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  في وان سنترال ٥المكاتب   
  ٠١. ٠٤، المكتب رقم: ٤الطابق  

  ٣٨٠٠شارع الشيخ زايد، ص.ب 
  دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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 مدققي الحسابات المستقلين تقرير 
  

  ش.م.ع للتطويرر ماإعكة رشساهمي السادة م
  
  رير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة قتال
  

  الرأي
  

ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة   للتطويرإعمار لمالية الموحدة لشركة لقد قمنا بتدقيق البيانات ا
ات  لبيانوا، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١("المجموعة")، التي تتألف من بيان المركز المالي الموحد كما في 

، والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك  املللدخل الش ةوحدالم
  ياسات المحاسبية الهامة ومعلومات إيضاحية أخرى. خ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن السالتاري

  
ن  دية، عي الماالنواح في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة تُعبر بصورة عادلة، من كافة 

اتها  ، وعن أدائها المالي الموحد وتدفق٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مالي الموحد للمجموعة كما في ال المركز
  ية في ذلك التاريخ وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.هالنقدية الموحدة للسنة المنت

  
  أساس إبداء الرأي

  
ا بموجب هذه المعايير في  بتوضيح مسؤوليتنللتدقيق. قمنا  دوليةايير اللقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمع

التقرير. إننا نتمتع  هذا من  ةوحدمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الم فقرة
ً لقواعد السلوك المهني للمحاسبين القانونيين  الصادرة عن مجلس باستقاللية عن المجموعة وفقا

باإلضافة إلى متطلبات   ذلك معايير االستقاللية الدولية)في  (بمابين للمحاسدولية قية الالمعايير األخال
لية الموحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وقد  ماال ناتأخالقيات المهنة المتعلقة بتدقيقنا للبيا

ً لهذه المتطلبات ولقواعد السلوك ال استوفينا مسؤولياتنا ن محاسبيمهني للاألخالقية األخرى وفقا
ألخالقية الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي  لصادرة عن مجلس المعايير انونيين االقا

  مناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. و يةف كا حصلنا عليها
  

 قيق الرئيسيةأمور التد 
  

ً ألحكا مية ألمور أهأكثر اهنية، منا المتتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي نراها، وفقا
الحالية. تم تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا للبيانات   ترةللفموحدة في تدقيقنا للبيانات المالية ال

  ها، وال نبدي رأياً منفصالً حول هذه األمور.بشكل مجمل، وأثناء تكوين رأينا حولالمالية الموحدة 
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  .عشركة إعمار للتطوير ش.م
  ستقلين  الحسابات الم ي ققر مدتقري 

   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
    

  
 ئيسية (تابع) لرتدقيق اأمور ال

  
  االعتراف باإليرادات من بيع العقارات 

  
  ةلية الموحد حول البيانات الما ٤و   ٤- ٢و  ٢- ٢راجع اإليضاحات 

  
ً للمعيار رقم  تعترف المجموعة باإليرادات من بيع العقارات  إلعداد لدولية من المعايير ا ١٥وفقا

  تعترف المجموعة باإليرادات من بيع العقارات  .العمالء" مع عقود ال"اإليرادات من لية رير الماالتقا
ً على فترة زمنية على مدى وأ خالل نقطة زمنية محددة العقود المبرمة مع   روطش وذلك اعتمادا

ً لعتبر االعتراف باإليرادات من بيع العقارات أحد أمور التد ي . عمالئها لعناصر  قيق الرئيسية نظرا
ً من التركيز أثناء  او المستخدمةاألحكام والتقديرات ة بالخاصية التال رئيسيةال لتي تتطلب مزيدا

  :التدقيق
  

  داء واحد أو أكثر؛أتحليل ما إذا كانت العقود تتألف من التزام 
  

  ؛الل نقطة زمنية محددةداء على مدى فترة زمنية أو خإذا كان يتم الوفاء بالتزامات األتحديد ما 
  

 زمة للوفاء بالتزامات األداء بموجب العقود المبرمة مع العمالء؛ و الالليف المقدرة التكا ليإجما 
  

  لعقود المبرمة مع العمالء. بموجب اتقييم احتمالية تحصيل المجموعة للثمن المستحق  
  

 تدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا ول أمور الكيف تم تنا
  
  باإليرادات والمطبقة من قبل  فباالعترا  تعلقةية المسبالمحات ساالئمة  السيامدى م بتقييمقمنا

  دولية إلعداد التقارير المالية؛المجموعة ومدى امتثالها للمعايير ال
 

 التي تم تطبيقها من قبل المجموعة فميا يتعلق باإليرادات؛ قمنا بفهم اإلجراءات 
 

  شغيلية الت ختبار الكفاءةابقمنا ا كم ابيةوتنفيذ النظم الرقيم تصمبقمنا باختبار اإلجراءات المتعلقة
 الرقابية ذات الصلة؛ للنظم

  

 األداء الخاصة بالمجموعة  قمنا على أساس العينة، بتقييم عقود بيع العقارات لتحديد التزامات
فترة   هذه العقود وقمنا بتقييم ما إذا كان قد تم الوفاء بالتزامات األداء هذه على مدىبموجب 

ً ة محدد نينقطة زمزمنية أو خالل  من المعايير  ١٥المعيار رقم  ير المحددة بموجب للمعاية وفقا
 الدولية إلعداد التقارير المالية؛

  

  الرجوع إلى  من خالل العقارات  تشيد ، بتقييم مدى مالءمة قياس سير العينةقمنا على أساس
زامات  بالت الوفاءم ندما يتوذلك ع كاليف المقدرةمقارنة بإجمالي الت   تاريخهالتكاليف المتكبدة حتى 

 زمنية؛  دى فترةداء على ماأل
  

  وذلك من خالل تقرير   إجمالي التكلفة المقدرة لإلنجازقمنا على أساس العينة، بتقييم مدى كفاية
،  العينةقمنا على أساس استشاري التكلفة المستقل. فيما يتعلق بالتكلفة المتكبدة حتى تاريخه، 

ارنة هذه البنود مع الوثائق الداعمة خالل مق ذلك منكلفة ولتعناصر ابنود الجوهرية لار الباختب
 ودقة تكاليف األعمال المنجزة؛ و وجود ي ذلك شهادات الدفع للتأكد من ذات الصلة بما ف

  

 دةالمدرجة في البيانات المالية الموحفصاحات اإل ية افبتقييم مدى ك  قمنا. 
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  ش.م.عير تطوشركة إعمار لل
  قلين  المست اتالحساب  تقرير مدققي

   ٢٠٢٠ر مبديس ٣١
  
  

  (تابع)  أمور التدقيق الرئيسية
  

  ("العقارات")  لعقارات لغرض التطوير ل تقييم صافي القيمة القابلة للتحقيق 
  

  حول البيانات المالية الموحدة ١١و   ٤- ٢و  ٢- ٢راجع اإليضاحات 
  

.  طع األراضيوق نشاءد اإلع قيارينجزة والمشمريع المشا ال والتي تتضمنعقارات تحتفظ المجموعة ب
بالتكلفة أو صافي القيمة المقدرة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتمثل صافي القيمة  يتم بيان العقارات 

ً التكاليف المقدرة لإلنجاز  القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدرة في س ياق األعمال االعتيادية ناقصا
  .بيعوال
  

ً خارجيي بمقيمين عةالمجمو انت استع لجزء كبير   للتحقيقبلة صافي القيمة القالتقييم  ن مؤهلين مهنيا
تقدير  لعلى أحكام جوهرية  للتحقيقبلة صافي القيمة القاتقييم عملية . تنطوي من عقاراتها 

حول   فقرة  الخارجين مين مقي بالتتضمن التقييم الخاص اضات التابعة لها التي يجب تطبيقها. االفتر
ً الضراباتري  نظريقين الجوهعدم ال تضمن التقييم الخاص  . ١٩كوفيد  جائحةالناتجة عن السوق  ا

ً الضطرابات السوق الناتجة  حول "عدم اليقين الجوهري بشأن التقيي بند  الخارجين بالمقيمين  م" نظرا
در  ود قإلى وجيشير  ولكنه  صافي القيمة القابلة للتحقيقطل . إن هذا البند ال يب١٩عن جائحة كوفيد 

مقارنة   يق لعقارات المجموعةم صافي القيمة القابلة للتحقيتقيبفيما يتعلق  ندم اليقير من عيبك
  بظروف السوق االعتيادية.  

  
ً على هذا المجال أثناء التدقيق ألن أي  ً محددا إن وجود عدم يقين جوهري في التقديرات يلزم تركيزا

لعقارات دي على القيمة الدفترية ماتأثير  هقد يكون ل حقيقللت ةلصافي القيمة القابخطأ في تحديد 
  .  في البيانات المالية الموحدة ذات الصلةلمجموعة واإلفصاحات ا

  
 كيف تم تناول أمور التدقيق الرئيسية في سياق تدقيقنا 

  

 مع م الخاصة به واالطالع على شروط االرتباط المقيمين الخارجيين  وكفاءة مؤهالت تقييمقمنا ب  
وضعت قيوداً أو  ك أمور قد تكون قد أثرت على موضوعيتهم كانت هناما إذا  جموعة لتحديد لما

  على نطاق عملهم؛ 
  

  التي تم تقييم العقارات ، بمراجعة تقارير لدينا العقاري  المتخصصين في التقييم قمنا، بمساعدة
سعر  ل تقدير مث ، المستخدمةاالفتراضات  تييم ما إذا كان لتقالمستقلين  المقيمين من قبل  إعدادها

 ؛صافي القيمة القابلة للتحقيق للعقارات د مناسبة لتحدي خصم ومعدل الرسملةبيع ومعدالت الال
  

  ستخدمة  ءات التدقيق لتقييم مدى معقولية البيانات المصدرية المذ إجرابتنفي عينةس الأسا لى ع قمنا
 ؛لصلةاة ذات الداعمالمعلومات  مع  تهامن خالل مقارن القيمة القابلة للتحقيقصافي تحديد في 

  
 تأثير التغيرات في االفتراضات الفتراضات الجوهرية لتقييم مدى لتحليل حساسية  أجرينا

  ؛ وتوصلت إليها اإلدارة جات التي ستنتاعلى االالرئيسية 
 

 اية اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة. قمنا بتقييم مدى كف  
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  .عللتطوير ش.مشركة إعمار 

  لمستقلين  الحسابات ا ققير مدتقري 
   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

  
  المعلومات األخرى 

 
تقرير أعضاء مجلس  منى علومات األخرلما ألفتت اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى.  إن

  اإلدارة. 
  

ات  أي استنتاج نُعبر عن  األخرى، كما أننا لن لمعلومات الموحدة ا ال يشمل رأينا حول البيانات المالية
  هذه المعلومات. ية بشأنتدقيق

  
، وعند رىخت األلومافيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المع

البيانات  ة مع مادي صورةنت المعلومات األخرى غير متسقة بي االعتبار ما إذا كام بذلك نضع فالقيا
ثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها  عليها أات التي تم الحصول المالية الموحدة أو مع المعلوم

التي  األعمال  بناًء علىخرى، ات األلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومأخطاء مادية. في حال خ
،  تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات عليها قبلالمعلومات األخرى التي حصلنا فيما يتعلق ب قمنا بها 
 ع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.ر. لم يسترذا األمالغ عن هزمون باإلبفإننا مل

  
  موحدةمالية النات الالبيا مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن

  
عادلة وفقاً للمعايير الدولية دة بصورة تكون اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموح

ألحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة توافق مع اا بما ير المالية، وإعدادهإلعداد التقاري
ة التي ترى اإلدارة أنها  الداخلي لرقابةوعن ا ،٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربية المتحدة رقم (

تجة عن خالية من األخطاء المادية، النا بحيث تكونضرورية إلعداد البيانات المالية الموحدة 
  .الخطأ يال أواالحت

  
لمالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة عند إعداد البيانات ا

فصاح حيثما يكون مناسباً عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية  رية، واإلستمرابدأ االأعمالها وفقاً لم
يقاف  موعة أو إزم تصفية المجتارة تعت اإلد إال إذا كان بدأ االستمرارية كأساس للمحاسبة،استخدام مو

  عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي غير ذلك. 
 

 قارير المالية للمجموعة.عداد التملية إعلى ع يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف
  

  ة الموحدةات الماليمسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيان
  

المالية الموحدة، بشكل   نات البيا ل ما إذا كانت وقولة حدات معصول على تأكيتتمثل أهدافنا في الح
الحسابات  ر مدققي ر تقريوإصدا مجمل، خالية من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ،

التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن  عالية من الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو عبارة عن درجة 
لدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي عند لمعايير ام بها وفقاً لا م القيالتي تمال التدقيق أع

ُ أو الخوجوده. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال  األخطاء مادية إذا كان من المتوقع  عتبر هذهطأ وت
 تخدمونيتخذها المس ية على القرارات االقتصادية التية أو جماعبشكل معقول أن تؤثر بصورة فردي

  ية الموحدة.نات المالعلى هذه البيا بناءً 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 



 

٧ 
  ية للشركات األعضاءمنظمة كي بي إم جي العالمة اإلمارات العربية المتحدة وعضو في كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة ُمرخصة في دول

  فوظة.المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي انترناشيونال ليمتد، شركة انجليزية خاصة محدودة بالضمان. جميع الحقوق مح
 رات العربية المتحدة.لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلما كي بي إم جي

 

 

  
  شركة إعمار للتطوير ش.م.ع
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين  

   ٢٠٢٠سمبر دي ٣١
  
  

  (تابع) البيانات المالية الموحدةحسابات عن تدقيق مسؤولية مدققي ال
  

ً لتي يتم القيام بها وفقالتدقيق اكجزء من أعمال  نقوم بوضع أحكام مهنية مع  يق، لتدقة لالدولي للمعايير ا
  باع مبدأ الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي: ات

  
  أو  ات المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيالادية في البيان المخطاء اطر األتحديد وتقييم مخ

تدقيق  أدلةعلى ول والحص لتلك المخاطراءات التدقيق المناسبة تنفيذ إجرالخطأ، وتصميم و
نا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة عن كافية ومالئمة لتزويد 

ً ألن االحتيال قد ينطوي  مقارنةً باألخطاء أعلى  ل تكوناالحتيا المادية الناتجة عن الخطأ نظرا
 .خليةلداقابة اأو تجاوز الرأو حذف متعمد أو تحريف أو تزوير على تواطؤ 

  
 متعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة فهم نظام الرقابة الداخلية ال

 الرقابة الداخلية للمجموعة. الرأي حول فعالية إبداء س بغرضللظروف الراهنة، ولي
  
 ت  احا واإلفصت المحاسبية ومدى معقولية التقديرا ة المتبعةتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبي

  .صلة الموضوعة من قبل اإلدارةت الذا
 
 ما  وتحديد رارية التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستم

ما يتعلق عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، فيإذا كان هناك 
مالها قدرة المجموعة على مواصلة أعحول رية جوهكوكاً ي قد تُثير شباألحداث أو الظروف الت

نلفت  نا أن ين عليوفقاً لمبدأ االستمرارية. في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه يتع 
، أو ة الموحدةتقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالياالنتباه في 

أدلة التدقيق التي  افية. تعتمد استنتاجاتنا علىير كات غصاحه اإلفإذا كانت هذ  نقوم بتعديل رأينا
و الظروف  حداث أأن األتم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات. إال 

 تمرارية. ية قد تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقاً لمبدأ االسالمستقبل
 
 صاحات، ا بشكل عام، بما في ذلك اإلفتواهومح لهاة وهيكمالية الموحد تقييم عرض البيانات ال

ن  قة تضمة بطريوما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث ذات الصل
 مالية الموحدة بصورة عادلة.عرض البيانات ال

  
 ية التجارأو األنشطة  علومات المالية للمنشآت بشأن الم الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالءمة

ات المالية الموحدة. نحن نتحمل مسؤولية توجيه جموعة إلبداء رأي حول البيانالم داخل
 عن رأينا التدقيقي. حن مسؤولين وحدنا وعة. نللمجم واإلشراف على وتنفيذ أعمال التدقيق

  
ر الزمني  ق أعمال التدقيق واإلطاضمنها نطانتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من 

التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم   الجوهرية المترتبة على أعمالائج النتا وحدد لهالم
 . دقيقنااكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل ت

 
ً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق   ً إقرارا نُقدم أيضا

خرى التي قد يُعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر  مور األات واأل كافة العالق باالستقاللية، ونطلعهم على
ت الصلة، إن اوابط ذ أو الضمن التهديدات التي تم القيام بها للحد  تواإلجراءاعلى استقالليتنا، 

 وجدت.
 

  
  
  





  تابعةوشركاتها الطوير ش.م.ع عمار للتشركة إ

 
٩ 

  الموحدبيان الدخل الشامل 
   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  ة المنتهيةللسن

  
      
  م)دره ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  رهمألف د  ألف درهم  اتإيضاح  
        

  ١٢٫٧٤٦٫١٣٨  ٩٫٧٥٨٫٢٨٣  ٤  اإليرادات

        
  )٧٫٦٨٥٫١٥٢(  )٦٫٢٧٩٫٨٦٩(  ٤ تكلفة اإليرادات

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

  ٥٫٠٦٠٫٩٨٦  ٣٫٤٧٨٫٤١٤   الي األرباحإجم

        

  )١٫٤٦٦٫١٦٣(  )١٫٣٠٤٫٨٤٨(  ٥ العمومية واإلداريةصروفات فات البيع والمرومص
  ١٥١٫٣٣١  ٥٦٫٧٢٥  ٦ ت التمويلاداإير

  )٢٨٨٫٨٣٣(  )٣٠٠٫٣١٢(  ٧ تكاليف التمويل

  ٢٤٫٨٦٣  ٢٧٫٦٨٢   أخرى راداتيإ

  ٤٩٫٩٤٩  ٩٧٫٨٦٩  ١٣  مشتركةت ائج ائتالفاالحصة من نت

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

  ٣٫٥٣٢٫١٣٣  ٢٫٠٥٥٫٥٣٠    السنةح باأر

        

  -   -     شاملة األخرىدات اليرااإل
     ---------------------------  --------------------- ----- 

  ٣٫٥٣٢٫١٣٣  ٢٫٠٥٥٫٥٣٠    للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

        المنسوبة إلى:

  ٢٫٧٠٠٫١١٩  ١٫٦٥٧٫٣١٠    لشركة  ا مساهمي

  ٨٣٢٫٠١٤  ٣٩٨٫٢٢٠   الحصة غير المسيطرة

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

   ٣٫٥٣٢٫١٣٣  ٢٫٠٥٥٫٥٣٠  

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

      ركة:لشا مالكيإلى  م المنسوبةربحية السه

  ٠. ٦٨  ٠. ٤١  ٢١  الربح األساسي والمخفف للسهم (درهم) - 

     === ==  ==== = 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  

  . البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٨إلى  ١ تُشكل اإليضاحات المرفقة من
  





  ها التابعةوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
١١ 

  ملكية الموحد ت في حقوق ال راالتغيبيان 
   ٢٠٢٠مبر  ديس ٣١في  للسنة المنتهية

       الشركة مالكي المنسوبة إلى  

  

  
  رأس
  المال 

  االحتياطي 
  اإلجمالي   رباح المحتجزة ألا  نوني الــقا

ير حصص غالــ
  مسيطرة ال

  الي ـــــمــــإجــ
  حقوق الملكية

  درهم ف أل  درهمألف   ألف درهم   رهمألف د  ألف درهم   ألف درهم   
              

  ١٢٫٣٥٤٫١٣٦  ٢٫٧٥٤٫١٨٠  ٩٫٥٩٩٫٩٥٦  ٤٫٩١٠٫٣٣١  ٦٨٩٫٦٢٥  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
              

  ٢٫٠٥٥٫٥٣٠  ٣٩٨٫٢٢٠  ١٫٦٥٧٫٣١٠  ١٫٦٥٧٫٣١٠  -   -   ةالسنأرباح 
              
  -   -   -   -   -   -   للسنةملة األخرى ت الشارادااإلي
   -------------- --- -------------  - ------- ----------------------  ------------------ --------- ---  ------------------------------  ------------------------------  --- ------ --------------------- 

  ٢٫٠٥٥٫٥٣٠  ٣٩٨٫٢٢٠  ١٫٦٥٧٫٣١٠  ١٫٦٥٧٫٣١٠  -   -    نةللسلة رادات الشامإجمالي اإلي
              
  )٤٫٩٠٠(  -   )٤٫٩٠٠(  )٤٫٩٠٠(  -   -    اإلدارةأعضاء مجلس  واتعال

          
  )٩٠٥٫٠٠٠(  )٩٠٥٫٠٠٠(  -   -   -   -   )٢٦(إيضاح  ألرباحتوزيعات ا

              
  -   -   -   )١٦٥٫٧٣١(  ١٦٥٫٧٣١  -   )٢٠ي (إيضاح ونالقان حتياطيالمحول إلى اال

   -- ---- ------------------------  -------------------------- --- -  ------------- ------- ----------  ------------------------------  -------- ----------------------  ------------------------------ 
  ١٣٫٤٩٩٫٧٦٦  ٢٫٢٤٧٫٤٠٠  ١١٫٢٥٢٫٣٦٦  ٦٫٣٩٧٫٠١٠  ٨٥٥٫٣٥٦  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠٢٠ر يسمبد  ٣١الرصيد في 
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  . البيانات المالية الموحدةجزءاً ال يتجزأ من هذه  ٢٨إلى  ١من  المرفقةات يضاحل اإلتُشك



  ها التابعةوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
١٢ 

  (تابع)لتغيرات في حقوق الملكية الموحد ن ابيا
   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  تهيةللسنة المن

       الشركة مالكي المنسوبة إلى  

  

  
  سأر

  المال
  اطياالحتي
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  نوني ـقاالـ

ر غي حصصالــ
  يطرة المس

  الي  إجـــــــــــم
  حقوق الملكية

  ألف درهم   ألف درهم  رهمألف د  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              
  ١٠٫٦٦٦٫٩٠٣  ٢٫٧٢٢٫١٦٦  ٧٫٩٤٤٫٧٣٧  ٣٫٥٢٥٫١٢٣  ٤١٩٫٦١٤  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٩يناير  ١يد في رصال
              

  ٣٫٥٣٢٫١٣٣  ٨٣٢٫٠١٤  ٢٫٧٠٠٫١١٩  ٢٫٧٠٠٫١١٩  -   -   سنةلاأرباح 
              

  -   -   -   -   -   -   للسنةملة األخرى اإليرادات الشا
   ------------------ ------ ------  --------------------------- ---  ------------- ---- -------------  ------------------------------  ------ --- --------------- ------  ------------------------------ 

  ٣٫٥٣٢٫١٣٣  ٨٣٢٫٠١٤  ٢٫٧٠٠٫١١٩  ٢٫٧٠٠٫١١٩  -   -    للسنةلشاملة يرادات اإجمالي اإل
              

