٣٨    ٤٬٥٠٣٬٠٨٨  ٤٫٦٥٤٫٤٨٧  بيع الوحدات السكنية بالتجمعات

  ١٫٥٣٨٫٩٥٠  ٤٩٢٫٥٥٣    ٣٬١٧٠٬٩١٥  ١٫٤٠٤٫٤٤٣  بيع فيالت
  ١٧٩٫١٢٥  ٢٣٥٫٣٨٠    ٣٤٩٫٧٣٧  ٦٢٥٫٤٠٢  بيع الوحدات التجارية وقطع األراضي وأخرى

            

  ٢٩٠٬١٢٩  ٤٧٫٦٥٨    ٦٧٧٬٨٦٥  ٣٧٧٫٦٣١  إليرادات من الضيافةا
        ٢٫٨٦٦٫٩٩٣    اإليرادات من العقارات المؤجرة والتجزئة 

  ١٬٤٤١٬٦٥٦  ٦٨١٫٨٥٨    ٢٬٨٦٦٬٩٩٣  ١٫٩٧٠٫٢٨٢  واإليرادات ذات الصلة
   ------------ - -- ---- ---  ------------ - -- -- ---- ---    -------- - ---- - - - ---- ---  ------------ - -- ---- --- 
  ٥٬٦٧٤٬٦٨٩  ٣٫٢٠٥٫٠٨٧    ١١٬٥٦٨٬٥٩٨  ٩٫٠٣٢٫٢٤٥  
  ══════ ═══════   ══════ ══════ 

            :تكلفة اإليرادات
            تكلفة اإليرادات من مبيعات العقارات

  ١٬٤٢٥٬٩٦٠  ١٫١٢٢٫٨٨٠    ٢٬٨٤٩٬٨٥٣  ٣٫١٤٩٫٠٨٦  تكلفة الوحدات السكنية بالتجمعات
  ٨٦٢٬١٥٥  ٢٧٠٫٤٣٩    ١٬٧٠٩٬٣٨٦  ٧٥٨٫٦٣٥  تكلفة الفيالت 

  ١٠٨٬٠٠٦  ١٦٥٫٠١٥    ٢٦٤٬٤٧٩  ٣٥٣٫٠٢٤ تكلفة الوحدات التجارية وقطع األراضي وأخرى
            

  ١٩٦٬٥٤٩  ٤٢٫٢٣٣    ٣٦٨٬٩٨٤  ٢٢٥٫٨٨٥  التكلفة التشغيلية للضيافة
            

            التكلفة التشغيلية للعقارات المؤجرة والتجزئة 
  ٣٦٩٬٠٧٨  ٤١٧٫٦٧٥    ٦٦٠٬٨١٢  ٧٨٣٫٤٨٤  واألنشطة ذات الصلة

   ------------ - -- ---- ---  ------------ - -- ---- ---   ------------ - -- ---- ---  ------------ - -- ---- --- 
  ٢٬٩٦١٬٧٤٨  ٢٫٠١٨٫٢٤٢    ٥٬٨٥٣٬٥١٤  ٥٫٢٧٠٫١١٤  
  ═════════ ═════════   ═════════ ═════════ 
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٥ 

  ابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (ت
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية  ٦

  

  المنتهية في فترة الثالثة أشهر    المنتهية في فترة الستة أشهر  
  يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
            

  ١٨٨٬٦٠١  ١٦٢٫٣٢٠    ٤٢٢٬٣٤٥  ٣٩٦٫٢٨٧  الرواتب والمصروفات ذات الصلة
  ٢٤٤٬٣٨٠  ١٥٦٫٥٩٠    ٥٠٤٬٤٧٣  ٤٠٢٫١٨٢  مصروفات المبيعات والتسويق

  ٢٥٫٤٢٥  ٧٤٫٤٠٦    ٥٠٫٠٥٨  ١٠٤٫٦٣٩  استهالك موجودات حق االستخدام
  ٦٥٬١٧١  ٦٤٫٢٧٦    ١٣٠٬٤٩٥  ١٣٧٫٠٠٥  مصروفات إدارة العقارات

  ٣٢٤٫٩٥١  ٢٣٩٫٣٧٠    ٥١١٫٣٦٢  ٣٩٣٫١٩٣  مصروفات أخرى
   --------------- -- -------------  ------------------------------    --------------- -- -------------  ------------------------------ 

  ٨٤٨٫٥٢٨  ٦٩٦٫٩٦٢    ١٫٦٢٨٫٧٣٣  ١٫٤٣٣٫٣٠٦  
  ═══════ ═══════   ═══════ ═══════ 

  
  إيرادات التمويل  (أ)٧

  
  المنتهية في أشهرفترة الثالثة     المنتهية في أشهرفترة الستة   
  يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
            

  ١٨٤٫٠١٣  ١٢١٫٩٤٣    ٣٢٩٫٠٥٠  ٢٣٧٫٦٦٦إيرادات التمويل من السندات والودائع المصرفية 
  ٣٫٢٠٨  ١٢٫٦٧٤    ١١٫٧٤٤  ٢٨٫٤٧٦  ادات تمويل أخرىإير
   ----------------- -- ----------  -----------------------------    --------------------- - -------  ----------------------------- 

  ١٨٧٫٢٢١  ١٣٤٫٦١٧    ٣٤٠٫٧٩٤  ٢٦٦٫١٤٢ 
  ============ ============   ============ ============ 

  
  تكاليف التمويل  (ب)٧

  المنتهية في أشهرفترة الثالثة     المنتهية في أشهرفترة الستة   
  يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠    يونيو  ٣٠  يونيو  ٣٠  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم  
            

  ٢٧٦٬١١٤  ٢٣٦٬٥١١    ٥٣١٬٨٩٤  ٤٦٠٬٩٠٦  تكاليف التمويل على القروض
  ٢٠٬٩٧٨  ٣٥٬٨٦٨    ٢٨٬١٢٥  ٦٨٬٦٨٥  تكاليف التمويل األخرى

   ----------------- -- ----------  -----------------------------    --------------------- - -------  ----------------------------- 

  ٢٩٧٫٠٩٢  ٢٧٢٫٣٧٩    ٥٦٠٫٠١٩  ٥٢٩٫٥٩١ 
  ============ ============   ============ ============ 

  
  
  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  األرصدة المصرفية والنقد  ٨

 

   
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)      
        

  ٨٫٩٩١  ٨٫٨٥٧    نقد في الصندوق
  ٥٫٨٢٣٫٤٦١  ٥٫١٤٠٫١٤٧  ع تحت الطلبودائوحسابات جارية 

  ٧٥٤٫٤٢٧  ١٫٢٤٢٫٥٨٥  أشهر ٣ودائع ثابتة تستحق خالل 
   ------------------------------  --------------- -- --- - -- ---- --- 

  ٦٫٥٨٦٫٨٧٩  ٦٫٣٩١٫٥٨٩  اإلجمالي
      

  ١٤٣٫٣٦٨  ١٦٠٫٨٣٣  )٢١وإيضاح  ١٦ودائع تحت الرهن (إيضاح 
  ٦٥٫٤٩٠  ١٫٠٨٩٫٦٧٩  أشهر ٣ودائع ثابتة تستحق بعد 

   -----------------------------  --------------- -- --- - -- ---- -- 
  ٦٫٧٩٥٫٧٣٧  ٧٫٦٤٢٫١٠١  
  ============ ============ 

      األرصدة المصرفية والنقد:
  ٥٫١٥٨٫٥٧٢  ٦٫٢٨٠٫٥٣٨  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ١٫٦٣٧٫١٦٥  ١٫٣٦١٫٥٦٣  خارج اإلمارات العربية المتحدة

   -----------------------------  ----------------------------- 
  ٦٫٧٩٥٫٧٣٧  ٧٫٦٤٢٫١٠١  
  ============ ============ 

      األرصدة المصرفية والنقد مقّوم بالعمالت التالية: 
  ٥٫١٥٨٫٥٧٢  ٦٬٢٨٠٬٥٣٨  الدرهم اإلماراتي
  ٥٦٨٫٥٠٣  ٣٣٣٫٨٠٤  الجنيه المصري