  )٤٫٩٠٠(  -   )٤٫٩٠٠(  )٤٫٩٠٠(  -   -   جلس اإلدارة اء مأعض اتعالو
          

  )١٫٨٤٠٫٠٠٠(  )٨٠٠٫٠٠٠(  )١٫٠٤٠٫٠٠٠(  )١٫٠٤٠٫٠٠٠(  -   -   )٢٦(إيضاح  توزيعات األرباح
              

  -   -   -   )٢٧٠٫٠١١(  ٢٧٠٫٠١١  -   )٢٠(إيضاح المحول إلى االحتياطي القانوني 
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  ١٢٫٣٥٤٫١٣٦  ٢٫٧٥٤٫١٨٠  ٩٫٥٩٩٫٩٥٦  ٤٫٩١٠٫٣٣١  ٦٨٩٫٦٢٥  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
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  . البيانات المالية الموحدةمن هذه جزءاً ال يتجزأ  ٢٨إلى  ١تُشكل اإليضاحات المرفقة من 



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
١٣ 

  الموحدالنقدية   بيان التدفقات 
   ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  درهم) ٣ .٦٧٣دوالر أمريكي =  ١(    
    ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  همدر ألف  ألف درهم  اتإيضاح  

        شطة التشغيليةقدية من األنالن التدفقات
  ٣٫٥٣٢٫١٣٣  ٢٫٠٥٥٫٥٣٠    السنةأرباح 
        ى:عليالت التعد

  )٤٩٫٩٤٩(  )٩٧٫٨٦٩(  ١٣  مشتركةالحصة من نتائج ائتالفات  
  ٢٥٫٥٢٥  ١٨٫٨٨٣  ٥  (بما في ذلك موجودات حق االستخدام) االستهالك 
  )٥٣٩(  )١٫٧٢٩(    افيص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، صخصم 
  ٢٨٨٫٨٣٣  ٣٠٠٫٣١٢  ٧ تكاليف التمويل 
  )١٥١٫٣٣١(  )٥٦٫٧٢٥(  ٦  لإيرادات التموي 

     ------------------------------  ----------- --------- ---------- 
  ٣٫٦٤٤٫٦٧٢  ٢٫٢١٨٫٤٠٢    النقد من العمليات قبل التغيرات في رأس المال العامل

  )٢٫٦٠٧٫٢١٠(  )١٫٠٨٢٫٩٦٦(    در بها فواتيرلم يصلتي الذمم المدينة االذمم المدينة التجارية و
  )٤٫٠٧٤(  )٧١٫٦٦٨(    ى مدفوعة مقدماً ومصروفات أخرى ع أخروودائم مدينة ذمت ووداموج

  )١٫٠٥٤٫٤٦٦(  ٢٩٩٫٥٦٨    التطويرلغرض  عقارات
  )١٫٦٤٩٫٣٧٢(  )٦٩٣٫٣١٨(    ءمبالغ مدفوعة مقدماً من العمال 

  )٩٠٢٫٩٠٨(  )٢٧١٫٥٢٤(    جارية واألخرىالذمم الدائنة الت
  ٢٠٧٫٧٠٤  ٢٩٫٨٥٥    ةذمم المحتجزات المدين

     --------- ------- --------------  ---------------------------- -- 
  )٢٫٣٦٥٫٦٥٤(  ٤٢٨٫٣٤٩    األنشطة التشغيلية )المستخدم في( الناتج من/ نقدصافي ال

    ------------------------------  ------- ------------- ---- ------ 
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  ١٥١٫٤٨٨  ٥٦٫٧٢٥    مستلمةلتمويل الات اإيرد
  )٥٠٥٫٢١٢(  )٦٤٫٥٥٢(    قرض إلى ائتالفات مشتركة

  )١١٫١٨٥(  )٦٥٠(  ١٤  مبالغ متكبدة على الممتلكات واآلالت والمعدات
  ٢٫٧٠٣  -   ١٤  معداتممتلكات وآالت و استبعاد

  -   -     ئتالف مشتركفي ااالستثمار 
  ٦٨٫٣٤٠  -   ٨ أشهر ودائع تستحق بعد ثالثة

     ---------- ------- -------------  ----------------------------- - 
  )٢٩٣٫٨٦٦(  )٨٫٤٧٧(   األنشطة االستثمارية المستخدم فيقد صافي الن

     -------- ------ ----------------  --------------------- --------- 
        نشطة التمويليةمن األ قديةات النفقتدال

  )٢٥٥٫٦٠٨(  )١٦٢٫٨٧٩(    وعةالمدفتكاليف التمويل 
  ٢٫٤٠١٫٣٤٧  )١٧٠٫٠٠٠(    ألمكة االشر إلى) (سداد تمويل/من تلم مستمويل 

  ٣٫٤٦٥٫٤٧٦  ٤٠٧٫٠٤٠    سسات ماليةمن مؤقروض 
  )٣٫٩٦٦٫٨٤٠(  )١٩٩٫٥١٧(    ؤسسات ماليةملقروض سداد 

  )١٫٨٤٠٫٠٠٠(  )٩٠٥٫٠٠٠(  ٢٦   مدفوعة  ح التوزيعات األربا
  )٤٫٩٠٠(  )٤٫٩٠٠(    لس اإلدارةمجء ضاعأل عالوات مدفوعة

  -   )٥٫٥٢٥(    سداد التزامات إيجار
     ------------------------------  -- ---------------------------- 

  )٢٠٠٫٥٢٥(  )١٫٠٤٠٫٧٨١(    األنشطة التمويلية دم فيالمستخصافي النقد 
     - ---- ------- ------------------  ------------------------- ----- 

  )٢٫٨٦٠٫٠٤٥(  )٦٢٠٫٩٠٩(    يعادله نقد وماالنقص في ال
        

  ٦٫٧٨٨٫٧٥٤  ٣٫٩٢٨٫٧٠٩    السنةادله في بداية وما يعالنقد 
     -------------------------- ----  - ----------------------------- 

  ٣٫٩٢٨٫٧٠٩  ٣٫٣٠٧٫٨٠٠  ١٨، ٨  السنةة نهايالنقد وما يعادله في 
     =============  ===== ======== 
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  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  يةنتهالمنة للس

  
  معلومات حول الشركة ١

  
ً للقانون لمالية والسوراق اهيئة األعامة من قبل  ساهمةكشركة م )"الشركة"(طوير ش.م.ع شركة إعمار للت د تأسيسعتماتم ا لع وفقا

لمسجل هو لشركة انوان ا. إن ع٢٠١٧نوفمبر  ٢١وتم إصدار شهادة التسجيل في  ٢٠١٧فمبر نو ٢٠في  ٢٠٠٠لسنة  ٤رقم  االتحادي
  ة. المتحد ربية، دبي، اإلمارات الع٤٨٨٨٢ص.ب. 

  
لمتحدة  ي دولة اإلمارات العربية اتأسست ف شركةوهي  )"ة األم"الشرك(ش.م.ع ارية إن الشركة هي شركة تابعة لشركة إعمار العق

شركة مساهمة عامة ("ش.م.ع") من دة إلى ة محدومسؤوليتحويل الشكل القانوني للشركة من شركة ذات  المالي. تمومدرجة في سوق دبي 
 ٢٢ارا من تداول أسهمها اعتب الي وتمي سوق دبي المرجة فخالل طرح عام ("الطرح العام"). إن الشركة مد نم٪ ٢٠ة نسب خالل بيع

  ("المجموعة"). تها التابعة المجموعةاكل الشركة وشرك. تش٢٠١٧نوفمبر 
  

لم تستثمر الشركة  العربية المتحدة. مارات ة اإلتطوير العقارات وإدارة المشروعات العقارية في دول في مجموعةاألنشطة الرئيسية لل تتمثل
  ).١- ٢: راجع اإليضاح ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في أيه أسهم خالل السنة المنتهية في 

  
 .٢٠٢١مارس  ٣تاريخ لية الموحدة بالما تم التصريح بإصدار البيانات

  
  أساس اإلعداد  ١- ٢

  
ً للمجموعة وفق انات المالية الموحدةبيالتم إعداد  الدولية   ن مجلس المعايير المحاسبيةادرة عية الصولية إلعداد التقارير المالير الدايمعللا

  .٢٠١٥سنة ) ل٢مارات العربية المتحدة رقم (ادي لدولة اإللقانون االتحامتطلبات و
 

التي تعرض بها  الشركة و قبل مة منملة المستخدالمتحدة ("درهم") وهو العبدرهم اإلمارات العربية  دةلمالية الموحنات االبياد تم إعدا
  خدمها. تحدد كل منشأة ضمن المجموعة العملة التي تست، مالم يذكر خالف ذلكألف درهم. تم تقريب كافة المبالغ إلى أقرب ة الماليبياناتها 

  م تلك العملة المستخدمة.المالية لكل منشأة باستخدا مدرجة في البياناتبنود الويتم قياس ال
  

ة للمبلغ المدفوع مقابل ية. تعتمد التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادليخالتار لتكلفة وفقاً لمبدأ ا الية الموحدةات المانبيالاد لقد تم إعد
  الموجودات.

  
ق تطبي أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على عوضأعاله يتطلب من اإلدارة  على األساس الموضح لموحدةلمالية انات االبياإن إعداد 

علقة بها إلى الخبرة  . تستند التقديرات واالفتراضات المتواإليرادات والمصروفاتلوبات طت والملموجوداللمبالغ المعلنة سياسات واال
األحكام المتعلقة بالقيم إصدار أساس  ة والتي تشكل نتائجهاالحالي ظروفالظل  لة فيقويعتقد أنها معتلفة مل أخرى مخالتاريخية وعوا

  من مصادر أخرى. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.ولة هاحة بستكون متطلوبات والتي ال ودات والملموجرية لالدفت
  

 . لية الموحدةالبيانات الماهذه خدم في ع العرض المستاشى متمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة حتى تتم
  

  د أساس التوحي 
  

. يتم تحقيق ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لشركة كما في يطرة اخضع لسة للشركة والمنشأة التي تت الماليياناالب نم البيانات المالية الموحدةتتألف 
 اء المعايير التالية:السيطرة عند استيف

  
 كانية حالية لتوجيه األنشطةلحقوق القائمة التي تعطي إمل، الى سبيل المثاعنشآت (دى المعلى إح لطةلسا المجموعةعندما تمتلك  ) أ( 

  فيها)؛المستثمر ركة ة للشذات الصل
  شأة، وارتباطها مع المن نتيجة، أو يكون لها حقوق في، إيرادات متغيرة ىلإ موعةالمجعندما تتعرض  ) ب( 
  إيرادات الشركة. قيمةتأثير على للة لمنشأسلطتها على ا تخدامالقدرة على اس المجموعةلدى عندما يكون  ) ج( 
  

وم المجموعة باألخذ باالعتبار  تق ها،في اثلة في الشركة المستثمرو حقوق مميت أالتصوة حقوق أقل من غالبية حقوق ن للمجموععندما يكو
  مل ذلك:ال، ويشتثمر فيها أم المس عند تقييم ما إذا كان لديها سيطرة على الشركة كافة الحقائق والظروف ذات الصلة

  
  ار فيهفي الشركة المستثمالتصويت اآلخرين ق حقوحاملي بات التعاقدية مع الترتي  - 
  األخرىاقدية الحقوق الناتجة من الترتيبات التع  - 
  حقوق التصويت الحالية وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة  - 
  

  
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
١٥ 

  
  ) ابع(ت البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  ةللسنة المنتهي

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ١- ٢

  
  التوحيد (تابع) اسأس

  
رت الحقائق والظروف إلى وجود تغيرات في  ال في حال أشاها أم ثمر فيا كانت تسيطر على شركة مستم ما إذتقييعادة تقوم المجموعة بإ

قد كة التابعة ويتوقف عندما تفالمجموعة على الشرتسيطر  ة تابعة عندماد شركأو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحي واحدة
بعة المستحوذ عليها أو ركة التاات الشومصروفودات ومطلوبات وإيرادات إدراج موجيتم بعة. شركة التاالمجموعة السيطرة على ال
اريخ الذي تتوقف طرة حتى التى السيموعة علتحصل فيه المجالذي اعتباراً من التاريخ  بيانات المالية الموحدةلاالمستبعدة خالل الفترة في 

  لتابعة.عة عن السيطرة على الشركة افيه المجمو
  

  ابعةلتا اتالشرك
  

ً من تاريخ االستحواذ أو التأسيس باعتباره التاريخ الذي اة بالكالتابع اتيتم توحيد الشرك حصلت فيه المجموعة على السيطرة مل بدءا
لشركة للي الما التابعة لنفس فترة إعداد التقرير كاتالبيانات المالية للشر عداديتم إيطرة. يه الستتوقف فالتاريخ الذي حتى  ويستمر توحيدها

تابعة بهدف جعل سياساتها عند الضرورة، يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات الاثلة. باستخدام سياسات محاسبية مم
من  لخسائر غير المحققة الناتجةصدة والمعامالت واألرباح واإن جميع األر وعة.ة للمجماسات المحاسبيالسي المحاسبية متوافقة مع

  ا بالكامل.تبعادهيتم اسالمجموعة وتوزيعات األرباح  تشركابين مالت المعا
  

ذ عليها في لُمستحوالشركة اا في حديدهصتها التناسبية من صافي الموجودات التي يمكن تيتم قياس الحصص غير المسيطرة مبدئياً وفقاً لح
 حقوق امالتعمعلى أنها  ،دان السيطرةعليها فق ترتبال ي  رات في حصة المجموعة في شركة تابعةغيت  يتم احتساب أياالستحواذ. خ تاري

  ملكية.
  

ن ذلك عجز في نتج عالحصص غير المسيطرة حتى وإن  منسوبة إلىتابعة الخسائر الشاملة ضمن الشركة ال / اإليراداتإن حصة 
  الرصيد.

  
عة المجمو فقدتحال كية. في ة حقوق ملعاملأنه مالسيطرة، يتم احتسابه على  فقداندون ة الملكية للشركة التابعة، إن التغير في حص

  طرة على الشركة التابعة، فإنها:يالس
  

  ؛عةالتجارية) ومطلوبات الشركة التاب ي ذلك الشهرةموجودات (بما فب االعترافتوقف  
 غير مسيطرة؛ ألي حصص يةالدفتر بالقيمة االعترافقف وت  
  لكية؛الم حقوق المتراكمة المسجلة في الصرففروقات ب االعترافتوقف  
 ستلم؛لغ المالقيمة العادلة للمبب تعترف  
 القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛تعترف ب  
 ؛ وبيان الدخل الشامل الموحدعجز ضمن  ئض أوأي فاب تعترف 
 أو دالموحبيان الدخل الشامل لشامل األخرى إلى سابقاً ضمن بنود الدخل ا هاالمعترف بالعناصر  وعة منالمجم نيف حصةتص يدتع 

ً حيثما يكون من، المحتجزةألرباح ا  .اسبا
  

  التابعة للشركة: اتفيما يلي تفاصيل الشرك
  

 الفعلية نسبة الملكية  النشاط الرئيسي   أسيس الت مكان  الشركة التابعة

   .م.ملز استيت ذهي دبي
مارات العربية إلا
  لمتحدة ا

  ٪٥٠  تطوير العقارات

  ديفلوبمنت إعمار ميناء راشد 
(راجع اإليضاح  ذ.م.مش.لتطوير ار لإعم كتهالمال

  )أدناه )١(

اإلمارات العربية 
  المتحدة 

وتطوير العقارات وبيع شراء 
تأجير خدمات فة إلى باإلضا

  الخاصةوإدارة العقارات 
١٠٠٪  

) ١إليضاح ((راجع ا مم.ذ.ش. يةالعقارميناء راشد 
  أدناه) 

 العربية اإلمارات
  المتحدة 

  ٪١٠٠  لعقاراتوتطوير اوبيع شراء 

) ٢ح ((راجع اإليضا ش.ذ.م.م مار جاردنزعإ
  أدناه) 

اإلمارات العربية 
  المتحدة 

 وإدارة تطوير العقارات
  المشاريع التجارية ثمار فيواالست

١٠٠٪  
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  ) (تابع دة ة الموحالبيانات الماليل وات حإيضاح
    ٢٠٢٠مبر  ديس ٣١في  للسنة المنتهية

  
  أساس اإلعداد (تابع)  ١- ٢

  
  بع)(تا أساس التوحيد

  
  التابعة (تابع) اتالشرك

  
م ذ.م.لمالكتها إعمار للتطوير ش. ار ميناء راشد ديفلوبمنت، قامت المجموعة بتأسيس شركة تابعة جديدة وهي إعم٢٠١٩ر نايي ٩في  )١( 

") التطويراقية "اتف(تطوير الاقية ، أبرمت شركة إعمار ميناء راشد اتف٢٠١٩ديسمبر  ٣١المنتهية في  ةالسنالل ). خشد"إعمار ميناء را("
ً للمخطط  "ميناء راشد") لغرض تطوير أرض ميناء راشد.ذ.م.م (ارية شد العقمع شركة ميناء راش إلى مجمع متعدد االستخدامات وفقا

  ميناء راشد"). روع ("مشالرئيسي 
  

تم ، وبالتالي، واحد أصلت اذأة تعتبر منشتي الو اء راشدمجموعة على السيطرة على مينالتطوير المشتركة، حصلت ال قيةاتفا بموجب
  ."البيانات المالية الموحدة"من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٠م ر رقايوفقاً لمتطلبات المع الشركةتوحيد 

  
عة تاب وقامت باحتسابها كشركة ش.ذ.م.م مار جاردنزعإ مل علىت المجموعة بشكل كاسيطر، ٢٠١٩ر يسمبد ٣١في المنتهية  ةالسن لخال )٢( 

  ."البيانات المالية الموحدة"ية إلعداد التقارير المالية لمعايير الدولمن ا ١٠قم ر رايوذلك وفقاً لمتطلبات المع
  

  المشتركة االئتالفات
  

 قية تعاقديةوجب اتفاويتم تأسيسها بم بصورة مشتركة، سيطرة المجموعةالتي تخضع أنشطتها ل المنشآتالمشتركة هي تلك  تالفاإن االئت
الترتيب بخالف   ، حيث يكون للمجموعة حقوق في صافي موجوداتتشغيلية االستراتيجيةوال  لماليةجماعية للقرارات اتاج إلى موافقة وتح

  .اتهاماتها في مطلوبلتزاا واحقوقها في صافي موجوداته
  

حقوق الملكية ة. بموجب طريقة اسبيلملكية المحالمشتركة باستخدام طريقة حقوق ا فات ئتالااللمجموعة في يتم احتساب استثمار ا
الستحواذ في قة للالح بالتكلفة، زائداً التغيرات ابيان المركز المالي الموحد المشتركة في  االئتالفاتاالستثمارات في تسجيل  يتم اسبية،المح
  ة ناقصاً أي انخفاض في القيمة.شتركالم  االئتالفاتة من صافي موجودات وعجمة المحص

  
المشتركة. إن األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت  هافاتائتالج حصة المجموعة من نتائ شامل الموحدل البيان الدخر يظه

يتم حذف الخسائر غير  تركة.المش ئتالفاتالاوي حصة المجموعة في لذي يسافها إلى الحد ام حذة يتالمشترك وائتالفاتهابين المجموعة 
  .حد الذي ال يكون فيه دليل على انخفاض القيمةلى الط إقفولكن رباح غير المحققة تم بيها حذف األتي يالطريقة ال المحققة بنفس

  
  امة األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية اله  ٢- ٢

  
يرادات  ة لإلبالغ المعلنأحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على الم وضعدارة من اإليتطلب  دةمالية الموحال اناتالبيإن إعداد هذه 
. إن عدم التأكد حول هذه التقريرالطارئة في تاريخ  المطلوباتات اإلفصاحات المرفقة وإفصاحات ولمطلوبوالموجودات وا والمصروفات
ثرة في  للموجودات أو المطلوبات المتأ ريةالدفت القيمةرية على تعديالت جوه ئج تتطلبعنه نتايمكن أن ينتج  يراتلتقداالفتراضات وا

  المستقبلية.رات الفت
  
في  االعتراف بهاستمرارية. إن التعديالت على التقديرات المحاسبية يتم ضات المعنية على أساس مبدأ االفترات واالتم مراجعة التقديرات
  ديرات.يل التقالتي يتم فيها تعد رةفتال

  
  اه: للمجموعة مبينة أدن دةمالية الموحت الالبياناراضات الرئيسية التي لها تأثير جوهري على فتالالتقديرات واإن األحكام و

  
  امحكألا

  
  استيفاء التزامات األداءتوقيت 

  

ن أجل ت محدد موقت أو في وقمرور المات األداء مع لتزايت اكل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا استوف يجب على المجموعة تقييم
مع العمالء ونصوص  المبرمةراء ع والشالبيتقييم استناداً إلى اتفاقيات بال اإليرادات. قامت المجموعةب لالعتراف طريقة المناسبةتحديد ال

  ستخداماتموجودات ذو اعة بند لم تخصص المجموء، وعمالتم إبرام العقود لتقديم موجودات عقارية لل القوانين واللوائح ذات الصلة، حيث 
اإليرادات مع ف بعتراباالة المجموع تقوماآلن. في هذه الظروف حتى لها حق ملزم في دفعات األداء المنجز ة وعادةً يكون بديلة للمجموع

  اإليرادات في وقت محدد.ب عترافاالمرور الوقت. وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم 
  
  

  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 
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  (تابع)  الموحدة البيانات المالية  حول إيضاحات
    ٢٠٢٠ر  ديسمب ٣١في  ةللسنة المنتهي

  
  بية الهامة (تابع) محاساألحكام والتقديرات واالفتراضات ال  ٢- ٢

  
  ) (تابع األحكام

  
  امالتعار المعأسيد تحد

  

مبلغ  أثر أي بتقييم تقوم المجموعة راء،االجمن عقودها مع العمالء. عند اتخاذ هذا عقد يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل 
  .العقد عقد وأي مبلغ غير نقدي فيري في الجوه لشروط الجزائية أو وجود أي عنصر تمويلالخصومات أو االعقد، بسبب  متغير في

  
تقارير عداد اليير الدولية إللمعامن ا ١٥تحديد تأثير المبلغ المتغير تستخدم المجموعة طريقة "المبلغ األكثر احتماالً" طبقاً للمعيار رقم د عن

المبالغ ة من مجموع مبلغ األكثر احتماالً بينطريقة الالى حيث يتم تحديد سعر المعاملة بالرجوع  عمالء"د مع الن العقوادات م"اإلير المالية
  المحتملة.

  
  تحويل السيطرة في عقود العمالء

  

ة حويل السيطررادات عند تياإلب يتم االعترافقات، من األواألداء في وقت مات لتزافي الحاالت التي تقرر بها المجموعة أنها استوفت ا
لمالي يتم ذلك عادةً عند استالم المقابل ا ارية،ت العقي حالة عقود بيع الموجوداعميل. وفى العلى الموجودات التي هي موضوع العقد إل

  للوحدة وعدم وجود أي معوقات في تسليم الوحدة الي العميل.
  

  ستثماراتف االتصني
 

ت تلك طفأة. ولتقدير ما إذا كانكلفة المبالتإما بالقيمة العادلة أو  ا كان يجب تصنيفهاية ما إذاق المالاألورعلى  ستحواذرة عند االإلداد اتحد
لمفصل لتحديد  ار المعيأنها مدرجة بالقيمة العادلة أو التكلفة المطفأة، راعت اإلدارة ا ثمارات في األوراق المالية مصنفة علىاالست

  ية". لمال"األدوات ار الدولية إلعداد التقارير المالية معاييمن ال ٩ر رقم المشار إليه في المعيالتصنيف ا
  

  التابعة  اتحيد الشركتو
  

 على سيطرمن أجل تحديد فيما إذا كانت تبما في ذلك المنشآت ذات الغرض الخاص منشآت المستثمر فيها بتقييم جميع الة موعلمجت اقام
. المالية الموحدة البيانات – ةإلعداد التقارير الماليمن المعايير الدولية  ١٠رقم ة في المعيار حسب المقاييس المحدد اهثمر فيالمنشأة المست

قة ت عالرى، حصة ملكيتها والترتيبات التعاقدية القائمة وقدرتها ومدى ارتباطها باألنشطة ذاييم، من بين أمور أخبتقة لمجموعقامت ا
  لشركة المستثمر فيها.السيطرة على اا كانت لديها من أجل تحديد فيما إذ مر فيهاللمنشآت المستث

  

  ضاتفتراالتقديرات واال
  
  يم مكونات العقاراتتقس

  

ا زيعهم تووالتدفقات النقدية التي يت واإليرادات والمصروفاتللمجموعة بعض الموجودات والمطلوبات  لموحدةالمالية ا اناتالبين تتضم
ارية ئنة التجالداوالذمم ل ذلك بصورة رئيسية العقارات لغرض التطوير مشوياإلدارة.  افتراضات وتقديرات علىًء بنا على المجموعة

ً من العمالءوالمبالغ المدفوعة مقدم مدينةزات الوذمم المحتج واألخرى واإلدارية. يتم  والمصروفات العمومية ومصروفات البيع ا
  الشركة من قبل المجموعة.ستخدام موارد ات اإلدارة اللمشروع وأفضل تقديري اشاراست التقييم من قبل على اًء تخصيصها بن

  
  األخرى ير والذمم المدينة ي لم يصدر بها فواتالت ةالمدينوالذمم التجارية  المدينةالذمم ة قيم االنخفاض في

  

عندما لم يعد ممكناً  لمدينة األخرىلذمم ار بها فواتير والم يصد ينة التيم المدالذمية والمدينة التجارلذمم القيمة القابلة للتحصيل ليتم تقدير 
التي ال تكون هامة في على أساس فردي. فيما يتعلق بالمبالغ قيمة هذه الة بصورة فردية يتم تقدير الهاملغ لمباتحصيل كامل المبلغ. بالنسبة ل

من  تمان المتوقعةلى خسائر االئويتم رصد مخصص بناًء عجماعية تقيمها بصورة  يتم قها،حالتها الفردية، ولكنها تجاوزت موعد استحقا
  هذه الذمم المدينة. 

   

   تلكات واآلالت والمعداتية للممجنتااإلاألعمار 
  

قدير بعد الت هذا االستهالك. يتم تحديد الحتساب كات واآلالت والمعداتللممتلالمقدرة اإلنتاجية حديد األعمار المجموعة بتدارة تقوم إ
دام وطريقة االستهالك للتأكد ستخاإلدارة بصورة دورية بمراجعة األعمار المقدرة لال ومتقللموجودات. لمتوقع والفعلي خدام ااالست ةمراعا
  تصادية من هذه الموجودات.رة االستهالك مماثلة للنموذج المتوقع للمزايا االقة وفتن طريقمن أ

  
  
  
  
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
١٨ 

  بع) (تا مالية الموحدة لاات البيانإيضاحات حول 
    ٢٠٢٠مبر  ديس ٣١في  المنتهيةنة للس
  
  تابع) مة (األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الها  ٢- ٢

  
  بع) التقديرات واالفتراضات (تا

  
  عمال عندما يتم االعتراف باإليرادات على مدى فترة زمنية ير األاس سيق
  

ر الوقت. تعتبادات مع مرور تم االعتراف باإليرث يحي عمالاس التزام سير األيقند قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت ع
زام األداء لتي تبذلها المجموعة الستيفاء التهود ااس الجراف باإليرادات على أستتطلب االعتلتي المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت ا

تحديد   مشاريع من أجلدير التكلفة إلتمام الوعة بتقالت تقوم المجملمدخقة ايقدم أفضل صورة لإليرادات المحققة فعلياً. عند تطبيق طري
  إليرادات الذي يمكن االعتراف به. مبلغ ا

  
  اريعالمش إنجاز يفالتك

  

ر توفيتكلفة  على التقديرات . تشمل هذهالمشاريع لتحديد التكلفة المنسوبة إلى اإليرادات المعترف بها إنجازف تكاليتقدير تقوم المجموعة ب
قدية األخرى اماتها التعلتزافاء باقبل استشاري المشروع وتكلفة الوم تقييمها من مقاولين كما تات المتوقعة من قبل الالمطالبالبنية التحتية و

  .ءمع العمال
  
  مة الموجودات غير الماليةض في قيخفاناال

  

تم اختبار في تاريخ كل تقرير. ي الماليةالموجودات غير يمة في قتقوم المجموعة بتقييم فيما إذا كانت هناك أية مؤشرات على االنخفاض 
عند احتساب ممكن تحصيلها. ير الة من غات بأن القيمة الدفترين هناك مؤشرتكو االنخفاض في القيمة عندما مقابلمالية وجودات غير الالم

خصم للنقد وتختار معدل ال المنتجةدات أو الوحدة موجون التقدر اإلدارة التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة م القيمة من االستخدام،
  . القيمة الحالية لتلك التدفقات النقديةن أجل احتساب المناسب م

  
 تكاليفالقابلة للتحقيق، أيهما أقل. تشتمل تكلفة األعمال قيد اإلنجاز على  المقدرة لقيمةي اصافو لفةلتكبا قارات لغرض التطويرم بيان العتي

اقصاً ية نياق األعمال االعتياددر في سلبيع المقلتحقيق بسعر ايمة القابلة لافي القالصلة. يتمثل صرى ذات رة األخاليف المباشالتكاإلنشاء و
 بيع.إلنجاز ومصروفات الف اتكالي

  
  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 

  
ً إلى األسعار ي المالي بيان المركز الي ف سجلةية المالعادلة للموجودات المالية والمطلوبات المال عندما تكون القيم مكن قياسها استنادا

يتم نموذج التدفقات النقدية المخصومة.  مل علىلتي تشتاليب التقييم اباستخدام أسدلة س قيمتها العا المتداولة في األسواق النشطة، يتم قيا
يتطلب ذلك لك غير ممكن، يكون ذ كناً، ولكن عندماممذلك يكون  المدخالت لهذه النماذج من األسواق الملحوظة عندما الحصول على
ومخاطر  يولةالس طرخامثل مخصوص المدخالت العتبارات ب عض االعادلة. تشتمل األحكام على ب ديد القيم حكام عند تحدرجة من األ
  .األسعار تقلباتاالئتمان و

  
  ١٩- يدكوف فيروس تأثير

  
ي مدينة من فيروس كورونا ف ديدةظهور ساللة جة بسبب ارئ صحية عالمية طوحال ، أعلنت منظمة الصحة العالمية٢٠٢٠في يناير 

على الزيادة باًء بناًء كو ١٩ –وفيد منظمة الصحة العالمية ك تصنف، ٢٠٢٠ رسماخالل ). "١٩ –ي كوفيد ين ("تفشووهان، الص
في ق تام فر وإغالعلى السض قيود عالمية ض فرالمرالطبيعة الوبائية لهذا لعالم. اقتضت وى امست ى علىدوسريعة في التعرض والعال

  الجتماعية.  اة اوالحيد العالمي ثار سلبية على االقتصامما كان له آدول العالم، معظم 
  
. ونتيجة لذلك، ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١نتائجها المالية للسنة المنتهية في  علىعلى المجموعة، وهو ما انعكس  "١٩- يد"كوف حةجائقد أثرت ل

 ومصروفاتتحسين مستوى الموظفين  عن طريقوذلك اتها العام الحالي من خالل ترشيد عملي لخالير ابتدمن ال العديدوعة لمجماتخذت ا
في النصف  لسفر من جديدالقيود المفروضة على امع تخفيف التحصيل من مختلف العمالء.  جهود زيادةعادة تقييم المشاريع ويل، وإشغلتا

. وتواصل إدارة ٢٠٢٠في أوائل عام  ولى من الوباءات مقارنة بالفترة األالعقار ادة في مبيعاتيعة زمجمو، شهدت الالثاني من العام
  بسبب الظروف الوبائية المستمرة. وتخفيض التكلفةير تسعال استراتيجيةالراهن بما في ذلك  لوضعالمجموعة تقييم ا
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  (تابع)  المالية الموحدة البيانات إيضاحات حول 
    ٢٠٢٠ر  مبديس ٣١في  منتهيةة الللسن

  
  ع) اضات المحاسبية الهامة (تاباألحكام والتقديرات واالفتر  ٢- ٢

  
  تابع) ات (التقديرات واالفتراض

  
  ١٩- يدكوف فيروس تأثير

  
  :١٩ –تأثير تفشي كوفيد يم اإلدارة الحالي لتقيلي ا يفيم
  
 ية ثمارالعقارات االست القابلة للتحقيق من القيمة صافي  تقييم ) أ

  
رات لغرض لعقا. يتم بيان األراضي المحتفظ بها للبيع والعقارات المصنفة ضمن االمجموعة تسليم المشاريعات لدى واصل قطاع العقار

لقيمة القابلة للتحقيق استناداً إلى أسعار المبيعات المقدرة قابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتم تقييم صافي ايمة الفي القالتطوير بالتكلفة أو صا
عتبار مؤشرات باالارة أخذت اإلد المدفوعة مقدماً وخطط التطوير وظروف السوق القائمة في نهاية فترة التقرير. المبالغوتكاليف اإلنجاز و
، ال يوجد تأثير مادي نتيجة ها لغرض التطوير وخلصت إلى أنهافي القيمة القابلة للتحقيق المقدرة لعقاراتقييم صلت ١٩- تفشي وباء كوفيد

اتها عقاربير لدى المجموعة فيما يتعلق بيه تخفيض جوهري في القيمة، مع األخذ باالعتبار الفرق الكترتب علي ١٩- شي وباء كوفيد تف
 . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التي تم إجراؤها كما في الخارجية ت  تقييماحدث الض التطوير استناداً إلى ألغر

  
وهري بشأن التقييم" نظراً الضطرابات السوق الناتجة لجا ليقينفقرة حول "عدم ا ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تضمنت التقييمات للسنة المنتهية في 

ولكنه يشير  صافي القيمة القابلة للتحقيق. إن هذا البند ال يبطل نخفاض األدلة المتعلقة بالمعامالتيه ا، والتي ترتب عل١٩عن جائحة كوفيد 
العقارات بعين االعتبار مستوى الجائحة والتأثير  تقييميأخذ االعتيادية.  إلى وجود قدر كبير من عدم اليقين مقارنة بظروف السوق

األرباح للعقارات. نتيجة لعدم اليقين المتزايد، قد يتم تعديل التقديرات في ذلك مستويات ا بمترداد المتوقع االقتصادي ذي الصلة واالس
  .١١راجع كذلك اإليضاح . ٢٠٢١بشكل كبير في 

  
 يولةالتمويل والس ) ب

  
كس ي تعا من خالل خطتها التعة مراقبة جميع متطلبات السيولة والتمويل واالستجابة لهبائي، تواصل المجمواستجابةً للوضع الو
، ال يزال مركز السيولة لدى المجموعة قوي وأن ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١قتصادية الحالية. ترى المجموعة أنه كما في السيناريوهات اال

ت رأس المال االئتمانية المتجددة غير المسحوبة ستكون كافية لتلبية احتياجاب التسهيالت دله، إلى جانما يعالنقد وأرصدتها الحالية من ا
 .٣٠ستقبل المنظور. راجع كذلك اإليضاح طلبات السيولة األخرى حيث أنها تستحق في المفقات الرأسمالية ومتوالنالعامل 

  
  ي السياسات واإلفصاحات المحاسبية رات فالتغي ٣- ٢

  
  لكن لم يتم تفعيلها والتعديالت الصادرة وايير والتفسيرات معال ) أ( 

  
  لم تقم المجموعةإال أن  ريخ،ك التاقبل ذل ويجوز تطبيقها  ،٢٠٢٠ ايرني  ١ بعدأ تبد ى الفترات السنوية التيلع ة ديدالجتسري بعض المعايير 

  .  دةالموح ماليةعند إعداد هذه البيانات ال بشكل مسبق عدلةو الميدة أالجد المعايير بتطبيق
  
  :موعةللمج وحدة الم البيانات الماليةعلى ري جوهير تأث  تاليةالتفسيرات الير المعدلة وون للمعايع أن يكقوس من المتيل
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  (تابع)  المالية الموحدة البيانات إيضاحات حول 
    ٢٠٢٠مبر  سدي ٣١في  للسنة المنتهية

  
  (تابع) المحاسبيةالتغيرات في السياسات واإلفصاحات  ٣- ٢

  

  (تابع)  م يتم تفعيلهاالمعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة ولكن ل ) أ( 
  

ً   ة عدلالمالجديدة أو  اييرالمع   من تسرى اعتبارا
    
لية الدو اييرالمع ٩المعيار رقم (تعديالت على  ٢المرحلة  - عدل الفائدة المعياري على ميالت تعد
من  ١٦و ٤و ٧ير رقم ، والمعاي٣٩رقم محاسبي الدولي ر المعياالالمالية، والتقارير عداد إل

  ٢٠٢١ير ينا ١  لية)الما رإلعداد التقاري دوليةالمعايير ال
  ٢٠٢٢ير ينا ١  )٣٧ رقم الدوليي معيار المحاسبالالعقد (تعديالت على  جازناتكلفة  -  تزاماتالمحملة بالود العق

  ٢٠٢٢ير ينا ١  .٢٠٢٠ -  ٢٠١٨ دورة د التقارير الماليةة على المعايير الدولية إلعدات السنوي التحسينا
يار عماليالت على عد(ت عالمزماالستخدام قبل صالت حالمت ات: آلالت والمعدالممتلكات وا

  ٢٠٢٢ير ينا ١  ).١٦ رقم يدولال يالمحاسب
 الدولي يمعيار المحاسبال ى عديالت علتداولة (تعلى أنها متداولة أو غير م باتطلوالمتصنيف 

  ٢٠٢٣ير ينا ١  ).١ قمر
ى والتعديالت عل "أمينلتد اوعق" التقارير الماليةالمعايير الدولية إلعداد  من ١٧رقم  المعيار

  ٢٠٢٣ير ينا ١  ."أمينعقود الت" المالية ية إلعداد التقاريرالمعايير الدولن م ١٦رقم  معيارال
ديالت على عتائتالفه المشترك (بها بين مستثمر وشركته الزميلة أو  مةأو المساهيع موجودات ب

  ).الماليةتقارير اد الدإلع عايير الدوليةالممن  ٢٨والمعيار رقم  ١٠يار رقم المع
يق ألجل غير يخ التطبيل تارأجت تم

  مسمى
  

 دة للمجموعة فيلموحية ا مادي على البيانات الماله تأثير جديدة أعالال تتوقع المجموعة أن يكون لتطبيق المعايير والتعديالت والتفسيرات ال
  المستقبل.

  
  :٢٠٢٠يناير  ١في السنوية التي تبدأ  فتراتلعلى ا لمعدلة التالية تطبيق المعايير الجديدة أو اين يتع

  

  تسرى اعتباراً من  المعدلة أو  المعايير الجديدة
    

عداد إل  من المعايير الدولية ١٦رقم  ى المعيار(تعديل عل ١٩- بكوفيدامتيازات اإليجار المتعلقة 
  ٢٠٢٠ يونيو ١  ية)لمالرير االتقا

  ٢٠٢٠ير ينا ١  تقارير المالية د الالدولية إلعداير عايالمي فر المفاهيمي الواردة تعديالت على مراجع اإلطا
  ٢٠٢٠ير ناي ١  )٨و ١تعديالت على المعياريين المحاسبيين الدوليين رقم (ريف األهمية النسبية عت

  ٢٠٢٠ير ينا ١  )ية إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدول من ٣رقم ى المعيار تعديالت عل(تعريف األعمال 
إلعداد  عايير الدوليةمن الم ٩يار رقم الت على المعديتع( لفائدة المعياريدل الى مععتعديالت 

الدولية إلعداد  من المعايير ٧م رق ياروالمع ٣٩رقم  التقارير المالية والمعيار المحاسبي الدولي
  ٢٠٢٠ير ينا ١  )ةتقارير الماليال

  
  .عةية الموحدة للمجموالت الماعلى البيانتأثير  ناتالتحسي / التعديالتلتطبيق لم يكن 

  
  ة الهامةاسات المحاسبيملخص السي  ٤- ٢

  
  اتاالعتراف باإليراد 

  
  اإليرادات من العقود من العمالء

  

لمعيار رقم هو موضح في ان من خمس خطوات كما تكوبناء على نموذج ي ءالعقود مع العمال باإليرادات من عترافباال موعةالمجتقوم 
  ة: الماليلتقارير داد اة إلعييير الدولمن المعا ١٥

 
واجبه  والتزاماتجبه حقوق لعقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بمومع العميل: يعرف ا )العقود(تحديد العقد    :١الخطوة رقم 

  ا.به لكل عقد يجب الوفاءالنفاذ ويحدد معايير 
  دمة للعميل.ة أو خبنقل سلعميل الع ي العقد معوعد فء هو االعقد: التزام األد يات األداء فتحديد التزام  : ٢الخطوة رقم 
  ن من حقها الحصول عليه مقابلعة أن يكوقع المجمومعاملة: يتمثل سعر المعاملة في المبلغ الذي تتوتحديد سعر ال  : ٣الخطوة رقم 

  ى.ة عن أطراف أخرإلنابها بال ي تم تحصيالمبالغ الت، باستثناء يم الخدمات التي وعدت العميل بهاتقدتحويل البضائع أو 
أداء، تقوم تزام ثر من الكأاردة في العقد: بالنسبة للعقد الذي ينطوي على تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء الو  : ٤الخطوة رقم 

موعة تتوقع المج لمقابل الذين التزامات األداء بقيمة تساوي ام مالمعاملة لكل التزاالمجموعة بتخصيص سعر 
  األداء. م من التزامات لتزار الوفاء بكل اه نظيل عليوالحص

  ء. دات عند (أو بمجرد) وفاء المنشأة بالتزام األدااالعتراف باإليرا  : ٥الخطوة رقم 
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٢١ 

  بع) (تا المالية الموحدة البيانات حول حات إيضا
    ٢٠٢٠مبر  ديس ٣١في  للسنة المنتهية

  
  (تابع)  سبية الهامةملخص السياسات المحا  ٤- ٢

  
  ) (تابع اتاإليراد اف بعترالا

  
  (تابع) عقود من العمالءيرادات من الإلا

  
  الية: الت أي من المعاييرة عند استيفاء مدى فترة زمنيادات على اف باإليرتُعتبر المجموعة أنها أوفت بالتزام األداء، ومن ثم تقوم باالعتر

  
 المجموعة لها؛ أوء ها بمجرد أدااماتعة اللتزالمجموأداء على  ةخدام المنافع المترتبقيام العميل بصورة متزامنة باستالم واست - ١
 ؛ أوسين األصلشاء أو تحترتب على أداء المجموعة إنشاء أو تحسين أصل يسيطر عليه العميل بمجرد إن - ٢
تم  التي امات زالدفعات مقابل االلت حق واجب النفاد ألداء م بديل للمجموعة وللمنشأةصل ذو استخداموعة أء المجعلى أدا  ال يترتب - ٣

  تاريخه.حتى فاء بها الو
  

ه الوفاء ت الذي يتم فيت في الوقباإليرادابالتزامات األداء التي لم ينطبق عليها أي من الشروط المذكورة أعاله، يتم االعتراف  يتعلقفيما 
  ام األداء. بالتز

  
ة المقابل يمد على أساس قالعقالخاص ب األصل تسجيلقوم بتلسلع التي وعدت بها، المجموعة اللتزام األداء من خالل تسليم اتيفاء عند اس

  خاص بالعقد. ، ينشأ التزاممعترف بهايرادات البااللتزام. عندما يزيد المبلغ المقبوض من العميل عن مبلغ اإل المحقق من الوفاء
  

ستثناء باددة للدفعات المحتعاقدية نود الر البعتباالقبض، مع األخذ بعين المبلغ المقبوض أو المستحق البالقيمة العادلة ل يتم قياس اإليرادات
يسي أم كوكيل. تعمل كمورد رئإذا كانت ديد فيما وم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحالضرائب والرسوم. تق

الموحد إلى امل لدخل الشبيان ات في يراداها. يتم االعتراف باإلتيبات إيراداتأنها تعمل كمورد رئيسي في جميع ترعة باستنتجت المجمو
  قولة.ثما ينطبق، بصورة معحي التكاليف،اإليرادات و ويمكن قياستدفق المزايا االقتصادية إلى المجموعة د الذي يكون فيه من المرجح لحا

  
  لتطويرخدمات ا

  
رحلة م بالرجوع إلى وذلكمعقولة  بصورة عاملةد المئعندما يمكن تقدير عوادات من خدمات إدارة التطوير المقدمة اف باإليرايتم االعتر

لذي  فقط إلى الحد ااالعتراف باإليرادات م يتعقولة، بصورة معوائد المعاملة التزام التطوير في تاريخ التقرير. عندما ال يمكن قياس  إنجاز
  . المتكبدةالمصروفات  اديمكن فيه استرد

 
  إيرادات الفائدة 

  
ا معدل فائدة يخصم المقبوضات النقدية الفعلية، والتي يُستخدم فيهة طريقة الفائددام ها باستخستحقاقعند اائدة فتراف بإيرادات الاالعيتم 

  لمالي.صل اة الدفترية لألإلى صافي القيملألصل المالي المتوقع  مدى العمرالمستقبلية المقدرة على 
 

  تكاليف االقتراض  
  

ورة فترة زمنية طويلة حتى تستغرق بالضرمؤهلة، التي الدات أو إنشاء الموجوازة لحي ةراشالمنسوبة بصورة مب إن تكاليف االقتراض
ة فعلية موجودات جاهزة بصورلك الموجودات حتى تصبح تلك التكلفة ت افتها إلىالمزمع لها أو بيعها، تتم إض تصبح جاهزة لالستخدام

فيما يتعلق ها منشأة ما ى التي تتكبدخرألا ائدة والمصروفاتالف وفاترصاالقتراض من متكاليف تتألف  لالستخدام المزمع لها أو بيعها.
   باقتراض األموال.