  ٧٦٥٫١٢٣  ٦٨٨٫٨٦٥  ريكيالدوالر األم
  ١٦٠٫٣٦٢  ١٥٨٫٥٤٨  الروبية الهندية 

  ٩٣٫٧٤٥  ١١٤٬٣٧٦  الريـال السعودي
  ٤٩٫٤٣٢  ٦٥٬٩٧٠  عمالت أخرى

   -----------------------------  -----------------------------  
  ٦٫٧٩٥٫٧٣٧  ٧٫٦٤٢٫١٠١  
  ============ ============ 
      

 وهو صافي مندرهم)  ألف ٥٫١٥٨٫٤٤٤: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٥٫٠٦١٫٠٤٤النقد وما يعادله  ، يبلغ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 
 ١٦راجع اإليضاح . المتحدة وتستحق السداد عند الطلبتم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية بدولة اإلمارات العربية التي تسهيالت ال

 ً   .أيضا
  

بتة حسب المعدالت السائدة على الودائع البنكية. إن الودائع الثابتة قصيرة األجل مودعة لفترات إن النقد لدى البنوك يحقق فوائد بأسعار ثا
مختلفة ما بين يوم واحد وثالثة أشهر، وذلك يعتمد على المتطلبات النقدية للمجموعة، وتحقق فوائد حسب المعدالت السائدة على الودائع 

  قصيرة األجل المعنية.
  

: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٢٫٠٤٠محتفظ بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة تشتمل على مبلغ الإن األرصدة المصرفية 
  ألف درهم)، مخصصة لالستثمارات في مشروع في سوريا. ١٢٫٨٤٥

  
زيعات ألف درهم) في البنوك من أجل تو ٤٫٥٠٩٫٣٩٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٣٫٥١٧٫٦٧٢يوجد مبلغ ، تاريخ التقريركما في 

أرباح غير مطالب بها والدفعات المقدمة المستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات لغرض التطوير والتي تم إيداعها في حسابات ضمان. إن 
  هذه الودائع/األرصدة غير مرهونة.



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير  ٩

 

   
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)      

        الذمم المدينة التجارية
  ٢٫٢٥١٫٢٢٠ ٢٫٣٢٩٫٧٢٢    شهراً  ١٢صافي المبالغ المستحقة القبض خالل 

  ============ ============ 
      مم المدينة لم يصدر بها فواتيرالذ

  ٥٫٢٥٣٫٧٨٦  ٦٫٢٦٣٫٢٩٠  شهراً  ١٢ذمم مدينة لم يصدر بها فواتير تستحق خالل 
  ٢٫٩٦٠٫٠٢٤  ٢٫٦١٧٫٤٩٧  شهراً، صافي ١٢ذمم مدينة لم يصدر بها فواتير تستحق بعد 

   -----------------------------  ----------------------------- 
  ٨٫٢١٣٫٨١٠  ٨٫٨٨٠٫٧٨٧  
   -----------------------------  ----------------------------- 

  ١٠٫٤٦٥٫٠٣٠  ١١٫٢١٠٫٥٠٩  التي لم يصدر بها فواتيرالتجارية واجمالي الذمم المدينة 
  ============ ============ 
  

ألف درهم) تتعلق بمخصص  ١٨٦٫١٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٢٧٨٫١٨٠إن الذمم المدينة التجارية أعاله بعد خصم مبلغ 
  الديون المشكوك في تحصيلها. تعتبر جميع الذمم المدينة األخرى قابلة لالسترداد بالكامل.

  
  الموجودات األخرى والذمم المدينة والودائع والمصروفات المدفوعة مقدماً   ١٠

  

  
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم 
  (مدققة)   
    
 ٣٫٦١٥٫٤١٨ ٣٫٩٣٥٫٢٦٨ بموجب اتفاقيات التطوير المشتركة الغ قابلة للتحصيلمب

 ً  ٣٫٥٩٥٫٣٢٤ ٣٫٧٨٧٫٣٢٦  )٢لالستثمار ( مبالغ مدفوعة مقدما
 ً  ٣٫٤٤٠٫٥٠٢ ٣٫٤١٩٫٥٨٠  لمقاولين وآخرين مبالغ مدفوعة مقدما

 ٩٦٠٫٣٤٠ ٩٣٦٫٧٣٢  )١عمولة المبيعات المؤجلة (
 ٧٤٥٫٤٨١ ٦٥٥٫٢٣١  للتحصيلضريبة القيمة المضافة القابلة 

 ٦٢٠٫٠٥١ ٦٠٦٫٤٠٥  مبالغ قابلة للتحصيل من حصص غير مسيطرة
 ٣٠٦٫١٤٠ ٤٢١٫٥٤٣ قطاع األعمال الخاص بالضيافة والتجزئة –مخزون 

 ٣١٤٫٢١٤ ٣٧٥٫٧٩٣ ذمم مدينة من جمعيات المالكين
 ١٦٩٫٠٧٩ ٢٠٢٫٨٣٤ مؤجلة  موجودات ضريبة دخل

 ً ٫٧١١٢٦٣  مصروفات مدفوعة مقدما  ١٩٦٫٤٨٦ 
 ٥٤٫٨٢٢ ٣٢٫٦٢٨  ودائع لالستحواذ على أرض

 ٢٠٫٢٧٥ ٣٠٫٨٩٨  فوائد مستحقة
 ١٫٤٢١٫١٣٣ ١٫٣٤٤٫٣١٧ ذمم مدينة وودائع أخرى

   --------------- - - - -- ---- --   -------------- - -- - - --- --  
  ١٥٫٤٥٩٫٢٦٥ ١٦٫٠١٢٫٢٦٦ 
  ===========  ==========  

ً  المدفوعة م المدينة والمصروفاتوالذم الموجوداتفترات استحقاق      :األخرى مقدما
 ٧٬٧٨٦٬٨٧٨ ٨٫٧٠٠٫٨٠٧ شهراً  ١٢خالل 

 ٧٬٦٧٢٬٣٨٧ ٧٫٣١١٫٤٥٩ شهراً  ١٢بعد 
   --------------- - - - -- ---- --  ─────── 
  ١٥٬٤٥٩٬٢٦٥ ١٦٫٠١٢٫٢٦٦ 
  ===========  ===========  

  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٨ 

  وحدة (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الم
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  (تابع) الموجودات األخرى والذمم المدينة والودائع والمصروفات المدفوعة مقدماً   ١٠

  

يتم إطفاء مصروفات عمولة المبيعات المؤجلة المتكبدة للحصول على أو الوفاء بالعقود مع العمالء على مدى فترة استيفاء التزامات  )١(
 ما ينطبق.األداء، حيث

 

تمثل المبالغ المدفوعة مقدماً لالستثمار األموال المساهم بها من قبل المجموعة لغرض الحصول على حصة حقوق ملكية في ائتالفات  )٢(
  . تاريخ التقريرمشتركة معينة. لم تصبح هذه المساهمات رسمية ولم يتم تحويلها لرأس المال كما في 

  
  عقارات لغرض التطوير  ١١

 

     
  و يوني ٣٠

٢٠٢٠  
  ألف درهم      
        

  ٤٠٫٣١٩٫٩٤٠      (مدقق)الرصيد في بداية الفترة 
  ٤٫٧٣٠٫٨٨٣      زائداً: التكاليف المتكبدة خالل الفترة

  )٤٫٢٦٠٫٧٤٥(    ناقصاً: التكاليف المحولة إلى تكلفة اإليرادات خالل الفترة
  )٧٢٥٫١٥٨(    ناقصاً: فروق صرف العمالت األجنبية

  )٥٨٢٫٢٩٢(    )٢- ٢(راجع إيضاح  التخفيضفي القيمة/االنخفاض ناقصاً: 
     ---------------------------- - -  

  ٣٩٫٤٨٢٫٦٢٨    الرصيد في نهاية الفترة
    ═══════  

  

   
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)      
  (معاد بيانها)      

        عقارات لغرض التطوير في:
 ٢٢,٣٦٤,٧٤٧  ٢٢٫٥٩٤٫١٧٥  مارات العربية المتحدةداخل دولة اإل