  
  فيها.  التي يتم تكبدها لموحد في السنةلدخل ابيان امن تراض األخرى ضافة تكاليف االقيتم االعتراف بك

  
  لمعدات واآلالت واالممتلكات 

  
ً  )رسملةالم كاليف االقتراضضمن تتي تتلا(بالتكلفة  والمعداتياس الممتلكات واآلالت يتم ق ك المتراكم وأي انخفاض في االستهالناقصا

  المقدرة كما يلي: اإلنتاجية عمارلى مدى األأساس القسط الثابت ع الك علىاالسته يتم احتسابالقيمة. 
  
  سنوات ١٠- ١              األراضي والمباني)  ضمن المدرجةز البيع (اكمر

  سنوات ٥- ٢                  ة يوتر ومعدات مكتبكمبي أجهزة
  نواتس ٥- ٣                      اتسيار

  سنوات ٥- ٢                    أثاث وتركيبات 
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٢٢ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
    ٢٠٢٠بر  ديسم ٣١في  تهيةسنة المنلل

  
  (تابع)  الهامةمحاسبية لسياسات الملخص ا  ٤- ٢

  
  بع)(تا  الممتلكات واآلالت والمعدات

  
 وطريقة االستهالك األعمار اإلنتاجيةمراجعة بصورة دورية تم اإلنجاز. تلية قيد لرأسماا العملى األراضي واألع كتهالس ال يتم احتساب ا

  هذه الموجودات. زايا االقتصادية منلنموذج المتوقع للممتوافقة مع اك ة وفترة االستهالن طريقد من أتأكلل لمتبقيةوالقيم ا
  

احتسابه بصورة منفصلة ويتم والمعدات والذي يتم واآلالت  تلكاتالمم بنودعنصر من أحد ل داستبالمتكبدة الالمصروفات تتم رسملة 
ع االقتصادية من المنافزيد رى فقط عندما تت الالحقة األخه. تتم رسملة المصروفالتم استبداعنصر الذي شطب القيمة الدفترية الخاصة بال

الدخل افة المصروفات األخرى ضمن بيان تم االعتراف بكت. يت واآلالت والمعداكاتللمماد ذات الصلة من بنود المستقبلية الخاصة بالبن
  عند تكبدها. الشامل الموحد

  
عدم إمكانية  التغيرات في الظروف إلىير األحداث أو ا تشعندمفي القيمة االنخفاض  معدات مقابللاآلالت والممتلكات واتم مراجعة ت

بخسائر  االعترافعن القيمة الممكن تحصيلها، فإنه يتم  داتواآلالت والمع لكاتالدفترية للممتمة قياليد ز. عندما تها الدفتريةتقيمتحصيل 
عادلة ناقصاً تكاليف البيع، ام أو القيمة القيمة من االستخدبالبلة لالسترداد تتمثل القيمة القاحد. ولشامل المان الدخل ابي ضمنانخفاض القيمة 

أثناء سير األعمال العادية   ممتلكات وآالت ومعداتكن تحصيله من بيع غ الممثل المبلع تمالبياقصاً تكاليف ن لة عادل. إن القيمة اما أكبرأيه
دات  الممتلكات واآلالت والمعاستخدام عة من استمرار ستقبلية المتوقالم تدفقات النقديةالقيمة الحالية لل فيم االستخدا من قيمة ال تتثملبينما 

  مدة استخدامها.ة اينه دومن استبعادها عن
  

اض خفان خسائر د مؤشر بأنفي السنوات السابقة عند وجو، بخالف الشهرة التجارية، والمعترف به خفاض القيمةناد عكس خسائر يقم تي
  موجودة أو تم تخفيضها.تعد لم   تآلالت والمعداللممتلكات وا االمعترف بهالقيمة 

  
  وير العقارات لغرض التط

  
ء سير األعمال العادية كعقارات لغرض التطوير ويتم نشاء لغرض البيع أثناقيد اإل ؤها أوشاإنم تحوذة أو التي تمسالات ريتم تصنيف العقا

  التكلفة: يهما أقل. تشملقيمة الممكن تحقيقها ألأو صافي ابالتكلفة  إدراجها
  
 راضي ملك حر واألراضي المستأجرة؛كية األحقوق مل  
 نشاء؛ وإلل لينوفوعة إلى المقاغ المدالمبال  
 شاء غير كاليف اإلنالمهنية للخدمات القانونية وضرائب تحويل العقار وتاليف إعداد الموقع واألتعاب كم والتخطيط وتتصميتكاليف ال

  كل مباشر.رى المنسوبة بشمباشرة والتكاليف األخلا
  

ر ويتم خصمها قريالتق في تاريخ السواداً إلى أسعار استنية، داثناء سير األعمال العسعر البيع التقديري أمة الممكن تحقيقها في القييمثل صا
  للبيع.المقدرة  والتكاليفقصاً التكاليف حتى اإلنجاز بالقيمة الزمنية لألموال إذا كانت جوهرية، نا

  
حددة المصروفة الم اليفكتالبيع بالرجوع إلى الل الشامل الموحد عند المعترف بها في بيان الدخ قارات لغرض التطويريتم تحديد تكلفة الع

  ارات المباعة.تخصيص أية تكاليف غير محددة استنادا إلى الحجم النسبي للعقة وباعلعقارات الملى اع
  

  ر على أساس سنوي.لقيم الدفترية للعقارات لغرض التطويا ة بمراجعةتقوم اإلدار
  

  شتركةاالستثمارات في ائتالفات م
  

ناك تغير معترف به مباشرة في بنود يكون هعندما لمشترك. ف اج عمليات االئتالنتائمن  ةعالمجموحصة  الموحدخل الديعكس بيان 
حد أو ضمن الدخل الشامل المو تغيرات، عندما ينطبق ذلك، ضمن بيانأي في حصتها تقوم المجموعة باالعتراف ب الدخل الشامل األخرى،

واالئتالف  المجموعةن بين المعامالت جة مقة الناتر المحقر غيخسائلايتم حذف األرباح ود. حقوق الملكية الموح يفبيان التغيرات 
  ك. ف المشترفي االئتال المجموعةالمشترك، إلى مدى حصة 

  
 لجعل يكون مناسباً، يثماحيتم إجراء تعديالت، . موعةبالمجتقرير الخاصة الية لالئتالف المشترك لنفس فترة اللملبيانات ايتم إعداد ا
  .بالمجموعة ات المحاسبية الخاصةياسالس مع متوافقةترك ة باالئتالف المشخاصال ةيبالمحاس السياسات

  
  
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٢٣ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
    ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١في  يةالمنتهنة للس

  
  (تابع)  هامةبية الياسات المحاسملخص الس  ٤- ٢

  
  تابع) ( شتركةاالستثمارات في ائتالفات م

  
 اتاالئتالففي  استثمارها قيمة خسائر انخفاضب االعترافمن الضروري  فيما إذا كان ةعجموالمكية، تحدد لق المة حقوقبعد تطبيق طري

االئتالف يمة االستثمار في انخفاض قشير إلى يضوعي ل موك أي دليإذا كان هنا ما ،تقرير ريخ كلعند تا عةموالمج. تحدد ةالمشترك
 الئتالفل لالستردادالفرق بين القيمة القابلة أنها ى عل ض مة االنخفاب قيباحتسا موعةالمج قوم ليل تدوجود مثل هذا ال حال . فيالمشترك
  .دخل الموحدلايان ن بضم انخفاض القيمة خسائربتراف باالعم قوت ية، ومن ثمروالقيمة الدفت المشترك

  
لة. يتم  بالقيمة العاد تبقياالستثمار المب ترافواالع بقياس المجموعةتقوم  ،المشترك الجوهري على االئتالف النفوذ فقدانال في ح

حصالت والمت قيعادلة لالستثمار المتبقيمة الوبين الي هرالنفوذ الجو فقدانبعد  المشترك الئتالفل الدفتريةأي فرق بين القيمة ب االعتراف
تثمار ابه على أنه اساحتسجوهري يتم  أثيررك تالمشت متبقي في االئتالفال عندما يشكل االستثمار .الدخل الموحد، ضمن بيان من االستبعاد

  في شركة زميلة.
  

  موجودات حق االستخدام
  

ت الصلة موجودات ذار بند الاريخ توفدء عقد اإليجار (أي، تتاريخ بدام في تخستقوم المجموعة باالعتراف بموجودات حق اال  
ً خدام). يتم قياس موجودات حق االستلالست تعديلها لغرض أي إعادة خفاض القيمة، ور انك متراكم وخسائستهالأي ا  خدام بالتكلفة، ناقصا

األولية   المباشرةلتكاليف اإليجار المعترف به واطلوبات مبلغ م لىع بات عقود اإليجار. تشتمل تكلفة موجودات حق االستخدام تقييم لمطلو
ً بل تاريخ البدء، ناقصعات عقد اإليجار التي تمت في أو ق لمتكبدة ومدفوا عة متأكدة بشكل  لم تكن المجمو إذا ز إيجار مستلمة.حواف أي ا

 هامعترف بلاوجودات حق االستخدام تهالك ميتم اس ر،جاى ملكية بند الموجودات المؤجر في نهاية مدة عقد اإليمعقول من الحصول عل
ام إلى ستخدموجودات حق اال تخضعقصر. أعقد اإليجار، أيهما  ألعمار المقدرة لالستخدام ومدةالثابت على مدى اعلى أساس القسط 

  القيمة.انخفاض 
  

  الموجودات المالية
  

د بموجب عق ةد المالياملة عندما يكون شراء أو بيع الموجومعالتاريخ  يتم االعتـراف وإيقاف االعتـراف بكافة الموجودات المالية في
، زائداً تكاليف بالتكلفة المالية جوداتالمو. يتم مبدئياً قياس الصلة ني محدد في السوق ذاتنوده تسليم األصل المالي خالل إطار زمتتطلب ب
التي والخسائر  ألرباح أود الدخل الشامل األخرى أو من خالل انوب من خالل، باستثناء الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة المعاملة

ً تم قياسها ي والذمم المدينة التي لم   ة التجاريةالمدينالذمم إن  تها.نشأ رية عندة التجالمدينذمم العتراف مبدئياً بااال يتم بالقيمة العادلة. مبدئيا
سها قيا يتم ،أنهاثناءات بشلتي قامت المجموعة بتطبيق بعض االستا أوجوهري  تصدر بها فواتير والتي ال تحتوي على عنصر تمويل

ً يتم  .ليةر الماالتقاري عداد لية إلومن المعايير الد ١٥م رق بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار جميع الموجودات المالية  اس قي الحقا
  لة. بشكل كامل إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العاد المعترف بها

  
ق السو يالعطاءات المتداولة فأسواق مالية منظمة بالرجوع إلى أسعار بنشاط في تداولها  التي يتم القيمة العادلة لألدوات المالية ديدتحم يت
أسعار  لوبات وذلك عند إقفال األعمال بتاريخ إعداد التقارير المالية. في حالة عدم توفرنسبة للمطلعروض بالعار اسوأ داتنسبة للموجوبال
  لتّجار.سطاء أو اة لدى الوار المعلنولة في السوق، يتم الرجوع إلى األسعدامت
  

تكلفة الوديعة  في الدفتريةالقيمة  تتمثل . تريةالدفمتها في قينية المؤسسات االئتما ىدلرة يصالمتغير والودائع القالقيمة العادلة للسعر  تتمثل
 يتم خصمة المخصومة. ات النقدييب التدفقخدام أسالالتي تترتب عليها فوائد ثابتة باست ئعدادلة للوالقيمة العا يتم تقديروالفائدة المستحقة. 

  .رقرييخ التتار يفهة لية لألدوات المشاباحق الوالسالمتوقعة بأسعار  التدفقات النقدية
  

  تصنيف الموجودات المالية 
  

ذج أعمال الية ونموات النقدية التعاقدية للموجودات المفقتدصائص اليعتمد تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي على خ
يرادات  خالل اإل لعادلة منيمة اقال أو لفة المطفأةبالتكاسها يالموجودات المالية وقإلدارة هذه الموجودات. لكي يتم تصنيف المجموعة 

ائم. ساسي القبلغ األساسي والفائدة على المبلغ األلما ن دفعاتالشاملة األخرى، يجب أن تنتج عنها التدفقات النقدية التي هي فقط عبارة ع
  األداة.لى مستوى اؤه عرإج يتمي القائم، وألساسبلغ امساسي والفائدة على الالتقييم باسم اختبار دفعات المبلغ األإلى هذا  يشار

  
شتقة وتفي بتعريف "حقوق الملكية" م يركانت غ األداة المالية "أداة حقوق الملكية" إذا تعتبر ،ألغراض تصنيف الموجودات المالية

والتي شتقة مال غيرابلة للبيع ت القألدوا االعرض) باستثناء بعض األدوات المالية:  – ٣٢بي الدولي رقم ار المحاسوجب المعيمصِدر (بملل
  ".ينأدوات دجميع الموجودات المالية غير المشتقة األخرى " تعتبركحقوق ملكية من قبل المصِدر.  يتم بيانها
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  (تابع)  وحدة مالية المالبيانات الإيضاحات حول 
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  يةالمنتهللسنة 

  
  تابع) ( هامةات المحاسبية الملخص السياس  ٤- ٢

  
  بع) (تا لموجودات الماليةا

  
  استثمارات حقوق الملكية

  

 خرى أو منما من خالل بنود الدخل الشامل األدلة إالعا قيمةبال ،استثمارات حقوق الملكية تعتبروجودات المالية التي جميع الم يتم قياس
يير الدولية إلعداد  المعا من ٩تطبيق المعيار رقم ة عند اتخذته المجموعالخسائر. ويعتبر هذا خيار غير قابل لإللغاء  رباح أوخالل األ

ض غرتخذه عند االستحواذ الالحق الستثمارات حقوق الملكية إال إذا كانت استثمارات حقوق الملكية محتفظ بها لأو ست التقارير المالية
استثمارات حقوق تبعاد الخسائر من اس رباح أوإن األ اح أو الخسائر.بالقيمة العادلة من خالل األرب يتعين قياسهاالحالة هذه ة وفي لمتاجرا

ق استثمارات حقوق الملكية من خالل بيان الدخل الموحد عند استحقا من كافةرباح األ توزيعات  م قيد إيراداتيتالملكية ال يتم تدويرها. 
، وفي هذه لماليةتكلفة بند الموجودات ا جزء مند حصلة كاسترداها، باستثناء عندما تستفيد المجموعة من هذه المبالغ المخاصة بالدفعة ال

األرباح أو  ح في بنود الدخل الشامل األخرى. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خاللهذه األرباب االعترافالحالة يتم 
  انخفاض القيمة.الشامل األخرى ال تخضع لتقييم  نود الدخلب خالللخسائر ومن ا

 
ة كموجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة يف استثماراتها في حقوق الملكية غير المدرجاء تصنة بشكٍل غير قابل لإللغلمجموعوقد اختارت ا

  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.
  

  أدوات الدين 
  

ً يتم  تكلفة  ها بالتصنيفلفة المطفأة. يتم بالتك اإذا تم تصنيفهبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إال الدين قياس أدوات  أيضا
  :التاليين إذا تم استيفاء الشرطيينالمطفأة فقط 

  
 لية من أجل تحصيل  ت الماظ بالموجودااة ضمن نموذج األعمال والذي يكون الهدف منه االحتفإذا تم االحتفاظ ببند الموجودات المالي

  و التعاقدية؛التدفقات النقدية 
 األساسي والفوائد على المبلغ ة تدفقات نقدية عبارة فقط عن دفعات المبلغ خ معينتواريفي  ألداة الدينة تعاقديلج عن البنود اإذا نت

  .القائم األساسي
  
  د وما يعادله النق

  

ي  ستحق فتة األجل التي من النقد في الصندوق واألرصدة المصرفية والودائع القصيرعادله النقد وما ي ، يتألفلغرض بيان التدفقات النقدية
  ف.قل، صافية من السحوبات المصرفية على المكشور أو أة أشهاألصل خالل ثالث 

  
  يصدر بها فواتير الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التي لم

  

تصبح الذمم  عندما  مان المتوقعة.ناقصاً خسائر االئت األصلية (ما لم تكن عنصر تمويل هام)اتورة الف قيمةة بيبيان الذمم المدينة التجار يتم
غ المحصلة التي تم  إدراج المبالالحقاً يتم لديون المشكوك في تحصيلها. غير قابلة للتحصيل، يتم شطبها مقابل مخصص اجارية ة التالمدين

  .امل الموحدشبيان الدخل الشطبها سابقاً في 
  

  لم يصدر بها فواتير. مدينة ا ذممها فواتير على أنهيصدر ب قدمة والتي لماريخ التقرير ووفقاً لشروط االتفاقات، تدرج الخدمات المفي ت
  

  عمالت األجنبية أرباح وخسائر صرف ال
  

السعر الفوري السائد عند نهاية فترة يلها بية ويتم تحوبتلك العمالت األجنبية بعمالت أجنبية يتم تحديدها إن القيمة العادلة للموجودات المال
صنفة بالقيمة العادلة ها العادلة. بالنسبة للموجودات المالية المر قيمتخسائ ة جزء من أرباح أوألجنبياصرف العمالت  التقرير. تشكل بنود

. بالنسبة للموجودات المالية  حدل الموالدخل الشام بيانيتم االعتراف ببنود صرف العمالت األجنبية في من خالل األرباح أو الخسائر، 
بيان الدخل راف بأي من بنود صرف العمالت األجنبية ضمن االعت ه يتمفإن الشامل األخرىالدخل  بنود خالل من المصنفة بالقيمة العادلة

يتم تحديد أرباح وخسائر  ، فإنهلفة المطفأةكسبة ألدوات الدين بالعمالت األجنبية المصنفة بالت. بالنالموحد وبنود الدخل الشامل األخرى
 ً بيان  ف بها في بند "األرباح والخسائر األخرى" فيالعترايتم البند الموجودات و لمطفأةاإلى التكلفة  صرف العمالت األجنبية استنادا

  .الدخل الشامل الموحد
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  (تابع)  البيانات المالية الموحدة حول  إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  (تابع)  الهامةملخص السياسات المحاسبية   ٤- ٢

  
  المالية (تابع) الموجودات  

  
  ةالماليودات بالموج ف االعترافإيقا

  

إيقاف  أو الجزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) يتم ةبق، الجزء من بند الموجودات الماليا ينط(أو حيثم ةإن بند الموجودات المالي
  :عندما االعتراف به

  
 أو تدفقات النقدية من بند الموجودات؛حقوق في الحصول على التهي التن  
 بدفع التدفقات النقدية  حملت تدفقات النقدية من بند الموجودات أو تعلى الحصول حويل حقوقها في الوعة بتقامت المجم ً التزاما

 "ترتيب تمرير"، أو المقبوضة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب
  ات وإما:حويل حقوقها في استالم التدفقات النقدية من بند الموجودوعة بتالمجمتقوم 

 
 ند الموجودات أولقة ببالمتعالمخاطر والمزايا جميع  حولت - 
  لموجودات.جميع المخاطر والمزايا المتعلقة ببند الموجودات، إال أنها حّولت السيطرة على بند اياً بلم تحول أو تحتفظ فعل - 

  
  إذاتمرير، تقوم بتقييم ترتيب ات أو دخلت في موجودتدفقات النقدية من بند الولت حقوقها للحصول على الة قد حكون المجموععندما ت
اطر ومزايا بند المجموعة بتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري بجميع مخلم تقم أي مدي احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية. إذا وإلى 

  ة ببندارتباط المجموعفيه  ودات إلى الحد الذي يستمريتم االعتراف ببند الموج جودات،لى بند الموالموجودات ولم تحول السيطرة ع
حّول بالقيمة الدفترية األصلية لبند الموجودات دات المالمستمر الذي يأخذ شكل ضمان على بند الموجورتباط الموجودات. ويُقاس اال

 .ما أقل، أيهقصى مقابل مادي يلزم على المجموعة سدادهوأ
  
  ية في قيمة الموجودات المال نخفاضاال

  

ن عادلة مغير المحتفظ بها بالقيمة ال موجودات العقودو لدينالمتوقعة لكافة أدوات ائتمان مخصص خسائر االراف بتقوم المجموعة باالعت
ات  وفقًا للعقد وجميع التدفقستحقة تعاقدية المالمتوقعة إلى الفرق بين التدفقات النقدية ال  خالل األرباح أو الخسائر. تستند خسائر االئتمان

  فائدة الفعلي األصلي لبند الموجودات.سعر الالعجز بعد ذلك بتقريب  تم خصمة استالمها. ويمجموعالنقدية التي تتوقع ال
  

ئتمانية  اطر االرية في المخلتعرضات االئتمان التي لم يكن بها زيادة جوه ف بخسائر االئتمان المتوقعة على مرحلتين. بالنسبةاالعترايتم 
ج عن حاالت التعثر المحتملة خالل  تي تنتالخسائر االئتمانية ال  قعة عناالئتمان المتوسائر مبدئي، يتم تكوين مخصص لخمنذ االعتراف ال

ً  راالثني عش ً  ١٢المقبلة (خسائر االئتمان المتوقعة خالل  شهرا ة في جوهري ث لها زيادة). بالنسبة لتلك التعرضات االئتمانية التي حدشهرا
على مدى العمر المتبقي توقعة لخسائر االئتمانية المامقابل خسائر ود مخصص زم وجمنذ االعتراف المبدئي، يلالمخاطر االئتمانية 

  ستخدام).التعثر (خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر اال ن توقيتللتعرض، بغض النظر ع
  

ئر وعند تقدير خسابدئي جوهرية منذ االعتراف الم قد زادت بصورة ات الماليةلموجودلبند اتمان عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئ
ة دون تكلفة أو مجهود زائد. تشتمل هذه المعلومات المتوفرباالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة و ةلمجموعائتمان المتوقعة، تأخذ اال

  االستشرافية.ومات االئتماني المعزز والمعل والتقييم للمجموعةلسابقة خبرة ااًْء على العلى المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية بن
  

 نة األخرى، تقوم المجموعة بتطبيق منهجية مبسطة فيم المديذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير والذمية والة للذمم المدينة التجاربالنسب
وفة م. وقد وضعت المجموعة مصفقعة على مدى عمر االستخداالمتو ئر االئتمانحساب خسائر االئتمان المتوقعة بناًء على خسا

المدينين والبيئة االقتصادية. يتم لخاصة بلمجموعة، وتم تسويتها للعوامل المستقبلية اتمان لرة السابقة لخسائر االئى الخبخصصات بناًء علم
  .موحدبيان الدخل الشامل الر االئتمان المتوقعة في االعتراف بخسائ

  
من غير المحتمل  لى أنهالداخلية أو الخارجية إلومات ندما تشير المعداد ععن الس متعثر ةدات الماليلمجموعة أيضاً بند الموجوعتبر اقد ت

تمانية تحتفظ بها المجموعة. يتم شطب بند  عاقدية القائمة بالكامل قبل مراعاة أي تحسينات ائالغ التأن تحصل المجموعة على المب
  ة التعاقدية.لنقديسترداد معقولة للتدفقات اما ال تكون هناك توقعات اعند ةيجودات المالالمو

  
ل  وسندات الدين بالقيمة العادلة من خال لفة المطفأةة بالتكقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المسجلرير بتفي تاريخ كل تق لمجموعةاتقوم 

دث أو قوع ح’النخفاض ائتماني‘ عند و أن األصل المالي قد تعرض يعتبر  في القيمة. قد تعرضت النخفاض بنود الدخل الشامل األخرى
  .ليةلبند الموجودات الماية المستقبلية المقدرة النقد أثير سلبي على التدفقاتن له تأكثر يكو
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  (تابع)  البيانات المالية الموحدة حول  إيضاحات
    ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  (تابع)  الهامةبية المحاسص السياسات ملخ  ٤- ٢

  
  الموجودات المالية (تابع) 

  
  (تابع)  يةلمالودات افي قيمة الموج االنخفاض

  
  ئتماني على البيانات الملحوظة التالية:خفاض االموضوعية على تعرض األصل المالي النألدلة شتمل ات
  

 أزمة مالية حادة يواجهها الُمصدر؛  
 يوماً؛ ٩٠سداد لفترة تزيد عن في ال التأخرر أو ل بالعقد، مثل التعثاإلخال  
  تقبلها في ظروف أخرى؛ ل موعةالمجت على شروط ما كان بناء  ةالمجموعمن قبل إعادة هيكلة قرض أو سلفة  
 تعرض المقترض لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أومحتمل أن يكون من ال  
 ة أزمات مالية.عدم وجود سوق نشط للسند نتيج  
  
 العقودف المخزون وموجودات خال(ب اليوجودات غير الملميخ كل تقرير بتقييم فيما إذا كان هناك دليل بأن بند افي تارم المجموعة تقو

ا يتطلب إجراء اختبار سنوي لالنخفاض في القيمة، . إذا وجد أي دليل على ذلك، أو عندمقد انخفضت قيمته موجودات الضرائب المؤجلة)
 لة لبند الموجودات أوادمة العتحصيله هو القين تحصيله لبند الموجودات. إن مبلغ بند الموجودات الممك الممكنييم المبلغ قوم المجموعة بتقت

ت ال لبند الموجودات الفردي، إال إذا كان بند الموجودااالستخدام أيهما أعلى ويتم تحديده  ة المنتجة للنقد ناقصاً تكاليف البيع وقيمةالوحد
عندما تتجاوز القيمة . ت أخرىمجموعة موجودا أوقلة إلى حد كبير عن تلك الناتجة من الموجودات األخرى ية مستنقدية داخل ينتج تدفقات

لموجودات منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى المبلغ المبلغ الممكن تحصيله، يعتبر بند ا ية لبند الموجودات أو الوحدة المنتجة للنقدالدفتر
خدام سعر خصم ما قبل ستلها بالقيمة الحالية ل المقدرة ستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبليةمة االاء تقييم قيممكن تحصيله. أثنال

. أو الوحدة المنتجة للنقد  على بند الموجودات الزمنية لألموال والمخاطر المقتصرة ة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمةالضريب
هم اعفات تقييم أسعار أسمضابات ببيت هذه االحتستثاليف البيع، يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. يتم صاً تكالعادلة ناقاء تحديد القيمة أثن
  لقيمة العادلة المتوفرة األخرى. ركات التابعة المتداولة للعموم أو مؤشرات االش

  
صروفات التي تتفق مع عمل بند الموجودات ات المفي مجموع حدلدخل الشامل الموبيان اتم االعتراف بخسائر االنخفاض في القيمة في ي

خصصة للوحدات لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مأوال  ض القيمة المعترف بهافائر انخيتم تخصيص خسا ه.المنخفضة قيمت
  .أساس تناسبيمنتجة للنقد على يض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة الالمنتجة للنقد ثم لتخف

  

ر بأن خسائر االنخفاض في جد مؤشحديد فيما إذا كان يولتتقرير ييم بتاريخ كل تقنسبة للموجودات باستثناء الشهرة التجارية، يتم إجراء بال
ً ربما لم تعد موجودة أو انخالقيمة المعترف به ت الممكن بلغ بند الموجودافضت. إذا وجد ذلك المؤشر، تقوم المجموعة بتقييم ما سابقا

ً ا سابقيمة المعترف بهلقو الوحدة المنتجة للنقد. يتم عكس خسائر االنخفاض في ا صيله أتح االفتراضات ير في فقط إذا كان هناك تغ ا
محدودة لكيال  خسائر االنخفاض في القيمة األخير. إن عملية العكسجودات الممكن تحصيله منذ االعتراف بالمستخدمة لتحديد مبلغ بند المو

الستهالك، ة من اي سيتم تحديدها، صافيلتترية اعن القيمة الدفد ة لبند الموجودات عن المبلغ الممكن تحصيله، أو ال تزيلدفترييد القيمة اتز
خل الشامل بيان الدنوات سابقة. يتم االعتراف بذلك العكس في خفاض في القيمة لبند الموجودات في سإذا لم يتم االعتراف بخسارة االن

  .الموحد
  

  لية وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة ت الماالمطلوبا
  

ً لجوهر االتفات مالق الملكية إما كمطلوبقودين وحتصنيف أدوات الم يت اقيات التعاقدية. يتم تصنيف ية أو كأدوات حقوق ملكية وفقا
طلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح لية كمتقارير المالدولية إلعداد المن المعايير ا ٩ات المالية ضمن نطاق المعيار رقم المطلوب
  ية عند االعتراف المبدئي.سباً. تحدد المجموعة تصنيف المطلوبات المالون مناأدوات مشتقة حسبما يكو فيات أئر أو قروض وسلساأو الخ

  
  دائنة التجارية واألخرىالذمم ال

  

اتير من فوزويد المجموعة ببضاعة أو خدمات سواء استلمت المجموعة ت قابلمالمستقبل  لمستحقة الدفع فييتم االعتراف بالمبالغ ا
  تستلم. لمين أو المورد

  
  يجارود اإلالتزامات عق

  

التي يتوجب  جار المقاسة بالقيمة الحالية لدفعات عقد اإليجار موعة باالعتراف بالتزامات عقود اإليفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تقوم المج
 إيجار ية) ناقصاً أية حوافزهربتة جوي ذلك دفعات ثاف د اإليجار. تتضمن دفعات عقد اإليجار دفعات ثابتة (بماترة عقا على مدى فسداده

دفعات  متوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. وتشملعلى المؤشر أو المعدل، والمبالغ ال مدينة ودفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد
ً سعر الاإليجار أ يجار، إذا كانت مدة  اإلء عقد فع غرامات إنهاودلخيار الشراء المؤكد بشكل معقول أن تمارسه المجموعة  ممارسةيضا
التي ال تعتمد على المؤشر أو المعدل  دفعات اإليجار المتغيرةب االعترافم ر تعكس أن المجموعة تمارس خيار اإلنهاء. يتاإليجا

  رط الذي يؤدي لحدوث الدفعة.أو الشفيها الحدث لفترة التي يحدث كمصروف في ا
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  ابع) (ت لية الموحدة الما البياناتإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠سمبر  دي ٣١في  لسنة المنتهيةل

  
  تابع) ياسات المحاسبية الهامة (ملخص الس  ٤- ٢

  
  المجموعة (تابع) الصادرة من قبل المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 

  
  ابع)(ت رالتزامات عقود اإليجا

  

ر إذا كان سعر اإليجافي تاريخ بدء عقد  زايدالمتض االقترا معدلة ستخدم المجموعية لدفعات عقد اإليجار، تساب القيمة الحالند احتع
د الفائدة د، تتم زيادة مبلغ التزامات عقود اإليجار لتعكس ازدياار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ بدء العقجالفائدة الضمني في عقد اإلي

عديل أو تغيير في مدة هناك تعقود اإليجار إذا كان  تزاماتة الدفترية اللدة قياس القيماإلضافة إلى ذلك، تتم إعادفعات اإليجار. بتخفيض و
  ذو الصلة. بند الموجودات ير في التقييم لشراء في دفعات عقد اإليجار الثابتة والجوهرية أو تغي رعقد اإليجار أو تغيي

  
  والسلفيات القروض

  

  ة.مباشر المعاملة المنسوبة لها تكاليفلمقبوض ناقصاً لمبلغ ال ادلة ألجل مبدئياً بالقيمة العالعتراف بالقروض يتم ا
  

لفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الفائدة الفعلي. والسلفيات التي يترتب عليها فوائد الحقاً بالتك ضبعد االعتراف المبدئي، يتم قياس القرو
  من خالل عملية اإلطفاء.وكذلك المطلوبات ب افإيقاف االعتر ن الدخل الموحد عندما يتموالخسائر في بيا ألرباحاالعتراف بايتم 

  
  األخرى ات الماليةلوبالمط

  

ة طريقم فأة باستخدابعد خصم تكاليف المعامالت ويتم قياسها الحقاً بالتكلفة المطالمالية األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة، يتم قياس المطلوبات 
  لي.د الفعائعلى أساس العسعر الفائدة الفعلي، ويتم االعتراف بمصروفات الفائدة 

  
ى مدى الفترة مطلوبات مالية وتخصيص مصروفات الفائدة عل احتساب التكلفة المطفأة لبند ي هي طريقةفعلئدة الطريقة سعر الفا إن

لية، ماالمطلوبات الالنقدية المستقبلية المقدرة من خالل العمر المقدر لبند عات دفيخصم به ال المعنية. إن سعر الفائدة الفعلي هو السعر الذي
  ر.أقصفترة  ا يكون مناسباً،و، عندمأ

 
  االعتراف بالمطلوبات الماليةإيقاف 

  

تقوم المجموعة . هائتهاانإلغائها أو ت المالية فقط عندما، يتم إعفاء المجموعة من التزاماتها أو تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالمطلوبا
 ً ً امات المعدلتزية لالالتدفقات النقد وتكون اشروطه يل دندما يتم تعع االلتزامات الماليةباستبعاد  أيضا ً  لة مختلفة اختالفا في هذه ، وكبيرا

يتم  مالية، ال طلوباتبالم فاالعترا قافإيإلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة. عند  ية جديدة تستندبالتزامات مالالحالة يتم االعتراف 
يان حولة أو مطلوبات مفترضة) في بير نقدية مت غموجودا(بما في ذلك أي لمدفوع مبلغ االو المعنيةية الفرق بين القيمة الدفتراالعتراف ب

  .الدخل الموحد
  

  مقاصة األدوات المالية
  

المركز المالي الموحد في حال وجود حق قانوني ملزم  بيان يفي المبلغ فتتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صا
  سوية المطلوبات بشكل متزامن.الصافي، لتحقيق الموجودات وت د على أساسسدافي ال ها وتوفر الرغبةمعترف بالغ المبلاً لتسوية احالي

  
  ية الخدمةتعويضات نها

  
 اهذه المزاي هاية الخدمة للموظفين. تستند المبالغ المستحقة الدفع عنفأة نادفع لقاء مكتقوم المجموعة بتكوين مخصصات للمبالغ الواجبة ال

ً إلتمام الحد األدنى من فتروظفين خضوعللملخدمة هائي وطول مدة ااتب النلى الرع ذه  ة الخدمة. يؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لها
  المزايا على مدى فترة الخدمة.

 
تقدم  ي،جتعاون الخلياون الخليجي المؤهلون من المواطنين ومواطني دول مجلس الالتع سومواطني مجلبخصوص الموظفين المؤهلين 

وية من رواتب ات والتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة مئمن قبل الهيئة العامة للمعاش تم تأسيسه اعددوق تقة مساهمات في صنالمجموع
 ل للمصاريف عند استحقاقها.ي تحمّ تمساهمات والالموظفين. تقتصر التزامات المجموعة على هذه ال

  
  المخصصات

  
دفقات سابق، ومن المرجح أن تكون التنتيجة حدث عة المجموني أو ضمني على ام قانود التزجووخصص ما عند يتم االعتراف بم

م. إذا توقعت لتزاالقول لمبلغ ااقتصادية ضرورية من أجل تسديد االلتزام ويمكن عمل تقدير مع الخارجية، للموارد التي تتضمن مزايا
دما تكون لكن فقط عنل وت منفصسدد كبند موجودابلغ المف بالمرا ته، يتم االعالمجموعة بأن بعض أو كل المخصص سيتم تسديد

  صافية من أي تسديدات. بيان الدخل الشامل الموحد . يتم عرض المصروفات المتعلقة بأي مخصص فيالتسديدات شبه مؤكدة
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  (تابع)  الية الموحدة الم اتالبيانحول  إيضاحات
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  لمحاسبية الهامة (تابع) اسات ايملخص الس  ٤- ٢

  
  (تابع) صصاتالمخ

  

  بةما قبل الضري سعرام التقرير، باستخد حالية للمصروفات المتوقعة المتوجبة لسداد االلتزام في نهاية فترةقيمة اليتم قياس المخصصات بال
  ة بااللتزام. مات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر الخاصييس تقذي يعكال
  

يعد من المرجح بأن تكون التدفقات الخارجية، ذا لم رير وتعدل لتمثل أفضل التقديرات الحالية. إكل تق اجعة المخصصات في تاريخيتم مر
  م عكس المخصص.يت ،ام االلتزسديد دية ضرورية من أجل تتصاضمن مزايا اقللموارد التي تت

  
 قيمة العادلةقياس ال

  

  .يخ تقريرادلة في كل تارالقيمة العالية والتحوطات، باق المرألوستثمار في امثل االالية، اس األدوات المتقوم المجموعة بقي
  

في مة بين المشاركين ة منتظات في معامله لبيع بند موجودات أو دفعه لتحويل بند مطلوبإن القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالم
طلوبات لتحويل بند الموجودات أو املة لبيع بند المن المعأافتراض بلة على العاد القيمةة. يستند قياس السوق في تاريخ قياس القيمة العادل

  المطلوبات.و بند الموجودات أالمطلوبات أو في السوق األكثر تفضيالً لبند  تحدث إما في السوق الرئيسي لبند الموجودات أو بند 
  

ند تسعير بند في السوق عتخدمها المشاركون تي سيسلتراضات اام االفباستخدياسها لمطلوبات يتم ققيمة العادلة لبند الموجودات أو بند اإن ال
  السوق يتصرفون وفقاً لمصلحتهم االقتصادية. لموجودات أو بند المطلوبات، على افتراض أن المشاركين في ا

  
خدام بند  ة باستيا اقتصاديق مزايلى تحقلسوق علمتعاملين في اات غير المالية يأخذ باالعتبار قدرة اادلة لبند الموجودمة العن قياس القيإ

  بأفضل الوسائل الممكنة.إلى متعامل آخر في السوق الذي سوف يستخدم بند الموجودات وسائل أو بيعه ت بأفضل الالموجودا
  

  سوق.ة في المتداولءات اللى أسعار العطا، يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع إاق المالية النشطةاألسو لمتداولة فيبخصوص االستثمارات ا
  
ود ذات شروط ودرجة مخاطر ناء على التدفق النقدي المخصوم باستخدام أسعار فائدة لبنيتم تقديرها ب ات الفائدةالعادلة للبنود ذ القيمة إن

  مشابهة.
  

ت توقعا ىبناًء علبهه أو ات مشاستثماريمة السوقية التحديد القيمة العادلة بالرجوع إلى القغير متداولة يتم  ي أسهمستثمارات فبالنسبة لال
 لمخصوم.التدفق النقدي ا

  
الستحقاقات لى القيمة الحالية ألسعار الصرف اآلجلة ذات امة العادلة لعقود صرف العمالت األجنبية اآلجلة بالرجوع إتم احتساب القيي

  هة.المشاب
  

  .المشابهةألدوات وقية لمة السلرجوع إلى القيقيمة العادلة لمقايضات سعر الفائدة بايتم تحديد ال
  

قيمة العادلة، واالستفادة بالحد  ة في الظروف حيث تكون المعلومات الكافية متوفرة لقياس اللتقييم المناسبم أساليب االمجموعة باستخدا تقوم
  ظة.والحد من استخدام المدخالت غير الملحوملحوظة ذات عالقة الت التخدام المدخاألقصى من اس

  
ت المالية الموحدة يتم تصنيفها ضمن تسلسل نها في البيانا اإلفصاح ع ها العادلة أو يتمس قيمتاالتي تق مطلوباتات واللموجودإن جميع ا

  ككل: اس القيمة العادلةية لقيساسخالت األومبينة كما يلي استناداً ألقل مستوى من المد القيمة العادلة
  
  وجودات أو  لمعدلة) لمواق النشطة (غير اي األسفمتداولة سعار المن األمشتقة ادلة هي تلك القياسات القيمة الع – ١المستوى

  بات مماثلة.مطلو
  والملحوظة  ١ لمستوىمدرجة ضمن المشتقة من المدخالت غير األسعار المتداولة القياسات القيمة العادلة هي تلك ا – ٢المستوى

 سعار).من األ ة(أي مشتقمباشرة ة غير و بصور(أي كأسعار) أ موجودات أو مطلوبات إما بصورة مباشرة لبند
  ت لبند موجودات أو بند مطلوبات ال هي تلك المشتقة من أساليب التقييم التي تشتمل على مدخال القيمة العادلةقياسات  – ٣المستوى

  ملحوظة).حوظة (مدخالت غير ق الملبيانات السوتستند على 
  

ت قد كانت التحويال ة فيما إذاكرر، تحدد المجموعساس متأحدة على ية المو المال بياناتالمثبتة في ال بخصوص الموجودات والمطلوبات
  ي نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية. تمت بين مستويات في التسلسل بإعادة تقييم التصنيف ف

  
ر ص وأخطاة وخواس طبيعطلوبات على أسا، حددت المجموعة أصناف الموجودات والمعن القيمة العادلةصاحات ألغراض اإلف

  هو موضح أعاله. مة العادلة كماتسلسل القيالمطلوبات ومستوى ات أو دالموجو
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  (تابع)  موحدة البيانات المالية الإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  ةلقطاعيالمعلومات ا  ٣

  
ً لالعقا التطويرهي قطاع اتها، وا وخدماء على منتجاتهإلدارة، يتم تنظيم المجموعة في قطاع واحد بنألغراض ا ذلك، فإن ري. وفقا

اتخاذ النتائج التشغيلية لقطاع أعمالها كوحدة مفردة لغرض . تراقب اإلدارة تقوم بإصدار تقارير بشأنه احد فقطلمجموعة لديها قطاع وا
  صادر وتقييم األداء. ل توزيع المرات حوالقرا

  
  قطاعات األعمال

  
بقطاع تطوير العقارات في  نات المالية الموحدةالبياضمن  بات المدرجةالمطلوجودات وية والموالتشغيلنتائج اإليرادات وال تتعلق

  المجموعة.
  

  رافية القطاعات الجغ
  

ً فقط في دولة اإلمارات  المدرجة في   فإن النتائج التشغيلية والموجودات والمطلوباتوبالتالي، تحدة، العربية المتعمل المجموعة حاليا
  العربية المتحدة. ة اإلماراتاتها في دولبعملي تتعلق ةية الموحدالمال  بياناتال
  

  اإليرادات وتكلفة اإليرادات   ٤
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  همألف در  
      

     اإليرادات 
١٣١٫٥٥١٫٨  ٧٫٣٠٠٫٨٢٣  يوم)ندومونسكنية (الكوبيع شقق المجمعات ال   

١٢٦٫٥٠٩٫٣  ١٫٨٣١٫٠١٥  بيع الفلل   
٨٨١٫٢٨٠  ٦٢٦٫٤٤٥  يرات تطوخدمضي ووقطع أرا تجارية وحداتبيع    

   ----------------- -------------   ------------------------------ 
  ٫٧٥٨٫٢٨٣٩   ١٣٨٫٧٤٦٫١٢   
   =============  ========= ====  
    
    إليرادات كلفة ات

٦١٣٫٥٤٠٫٥  ٥٫١٤٠٫٢١٠  )تكلفة شقق المجمعات السكنية (الكوندومونيوم   
٩٫٨٨١١٫٠٢  للتكلفة الف   ٩٩٤٫١٣٢٫٢   

٧٩٧٫١١  ١٠٩٫٧٧٨  ضي تجارية وقطع أرا حداتوتكلفة    
   ------------------------ ------   ------------------------------ 
  ١٥٢٫٦٨٥٫٧  ٦٫٢٧٩٫٨٦٩   
   ======= ======   ============= 
  

   :معنية زمنية ند نقطةترة زمنية وعى فعلى مدت المعترف بها فيما يلي تقسيم اإليرادا
  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
     
٩٨١٫٧٢٧٫١٢  ٩٫٣٠٩٫٠٢٥  على مدى فترة زمنية  -    
١٥٧٫١٨  ٤٤٩٫٢٥٨  عند نقطة زمنية معينة  -    
   ------ ----------- ------ ----- --   ---------------------------- --  
  ١٣٨٫٧٤٦٫٢١  ٩٫٧٥٨٫٢٨٣   
   ===== ========   ====== =======  

  
 
  
  
  
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٠ 

  تابع) ( ات المالية الموحدة البيانحول إيضاحات 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  ت البيع والمصروفات العمومية واإلدارية مصروفا  ٥

    
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهمألف   مألف دره  
     

٫٠١٨٥٤٩  مصروفات البيع والتسويق   ٣٥٦٫٥٦٤   
٦٧٤٫٢٥٧   ١٦٣٫٤٥٤  القة عذات  رواتب ومصروفات   

٦١٥٫٧٩  ١٢٥٫٥٩٢  العقارات روفات إدارةمص   
٥٢٥٫٢٥  ١٨٫٨٨٣  )١٤(إيضاح  (بما في ذلك موجودات حق االستخدام)ستهالك ا   

١٩٢٫٥٣٨  ٤٤٧٫٩٠١  مصروفات أخرى   
   ----- ----- - -------------------   ------------------------------ 
  ١٦٣٫٦٦٤٫١  ١٫٣٠٤٫٨٤٨   
   =========== ==   ==== ====== ===  
  

  : ال شيء).٢٠١٩مجتمعية (، لم تقم المجموعة بإجراء أي مساهمات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تهية في السنة المنخالل 
  

  إيرادات التمويل   ٦
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  مدرهألف   ف درهمأل  
     

٧٢٥٥٦٫  إيرادات التمويل من الودائع الثابتة لدى البنوك    ٤٩٩٫١٤٠   
٣٢٨٫١٠  -   دات تمويل أخرىإيرا   

   ---------- ---------- ----------   --------- ---------------------  
  ٣٣١٫١٥١  ٥٦٫٧٢٥   
   ==== =========   ============= 