 ١٧,٩٥٥,١٩٣  ١٦٫٨٨٨٫٤٥٣  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
   ------------------------------  ------------------------------ 
  ٤٠,٣١٩,٩٤٠  ٣٩٫٤٨٢٫٦٢٨ 
  ════════ ============ 
  

  والودائع االستثمار في األوراق المالية  ١٢
 

   
  يونيو  ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
    ألف درهم  ألف درهم    
  (مدققة)      
        

 ٧٠٢٫٣١٣  ٥٤٣٫٢٠٤  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 ١٣٨٫٣٧٦  ١٢٠٫٨٥١  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 ٢٫٠٢١٫١٠٦  ٦٫٠٢٤٫٠٥٨  )١( التكلفة المطفأةالموجودات المالية ب
   ---------------------------   --------------------------- 
  ٢٫٨٦١٫٧٩٥  ٦٫٦٨٨٫١١٣ 
  ═══════ ============ 

     استثمارات في أوراق مالية في:
 ٥٦٢٫٠٠٤  ٤٫٦٤٣٫٠٠٤  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ٢٫٢٩٩٫٧٩١  ٢٫٠٤٥٫١٠٩  المتحدة خارج دولة اإلمارات العربية
   -----------------------------  --------------------------- 
  ٢٫٨٦١٫٧٩٥  ٦٫٦٨٨٫١١٣ 
  ═══════ ============ 

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٣٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  والودائع (تابع) الماليةاالستثمار في األوراق   ١٢

 
ألف درهم مودعة بدولة اإلمارات  ٤٫٢٢٣٫٩٥٥بمبلغ  للوكالة بالتكلفة المطفأة تتضمن الودائع االستثمارية ماليةال موجوداتإن ال )١(

م إيداع الخزينة بجمهورية مصر العربية والتي تحقق فائدة وفق معدالت االستثمار والودائع ذات الصلة. يت وأذوناتالعربية المتحدة 
  شهراً. ١٢إلى  ٣االستثمارات بفترات استحقاق متوقعة من 

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة

  يم:تستخدم المجموعة النظام المتدرج التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة بواسطة أساليب التقي
  
  ٣توى المس  ٢المستوى   ١المستوى   اإلجمالي  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          
          

  ٢٩٫٢٢٣  ٥٧٢٫٠٠٥  ٦٢٫٨٢٧  ٦٦٤٫٠٥٥  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠
  ═════ ═════ ═════ ═════ 

  ٢٩٫٢٢٣  ٧٢٧٫٧١٨  ٨٣٫٧٤٨  ٨٤٠٫٦٨٩  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
  ═════ ═════ ═════ ═════ 

  
من خالل تحديد قيمة استردادها والتي تكون عادة عبارة عن صافي قيمة  ٢لمستوى تم التوصل إلى االستثمارات في األوراق المالية با

  خالل الفترة. ٢والمستوى  ١الموجودات لكل حصة في الشركات المستثمر فيها. لم تكن هناك تحويالت بين المستوى 
  

 القروض للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  ١٣
  

      
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         

 ٨٦١٫٧٩٨ ٩٣٦٫٥٨١   *إعمار دبي الجنوب دي دبليو سي ش.ذ.م.م
  ٩١٫٦٧٧  ٩١٫٦٧٧      أمالك للتمويل ش.م.ع

 ٢٧٫٢٤٤ ٣٣٫٣٠٩    *شركات زميلة وائتالفات مشتركة أخرى
     ------------------------  ------------------ 
      ٩٨٠٫٧١٩  ١٫٠٦١٫٥٦٧  
    =========== ======== 

 
ألف درهم) غير  ٨٨٩٫٠٤٢: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٩٦٩٫٨٠٧إن القروض للشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة بمبلغ *

  مضمونة وتستحق السداد عند الطلب وال تترتب عليها أي فوائد.
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٤٠ 

  )إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

 
  االستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة  ١٤

  

  
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    

     :الستثمارات في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركةالقيمة العادلة ل
     

 ٢٫٢٥٩٫٩٣٩ ٢٫٠٣٦٫٤٦٣  *متداولة –ركة مساهمة سعودية) (ش إعمار المدينة االقتصادية
 ٥٠٧٫٢٤٢ ٥٠٧٫٤٦٠ إعمار بوادي ذ.م.م

 ٤٩٧٫٦٧٦ ٤٠٢٫٨٢٨ *متداولة –أمالك للتمويل ش.م.ع 
 ٤٠١٫٤٩٠ ٤٣٧٫٢٠٤  دي دابليو تي سي اعمار ذ.م.م 

 ٣١١٫٠٥٨ ٢٩٨٫٩٦٣ تيرنر انترناشيونال الشرق األوسط المحدودة
 ٢٥٥٫٥٩٩ ٢٥٥٫٦٦٢  زعبيل سكوير ذ.م.م 

 ٢٥٠٫٨٨١ ٢٤٦٫٤٠٦  إيكو تيمالي باركالر توريزم إيسليتميليري أنونيم شيركتي
 ١٥٣٫٤٥٣ ١٥٥٫٣٥٠ *ش.م.خ واالستثمار ةإعمار للصناع

 ٧٦٫٣٦٦ ٧٣٫٧٩٤  *شركة البحر الميت للسياحة واالستثمار العقاري
 -  ٥٠١٫٣٦٤  )*٣دون تاون دي سي بي ذ.م.م (إيضاح 

 ٢٠٩٫٢٠٠ ٢١٨٫٢٠٤ أخرىوائتالفات مشتركة شركات زميلة 
   ---------------------------  --------------------------- 
  ٤٫٩٢٢٫٩٠٤ ٥٫١٣٣٫٦٩٨ 
  ============ ============ 

  
  * يمثل استثمار المجموعة في الشركات الزميلة.

  
  ئتالفات المشتركة الهامة:لدى المجموعة حصص الملكية الفعلية التالية في الشركات الزميلة واال

  
  نسبة الملكية                 

  بلد التأسيس    
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٩  
         

 ٪٣٠ .٥٩ ٪٣٠ .٥٩  السعودية إعمار المدينة االقتصادية (شركة مساهمة سعودية) 
 ٪٤٨ .٠٨ ٪٤٨ .٠٨  اإلمارات العربية المتحدة   أمالك للتمويل ش.م.ع 

 ٪٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  .م.مإعمار بوادي ذ
 ٪٦٥ .٠٠ ٪٦٥ .٠٠  اإلمارات العربية المتحدة    تيرنر انترناشيونال الشرق األوسط المحدودة

 ٪٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  تركيا إيكو تيمالي باركالر توريزم إيسليتميليري أنونيم شيركتي
 ٪٤٠ .٠٠ ٪٤٠ .٠٠  المتحدة اإلمارات العربية    إعمار للصناعة واالستثمار ش.م.خ

 ٪٢٩ .٣٣ ٪٢٩ .٣٣  األردن شركة البحر الميت للسياحة واالستثمار العقاري
 ٪٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  اإلمارات العربية المتحدة   إعمار دبي الجنوب دي دبليو سي ش.ذ.م.م

 ٪٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  اإلمارات العربية المتحدة   دي دابليو تي سي اعمار ش.ذ.م.م
 ٪٥٠ .٠٠ ٪٥٠ .٠٠  اإلمارات العربية المتحدة   ير ذ.م.مزعبيل سكو

  -   ٪٢٠ .٠٠     ))٣ون تاون دي سي بي ذ.م.م (إيضاح (اد
  

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٤١ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٥

  

  
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  مبرديس ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

 ٥٫٩٤٢٫٤٦٨ ٦٫١١٥٫٤١٣  استحقاقات ومخصصات تكلفة عقود المشاريع
 ٤٫٢٢٦٫١٦٩ ٤٫٣٥٠٫٤٠٤  دائنون لشراء أراضي

٫٠٧٥٥٢٫١٥  ذمم دائنة تجارية  ١٫٤٨٣٫٩١٧ 
 ٧٤٧٫١٥٠ ١٫٢٩٩٫٠٣٤  التزامات اإليجار 

 ١٩٦٫٤٨٣ ١٩٥٫٦٧٤  للحصص غير المسيطرةالدفع مبالغ مستحقة 
 ٢٩٠٫٤٨٨ ٢٩٠٫٣٤٩  أرباح مستحقة الدفعتوزيعات 

 ١٤٩٫٤٦٧ ١١٤٫٨٣٨  ضريبة دخل مستحقة الدفع
 ٣٫٨٨٣٫٠٥٤ ٣٫٩٠٢٫٣٢٥  ذمم دائنة واستحقاقات أخرى

   --------------------------  ------------------------ 
  ١٦٫٩١٩٫١٩٦ ١٨٫٤٢٣٫١١٢ 
  =========== ========== 

  

حق وموجودات مليون درهم  ٥٨٠التزامات إيجار بقيمة بالمجموعة ، اعترفت ٢٠٢٠يونيو  ٣٠المنتهية في  أشهرخالل فترة الستة  )١(
قامت المجموعة بخصم  اإليجار،. عند قياس مطلوبات عقود عالقةمع طرف ذي المبرمة  بعقود إليجارفيما يتعلق مقابلة استخدام 

وللمجموعة خيار  سنوات ١٠فترة اإليجار غير القابلة لإللغاء هي إن االقتراض اإلضافي.  الفائدة على اإليجار باستخدام معدل دفعات
اإليجار في فترة التجديد ستعكس سعر السوق  دفعاتالمجموعة خيار التجديد، فإن في حال مارست تمديد عقد اإليجار في نهاية المدة. 

وبالتالي فإن الفترة المتبقية غير القابلة لإللغاء  التجديد،د بشكل معقول ممارسة خيار المجموعة أنه ليس من المؤك رأتفي ذلك الوقت. 
  .٢٠كذلك اإليضاح . راجع سنوات ١٠من عقد اإليجار هي 

  
  القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد  ١٦

  

  
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم  
  (مدققة)    
     

 ١٣٫٦٤١٫٧٣١ ١٤٫٣٧٣٫٧٢٩  السنةالفترة / اية الرصيد في بد
 ١٢٫٤٢٦٫٥٨٣ ٥٫٧٦٣٫٦٨١  السنةالفترة /  زائداً: سلفيات مسحوبة خالل

)١٫٦٢٧٫٢٣٧(  السنة الفترة / ناقصاً: القروض المسددة خالل  )١١٫٦٩٤٫٥٨٥(  
   ---------------------------  --------------------------- 

 ١٤٫٣٧٣٫٧٢٩ ١٨٫٥١٠٫١٧٣ / السنةالرصيد في بداية الفترة 
 ١٫٤٢٨٫٤٣٥ ١٫٣٣٠٫٥٤٥  )٨زائداً: تسهيالت تستحق الدفع عند الطلب (إيضاح 

)١٦٫٩٢٣(  ناقصاً: الجزء غير المطفأ من التكاليف المباشرة  )١٦٫٦٢٧(  
   ---------------------------  --------------------------- 

 ١٥٫٧٨٥٫٥٣٧ ١٩٫٨٢٣٫٧٩٥ السنةالفترة / في نهاية  فائدةتخضع لصافي القروض والسلفيات التي 
   ---------------------------  --------------------------- 

   :تخضع لفائدةفترات استحقاق القروض والسلفيات التي 
 ٥٫٠٣٩٫٠٥٣ ٤٬٤٩٧٬٤٦٨  شهراً  ١٢خالل 

 ١٠٫٧٤٦٫٤٨٤ ١٥٬٣٢٦٬٣٢٧  شهراً  ١٢بعد 
   --------------------- ------   --------------------------- 

 ١٥٫٧٨٥٫٥٣٧ ١٩٫٨٢٣٫٧٩٥ السنةالفترة / الرصيد في نهاية 
   ---------------------------  --------------------------- 

   حسب الموقع الجغرافي: تخضع لفائدةالقروض والسلفيات التي 
٢٦٫٤٥٥٩٫٦ ١٣٫٦٩٠٫٠٣٩    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 ٦٫١٥٩٫٠٨٢ ٦٫١٣٣٫٧٥٦  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

   ---------------------------  --------------------------- 
  ١٥٫٧٨٥٫٥٣٧ ١٩٫٨٢٣٫٧٩٥ 
  ============ ============ 

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٤٢ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

 
  (تابع) القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد  ١٦

  
  لدى المجموعة القروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد المضمونة وغير المضمونة التالية:

  
  مضمونة

  
ت ألف درهم) مضمونه بموجب بعض العقارا ١٫٨٣٦٫٥٠٠ألف دوالر أمريكي ( ٥٠٠٫٠٠٠تسهيالت تمويل مشتركة بمبلغ  - 

ً وتستحق السداد  ٪١جج.٥٠االستثمارية المملوكة من قبل المجموعة في تركيا وتترتب عليه فوائد حسب سعر اليبور زائداً  سنويا
  .٢٠٢٢بالكامل في سنة 

  
ألف درهم) من بنك تجاري مضمون بموجب بعض الموجودات في لبنان  ١٢٣٫٣٨٠ألف دوالر أمريكي ( ٣٣٫٥٩١قرض بمبلغ  - 

 .٢٠٢٢سنوياً ويستحق السداد في سنة  ٪٧ .٥د بنسبة ويترتب عليه فوائ
  

ألف درهم) من بنك تجاري مضمون بموجب بعض الموجودات في لبنان  ٣١٫٦٧٩ألف دوالر أمريكي ( ٨٫٦٢٥قرض بمبلغ  - 
 .٢٠٢٠سنوياً ويستحق السداد في سنة  ٪١ .٠٨وتترتب عليه فوائد بنسبة 

  
ي مضمون بموجب بعض الموجودات في اإلمارات العربية المتحدة ويترتب ألف درهم قرض من بنك تجار ٧٢٨٫٨٦٢يمثل مبلغ  - 

 .٢٠٢٤سنوياً ويستحق السداد في سنة  ٪١ .٥٠عليه فوائد بسعر ايبور زائداً 
  

مقابل بعض  ةمالية مضمون ألف درهم) من بنوك تجارية ومؤسسات ٩٠٧٬٨٤٥ألف روبية هندية ( ١٨٬٦٧٦٬١٥٩بمبلغ قروض  - 
 .٢٠٢٥سنوياً وتستحق السداد في سنة  ٪١٢ .٨٥إلى  ٪٩ .٤٥وتترتب عليها فوائد تتراوح من الموجودات في الهند 

  
  غير مضمونة

  
ألف درهم) من تسهيل الحد االئتماني المتجدد  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠ألف دوالر أمريكي ( ١٫٥٠٠٫٠٠٠قامت المجموعة بسحب مبلغ  - 

ألف درهم) والذي تم الحصول عليه من بنوك تجارية  ٥٫٥٠٩٫٥٠٠ألف دوالر أمريكي ( ١٫٥٠٠٫٠٠٠("التسهيل") البالغ 
ً ويُستحق السداد في  ٪١ .٢٥مشتركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتترتب عليه فائدة بسعر ليبور زائداً  . تم ٢٠٢٣سنويا

لتكاليف غير المطفأة ألف درهم، بعد خصم ا ٥٫٥٠٥٫٩١٠الموحدة بمبلغ  المرحلية الموجزة عرض التسهيل في البيانات المالية
 المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة.

 
ألف درهم) من تسهيل الحد االئتماني المتجدد  ١٫٩٦٥٫٠٥٥ألف دوالر أمريكي ( ٥٣٥٫٠٠٠قامت المجموعة بسحب مبلغ  - 

ة ألف درهم) والذي تم الحصول عليه من بنوك تجاري ٧٫٣٤٦٫٠٠٠ألف دوالر أمريكي ( ٢٫٠٠٠٫٠٠٠("التسهيل") البالغ 
ً ويُستحق السداد في  ٪١ .٢٥مشتركة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتترتب عليه فائدة بسعر ليبور زائداً  تم . ٢٠٢٣سنويا

ألف درهم، بعد خصم التكاليف غير المطفأة  ١٫٩٥٦٫٤٢٨الموحدة بمبلغ  المرحلية الموجزة التسهيل في البيانات المالية بيان
 لمعاملة.المنسوبة بصورة مباشرة ل

  
ألف درهم) من تسهيل الحد االئتماني  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠ألف دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠٫٠٠٠بسحب مبلغ خالل السنة قامت المجموعة  - 

ألف درهم) والذي تم الحصول عليه من بنوك تجارية  ٣٫٦٧٣٫٠٠٠ألف دوالر أمريكي ( ١٫٠٠٠٫٠٠٠المتجدد ("التسهيل") البالغ 
ً ويُستحق السداد في  ٪١ .٢٥بية المتحدة، وتترتب عليه فائدة بسعر ليبور زائداً مشتركة في دولة اإلمارات العر تم . ٢٠٢٢سنويا

ألف درهم، بعد خصم التكاليف غير المطفأة  ٣٫٦٦٨٫٢٩٤الموحدة بمبلغ  المرحلية الموجزة التسهيل في البيانات المالية بيان
  المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة.