  
  التمويل  تكاليف  ٧
  

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  درهم ألف  
     

٥١٢٢٦٩٫ ١٤٥٫١٨٨  )٢٤يضاح ذي عالقة (إ رفوقروض من ط قروض مصرفية –تكاليف التمويل   
٥٥٫١٢٤١  مويل أخرىت اليفتك    ٣٢١٫٩١  
   ------------ ------------------   ----------------------------- -  
  ٢٨٨٫٨٣٣ ٣٠٠٫٣١٢ 
   =============  ============= 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣١ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠يسمبر  د  ٣١في  نتهيةمللسنة ال

  
  فيةالمصر األرصدةالنقد و  ٨
  

  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ف درهمأل  
      

٠١٩٫١  ٩٩٣  النقد في الصندوق   
٤٨١٫٢٢٥٫٤  ٣٫٣٤٩٫٠٠٤  ت الطلب وودائع لدى البنوكة وتححسابات جاري   

   -------- ------ ----------------   ------------------------------ 
  ٤٩٫٩٩٧٣٫٣   ٥٠٠٫٢٢٦٫٤   
   =============  ======= ======  
  

  وذلك بعد خصم لف درهم)أ ٣٫٩٢٨٫٧٠٩: ٢٠١٩( ألف درهم ٣٫٣٠٧٫٨٠٠مبلغ  ٢٠٢٠ ديسمبر ٣١كما في قد وما يعادله نيبلغ ال
أيضاً  . راجعالطلبعند سداد تستحق الالتي رات العربية المتحدة وجارية في دولة اإلمابنوك تيها من عدة تم الحصول علالتي تسهيالت ال

  . ١٨إيضاح 
  

لثابتة قصيرة األجل مودعة لفترات ن الودائع امعدالت السائدة على الودائع البنكية. إيحقق فوائد بأسعار ثابتة حسب ال لدى البنوكالنقد إن 
ى  دالت السائدة علب المعئد حسوتحقق فوامتطلبات النقدية الفورية للمجموعة، ، وذلك يعتمد على الة أشهرواحد وثالث مختلفة ما بين يوم

  معنية. لرة األجل ائع قصيالودا
  

أجل الدفعات ألف درهم) لدى بنوك من  ٤٫١٣٤٫٣٤٥ :٢٠١٩رهم (ألف د ٣٫٢٧٨٫٨٣٤االحتفاظ بمبلغ تم  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١كما في 
  .رهونةرصدة غير مائع/األه الودسابات ضمان. هذعقارات لغرض التطوير والتي تم إيداعها في ح ء مقابل بيعالعمالمة من لمستلالمقدمة ا

  
  لم يصدر بها فواتير  لذمم المدينة التجارية والذمم المدينة التيا  ٩
  

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم     

         ريةالذمم الدائنة التجا 
٨٨٨٫٢١١٫١  ١٫٢٧٢٫٤٠٢     ، صافيراً شه ١٢ ض خاللالقب مبالغ مستحقة   

      ------------- -------------- ---   -- ------ ----------- ----- ------  
      الذمم المدينة التي لم يصدر بها فواتير 

٥٦٤٫٤٥٢٫٤  ٤٫٠٤٥٫٠١٧    شهراً  ١٢خالل ذمم مدينة لم يصدر بها فواتير    
ً  ١٢بعد  اتيرمدينة لم يصدر بها فو ذمم ٢١٨٫٩٤٥٫٢  ٤٫٣٧٥٫٢١٧      ، صافيشهرا   
       ------------------ ------------   - ------ ------ ----------- ----- -  
    ٧٨٢٫٣٩٧٫٧  ٨٫٤٢٠٫٢٣٤   
       ------------- -----------------   ------------------------------ 

٫٦٣٦٢٩٫٦٩      اتيربها فويصدر  لم تيرية والذمم المدينة ال إجمالي الذمم المدينة التجا   ٦٧٠٫٦٠٩٫٨   
     =============  ==== =========  
  
 ٥٦٫٦٢٩: ٢٠١٩ألف درهم ( ٤٨٫٤٩٧ه صافية من مبلغ المبينة أعاليصدر بها فواتير دينة التي لم مم الموالذ نة التجاريةالمدي الذمم إن

 ةذمم المدينة التجاريى الة علخسائر المتوقعإلدارة للاديرات مثل أفضل تقتو، للديون المشكوك في تحصيلهاألف درهم) تتعلق بمخصص 
  تحصيل.رى قابلة لللذمم المدينة األخ جميع ايوماً. تعتبر  ٩٠ثر من مد ألكالمستحقة منذ أو

  
  في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة: الحركة يليفيما 

  

      ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  رهمألف د  درهم ألف     
         

٦٢٩٫٥٦      السنةة  ي بدايالرصيد ف   ٦٢٩٫٥٦  
 -  ١٠٫٨٧٥     ةالمخصص المرصود خالل السن

)٧٠١٩٫٠(     المعكوس خالل السنة المخصص   - 
      ------------------- -----------  - ---------- - ------------------ 

 ٥٦٫٦٢٩ ٤٨٫٤٩٧     الرصيد في نهاية السنة
     =============  == ======== ===  

  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٢ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة ول احات حإيض
  ٢٠٢٠بر  ديسم ٣١في  للسنة المنتهية

  
  (تابع)  تيرة التي لم يصدر بها فوا المدينالذمم ذمم المدينة التجارية وال  ٩

  
  بر:ديسم ٣١في  تصدر بها فواتيرالمدينة التي لم  الذمم المدينة التجارية والذممصافي تحليل أعمار  يما يليف
  
  يمةسداد ولم تتعرض النخفاض القخرة المتأ      
  

  اإلجمالي 

تأخرة غير م
لسداد ولم  ا

ض تتعر
  ض القيمةفانخال

   ٣٠أقل من 
  يوم 

 ٦٠إلى  ٣٠ من
  يوم 

 ٩٠إلى  ٦٠من 
  يوم 

 ٩٠أكثر من 
  يوم 

  لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
              

٣٫٦١٦٧ ٨٫٤٢٠٫٢٣٤ ٩٫٦٩٢٫٦٣٦  ٢٠٢٠  ٦٨٩٫٢٨  ٩٣٤١٫٦  ١٫٠٦٧٫٨٠٧ 
   ==========  ==========  ========= =   ===== =====   ======== ==   === == =====  

٠٦٧٫٦٠٩٫٨  ٢٠١٩  ٧٨٢٫٧٣٩٫٧  ٣٩٣٫٢٠٩  ٥٢٤٫٩٩  ٣٧٣٫٨٦  ٥٩٨٫٨١٦  
   === = ===== =   ==========  ==========  ==========  ==========  === =======  
  

يناقش ي الذ، وصدر بها فواتيرتي لم توالذمم المدينة ال يةتعلق بالذمم المدينة التجارالتي تر االئتمان حول مخاط(أ)  ٢٧اإليضاح رقم  راجع
عرض النخفاض ولم تتأخر ولم تت التي لم تصدر بها فواتيرالمدينة  الذممودينة التجارية قيس جودة االئتمان للذمم الموعة وتكيف تدير المجم

  .القيمة
  
ً ى ومصروودائع أخر موجودات وذمم مدينة  ١٠   وفات أخرى مدفوعة مقدما

  
        ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  لف درهمأ  درهم ألف      
        
٣٠٧٫٤٤٦٫٢  ٣٫٢٣٥٫١٧٣     )٢٤ (إيضاحمن أطراف ذات عالقة  حقمستال   

٨٦٧٫٠٩٠٫١  ٦٦١٫٣٧٧     اً إلى مقاولين وآخرينمقدم ةمبالغ مدفوع   
٧٢٨٫٧٧٢  ٦٢١٫٢٤١    )١مولة المبيعات المؤجلة (ع   

٤٫٥٧٩١٠    مضافة القابلة للتحصيليمة الضريبة الق   ١٥١٫١٩٥   
ً وفات مدمصر ٨٢٧٫١    فوعة مقدما   ١٢٧٫٦١   

 ٧٥٫٨٥٧ ٣٩٫١٥٣      خرىدائع أذمم مدينة وو
       ----------------- ----- ---------   ------------------------------- 
      ٧٤٫٥٩٧٫٠٣ ٤٫٦٦٨٫٧٠٥  
     =============  ======== =====  
      

ع  ئدا الوجارية  والموجودات األخرى والذمم المدينة الت  بيان استحقاق يلي فيما  
ً روفات المدفوعة مقدمصوال :ما  

 

 ٢٫٣٤٦٫٣٣٤ ٢٫٩٩٧٫٧٠٥    شهراً  ١٢الل خ
 ٢٫٢٥٠٫٧٠٣ ١٫٦٧١٫٠٠٠    شهراً  ١٢بعد 

     ----------------- ----- ---------   ------------------------------- 
    ٧٠٥٤٫٦٦٨٫  ٧٥٩٧٫٠٣٤٫  
     =============  ============= 
  

ى فترة استيفاء التزامات قود مع العمالء على مدبالع ل على أو الوفاءللحصو بدةبيعات المؤجلة المتكملة الاء مصروفات عمويتم إطف  )١(
 اء، إن وجدت.األد

  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٣ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ر  ديسمب ٣١في  نتهيةللسنة الم

  
  قارات لغرض التطوير ع  ١١

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  درهم ألف      
         

٫٧٣٩٫٣٢٥١٤     ةالسن  الرصيد في بداية   ٢٥٣٫٣٦٨٫١٢   
 ً ٢٥٢٫١٢٦٫١٠  ٥٫٨٢٥٫٣٥٥     ةالسن  لمتكبدة خالل: التكاليف ازائدا   

)٨٦٩٦٫٢٧٩٫(     السنة تكاليف إيرادات خالللناقصاً: التكاليف المحولة    ( ١٥٢٫٦٨٥٫٧ )  
)٧٠٫٠٢٨( ١٨٤٫٧٧٧    )٢٤ألم (إيضاح ركة االش )إلى( من/ ناقصاً: المحول  

     ---------- ------ ------------ --   ----- ----- ------ --------------  
٣٢٥٫٧٣٩٫١٤  ١٤٫٤٦٩٫٥٨٨      السنة  في نهاية الرصيد   

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

ض عقارات لغريفها كتم تصنلعادية يير األعمال االل سقيد اإلنشاء لغرض البيع خلتي تم إنشاؤها أو ا ا أورات المستحوذ عليهإن العقا
  يلي:ف ما لى تكاليوير وتشتمل عالتط

  
 ؛جير لألرضحقوق التملك الحر والتأ  
 و ؛التحتية لغ المدفوعة للمقاولين لقاء اإلنشاءات وتشتمل على تكاليف إنشاءات البنيةالمبا  
 ة تحويل  ، ضريبالقانونية لخدمات لقاء االمهنية قع واألتعاب المو ط والتصميم وتكاليف إعدادراض وتكاليف التخطيقف اإلتكالي

  العالقة.اليف األخرى ذات اإلنشاءات غير المباشرة والتكاليف ارات وتكالعق
  

من أجل تحديد التكاليف  المشاريع إلتمامرة قدالم جزءاً من التكاليفيتم تخصيص تكاليف البنية التحتية المشتركة لعدة مشاريع وتشكل 
  طوير بأكثر من عشرة سنوات.ض التارات لغرير لبعض العقالتطو تقدر دورة بيتها.تم تث دات التية إلى اإليرالعائدا

  
  كلفة ف درهم) على أنه تأل ١٦٢٫٩٢٠: ٢٠١٩ألف درهم ( ١٠٦٫١٨٨رسملة مبلغ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١نتهية في م خالل السنة المت
  لغرض التطوير. فتراض لتشيد عقاراتا

  
  فات مشتركةالئتالقروض   ١٢

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ف درهمأل  لف درهمأ      
         

١٦٨٫٧٩٨  ٨٦١٫٣٥٩     ذ.م.م دابليو سيدي  ر دبي الجنوبإعما   
 ١١١٫٥٤٩ ١١٣٫٨٨٩     )١٣( ذ.م.مأولد تاون فيوز 

       ----------------------- -------   --------- ------ --------- ------  
      ٩٠٩٫٧١٧ ٩٧٥٫٢٤٨ 
     ========= ====   ===== ========  

  

  ال يترتب عليها أي فائدة. و وفقاً لشروط االتفاقيةاد ونة وتستحق السدتركة غير مضمفات مشإلى ائتال القروضإن 
  
  استثمارات في ائتالفات مشتركة  ١٣

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم      
         

٩٧٫٩٤٣١     )١( ذ.م.م ليو سيدي داب دبي الجنوبإعمار    ٣٠٥٫١٠٩   
٤٧٢٫٢٣٤  ٢٣٤٫٥٣٦     )٢(م ر ذ.م.يل سكوبيزع   

 ١٨٤ ٨٣٫٨٨٣     )٣( ذ.م.مون فيوز أولد تا
       --- --- ---- --------------------   ---------- --------------------  

٩٦١٫٣٤٣  ٥١٦٫٣٦٢      ةالسن  ةالمشتركة في نهاي ي االئتالفاتفصافي االستثمار    
     =============  == ===========  

  

ع إعمار الجنوب. تم تأسيس مشروير لتطو مشترك مع مؤسسة مدينة دبي للطيران األم اتفاقية مشروعمت الشركة ، أبر٢٠١٥نة ل سخال  )١(
ب ذ.م.م ("إعمار تحت اسم إعمار دبي الجنوشغيله وتم ت ٢٠١٦مايو  ٩تحدة بتاريخ المشروع المشترك في دولة اإلمارات العربية الم

كذلك  راجعات. صورة رئيسية في أنشطة تطوير العقار٪. تشارك المنشأة ب٥٠ بنسبةه حصة في األم ركةالش كتمتلوب")، والتي الجن
  .)٢(٢٤يضاح اإل

  
  
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٤ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة ضاحات حول إي
  ٢٠٢٠  ديسمبر ٣١ في للسنة المنتهية

  
  (تابع) ثمارات في ائتالفات مشتركةاست  ١٣

  
بيرسون راس زعبيل المملوكة لشركة ميراس فينشر وان رك مع شركة ميع مشتشروفاقية م ألم اتشركة االأبرمت  ،٢٠١٧يناير  ٩بتاريخ   )٢(

٪ في ٥٠لكية بنسبة حصة م كة األمتمتلك الشراستخدامات مختلطة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. شروع ذو متطوير لغرض ذ.م.م. 
  .)٢(٢٤ضاح يكذلك اإل راجع .كوير")س "زعبيلسكوير ذ.م.م ( المشترك، زعبيلالمشروع شركة 

  
مجمع برج خليفة الرئيسي بهدف تطوير  يبعض مالكي أراض وع مشترك معاتفاقية مشر المجموعةأبرمت  ،٢٠١٨مايو  ١٥ بتاريخ )٣( 

ترك، المشروع المش٪ في شركة ٦١ .٢٥ة بنسبة حصة ملكي المجموعة. تمتلك لمتحدةربية ادولة اإلمارات الععقارات في األرض وبيع ال
  "أولد تاون").م.م (ذ.ون فيوز ولد تاأ

  
  ة:تالفاتها المشتركالية في ائلدى المجموعة حصص الملكية بشكل فعلي الت  

  
  ة نسبة الملكي          

  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  بلد التأسيس     
         

  ٪٥٠. ٠٠  ٪٥٠. ٠٠  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م يبليو سدي دا دبي الجنوب إعمار
  ٪٥٠. ٠٠  ٪٥٠. ٠٠  تحدة لملعربية اارات ااإلم   ير ذ.م.مزعبيل سكو

  ٪٦١. ٢٥  ٪٦١. ٢٥  تحدة ة الماإلمارات العربي   ذ.م.مأولد تاون فيوز 
  
  

  :٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في منتهيةال سنةللمجموعة لل شتركةئتالفات الماإليرادات الشاملة لال بيان ليالتا الجدول يلخص
  

    

 الجنوبدبي  إعمار
  دي دابليو سي

  ذ.م.م
وير بيل سكزع
  م.مذ.

  اون فيوزأولد ت
  جمالي اإل  .م.مذ

  رهمألف د  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    
           

 ٤٧٢٫٦١٤ ٢٩٢٫٧٢٠ - ١٧٩٫٨٩٤   اإليرادات 
    ==========  ==========  ======== ==   ========== 

٢١٦٤٫٩٩ ١٣٦٫٦٥٠ ٢٦ ٢٨٫٣١٦   للسنة  ةات/ (الخسائر) الشاملرادي اإليإجمال  
    ====== ====   = === === ===   ====== ====   ========== 
٢١٦٤٫٩٩ ١٣٦٫٦٥٠ ٢٦ ٢٨٫٣١٦  اتمالكي الشرك إلىالعائدة  ألرباح/ (الخسائر)ا  

    ==========  ==========  ======= ===   ========== 
٥٨١٤٫١   سنةال خسائر)جموعة من أرباح/ (المحصة   ٦٩٨٨٣٫ ١٣  ٩٧٫٨٦٩ 

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

  :٢٠١٩ ديسمبر ٣١ في المنتهية وعة للسنةللمجم الئتالفات المشتركةيرادات الشاملة لاإل بيان التالي دولالج يلخص
  

  
 الجنوبدبي  إعمار

  ذ.م.م دي دابليو سي
ير زعبيل سكو

  اإلجمالي  م.م.ذ نوأولد تا  ذ.م.م
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          
٥١٥٫٨٢٤  يرادات اإل  - - ٥١٥٫٨٢٤  
   = =========   ======== ==   ==========  ========== 
٩٤٤٫٩٩  شامل للسنة ت/ (الخسائر) الاإليرادامالي إج  (٤٦)  - ٨٨٩٫٩٩  
   ==========  ==========  ==========  === =======  

٤٩٤٫٩٩  الشركاتمالكي  إلىة العائد األرباح  (٤٦)  - ٨٨٩٫٩٩  
   ==========  ===== =====   == ====== ==   == = =======  
٩٧٢٫٤٩  السنة احجموعة من أربصة المح  (٢٣)  - ٩٤٩٫٤٩  
   ======= == =   = =========   = =========   == ========  
  

  المشتركة. فاتاالئتالاح خالل السنة من لم يتم استالم توزيعات أرب
  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٥ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة ت حول إيضاحا
  ٢٠٢٠يسمبر  د  ٣١في  سنة المنتهيةلل
  
  بع)تا( ئتالفات مشتركةمارات في ااستث  ١٣

  
  المشتركة للمجموعة: لالئتالفات ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ي الي كما فيلخص الجدول التالي بيانات المركز الم

  

    
 ار دبي الجنوبإعم

  ذ.م.م سي دي دابليو
كوير زعبيل س

  .م.مذ
  أولد تاون فيوز

  اإلجمالي   .م.مذ
  ف درهمأل  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم   
           

ذلك نقد وما يعادله  (بما في  الموجوداتإجمالي 
 ٣٫٠١١٫٨١٨ ٣٢٧٫٢٧٤ ٦٤٣٫١١٩ ٢٫٠٤١٫٤٢٥   )ألف درهم ٧٠٧٫٧١٧قيمة ب

       
٠٫٣٢٢١٩ ١٧٤٫٠٤٧ ١٫٦٤٥٫٥٣٩   ي المطلوباتإجمال  ٨٢٫٠٠٩٫٩٠  

       
٦٣٩٥٫٨٨   صافي الموجودات  ٩١٠١٫٠٠١٫ ١٣٦٫٩٥٢ ٤٦٩٫٠٧٢  

    ===== =====   == ====== ==   == = =======   == ========  
٣٫٨٨٣٨ ٢٣٤٫٥٣٦ ١٩٧٫٩٤٣   ات موعة في صافي الموجودحصة المج  ٥١٦٫٣٦٢ 

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

  للمجموعة: المشتركة لالئتالفات ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي كما ف لينات المركز الماالتالي بيايلخص الجدول 
  

  
 الجنوبار دبي إعم
  ذ.م.م يو سيي دابلد

ل سكوير زعبي
  ذ.م.م

 تاون فيوز أولد
  اإلجمالي  .م.مذ

  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  
الموجودات (بما في ذلك نقد وما يعادله  إجمالي 

٩٥٨٫٨٣٩٫١  درهم) ألف ٤٦٦٫٥٩٥بقيمة   ٧٢٠٫٤٧٦  ٩٨٣٢٨٧٫  ٢٫٧٧٤٫٩٦٨ 
      
٣٤٩٫٦٢١٫١  مالي المطلوباتإج  ٨٣٠٫١٧٨  ٨٣٦٢٨٧٫  ٨٧٫١١٥٢٫٠  
      
٠٩٦٫٢١٨  في الموجوداتصا  ٩٤٤٫٤٦٨  ٨٥٣٫٦٨٧ ٣٠٠  
   ==========  === == =====   === =======   ========== 

٣٠٥٫١٠٩  ت حصة المجموعة في صافي الموجودا  ٤٧٢٫٢٣٤  ٦١٩٫٣٤٣ ١٨٤  
   ==========  = ====== ===   ==========  ========== 
  
 ٢٫٧١٨٫٦١٨: ٢٠١٩( درهم ألف ٣٫٠٩٩٫٣٠٧ التزامات بمبلغديها ل وعةللمجم ةمشتركال الفاتإن االئت ،٢٠٢٠ ديسمبر ٣١ في كما
  ).درهم لفأ



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٦ 

  تابع) ( ات المالية الموحدة البيانإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠سمبر  دي ٣١في  للسنة المنتهية

  
  دات والمع الممتلكات واآلالت  ١٤

  
٢٠٢٠ :              

  نياألرض والمبا  

هزة الكمبيوتر أج
والمعدات 
  المكتبية

ث ااألث
  ياراتالس  تركيباوالت

موجودات حق 
  اإلجمالي  الستخداما

  ألف درهم  مألف دره  ألف درهم  درهم ألف  رهمألف د  ألف درهم  
              التكلفة: 

٧٥٨٫٣٥  ٢٠٢٠يناير  ١في   ٤٢٣٫٦٨ ١٦٫٠٩٨  ٨٢١١١٫٤ ١٣٫٣١٩ ٢٤  
 ٦٥٠ - ٦ ٦١٣ ٣١ -  ضافات اإل
   -- --------------  ----------------  ------- ------ ---  -- ---------- ----  --- ---------- ---  ---------------- 

٣٥٧٨٫٥  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   ١١٢٫١٣٢ ١٣٫٣١٩ ٣٠ ٢٤٫٢٩٧ ١٦٫١٢٩ 
   ------ ----------  ----------- -----  ----------- -----  ----------- -----  ------ ----- -----  ----------- ----- 

        االستهالك المتراكم:
٢٫٨٥٧٢  ٢٠٢٠يناير  ١في   ٤٦٫١٥  ٩٧٤٧٫ ٩ ١٩٫٨٥٣  ٦٫٨٤٧٥  

٫٨٣٦٥  ) ٥االستهالك المحمل للسنة (إيضاح   ٨٣٧٢٫ ٤٫٨٦٠  ٫٣٤٥٥ ٥  ٨٨٣١٨٫  
   ----------------  ----------------  ------- ----- ----  -- ---- ----------  ------ ----------  --------- ------- 

٤١١٫٠١ ٢٨٫٦٩٣  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في   ٦٩٠٢٢٫  ٫٣١٩١٣ ١٤  ٧٣٠٥٫٧  
   -- --------------  --- -------------  ----- -----------  ---------- ------  ----------------  ---------------- 