 
يترتب عليها ألف درهم تسهيالت تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية في اإلمارات العربية المتحدة  ١٫٣٣٠٫٥٤٥يمثل مبلغ  - 

 وتستحق السداد عند الطلب.سنوياً  ٪١فائدة بسعر ليبور زائداً 
  

متحدة تم الحصول عليها من عدة بنوك تجارية في اإلمارات العربية القصيرة األجل ألف درهم تسهيالت  ٥٠٠٫٠٠٠يمثل مبلغ  - 
ً  ٪١يترتب عليها فائدة بسعر ليبور زائداً    .٢٠٢٠في سنة وتستحق السداد  سنويا

 
ألف درهم) من بنوك تجارية وتترتب عليه فوائد حسب كايبور زائداً  ١٨٣٫٢٢٣ألف روبية باكستانية ( ٨٫٣٦٦٫٣٤٧قرض بمبلغ  - 

  .٢٠٢١سنوياً ويستحق السداد في سنة  ٪٠ .١٠
  

 ٪٠ .١٠ ألف درهم) بنوك تجارية وتترتب عليه فوائد حسب كايبور زائداً  ١٦٫٧٩٨وبية باكستانية (ألف ر ٧٦٧٫٠٣٢قروض بمبلغ  - 
 .٢٠٢١سنوياً وتستحق السداد في سنة 

  
 



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٤٣ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

 
  (تابع) فوائدالقروض والسلفيات التي تترتب عليها   ١٦

  
  (تابع) غير مضمونة

  
ألف درهم) يمثل تسهيالت تمويل من بنوك تجارية في مصر وتترتب عليه فوائد تصل  ٢٫٣٤٢ألف جنيه مصري ( ١٠٫٣٠٠مبلغ  - 

 .٢٠٢١سنوياً زائداً معدل كوريدور البنك المركزي المصري ويستحق السداد بحلول سنة  ٪١ .٠إلى 
  

ألف درهم) من بنك تجاري في تركيا وتترتب عليه فوائد بسعر ليبور  ١٫٣٩٥٫٧٤٠أمريكي ( ألف دوالر ٣٨٠٫٠٠٠قروض بمبلغ  - 
 .٢٠٢٢سنوياً ويستحق السداد بحلول سنة  ٪١ .٢٥زائداً 

  

ألف درهم) من بنوك تجارية في لبنان وتترتب عليه فوائد تصل إلى      ٢٠٩٫٣٦١ألف دوالر أمريكي ( ٥٧٫٠٠٠قروض بمبلغ  - 
 .٢٠٢١ستحق السداد بحلول سنة سنوياً وي ٪٤ .٥٨

  

 ٪١ألف درهم) من بنك تجاري ويترتب عليه فوائد بسعر سيبور زائداً  ١٩١٫١٠٠ألف ريـال سعودي ( ١٩٥٫٠٠٠قرض بمبلغ  - 
 . ٢٠٢٠سنوياً ويستحق السداد خالل سنة  ٪١ .٧٥سعر سيبور زائداً  - سنوياً 

  

بنوك تجارية في الهند وتترتب عليها فوائد تتراوح  درهم) من ألف  ١٬٢٣٥٬٧٨٦ألف روبية هندية ( ٢٥٬٤٢٢٬٤٦٣بمبلغ قروض  - 
ً وتستحق السداد في سنة  ٪١٠ .١٥إلى  ٪٧ .٧٠من  ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٢٦٫٦٠٩. لدى البنوك رهن بمبلغ ٢٠٢٦سنويا

 ) مقابل مختلف التسهيالت.٨ألف درهم) (ارجع إيضاح  ١٠٩٫٣٦٠: ٢٠١٩
  

  الصكوك ١٧
  

 إعمار صكوك ليمتد:  )أ
  

ركة إعمار صكوك ليمتد ("الُمصدر")، وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل إن ش
للمجموعة، قامت بتأسيس برنامج إصدار شهادات أمانة ("البرنامج") يجوز بموجبه للُمصدر من وقت ألخر إصدار شهادات أمانة لغاية 

  ألف درهم) في شكل سلسلة من شهادات األمانة. ٧٫٣٤٦٫٠٠٠( ألف دوالر أمريكي ٢٫٠٠٠٫٠٠٠
  

  :٣السلسلة 
ألف دوالر أمريكي  ٧٥٠٫٠٠٠") بمبلغ ٣، قام الُمصدر بإصدار السلسة الثالثة من شهادات أمانة ("الصكوك ٢٠١٦سبتمبر  ١٥في 

ويترتب على  ٢٠٢٦تستحق السداد في سنة في بورصة ناسداك دبي، و ٣ألف درهم) بموجب البرنامج. تم إدراج الصكوك  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠(
  :٣فيما يلي القيمة الدفترية للصكوك  سنوياً ويتوجب سدادها على أساس نصف سنوي. ٪٣ .٦٤معدل توزيعات أرباح بنسبة  ٣الصكوك 

  

      
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         

  ٢٫٧٤٧٫٤٦٢  ٢٫٧٤٧٫٩٢٢      الفترة / السنة التزامات الصكوك كما في نهاية
    ========== ========= 
  
  

  :٤ السلسلة
ألف دوالر أمريكي  ٥٠٠٫٠٠٠") بمبلغ ٤الرابعة من شهادات أمانة ("الصكوك  السلسلة، قام الُمصدر بإصدار ٢٠١٩سبتمبر  ١٧في 

ويترتب  ٢٠٢٩اسداك دبي، وتستحق السداد في سنة في بورصة ن ٤ألف درهم) بموجب البرنامج. تم إدراج الصكوك  ١٫٨٣٦٫٥٠٠(
  : ٤سنوياً ويتوجب سدادها على أساس نصف سنوي. فيما يلي القيمة الدفترية للصكوك  ٪٣ .٨٧٥توزيعات أرباح بنسبة  ٤على الصكوك 

  

      
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         

  ١٫٨٢٥٫٠٢٩  ١٫٨٢٥٫٥٢٠      في نهاية الفترة / السنة التزامات الصكوك كما
    ========== ========= 

  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

 
٤٤ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
  (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  (تابع) الصكوك ١٧

  
  صكوك ليمتد: اي ام جي  )ب
 

صدر") وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في جزر كايمان وهي ، أصدرت اي ام جي صكوك ليمتد ("الم٢٠١٤يونيو  ١٨في 
ألف دوالر أمريكي  ٧٥٠٫٠٠٠شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة إعمار مولز ش.م.ع، شهادات أمانة ("الصكوك") بمبلغ 

ب على الصكوك معدل . ويترت٢٠٢٤ألف درهم). تم إدراج الصكوك في بورصة ناسداك دبي، وتستحق السداد في عام  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠(
  سنوياً ويتوجب سدادها على أساس نصف سنوي. فيما يلي القيمة الدفترية للصكوك: ٪٤ .٦توزيعات أرباح بنسبة 

  

      
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         

  ٢٫٧٤٣٫٨٧٣  ٢٫٧٤٤٫٩٧٦      التزامات الصكوك كما في نهاية الفترة / السنة
    ========== ========= 
  

  فيما يلي إجمالي التزامات الصكوك:

      
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       

         إعمار صكوك ليمتد:
  ٢٫٧٤٧٫٤٦٢  ٢٫٧٤٧٫٩٢٢     ٢السلسلة  - 
  ١٫٨٢٥٫٠٢٩  ١٫٨٢٥٫٥٢٠     ٣السلسلة  - 
         

         اي ام جي صكوك ليمتد:
  ٢٫٧٤٣٫٨٧٣  ٢٫٧٤٤٫٩٧٦     الصكوك - 
      ------------------------  ---------------------- 

  ٧٫٣١٦٫٣٦٤  ٧٫٣١٨٫٤١٨    إجمالي التزامات الصكوك كما في نهاية الفترة / السنة
    =========== ========== 
  

  رأس المال  ١٨
  

      
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         

درهم  ١سهماً بواقع  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢رأس المال المصرح به: 
درهم  ١سهماً بواقع  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسهم (
  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ٧٫١٥٩٫٧٣٩   للسهم)

      ------------------------  ---------------------- 
درهم  ١بواقع سهماً  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢المصدر والمدفوع بالكامل: 

درهم  ١سهماً بواقع  ٧٫١٥٩٫٧٣٨٫٨٨٢: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسهم (
  ٧٫١٥٩٫٧٣٩  ٧٫١٥٩٫٧٣٩   للسهم)

    ========== ========== 
  
  

  
  
  
  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٤٥ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
 االحتياطيات  ١٩

  
  االحتياطي

  ـقانونيالـ

احتياطي رأس المال 
/ خيار البيع على 

الحصص غير 
  المسيطرة

  االحتياطي
  عالوة أسهم  العام

احتياطي صافي 
األرباح / 

(الخسائر) غير 
  المحققة

احتياطي تحويل 
  اإلجمالي  العمالت األجنبية

  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
                

  ١٧٬٥٦٢٬٧٢٩  )٣٫٥٥٩٫٠٤٣(  )١٫٣٥٩٫٤٩٧(  ٥٧٨٬٢٣٤  ٦٫٦٧٩٫١٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١صيد كما في الر
                
  )١٥٧٫٧٥٨(  -  )١٥٧٫٧٥٨(  -  -  -  -  غير المحقق  في االحتياطي صلنقا

                

  )٢٠٢٫٨٢٥(  )٢٠٢٫٨٢٥(  -  -  -  -  -  في احتياطي تحويل عمالت أجنبية صلنقا
    -----------------------  -----------------------  -----------------------  ---------- - -----------  -------- ---- ---- -- -------  ----------- - - --- -------  ------- ---- ------------- 

  )٣٦٠٫٥٨٣(  )٢٠٢٫٨٢٥(  )١٥٧٫٧٥٨(  -  -  -  -  صافي اإليرادات المعترف بها مباشرةً ضمن حقوق الملكية 
   ---------------------------  --------------------  -----------------------  ---------------------  ----------------------------  ----------------------------  --------------------------- 

  ١٧٫٢٠٢٫١٤٦  )٣٫٧٦١٫٨٦٨(  )١٫٥١٧٫٢٥٥(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٬٦٧٩٬١٣٠  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠الرصيد كما في 
  =========== ========= ========== ========= ============ ============ =========== 

  ١٦٫٥٨٣٫٤٩٨  )٣٫٥٢٣٫٢٩٠(  )١٫٣٥٧٫٨٤٢(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٠٥٩٫١٢٧  )٣٩٢٫٩٧٦(  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد كما في 
                

  من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من األرباح المحققة 
  ٣٩٣٫٠١١  -  ٣٩٣٫٠١١  -  -  -  -  )٢٠خالل اإليرادات الشاملة األخرى (إيضاح 

          
  ٣١٫٨٧٥  -  ٣١٫٨٧٥  -  -  -  -  غير المحقق  الزيادة في االحتياطي

            
  ١٩٢٫٦٠٨  ١٩٢٫٦٠٨  -  -  -  -  -  في احتياطي تحويل عمالت أجنبية الزيادة 

   ---- -------------------  -----------------------  -----------------------  -------------------  -----------------------  -----------------------  ----------------------- 
  ٦١٧٫٤٩٤  ١٩٢٫٦٠٨  ٤٢٤٫٨٨٦  -  -  -  -  المعترف بها مباشرةً ضمن حقوق الملكية  صافي اإليرادات

                
  )٣٩٣٫٠١١(  -  )٣٩٣٫٠١١(  -  -  -  -  )٢٠األرباح المحققة المحولة إلى األرباح المحتجزة (إيضاح 

                
  ٣٩٦٫٦٣٦  -  -  -  -  ٣٩٦٫٦٣٦  -  االستحواذ على حصص غير مسيطرة

   ---------------------------  -----------------------  -----------------------  -------------------  ------- -------------------  --------------------------  -------------------------- 
  ١٧٫٢٠٤٫٦١٧  )٣٫٣٣٠٫٦٨٢(  )١٫٣٢٥٫٩٦٧(  ٥٧٨٫٢٣٤  ٦٫٠٥٩٫١٢٧  ٣٫٦٦٠  ١٥٫٢٢٠٫٢٤٥   ٢٠١٩يونيو  ٣٠الرصيد كما في 

  =========== ========== ========== ======== =========== =========== =========== 
  
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٤٦ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  إفصاحات حول األطراف ذات العالقة  ٢٠
  

كل لغرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، تعتبر األطراف ذات عالقة بالمجموعة إذا كان لدى المجموعة القدرة، سواء بش
مباشر أو غير مباشر، للسيطرة على الطرف أو ممارسة تأثير جوهري عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية أو العكس، أو عندما 

  . يمكن أن تكون األطراف ذات العالقة أفراداً أو منشآت أخرى.تخضع المجموعة والطرف للسيطرة المشتركة
  

  ألطراف ذات العالقةمعامالت ا
ط فيما يلي المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة. تم إبرام هذه المعامالت في سياق األنشطة االعتيادية ووفقاً لشرو

  متفق عليها بين األطراف المعنية:
  
  فترة الستة أشهر المنتهية في      

      
  يونيو ٣٠

٢٠٢٠  
  يونيو ٣٠

٢٠١٩  
  لف درهمأ  ألف درهم      

         الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة:
  ٢٩٫٩٨٥  ١٧٫٨٥١     مصروفات تطوير عقارات

  ٢٦٫٣٣٣  ١٠٫٣٥٠     مصروفات رأسمالية
  ١٢٫٧٠٣  ٣٫٧١٨   المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع 

  ٢٫٤٥٠  ٢٫٤٣٦   إيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإليرادات ذات الصلة
  ١٫١٨٩  ١٫١٩٥    يرادات التمويل اإلسالميإ

 ٦٦٨ ٢٦٢     تكلفة اإليرادات
  -   ٢٫١٥٦    اإليرادات التشغيلية األخرى

    ====== ====== 
  

  .١٩راجع كذلك إيضاح 
  

      

      أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة:
  ٤٥٫٥٠٨  ٤٦٫٢٦٧  ادات ذات الصلةإيرادات اإليجار من العقارات المؤجرة واإلير

  ٤٦٫٩٣٦  ٧١٫٤٣١  المصروفات اإلدارية والعمومية ومصروفات البيع 
  -   ٤٫٧٠٠   إيرادات أخرى

  ٣٣٨  -    إيرادات التمويل اإلسالمي
  ١٤٫٧١٩  ٢٣٫٦٧٨ مصروفات التمويل

  ٣٫٧٩٣  ٢١٫٥٢٣     تكلفة اإليرادات
  -   ٢٦٫٥٦١     إيرادات تشغيلية أخرى
  ٦٤  ١٦     اإليرادات من الضيافة

    ===== ===== 
    

  أرصدة األطراف ذات العالقة
  

  فيما يلي األرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة (والمدرجة ضمن بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد):

      
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         

         الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة:
  ٧٧٫٤٨٦  ٨٣٫١٩٦    الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 ٦٣١ -      فواتير بها الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم يصدر 
  ١٨  ١٫٣٢٤    مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

  ===== ===== 
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٤٧ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  (تابع) إفصاحات حول األطراف ذات العالقة  ٢٠

  
  (تابع) أرصدة األطراف ذات العالقة  
  يونيو ٣٠   

 ٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم   
  (مدققة)     

      دارة وموظفي اإلدارة العليا واألطراف ذات العالقة:أعضاء مجلس اإل
  ٢٫٣٨٣  ١٫٣٨١    النقد واألرصدة المصرفية