        صافي القيمة الدفترية: 
٧١٫٦٠ ٥٫١١٥ ٢٩٫٦٦٤  ٢٠٢٠مبر ديس ٣١في   ٢٣٦٫٤٠ - ١٦  

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

٢٠١٩ :              

  المبانيألرض وا  

هزة الكمبيوتر أج
عدات والم

  المكتبية
ث ااألث

  السيارات  والتركيبات
حق  موجودات
  اإلجمالي  االستخدام

  درهم ألف  مألف دره  ألف درهم  ألف درهم  رهمألف د  ألف درهم  
              التكلفة: 

٣٥٧٫٥٨  ٢٠١٩يناير  ١في   ٦٨١٫٥  ٨٩٩٫٣٥  ٦١٩٫٩٩ - ٢٤  
١٧٤٫١٠ -  اإلضافات   ٩٣١٫١٣ - ٧٦٨  ٠٤٥٫٢٤  

) - -  عادات االستب ٩٨٣٫١٢ ) - - ( ٩٨٣٫١٢ ) 
   -- - -------------  -------- ------- -  ----------------  ----------------  --- -------------  --------------- - 
٣٥٧٫٥٨  ٢٠١٩يسمبر د ٣١ في  ٨٠٩٫١٦  ٦٨٤٫٢٣  ٣١٩٫١٣ ٢٤  ٤٨٢٫١١١  
   ----------- -----  ------------- ---  ---- ------ ------  --------- -------  ---------- ------  ----------- - ---- 

        كم:االستهالك المترا
٠٢١٫١٧  ٢٠١٩يناير  ١في   ٢١٣٫١  ٣٦٥٫٢٣  ٦٠٢٫٤١ - ٣  

٨٣٦٫٥  ) ٥ضاح ة (إيللسن   االستهالك المحمل  ١٩٤٫٤  ٨٧٦٫٦  ٩٧٤٫٧ ٦  ٥٢٥٫٢٥  
) - -  دات ستهالك عند االستبعااال ٢٨٠٫١٠ ) - - ( ٠٢٨٫١٠ ) 
   - ------ ---------  ----------------  - ---------------  -- - -------------  -------- ------- -  ---------------- 

٨٥٧٫٢٢  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في   ١٥٤٫٦  ٨٥٣٫١٩  ٩٧٤٫٧ ٩  ٨٤٧٫٥٦  
   --- -------------  --- ------ -------  ------------ ----  --------------- -  ----------------  -------- ------ -- 
        الدفترية: في القيمة صا
٥٠٠٫٥٣  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ي ف  ٩٤٤٫٩  ٨٣١٫٣  ٣٤٥٫٥ ١٥  ٦٣٥٫٥٤  
   == = ===   ======  ======  ======  ===== =  ====== 

  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٧ 

  (تابع)  ة الموحدة لمالينات االبياإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ر  ديسمب ٣١في  المنتهيةللسنة 

  
  رىائنة التجارية واألخالذمم الد  ١٥

  
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم  مألف دره      
         

١٩١٫١٨٨٫٤    ٣٫٥٦٤٫٩٥٣     دائنون لشراء أراضي   
٢٦٨٫٢٩٤٫٣ ٣٫١٣٥٫٩٦٢     تحقات ومخصصات تكلفة عقود المشاريعمس   

٠٣٧٫١٤١٫٤ ٤٫٥٠٨٫٧٦٨     )٢٤يضاح قة (إإلى أطراف ذات عال الدفعتحقة مبالغ مس   
١٦٣٫٧٨٥  ٩٢٨٫٢٤٧     نة تجارية ذمم دائ   

٢٦٩٫٧٢  ١٢٠٫٥٨٣     قة الدفععات مستحبيوالت معم   
٢٤١٫٦٦ ١٨٢٫٥٣٧      مية كوستحقة الدفع للجهات الحمبالغ م   

٨٥٩٫٥٤٠  ٤٤٦٫٧١٤      استحقاقات وذمم دائنة أخرى   
٥٢٥٫٥ -       إليجارا ماتالتزا   

       - -------------------- ---------   ----------------------------- -  
      ٦٤٫٨٨٧٫٧١٢   ٩٤٩٫٠٩٣٫١٣   
     =============  ============= 

  
 يترتــب ال ))٣(٢٤اح اإليضــ المبالغ مستحقة الدفع ألطراف ذات عالقــة (راجــع  (بخالف األخرى الدائنة ذمموال ةالتجاري الدائنة الذمم إن
 راجــع( ،الماليــةالمطلوبــات قاق تحيــان اســ وب جموعــةبالم الخاصــة االئتمــان مخــاطر إدارة عمليــة حــول التوضــيح ولغــرض ئدفوا هاعلي
  ).ج( ٢٧ رقم يضاحاإل
  

  ن العمالءسلفيات م  ١٦
  

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  رهمألف د  ألف درهم      
         

٣١٧٫٠٧٥٫٥  ٣٫٤٢٦٫٣٥٩     سنةيد في بداية الالرص   
 ً ٢٠٦٫٣٨٥٫١٠  ٨٫٨٤١٫١١١     السنة خالل  افات: اإلضزائدا   

)٩٫٥٣٤٫٤٢٩(     الل السنة ا خات المعترف بهناقصاً: اإليراد   ( ٥٧٨٫٥٠٢٫١٢ ) 
       --------------------------- ---   ----------------- -------------  
٩٣٥٫٤٢٦٫٣  ٢٫٧٣٣٫٠٤١      د في نهاية السنةلرصيا   

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

ً لــم يــتم اســ  /م اســتيفائهالــم يــتجموعة التي لمللبيع اللتزامات أداء المبلغ الكلي من سعر ا صيصتم تخ ديســمبر  ٣١كمــا فــي  تيفائها جزئيــا
 تزامات األداء التــيالب افيتم االعترأن  . تتوقع المجموعةم)دره ألف ٢٤٫٤٢٠٫٣٩١ :٢٠١٩ألف درهم ( ١٧٫٣٩٤٫٩٢٨ بمبلغ ٢٠٢٠
  سنوات. ٥ - ١تراوح من ت خالل فترة راداتكإي تيفائهالم يتم اس

  
  مم المحتجزات الدائنة ذ  ١٧

  
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم  ألف درهم      
         

٫٤٦٦٤٥٤     شهر ١٢زات الدائنة المستحقة خالل ذمم المحتج    ٦٥٩٫٣٩٤   
٨٤٠٠٫١٥     شهر ١٢ائنة المستحقة بعد الد ذمم المحتجزات   ١١٠٫٤٣٠   

       ------- ---------- ------- ---- --   -- ------------------------- ---  
      ٩٧٦٫٨٢٤  ٨٥٤٫٦٢٤   
     =============  ============= 



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٨ 

  (تابع)  البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠مبر  ديس ٣١في  نة المنتهيةللس
  
  وسلفيات تخضع لفائدة  قروض  ١٨

  
          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

  ألف درهم  ألف درهم      
         
٨٤٠٫٩٦٦٫٣ ٣٫٧٦٣٫٢٦٧     نةة السبدايصيد في الر  

٢٦٧٫٧٦٣٫٣  ٤٤٩٫٢٣٩     السنةالل ة خزائداً: القروض المسحوب  
)٤٩٧٫٣٠٩(     فوعة خالل السنةصاً: المبالغ المدناق   ( ٨٤٠٫٩٦٦٫٣ ) 
      ------ ------------------------   ------------- -------------- ---  
٫١٩٧٣٫٧١٥     نةلرصيد في نهاية السا   ٢٦٧٫٧٦٣٫٣  

)٣٫٧٥١(      رةً باشمن التكاليف المنسوبة م ناقصاً: الجزء غير المطفأ  ( ٦٦١٫٥ ) 
       --------- ---------------------   ------------------------- -----  

٦٠٦٫٧٥٧٫٣  ٣٫٧١١٫٤٤٦      ة ي نهاية السندة فلسلفيات التي تخضع لفائصافي القروض وا  
     ========= ====   ===== ======= =  

  
 ألــف ١٫٠٠٠٫٠٠٠بقيمــة  ســنوات ٥مدتــه  متجــددمن تسهيل ائتمــاني دت واستفا ل المرابحة،تسهي قامت المجموعة بسداد ،٢٠١٩خالل 

ً  ٪١٫٢٥ أشهر ليبــور + ٣ واقعفائدة ب ، ويخضع لمعدليل غير مضمونالتسههذا إن ف درهم). أل ٣٫٦٧٣٫٠٠٠دوالر أمريكي ( ، ســنويا
مبلــغ  المجموعــة بســحب امــت، ق٢٠٢٠ديســمبر  ٣١فــي ة. ماليــ التعهــدات بعض الســهيل لــ ا التع هــذيخضــ . ٢٠٢٢ ســنةحتى هو متاح و

 بمبلــغ البيانات الماليــة الموحــدة في هذه التسهيالت عرض . تمألف درهم) من التسهيل ٣٫٦٧٣٫٠٠٠( والر أمريكيد ألف ١٫٠٠٠٫٠٠٠
  .سوبة مباشرة للمعاملةالمن غير المطفأةفة التكل بعد خصم ،) ف درهملأ ٣٫٤٥٩٫٨١٥ :٢٠١٩( همألف در ٣٫٦٦٩٫٢٤٩

  
لقــروض ضــمن ا) ألــف درهــم ٢٩٧٫٧٩١: ٢٠١٩ديســمبر  ٣١(ألــف درهــم  ٤٢٫١٩٧إدراج مبلــغ  ، تــم٢٠٢٠ديســمبر  ٣١ا فــي كـمـ 

بيــة لعرارات ااألمــ ي دولــة تجارية فبنوك  ل عليها من عدةذلك المبلغ التسهيالت التي تم الحصومثل لتي تخضع لفائدة حيث يوالسلفيات ا
ألــف درهــم)  ٣٫٤٥٩٫٨١٥: ٢٠١٩ألــف درهــم ( ٣٫٦٦٩٫٢٤٩بــالغ تبقــي اللرصــيد القــائم المإن ا. عنــد الطلــبحق سدادها ويست المتحدة

  .التقرير ريختا نم شهر ١٢بعد ق السداد يستحعليها فوائد  ترتبتلقروض التي ل
  

  رأس المال   ١٩
  

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  همألف در  ملف درهأ      
         
لكل سهم  درهم ١سهم بقيمة  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المصرح به: ال أس المر
٠٠٠٫٠٠٠٫٨     سهم)درهم لكل  ١سهم بقيمة  ٨٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٩(  ٠٠٠٫٠٠٠٫٨  
      ========= ====   ============ =  

 ١مة سهم بقي ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠فوع بالكامل: المدرأس المال المصدر و
٠٠٠٫٠٠٠٫٤      سهم) درهم لكل ١ يمةسهم بق ٤٫٠٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٩سهم (درهم لكل   ٠٠٠٫٠٠٠٫٤  

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

  نياالحتياطي القانو  ٢٠
  

 ً  لســنة) ٢( رقــم المتحــدة العربيــة اإلمــارات لدولة ديتحااال القانون من ٢٣٩ رقم والمادة للشركة ياألساس النظام من ٦١ رقم للمادة وفقا
 الشــركة امــتق. دفوعالمــ  المال رأس من٪ ٥٠ إلى يصل حتى القانوني ياطيلالحت لسنويا حالرب يصاف من٪ ١٠ تخصيص تمي ،٢٠١٥
  .هم)ألف در ٢٧٠٫٠١١: ٢٠١٩(للسنة  األرباح فيصا من القانوني االحتياطي إلى درهم ألف ١٦٥٫٧٣١ مبلغ بتحويل



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٣٩ 

  (تابع)  وحدة الم البيانات الماليةإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ي ف  منتهيةسنة اللل
  
  م ربحية السه  ٢١

  
لعــدد األســهم المتوســط المــرجح الشــركة علــى  كيلماإلى و خسائر السنة العائدة أرباح أسهم بتقسيم صافي م احتساب الربح األساسي لليت
  خالل السنة.  لعادية القائمةا

  
د األسهم العاديــة لعدح متوسط المرجال الشركة على مالكي إلىائدة ئر العرباح أو الخساي األتساب الربح المخفف للسهم بتقسيم صافيتم اح

ً القائمة    سهم عادية.المخففة إلى أ صدر عند تحويل جميع األسهم المحتملة العاديةتلعدد األسهم التي سسط المرجح المتو خالل السنة زائدا
  

  ي:كما يلمخفف للسهم هي وال مات الضرورية الحتساب الربح األساسيإن المعلو
  

          ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  مألف دره  رهمف دأل      
       ربحية: ال

٥٧٫٣١٠١٫٦     شركة وبة إلى مالكي الاألرباح المنس  ٢٫٧٠٠٫١١٩ 
      === = =========   ============= 
       
     ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

          باألالفعدد األسهم 
٫٠٠٠٤٫٠٠٠ ٤٫٠٠٠٫٠٠٠      همالس المرجح لعدد األسهم األساسية لربحيةالمتوسط   

       =============  == === ========  
        
      ٢٠١٩  ٢٠٢٠  

        :ربحية السهم
٠ .٤١      اسية والمخففة (درهم)هم األسربحية الس -   ٠ .٦٨  
     =============  ============= 
  

  
  مطلوبات الطارئة الضمانات وال  ٢٢

 
دبــي  ري فــيتنظيم العقاال ف درهم) إلى مؤسسةأل ٦٫٨٠٠٫٢٣٩: ٢٠١٩ألف درهم ( ٦٫٥٠٣٫٥٠٦ مبلغت المجموعة كفالة أداء بأصدر

  .سة التنظيم العقاريصة بمؤسوجب األنظمة الخاكضمان عن مشاريعها بم
  
 تباطات االر  ٢٣

  
ألــف درهــم). تمثــل هــذه  ٩٫٨٦٥٫١٥١: ٢٠١٩(ألــف درهــم  ٦٫٤٣٤٫٠٨٥غ تزامات بمبلة ال، كان لدى المجموع٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
قيمــة  مبعــد خصــ  ي فــي نهايــة الســنةة لشراء قطــع األراضــ المبرم لعقودما في ذلك ا، بة من قبل المجموعةد المبرمالعقو اللتزامات قيمةا

  مبالغ المستحقة في ذلك التاريخ. الفواتير المقبوضة وال
  

اح المســتقبلية مــن األربــ ٪  ٣٠ عــة التــزام بــدفعتفاقية التطوير المبرمة بين المجموعة وميناء راشد، لــدى المجموالك، وفقاً ى ذلعالوةً عل
  راشد.  ى دورة حياة مشروع ميناءمد على

  
وقع أن متمن غير اللتي للمجموعة في سياق األعمال العادية وااريع مشمن قبل مقاولين تتعلق بعدة  تقديمها مطالبات تمال بعض كان هناك
  .لم يتم رصد مخصص بشأنهاجوهرية  التزاماتينتج عنها 



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٠ 

  (تابع)  الموحدة المالية يانات البيضاحات حول إ
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  المنتهية سنةلل
  

  قة راف ذات العالألطإفصاحات ا  ٢٤
  

عــة القــدرة، مباشــرة أو غيــر مباشــرة، موقة بالمجموعة، إذا كان لدى المجعال بر األطراف ذات، تعتدةالبيانات المالية الموحلغرض هذه 
ع التشــغيلية أو العكــس بــالعكس، أو عنــدما تخضــ و ليةخاذ القرارات المايه في اتهري علمارسة تأثير جوعلى السيطرة على الطرف أو م

  لعالقة أفراداً أو منشآت أخرى.ات اتكون األطراف ذن أن مك. يشقيقة) منشآت(ف للسيطرة المشتركة لمجموعة والطرا
  

  عامالت األطراف ذات العالقةم
  

 ت أثنــاء ســير األعمــال العاديــة وبشــروط متفــقتمتي العالقة، وال ذات األطراف لية معالجوهرية التا ، كانت هناك المعامالتالسنةخالل 
  اف:يها بين األطرعل
  

          ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  درهم لفأ  ألف درهم      

         الشركة األم:
٠٧٫٢٥٧٢     ) أدناه)٢اإليرادات (راجع (  ٩٥٧٫٢٢٨  

٤٨٩٫٤١٣ ٢٩٣٫٠٤١     )ها) أدن١(راجع ( مصروفات البيع والمصروفات العمومية واإلدارية  
٧٧٨٫٧٨ ٥٩٫٨٥٦     ) أدناه)٣(راجع ( يلتموتكلفة ال  
 ٢٫٤٠١٫٣٤٧ ٦٥٥٫٠٠٠     أدناه)) ٣((راجع ل مستلم تموي
)٨٢٥٫٠٠٠(     أدناه)) ٣(تمويل (راجع  سداد   - 
)٧٠٫٠٢٨( ١٨٤٫٧٧٧     من/ (إلى) الشركة األم طويرلتعقارات لغرض ال تحوي  

      =========== ==   ============= 
       
     ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف درهم  درهمألف      

       :قةالشقيالمنشآت 
 ٢١٫٣٢٨ ١٤٫١٦٠     ة واإلدارية يت العمومصروفامصروفات البيع والم

٨١٦٫٤١ ٩٢٫٤٨٠     ير العقاراتمصروفات تطو  
      =============  = ===== =======  

     :هما واألطراف ذات العالقة باإلدارة وموظفي اإلدارة العليجلس مأعضاء 
 ١٫١١٤ ٤١٣     ة والمصروفات العمومية واإلداريلبيع امصروفات 

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



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤١ 

  (تابع)  الموحدة البيانات المالية إيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  للسنة المنتهية

  
  (تابع) لعالقةت اااحات األطراف ذإفص  ٢٤

  
  ات العالقةأرصدة األطراف ذ

  
  ها):ضمن رصدةذه األالمالي الموحد التي أدرجت ه الجوهرية (وبنود بيان المركز عالقةلاألطراف ذات ا دةأرص فيما يلي

  
      ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  مألف دره  ألف درهم  
      الشركة األم:

  فات أخرى ومصروموجودات وذمم مدينة وودائع أخرى 
٩١٣٫٢٠٧٫٣  ) أدناه)٢( قدماً (راجعة معمدفو  ٨٦٦٫٤١٩٫٢  

٦٩٦٤٫٤٧٥٫  ) أدناه)٣() و١(راجع خرى (ة التجارية واألئنالذمم الدا  ٢٩٦٫١٣٩٫٤  
   ============ =   === ===== ==== =  

    المنشآت التابعة: 
٢٢٧٫٧٨  ينة وودائع أخرى ومصروفات أخرى مدفوعة مقدماً موجودات وذمم مد  ٤٤١٫٢٦  

٧٤١٫١ ٣٣٫٠٧٢  التجارية واألخرى ئنةاالذمم الد  
   =============  ======= == ====  
 الشركة: وفاترمصتخصيص  ) ١( 

  

ملت هــذه المهــام أقســام إلى المجموعة. شــ  امالمهيف المرتبطة بهذه كاليص التم تخصللمجموعة وت المهامقديم بعض قامت الشركة األم بت
انين ول للقــوانين ولقــ ثانولوجيا المعلومات واالمتلمالي والمحاسبي واالمتثال وتكسم االمستثمرين والققات الموارد البشرية والخزانة وعال
 ٪٣نســبة  شركة األم على أســاسوفات الشركة من قبل المصرتخصيص ، تم ويق. وفقاً التفاقية العالقةالشركات وتطوير األعمال والتس

  من إيرادات المجموعة.
 

 م:اد من الشركة األسترد المبالغ القابلة لال ) ٢( 
  

العقارات المخصصة للبيع وير المتكبدة لمشروعات تطوير التط فا يتعلق بتكالييمسترداد من الشركة األم فيمثل ذلك األرصدة القابلة لال
لمتعلقة بأعمال وير احويل الرئيسية، قامت الشركة األم بتحويل خدمات التطليه في اتفاقية التوفقا لما تم االتفاق عي. خور دبشروع في م
ليف البنيــة تكــاليف التطــوير بمــا فيهــا تكــا لشــركةاالتي تتكبد بــه و شروع خور دبي إلى الشركة،ر العقارات المخصصة للبيع في متطوي

  ة التحويل الرئيسية.فق عليها في اتفاقيصدة وفقاً للشروط المتألرهذه ا تردادالتحتية. سيتم اس
  

 األم: لشركةالمبالغ المستحقة الدفع إلى ا ) ٣( 
 

ألــف درهــم)  ٢٫٧٥٤٫٧٥٠: ٢٠١٩هــم (رألف د ٢٫٥٨٤٫٧٥٠ وتتضمن مبلغم غير مضمونة المستحقة الدفع إلى الشركة األالغ إن المب
 ١٫٣٥٠٫٠٠٠بمبلــغ  ائتمــانيهيل لدى المجموعة إجمالي تســ  .١٥ احيًا. راجع أيضاً إيض٪ سنو١ .٤ئداً ليبور زا ئدة بسعرتب عليه فايتر

  درهم).ألف  ٤٫٩٥٨٫٥٥٠ألف دوالر أمريكي (
  

  تعويضات موظفي اإلدارة العليا
  

  كانت كما يلي: ةالسن لخال ارة العليادفي اإلموظت إن تعويضا
          ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  ألف درهم  ألف درهم      
         

٢٤١٫٨٢ ٥٤٫٥٦٤     قصيرة األجل تعويضات  
٦٨٣٫٢ ١٫٦٣٠     تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  

     ------------------------------  ------------------------------ 
    ٤٥٦٫١٩  ٤٩٢٫٨٤  
       ==== == =======   === === = ===== =  
  

  ).موظف ٥١: ٢٠١٩موظف ( ٥٣في اإلدارة العليا عدد موظ، بلغ السنهخالل 
  
  
  

  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٢ 

  (تابع)  انات المالية الموحدة البيإيضاحات حول 
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ي ف  لمنتهيةللسنة ا

  
  المالية  العادلة لألدوات القيم  ٢٥
  

  ية.بات الماللوة والمطليلماتتألف األدوات المالية من الموجودات ا
  

نــة التــي لــم يصــدر بهــا فــواتير التجاريــة والــذمم المديالــذمم المدينــة النقد واألرصدة المصرفية و من لمجموعةالموجودات المالية لتألف ت
ت بــاالمطلو لفتتــأمســتحقة مــن األطــراف ذات العالقــة. ائــع والمبــالغ الوالذمم المدينة األخرى والود الفات المشتركةإلى االئتوالقروض 

المبالغ المستحقة إلــى م المحتجزات الدائنة ووذم التجارية ةتب عليها فوائد والذمم الدائنالتي يترن القروض والسلفيات وعة ممجللم المالية
  الدائنة األخرى.ة والذمم أطراف ذات عالق

  
عمليــة الراغبــة، باســتثناء  طــرافألابــين لة حاليــة امت في معواألدلألدوات المالية بالمبالغ التي يمكن بها تبادل ايتم إدراج القيمة العادلة 

  بيع القسري أو التصفية.ال
  

بســبب فتــرات االســتحقاق قصــيرة األجــل لهــذه بيــر وذلــك لف جوهرياً عن قيمها الدفتريــة بشــكل كألدوات المالية ال تختالعادلة ل لقيمإن ا
  وات.األد
  