  ٧٧٨٫٧٥٠  ٧٧٩٫١٦٦  الموجودات والذمم المدينة والوداع والمصروفات المدفوعة مقدماً األخرى
  ٢٧٫٧٢١  ١٩٫٤١٥    مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

  ٥٥٫٤٩٨  ٥٤٫٦٨٤    المدينة التي لم يصدر بها فواتيروالذمم  الذمم المدينة التجارية
 ٢٣٨٫٢٦٢  ٧٥٦٫٠٠٩     الذمم الدائنة التجارية واألخرى

    ======== ======== 
        

        تعويضات موظفي اإلدارة العليا
     فيما يلي مكافأة موظفي اإلدارة العليا خالل الفترة:

  يونيو ٣٠    
 ٢٠٢٠  

  يونيو ٣٠
 ٢٠١٩  

  ألف درهم  درهمألف     
        
        

  ٢٤٨٫٧٨٥  ١٦٤٫٩٠٠    مزايا قصيرة األجل
  ٨٫٩٨٤  ٣٫٩٠٧    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

     ------------------  ----------------- 
    ٢٥٧٫٧٦٩  ١٦٨٫٨٠٧  
    ======== ======== 
  

  موظفاً). ٢٤٢: ٢٠١٩يونيو  ٣٠موظف خالل الفترة ( ١٨٩بلغ عدد موظفي اإلدارة العليا 
  

غ  ذيين بمبل نة  ٧٫٣٥٠خالل الفترة، قامت الشركة بدفع مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة غير التنفي م عن س ف دره ا  ٢٠١٩أل كم
ي  د ف ركة المنعق دى الش نوي ل ة الس ة العمومي اع الجمعي ي اجتم اهمين ف ل المس ن قب اده م م اعتم و  ٢١ت : ٢٠١٩( . ٢٠٢٠يوني

  ألف درهم). ٧٫٣٥٠
  

رادات الشاملة ، قامت المجموعة ٢٠١٩يونيو  ٣٠المنتهية في  فترةلاخالل  ة من خالل اإلي ة العادل ة بالقيم ع موجودات مالي ببي
   ). ١٩(راجع أيضاً اإليضاح  ألف درهم ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ٣٩٣٫٠١١قيد أرباح بمبلغ األخرى و

  
  الضمانات وااللتزامات الطارئة   ٢١

 
  الضمانات   )أ

  
 .ألف درهم) ٥٨٫٦٤٤ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٤٧٬٩٩٨ المجموعة ضمانات مالية واعتمادات مستندية بمبلغ أصدرت .١
  
خطاب ضمان صادر  كضمان مقابلألف درهم)  ٥٫٠٠٠ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٥٫٠٠٠مالي بمبلغ  ضمانالمجموعة  أصدرت .٢

 دبي. عن أحد البنوك التجارية إلصدار رخصة تجارية من حكومة
  
ألف درهم) كضمان عن األداء بخصوص تنفيذ المجموعة  ٣٫٦١٩ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١(بمبلغ ال شيء  مالي ضمانأصدرت المجموعة  .٣

 .اللتزاماتها التعاقدية
  
ألف درهم) إلى مؤسسة  ٦٫٨٠٠٫٢٣٩ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٧٫٥٠٤٫٩١٢بمبلغ  داءاألحسن  أصدرت المجموعة ضمان .٤

 ي في دبي كضمان عن مشاريعها الجديدة بموجب األنظمة الخاصة بمؤسسة التنظيم العقاري.التنظيم العقار
 
ألف درهم) ألحد البنوك التجارية ككفالة  ٧٣٫٤٦٠ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٧٣٫٤٦٠تجاري بمبلغ  ضمانأصدرت المجموعة  .٥

 المشترك للمجموعة. االئتالفعن ضمانات صادرة من البنك بالنيابة عن 
  



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٤٨ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  (تابع)الضمانات وااللتزامات الطارئة   ٢١

 
  (تابع)الضمانات   )أ

  
ومية ألف درهم) إلى عدة سلطات حك ١١١٫٦٦٠ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ٩١٫٢١٧أداء بمبلغ  ات حسنأصدرت المجموعة ضمان .٦

 في الهند فيما يخص مشاريعها.
  

ألف  ٢٢٫٥٦٦ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم) ( ٢٢٫٨٥٥ألف دوالر أمريكي ( ٦٫٢٢٢ بمبلغ ات مستنديةقامت المجموعة بتقديم اعتماد .٧
 :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم) ( ٢٢٫٨٥٥ألف دوالر أمريكي ( ٦٫٢٢٢درهم) في مصر كضمان عن مشروعها. لدى البنك رهن بقيمة 

 .المستندية اتاالعتماد مقابل هذه) ٨ألف درهم) (راجع إيضاح  ٢٢٫٥٦٦
 

ألف درهم)  ١١٫٤٤٢ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم) ( ١١٫٣٦٩ألف جنيه مصري ( ٥٠٫٠٠٠قامت المجموعة بتقديم ضمان بنكي بمبلغ  .٨
 ٣١ألف درهم) ( ١١٫٣٦٩( ألف جنيه مصري ٥٠٫٠٠٠إلى جهة حكومية في مصر عن احدى مشروعاتها. لدى البنك رهن بقيمة 

 هذا الضمان البنكي.مقابل ) ٨ألف درهم) (راجع إيضاح  ١١٫٤٤٢ :٢٠١٩ديسمبر 
  

 االلتزامات الطارئة  )ب
  

وهي  )اندرا براديش اندستريـال انفراستكشر كوربوريشن ليمتد(ايرستوايل  كوربوريشن،انفراستكشر تيالنجانا ستيت  أصدرت شركة .١
من الشركات التابعة للمجموعة في الهند، إشعار قانوني لشركة إعمار إم جي إف الند ليمتد لوقف  مشترك في بعض ائتالفشريك في 

إعمار إم جي إف الند ليمتد، وشركة إعمار هيلز تاون شيب  شركة بعض من أعمال تطوير واتفاقيات اإلدارة التنفيذية والتي تم إبرامها بين
انفراستكشر تيالنجانا ستيت مشترك للمجموعة مع شركة  ائتالفايفت ليمتد وهي برايفت ليمتد (شركة إعمار هيلز تاون شيب بر

وشركة بولدير هيلز ليجر برايفت لميتد (شركة بولدير هيلز ليجر برايفت لميتد وهي ائتالف مشترك للمجموعة مع شركة  )كوربوريشن
ريـال انفراستكشر كوربوريشن ليمتد دعوى قضائية أخرى . وأقامت شركة اندرا براديش اندستكوربوريشن)انفراستكشر تيالنجانا ستيت 

ضد شركة إعمار إم جي إف الند ليمتد لوقف شركة إعمار إم جي إف الند ليمتد ألي نشاط متعلق بهذه المشاريع. باإلضافة إلى ذلك، كان 
   .هاوتخصيص األراضيعلى ستحواذ البا ما يتعلقلوجود مخالفات في أخرىهناك عدد من الدعاوى مرفوعة ضد المجموعة من قبل أطراف 

  

ً اإلدارةترى  اندرا براديش اندستريـال انفراستكشر المرفوعة من قبل شركة ، بناًء على المشورة القانونية، أن كافة القضايا المذكورة آنفا
أو وفقاً آللية تسوية  ١٩٩٦ة كوربوريشن ليمتد يجب أن تتم تسويتها ودياً مع جميع األطراف بموجب قرار التسوية والتحكيم الصادر سن

في الهند. وريثما يتم االنتهاء من  ٢٠٠١المنازعات المنصوص عليها بموجب قانون اندرا براديش لتمكين تطوير البنية التحتية، 
دارة أن اإلترى اإلجراءات القانونية المختلفة الجارية المتعلقة بالمشاريع المذكورة أعاله، واستنادا إلى المشورة القانونية الواردة، 

  االدعاءات/المسائل التي أثيرت تتناقض مع الوضع الحقيقي وبالتالي وال يمكن تقبلها.
  