  توزيعات األرباح   ٢٦
  

 ٢١قــد فــي نوي المنعلجمعيــة العموميــة الســ ااجتماع خالل  ٢٠١٩ية في نتهة المنللسيعات أرباح وزت دفع ىعلكة الشر مساهمييوافق لم 
  . ٢٠٢٠ يونيو

  
  .٢٠٢٠رباح للسنة المنتهية في مجلس إدارة الشركة عدم دفع توزيعات أاقترح أعضاء 

  
   ة المخاطر الماليةأهداف وسياسات إدار  ٢٧

  
  نظرة عامة

  ية:لمالدوات اا األهاستخدام نتيجة يةر التاللمخاطتتعرض المجموعة ل
  

  ،انر االئتممخاط
  مخاطر السوق، و

  .يولةمخاطر الس
  

المجموعــة لقيــاس وإدارة  ه، وأهداف وسياسات وعملياتول تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعالا اإليضاح المعلومات حيعرض هذ
  موعة لرأس المال.مخاطر وإدارة المجال
  

تطوير  موعة مسؤولة عنموعة. إن اإلدارة العليا للمجاطر المجمخ ةدارإلعمل إطار  راقبةمإلنشاء وشاملة ة مسؤولي دارةلدى مجلس اإل
  إلدارة.دورية بأنشطتها إلى مجلس ا مخاطر المجموعة وتقديم تقاريرإدارة  ومراقبة سياسات

  
ً  موثقــةلمخــاطر الدارة اإ سياســات يج منالحالية لدى المجموعة تمثل مز لمخاطر الماليةة اإدارإن إطار عمل  اكن بعــض األمــ  فــي رســميا

يــتم وضــعها  اطر المجموعــة (الرســمية وغيــر الرســمية)مخــ إدارة ى. إن سياسات ة في أماكن أخرمخاطر غير الرسميإدارة السات سياو
 محــدود. يــتتلــك الب والتقيــدخــاطر الم ومراقبــةوابط مخــاطر مالئمــة وعة ولوضع حدود وضــ لمخاطر التي تواجهها المجملتحديد وتحليل ا

  لسوق وأنشطة المجموعة.رات في أوضاع ااطر بصورة دورية إلدراج التغيارة المخوأنظمة إدسات عة سيامراج
  

جعة كفاية إطار عمل اطر المجموعة ومرامخإدارة بسياسات وإجراءات  لاللتزام اإلدارةمراقبة ى تشرف لجنة التدقيق لدى المجموعة عل
افي مــن قبــل في الدور اإلشرق لدى المجموعة يتم مساعدتها ة التدقية. إن لجنجموعها المتواجه اطر التيبالمخ لقيما يتعاطر فلمخإدارة ا

تقريــر عــن  لمخــاطر ويقــدمارة اإدلضوابط وإجراءات  لدوريةوغير اي بالمراجعة الدورية ق الداخلي. يتعهد قسم التدقيق الداخلقسم التدقي
 .تدقيقالنتائج إلى لجنة ال



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٣ 

  (تابع)  وحدة ية المالمال البياناتت حول حاإيضا
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  نتهيةلسنة المل
  
  (تابع)  إدارة المخاطر الماليةأهداف وسياسات   ٢٧

  
  (تابع) نظرة عامة

  
نــة ائجــزة الدالمحتتــي تترتــب علهــا فوائــد والمبــالغ قــروض والســلفيات التتألف من ال ،صة بالمجموعةوبات المالية الرئيسية الخاإن المطل

ألدوات الماليــة هــو لغرض الرئيسي مــن هــذه اة األخرى. إن ادائنة التجارية والذمم الدائنالذمم الوت عالقة ف ذاألطرا ستحقةممبالغ الوال
وق دة لدى البنوك والنقد فــي الصــندمتنوعة مثل األرص دى المجموعة موجودات ماليةل لعمليات المجموعة. توجد لالحصول على التموي

 ذممالــ وطــراف ذات عالقــة المســتحقة مــن أ ى المشاريع المشتركة والمبــالغالقرض إلوفواتير  بها م يصدرلتي لاو تجاريةينة المدلذمم الوا
  مباشرة من عملياتهم. خرى والودائع، التي تنتجاألمدينة ال
  

  :اهدنأ ملخصة وهي المخاطر تلك من كل إلدارة ليهاع والموافقة ياساتالس بمراجعة اإلدارة مجلس يقوم
  

  انالئتمامخاطر   )أ
  
التزاماتــه بالوفــاء  عــني أداة ماليــة يــل أو الطــرف المقابــل فــ العم عجــزة إذا الخسائر المالية لــدى المجموعــ  هي مخاطراالئتمان اطر مخ
 فــاتالئتالا في ذلك بماة واألطراف ذات عالق من العمالء من ذممها المدينة مخاطر االئتمان بشكل رئيسيلتعاقدية. تتعرض المجموعة لا

  .وك والمؤسسات الماليةودائع لدى البنشطتها المالية، بما في ذلك الأنمن ى وينة األخرالمدالذمم و ركةتالمش
  

  واألخرىصدر بها فواتير والتي لم يالذمم المدينة التجارية 
  
 وعــة،المجم ء لــدىدة العمــالية قاعــ افديموغر ل. إنالفردية لكل عمي بالسماترئيسي ئتمان يتأثر بشكل تعرض المجموعة لمخاطر اال إن

  أقل على المخاطر االئتمانية.ها العمالء لها تأثير التي يعمل ب لدوالب لمجال العملطر األساسية المخا لكبما في ذ
  

جموعــة ض الماألقســاط محــددة فــي العقــود. تتعــرنظام األقساط. إن كنية وتجارية وقطع أراضي بالمجموعة عقود لبيع وحدات سأبرمت 
ي إلــى التجاريــة وقطــع األراضــ  لوحــدات الســكنيةتم تحويل الملكية القانونية لع ذلك، يستحقة. ومالم ألقساطصوص اخئتمان باطر االمخل

تعــرض  ا يجعــلممــ لــى أســاس مســتمر، مراقبــة األقســاط المســتحقة عقســاط. باإلضــافة لــذلك، يــتم المشتري فقط بعــد تحصــيل جميــع األ
  .جوهري يرعدومة غيون مالمجموعة لمخاطر د

  
 بخصوص المتوقعة ئتماناال لخسائر تقديراتها ويمثل المالية التقارير إعداد بتاريخ القيمة في خفاضلالن مخصص وينبتك عةلمجموا تقوم
 تجموعــالم الســداد عــن التــأخر أيــام عــدد إلــى المخصصــات دالتمع تستند. واألخرى فواتير بها يصدر لم والتي التجارية المدينة الذمم
 مــاتالمعلو ومعقوليــة المــال مقابــل الوقــت ةوقيمــ  احتمــاالً  األكثــر النتيجــة الحســاب يعكس. ثلةمما خسائر أنماط ذات مالءالع من ةمختلف

 ســتقوم. المســتقبلية االقتصــادية لظــروفا وتوقعــات الحاليــة والظــروف الســابقة األحــداث عــن المــالي التقريــر وقــت في المتاحة الداعمة
  .مستقبلية لوماتمع على بناءً  ابقةالس ئتماناال ئراخس تجربة تعديلل الجدول عايرةبم المجموعة

  
  .االئتمان اطرمخ من األدنى بالحد العادية األعمال سير أثناء تنتج التي عامالتبالم عالقة ذات أطراف من المستحقة لغالمبا تتعلق

  
  األخرى النقديةالمالية والودائع  الموجودات

  
د فــي الصــندوق شمل األرصــدة لــدى البنــوك والنقــ والتي ت ،للمجموعةخرى ية األالمال لموجوداتة من اتجان الناالئتمبخصوص مخاطر ا

ف المقابــل االئتمان ينتج من عجز الطرفإن تعرض المجموعة لمخاطر  ،الذمم المدينة والودائع األخرىركة والقروض إلى مشاريع مشتو
  .وداتالموج لهذه جلغ المدرالمب ياوسارة يسى للخذ بعين االعتبار أن الحد األقصمع األخ

  
قــوم المجموعــة ة المجموعة وفقاً لسياسة المجموعــة. تت المالية من قبل خزينبنكية والمؤسسااطر االئتمانية من األرصدة الارة المخيتم إد

قة بســاعتبــار ذ باالخــ . مــع األة فقــطة لــدى بنــوك محليــة ذات ســمعة طيبــ طريق إيداع األرصدرض للمخاطر االئتمانية عن بالحد من التع
  ته.بل في الوفاء بالتزاماأي طرف مقا فشلالمجموعة، ال تتوقع اإلدارة  امل معهاالتي تتع بنوكال مالأع
  

  رهم).ألف د ١٦٬٢٤٧٬٨٠٤: ٢٠١٩رهم (ألف د ١٧٫٢٨٤٫٩٥٧المطفأة بلغ إجمالي الموجودات بالتكلفة 
  

  الضمانات
  

كة. للحصــول علــى تفاصــيل حــول المشــتر فــاتاالئتالض وبعــ  ابعةا التهتاإلى شرك فقط يةنات المالالضماإن سياسة المجموعة هي تقديم 
  ات المالية الموحدة.حول البيان ٢٢ر، راجع اإليضاح رقم بتاريخ إعداد التقاري ضمانات القائمةال



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٤ 

  (تابع)  وحدة البيانات المالية المات حول إيضاح
  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١في  نة المنتهيةللس

  
  بع) (تا اليةر المطدارة المخاات إاسأهداف وسي  ٢٧

  
  (تابع) مانخاطر االئتم  أ)

  
  الزائدةالمخاطر  تركيزات

  
دما يكــون أو عنــ  ،فس المنطقة الجغرافيــةمتشابهة، أو في أنشطة في ن عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عندما يشترك التركيزات تنتج

تغيرات فــي الظــروف مماثــل بــال تــأثر بشــكليــة تعاقدمــات تاواجهــة التزد لمداهم االســتعل عنــدات اقتصادية مماثلــة ممــا قــد يجعــ لهم سم
ر علــى قطــاع أعمــال نحو التطورات التي تــؤث موعةالمجإلى الحساسية النسبية ألداء  تالتركيزاغيرها. تشير  أو السياسية أواالقتصادية 

  بذاته.
  
ليــة بمحــافظ ما االحتفــاظ علــى تركــزحــددة مة إرشادات جموعلمإجراءات اسات والمخاطر الزائدة، تتضمن سيا اتتركيزأجل تجنب  من

 تركيــزاتإلدارة وطــات نوعيــة تحالمجموعــة  تســتخدمحددة وإدارتهــا. مخاطر االئتمان الم اتتركيزيطرة على متنوعة، وبالتالي يتم الس
  .قطاع العملوالمخاطر على مستوى العالقة 

  
  .المالية وجوداتالم من فئة لكل الدفترية يمةالق وه التقرير دإعدا ختاري في نئتمااال لمخاطر للتعرض األقصى الحد إن
  

  سوقمخاطر ال  ب)
  

ار الســوق، مثــل مالية بسبب التغيرات في أسعلنقدية المستقبلية لألداة التقلبات القيمة العادلة للتدفقات ا ر السوق المخاطر نتيجةتمثل مخاط
الماليــة المحــتفظ بهــا. تتــأثر  مــة أدواتهــاعــة أو قيمجموال خــلدعلــى  لتي ســتؤثرئدة افاأسعار ال مخاطراطر أسعار العمالت األجنبية ومخ

 دف من إدارة مخــاطر الســوق هــوإن اله. والودائع ليها فوائدشمل القروض والسلفيات التي تترتب عة بأسعار السوق التي تاألدوات المالي
  .دضل العوائيق أفحقمقبولة وتشرات عرضات مخاطر السوق من خالل مؤإدارة ومراقبة ت

  
  الفائدة طر أسعارلمخاتعرض ال
  

. إن ت فــي أســعار الفائــدة فــي الســوقت النقدية المستقبلية بسبب التغيــرامة العادلة أو التدفقاطر تقلبات القيتمثل مخاطر أسعار الفائدة مخا
عــة مــع مجمودى الجــل لــ ألن طويلــة االــديوت بالتزاما رئيسير الفائدة بالسوق تتعلق بشكل التغيرات في أسعاتعرض المجموعة لمخاطر 

  ة المتغيرة.عار الفائدأس
  

تــة والســلفيات ذات األســعار الثابحصــول علــى محفظــة متوازنــة مــن القــروض عار الفائــدة لــديها بالإدارة مخــاطر أســ تقــوم المجموعــة بــ 
وات عــن األد وائــدن الفنة وإســ ت أقــل مــن فتــرا لــىتسعيرها ععادة ة ذات األسعار المتغيرة يتم إن األدوات الماليإن الفوائد ع والمتغيرة.

المجموعــة لمخــاطر الســوق لظروف التجارية والعامة، فإن تعــرض استحقاق األداة. عدا ابيتها إلى حين ة ذات األسعار الثابتة يتم تثالمالي
  الية.من المؤسسات الم باالقتراضية يتعلق بصورة رئيسث التغيرات في سعر الفائدة من حي

  
رى ت كافــة المتغيــرات األخــ التحــوط، مــع ثبــار الفائدة، بعــد تــأثير محاســبة نة في أسعاات الممكتغيرحو السية ناتالي الحسول الجديبين ال

  لقروض المتغيرة).ريبة (من خالل تأثير أسعار االخاصة بأرباح المجموعة قبل الض
  
  ١٩٢٠  ٢٠٢٠  

  
قاط  ن  التغير في
  األساس

ة إيرادات/ حساسي
  ت الفائدةصروفام

نقاط  في لتغيرا
  ألساسا

يرادات/ ة إيحساس
  فائدةمصروفات ال

  ألف درهم    ألف درهم    
          

  ٣٧٫٦٣٣  ١٠٠+  ٣٧٫١٥٢  ١٠٠+  عليها فوائدوالسلفيات التي تترتب القروض 
  ٢٧٫٥٤٨  ١٠٠+  ٢٥٫٨٤٨  ١٠٠+  واألخرىالذمم الدائنة التجارية 

  
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ليــة بــدرهم ات الماطلوبــ ة والملماليــ اموجودات ية باليسبصورة رئ تتعلقسعر الفائدة المبينة أعاله  إن حساسية

لمصــنفة بعمــالت الماليــة والمطلوبــات الماليــة اضات صافية جوهرية بخصــوص الموجــودات د لدى المجموعة أي تعراً ألنه ال يوجنظر
  درهم.أخرى غير ال



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٥ 

  ) (تابع البيانات المالية الموحدة ل إيضاحات حو
  ٢٠٢٠مبر  سدي ٣١في  نتهيةلمللسنة ا

  
  المخاطر المالية (تابع)  اسات إدارةداف وسيأه  ٢٧

  
  السيولةمخاطر   ج)

  
تقــوم المجموعــة  هــا الماليــة عنــد اســتحقاقها.ر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتلمخاطر التي تكون فيها المجموعــة غيــ تمثل مخاطر السيولة ا

عتبــار اســتحقاق كــل مــن ريقــة فــي االهــذه الطأخــذ كــرر. تالمت ييط النقــدالتخطــ  اةطريقــة أد تخدامراقبــة مخــاطر نقــص األمــوال باســ بم
  قدية المقدرة من العمليات.ات مالية أخرى) والتدفقات النوموجودالتجارية ال: الذمم المدينة الموجودات المالية (مثارات المالية واالستثم

  

مجموعــة. وإن لا رة خزينــةتحــت ســيطزيــة رة مركا بصوهم مراقبتوعة يتجمشركات المولة لقدية ومتطلبات التمويل والسيإن التدفقات الن
ة هــو قصى حد ممكن. إن هــدف المجموعــ إدارة مصادر رأس المال للمجموعة أل و زيادة كفاءة وفعاليةنظام المركزي هالهدف من هذا ال

قــوم ة. تالبنكيــ قــروض للبنــوك واف مــن اـوعلــى المكشــ وبات ويــل والمرونــة باســتخدام الـســحين اســتمرارية التمالحفاظ علــى التــوازن بــ 
النقدية الفعليــة يالت قروض، وذلك بمراقبة التدفقات ة وتسهيالت بنكية وتسهاحتياطيات كافيرة مخاطر السيولة باالحتفاظ بجموعة بإداالم

  المالية. وجودات والمطلوباتتمرار ومقارنة استحقاق المالمتوقعة باس
  

  ية.في ذلك خدمة االلتزامات المالتوقعة بما لية المتشغيال فاتلمصروالتلبية  الطلب ندقد كافي عياً نلدى المجموعة حال
  

ً خص استحقاق المطلوبات المالية للمجالمشار إليه أدناه يل إن الجدول   تعاقدية غير المخصومة.الى الدفعات ال موعة استنادا
  

  أقل من سنة   ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ا في كم
 ٥ إلى ١من 
  نواتس

  من  أكثر
  اإلجمالي   سنوات  ٥

  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ف درهمأل    لية المالوبات  المط
       

 ٣٫٨٤٠٫٨٥٦ -  ٣٫٧٤٠٫١١٣ ١٠٠٫٧٤٣   ها فوائدترتب عليت سلفيات التي القروض وال
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  إدارة رأس المال  د)
  

لالحتفــاظ  ةقويــ رأس مــال  قاعــدةياسة المجموعة هي الحفاظ على األم. إن سي الشركة ساهمملى إئدة ااألسهم الععلى ل رأس الما يشتمل
 ســتراتيجيةاعــة الرئيســي مــن ل المســتقبلية. إن هــدف المجموتطورات األعمــااستمرارية لى السوق والمحافظة عومستثمر والدائن لابثقة 

حقــوق ال لــدعم أعمالهــا وزيــادة قيمــة ة لــرأس المــ ونســب جيــد قــوي مــانيف ائتيجموعة بتصنالم اظد من احتفالتأكإدارة رأس المال هو 
  ألقصى حد ممكن. المساهمين

  
د صــافي الــديون. ع رأس المال زائافي الديون المقسمة على مجمودام نسبة الرفع التي تمثل صالمجموعة بمراقبة رأس المال باستخ تقوم

ليهــا الــديون، قــروض وســلفيات تترتــب عضمن صــافي  المجموعة تضم ٪.٥٠ل من قة الرفع بأنسب لىن تحافظ عوعة أإن سياسة المجم
ً فوائد ناق  /حناقصــاً صــافي احتيــاطي األربــا ئــدة إلــى مســاهمي الشــركة األميشــمل رأس المــال حقــوق الملكيــة العا .النقــد ومــا يعادلــه صا

لقــروض مــع أعلــى مــن ا ع مســتوياتلــة مــ محتمأعلــى  بين عائــداتازن تواظ على الللحف يسعى مجلس اإلدارة ر المحققة. (الخسائر) غي
 أس مال قوي.لمقدمة بوجود رالميزات والضمانات ا



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٦ 

  ع) (تاب البيانات المالية الموحدة حول إيضاحات 
  ٢٠٢٠سمبر  دي ٣١في  للسنة المنتهية

  
  المالية (تابع) إدارة المخاطر  أهداف وسياسات   ٢٧

  
  (تابع) المالإدارة رأس   د)

  
ً  ةجلس اإلداروم ميق ً التشــ  الــدخلافي مال، الذي تعّرفه المجموعة كصعلى رأس الة العائد راقب بمأيضا لي حقــوق علــى إجمــا غيلي مقســوما

إلــى المســاهمين وعائــدات رأس ح توزيعــات األربــا اإلدارة أيضا بمراقبة مستوى اء حقوق األقلية. يقوم مجلسالملكية للمساهمين، باستثن
  رأس المال. تعديل هيكلظ على أو لحفادة لم جديهو إصدار أسين أهمإلى المسالمال ا

  
 ٣١و ٢٠٢٠سمبر دي ٣١في  تينالمنتهي لسنتيناالعمليات إلدارة رأس المال خالل  ألهداف أو السياسات أوة تغييرات في الم يتم إجراء أي

  .٢٠١٩ديسمبر 
  

لقــانوني الحتيــاطي امتطلبــات اعــدا مــا  مــالال رأسخاصــة بــ  روضــةمفخارجية ت تطلباتها التابعة لماوال أي من شرك ال تخضع الشركة
  ت بها منشآت المجموعة.لدان التي تأسسضمن التشريعات في الب

  
  الحصص غير المسيطرة  ٢٨

  
  :هأدنا عرضها تم قد للمجموعة ةالتابع للشركة المالية وماتالمعل إن
  

  س التأسي بلد  
  الحصص نسبة 

  غير المسيطرة
  حصص البة نس

  رةمسيطالغير 
    ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
        
  ٪٥٠  ٪٥٠  اإلمارات العربية المتحدة  تيت ذ.م.مي هيلز اسدب
  

بــل اســتبعاد هذه المعلومات إلى المبالغ ق. تستند ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في  التابعة كما ةكز المالي لهذه الشركجدول التالي بيان المريلخص ال
   .موعةشركات المج ليات المتبادلة بينالعم

  
  م.م.ذ  تيت اس زيله دبي  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٨٫١٩٣٫٨٥٤ ٧٫٠٢٧٫٦٧٢  إجمالي الموجودات
 ٢٫٦٨٥٫٤٩٤ ٢٫٥٣٢٫٨٧٢  إجمالي المطلوبات
 ٥٫٥٠٨٫٣٦٠ ٤٫٤٩٤٫٨٠٠  كيةإجمالي حقوق المل

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

   العائدة إلى: 
 ٢٫٧٥٤٫١٨٠ ٢٫٢٤٧٫٤٠٠  شركةال مالكي
 ٢٫٧٥٤٫١٨٠ ٢٫٢٤٧٫٤٠٠  يطرةالمسغير  صالحص

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

  



 بعةها التاوشركات  للتطوير ش.م.ع إعمارشركة 

 
٤٧ 

  (تابع) البيانات المالية الموحدةل إيضاحات حو
  ٢٠٢٠بر  ديسم ٣١في  للسنة المنتهية

  
  طرة (تابع)الحصص غير المسي  ٢٨

  
ً يمملوكة جزئة الديالما ةشركذه الص الجدول التالي بيان الدخل لهيلخ ل هذه المعلومات إلى المبــالغ قبــ . تستند ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ ا فيكم ا

  كات المجموعة.ليات المتبادلة بين شراستبعاد العم
  
  م.م.ذ  استيت  هيلز دبي  
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  ألف درهم  ألف درهم  
      

 ٤٫٦٨٩٫٤٧٦ ٢٫٤٦١٫٣٠٦  اإليرادات 
 ١٫٦٦٤٫٠٢٨ ٧٩٦٫٤٤٠  أرباح السنة
 ١٫٦٦٤٫٠٢٨ ٧٩٦٫٤٤٠  للسنة ادات الشاملةيرإلإجمالي ا

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

   لعائدة إلى: ا
 ٨٣٢٫٠١٤ ٣٩٨٫٢٢٠  الشركة  مالكي
 ٨٣٢٫٠١٤ ٣٩٨٫٢٢٠  ر المسيطرةغي صالحص

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

  