قامت شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد، وهي شركة تابعة للمجموعة، بتطوير وتشييد مشروع كومنولث جيمز فيلدج في  .٢
عام والخاص وفقاً التفاقية تطوير مشاريع مبرمة مع هيئة التخطيط العمراني في دلهي. الهند على أساس نموذج الشراكة بين القطاعين ال

والبالغ  حسن األداءوبعد التأكيد على اكتمال المشروع عن طريق إصدار شهادة اإلشغال، طالبت هيئة التخطيط العمراني في دلهي بضمان 
ار التي لحقت بها والمطالبات األخرى التي قدمتها ضد شركة إعمار مليون درهم) كتعويض عن األضر ٨٩مليون روبية هندية ( ١٫٨٣٠

إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد، حيث زعمت بأن شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد لم تتمكن من الوفاء بالجداول 
تراكشن برايفت ليمتد على المطالبة بالضمان البنكي الزمنية وفقاً لشروط اتفاقية تطويرالمشاريع. وقد طعنت شركة إعمار إم جي إف كونس

لدى المحكمة العليا والتي ردت االستئناف المذكور وأمرت بتشكيل هيئة تحكيم وأحالت كافة النزاعات إلى هيئة التحكيم. وقد طالبت هيئة 
كشن برايفت ليمتد مذكرة بالوقائع باإلضافة التحكيم كال الطرفين بتقديم مطالباتهما. وبموجب ذلك، قدمت شركة إعمار إم جي إف كونسترا

مليون درهم). وقدمت هيئة التخطيط العمراني في دلهي مذكرة ردها على مذكرة  ٦٨٩مليون روبية هندية ( ١٤٫١٨٢إلى مطالبات بمبلغ 
ً مطالباتها الم مليون  ١٤٫٤٦٠قابلة بمبلغ الوقائع والمطالبات الخاصة بشركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد، وقدمت أيضا

 مليون درهم) بما فيها التعويضات النقدية عن األضرار. وال تزال الدعوى سالفة الذكر محل نظر هيئة التحكيم. ٧٠٣روبية هندية (
  

لبات وفقاً التفاقية تعتقد اإلدارة، استناداً إلى الرأي القانوني، أن شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد قد استوفت بجميع المتط
تطوير المشاريع، وأن التعويض النقدي عن األضرار المفروض والضمان البنكي المسحوب والمطالبات األخرى المقدمة من هيئة التخطيط 

  العمراني في دلهي غير مبررة وليس لها أي أساس من الصحة.
  

معينة من قبل شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد لتشييد كما قدمت شركة أهلوواليا كونتراكتس (الهند) ليمتد ("المقاول") ال .٣
مشروع كومنولث جيمز فيلدج بعض المطالبات التي لم تقبلها شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد. وبناًء عليه، طالب 

) تتعلق باألعمال التي من المفترض أن تم تنفيذها لكن مليون درهم ٢٠٤مليون روبية هندية ( ٤٫٢٠٠المقاول بالتحكيم وقدم مطالبات بمبلغ 
لم تقبلها شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد. وقدمت شركة إعمار إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد مطالبات مقابلة 

يبة والتعديالت في الفواتير والدفعات مليون درهم) ضد المقاول بسبب األعمال الناقصة والمع ٥٦٩مليون روبية هندية ( ١١٫٧٠٣بمبلغ 
 وفقاً للعقد، باإلضافة إلى مطالبة مدعومة بأخرى بخصوص المطالبة بالضمان البنكي كما ذكرنا أعاله.

  
أن المقاول قد أخفق بموجب العقد وأن المطالبات المقدمة من جانبه ليست متفقة مع شروط العقد. وبناًء عليه، فإن شركة اإلدارة ترى 
  ر إم جي إف كونستراكشن برايفت ليمتد لديها أمل كبير بأن تصدر هيئة التحكيم حكماً لصالحها.إعما



 وشركاتها التابعة ش.م.ع العقارية إعمارشركة 

٤٩ 

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة (تابع)
 (غير مدققة) ٢٠٢٠يونيو  ٣٠كما في 

  
  (تابع)الضمانات وااللتزامات الطارئة   ٢١

  
 (تابع) االلتزامات الطارئة  ب) 

  
سياق األعمال االعتيادية، تم رفع عدة دعاوى قضائية من قبل مشتري المنازل ضد شركات تابعة للمجموعة في الهند للنظر أمام  في .٤

. تم الفصل في العديد من تلك القضاياً ٢٠١٨قانون اإلعسار واإلفالس (التعديل الثاني)، لسنة وذلك وفقاً ل المحكمة الوطنية لقانون الشركات
كمة الوطنية وسيتم النظر في القضايا المتبقية في الوقت المناسب. تتخذ إدارة تلك الشركات التابعة الخطوات الالزمة للتوصل بواسطة المح

استناداً إلى تطورات العديد من القضايا واالستشارة القانونية المقدمة، إن اإلدارة على يقين بأنه إلى حل وتسوية هذه النزاعات مع عمالئها. 
  هناك التزام مادي على شركة إعمار إم جي إل الند بشأن هذه القضايا.لن يكون 

  
  االلتزامات  ٢٢
  

ألف درهم) وتشمل  ١٨٫٣٨٠٫١٢٥ :٢٠١٩ديسمبر  ٣١درهم ( ألف ١٦٬٦١٧٬١٠٥لدى المجموعة التزامات بمبلغ ، ٢٠٢٠يونيو  ٣٠في 
ألف درهم). تمثل هذه االلتزامات قيمة العقود  ١٧٬٤٩٩٬١٠٢ :٢٠١٨ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٥٫٦٢٢٫٣٧١التزامات مشاريع بمبلغ 

من قبل المجموعة بما في ذلك عقود شراء قطع األراضي في نهاية السنة بعد خصم قيمة الفواتير المقبوضة والمبالغ المستحقة في  المبرمة
  ذلك التاريخ.

  
من األرباح المستقبلية  ٪٣٠راشد، لدى المجموعة التزام بدفع وفقاً التفاقية التطوير المبرمة من قبل المجموعة مع مينا عالوة على ذلك، 

  على مدى فترة عمل مشروع ميناء راشد.
  

ها كان هناك مطالبات تم تقديمها من قبل مقاولين تتعلق بعدة مشاريع للمجموعة في سياق األعمال العادية والتي من غير المتوقع أن ينتج عن
  ا.مخصص له رصدمطلوبات جوهرية لم يتم 

  
  

  المجموعة كمؤجر - التزامات عقود اإليجار التشغيلي 
 أبرمت المجموعة عقود إيجار فيما يتعلق بمحفظة استثماراتها العقارية. فيما يلي الحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية مستحقة القبض

  لتقرير والتي لم يتم االعتراف بها كذمم مدينة:بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء المتعاقد عليها كما في تاريخ ا
  

      
  يونيو ٣٠

 ٢٠٢٠  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٩  
  ألف درهم  ألف درهم      
  (مدققة)       
         
        

  ٣٬١٧٥٬٤٦٩ ٢٫١٥٠٫٦٠٣     خالل سنة واحدة
  ٧٫١٥٤٫٦١٧  ٥٫٩٢٧٫١٠٨    سنوات ٥بعد سنة ولكن ليس أكثر من 

 ١٫٧١١٫٦٩٩ ١٫٥٣٠٫٥٢٦   أكثر من خمس سنوات
     -----------------------------   ------ ----- -----------------  
    ١٢٫٠٤١٫٧٨٥  ٩٫٦٠٨٫٢٣٧  
    =========== =========== 

  
ايجار تستحق بموجبها الحصول على إيرادات بناًء على مبيعات  تاباإلضافة إلى التزامات االيجار أعاله، لدى المجموعة اتفاقي

  .ماتالمستأجرين ورسوم الخد
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٢٣
  

  تتألف األدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
  

تتألف الموجودات المالية للمجموعة من النقد واألرصدة المصرفية والذمم المدينة التجارية واالستثمارات في األوراق المالية والقروض 
المدينة األخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة. في حين تتألف المطلوبات المالية للمجموعة من ودائع العمالء  والسلفيات والذمم

  والقروض والسلفيات التي تترتب عليها فوائد والصكوك والذمم الدائنة وذمم المحتجزة الدائنة والذمم الدائنة األخرى.
  

  .ة ال تختلف بصورة جوهرية عن قيمتها الدفترية، لم يذكر خالف ذلكإن القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالي




