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 :تجد في هذا الجزء
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 تنويه،،،

 "2014 – 2013اإلقتصادية  إلستشاراتتروث ل/ شركةل ةالحقوق محفوظجميع "

 ضافات أوإلاتعديالت عليها سواء بأية أو إجراء صورة كانت  بأيةستخدام هذه المادة أو تصويرها أو إعادة تصميمها إال يسمح ب
 ...ستغالل األفكار الواردة بهاإ، أو الحذف

 .لالستشارات االقتصاديةإال بإذن أو تصريح مسبق من تروث 

 

  

 ،،،نشكر لكم ثقتكم

 الستشاراتكم االقتصادية واختياركم تروث دليلا 

 حقوق الملكية
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 رؤيتــــنا

وأن يعرف  إن رؤيتنا لمستقبل تروث هي طموحة للغاية ونبيلة إلى أعلى مرتبة فنحن نطمح أن نصل إلى مستوى العالمية، 

نية، ويعرف عنا أننا نتميز بالكفاءة ألفيسجل دوليًا لدى الهيئات العالمية التي تهتم بدراسات الجدوى االقتصادية و  اسمنا دوليًا وأن

في العمل والدقة والجودة في األداء، وأن كوادرنا وخبراتنا مؤهلة، وعلى أعلى مستوى مهني وتقني، ونعمل في مناخ من التسامح 

 :في العبارة التاليةرؤيتنا ونختصر  ...والتآخي ويسود روح فريق العمل

دار و تقديم استشارات اقتصادية " بداعية ترتقي بالشركة إلى مصاف العالميةية ا   "بكفاءة ومعايير إحترافية وا 

 

 رسالتنـــــــا

 "ائقة بعملئنا من لحظة والدة المشروع كفكرة حتى تنفيذه كواقع ملموسألفالعناية "

 

  

 الرؤيا والرسالة
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 81ص 

 

 

 الصفحة الموضــوع

 الفرضيات وأسس بناء النموذج التحليلي :الفصل األول……………………………..(Financial Model)  6ص 

  8ص  ...................(1023-1021)لسنوات المقارنة  للشركات العقاريةتحليل الميزانية المجمعة : انيالثالفصل 

  13 ص ....(.1023-1021)لسنتي المقارنة  للشركات العقاريةتحليل قائمة األرباح والخسائر المجمعة : الثالثالفصل 

  16ص  ............للشركات العقاريةلمالي وقائمة الدخل أهم المؤشرات المستخرجة من قائمتي المركز ا :الرابعالفصل 

  81 ص ..........................................................................النتائج والتوصيات :الخامسالفصل 

  

 الفهرس
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 (Financial Model)التحليلي النموذج بناء وأسس الفرضيات     

الفص
 ل

األول
 

 :تجد في هذا الجزء
 التحليلي النموذج بناء وأسس الفرضيات: القسم األول (Financial 

Model) 
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 (Financial Model)الفرضيات وأسس بناء النموذج التحليلي

ومن ثم استنتاج ( Financial Model)فيمـا يلي نوضح الفرضيات واألسس التـي تم بناًء عليهـا إعداد النمـوذج التحليلي للتقـرير
 .النتائج والتوصيات 

 المالية الحسابات الختامية المدققة المقارنة والمنشورة لشركات القطاع العقاري في هيئة األوراق  أعتمد التقرير على
 . 20/02/2102و 20/02/2102والسلع كما هي في 

  حددت الشركات التي تعبر عن القطاع العقاري بدولة اإلمارات كما يلي: 

 شركات القطاع العقاري بإمارة أبوظبي . 

 شركة الدار العقارية 

 شركة رأس الخيمة العقارية 

  اشراق العقاريةشركة. 

  شركات القطاع العقاري بإمارة دبي. 

 شركة إعمار العقارية 

 شركة االتحاد العقارية 

 شركة ديار للتطوير العقاري 

 تم إعداد تحليل مالي إلجمالي الشركات المختارة  لتعميمها علي القطاع العقاري بدولة اإلمارات العربية المتحدة. 

  

 األولالفصل 
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 (2102-2102)لسنتي المقارنة  لشركات العقاريةتحليل الميزانية المجمعة ل

الفص
 ل

الثاني
 

 :تجد في هذا الجزء
 الموجودات جانب تحليل: القسم األول 
 تحليل جانب المطلوبات وحقوق المساهمين: القسم الثاني 
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 (.2102-2102) لسنتي المقارنة  العقارية تحليل الميزانية المجمعة للشركات

جمالي  للشركات العقارية المجمعة المعني من التحليل المالي للميزانية العمومية هو محاولة الوصول إلى حجم رأس المال وا 
المال المستثمر ومعدالت النمو خالل الفترة الفعلية لشركات القطاع العقاري بدولة اإلمارات ولفهم ذلك سوف نتناول التحليل 

 :المالي كما يلي 

 (0-2)جدول رقم 

 لألوراق المالية الميزانية المجمعة لشركات القطاع العقاري المدرجة بسوث أبوظبي ودبي

 األرقام باأللف
 % التغير 2013 2012 البيان

 موجودات متداولة

 %111 7,666,930 14,589,602 6,922,673 ارصدة لدي البنوك

 %8 2,998,678 39,028,571 36,029,893 استثمارات

 %6- 1,624,275  - 23,882,581 25,506,856 ذمم مدينة تجارية

 %13 9,041,333 77,500,754 68,459,421 متداولةإجمالي موجودات 

 موجودات غير متداولة

 %5- 599,061  - 11,719,873 12,318,933 ممتلكات و معدات

 %23 5,440,239 29,006,514 23,566,275 استثمارات عقارية ثابتة

 %5- 413,196  - 8,358,539 8,771,735 استثمارات في شركات زميلة

 %42 787,580 2,642,268 1,854,688 استثمارات مالية

 %5- 10,564   - 194,064 204,628 موجودات اخري

 %11 5,204,999 51,921,258 46,716,259 إجمالي موجودات غير متداولة

 %12 14,246,332 129,422,012 115,175,681 اجمالي الموجودات

 المطلوبات المتداولة

 %12 1,054,747 9,708,542 8,653,795 قروض قصيرة األجل

 %13 4,021,971 35,076,046 31,054,075 الذمم الدائنة التجارية

 %13 5,076,717 44,784,588 39,707,870 إجمالي المطلوبات المتداولة

 المطلوبات غير المتداولة

 %16- 3,682,665 - 19,192,030 22,874,695 قروض طويلة األجل

 %25 56,275 278,415 222,140 مخصص مكافأة نهاية الخدمة

 %16- 3,626,390  - 19,470,445 23,096,835 إجمالي المطلوبات غير المتداولة

 %2.31 1,450,327 64,255,033 62,804,705 إجمالي المطلوبات

 حقوق الملكية

 %19 4,318,677 26,837,015 22,518,338 رأس المال

 %22 268,394 1,490,396 1,222,002 احتياطي عام

 %14 3,209,282 26,512,241 23,302,959 احتياطي قانوني

 %94 4,999,651 10,327,327 5,327,676 ارباح متراكمة/ حسائر 

 %24 12,796,004 65,166,979 52,370,975 مجموع حقوق الملكية

 %12 14,246,332 129,422,012 115,175,681 مجموع المطلوبات و حقوق الملكية

 

 الثاني فصلال
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 :ما يلي  الجدول والرسم البياني أعلةيتضح من 
 :تحليل جانب الموجــــودات: أوال 

بدولة اإلمارات العربية استثمارات شركات القطاع العقاري المدرجة بسوقي أبوظبي ودبي لإلوراق المالية إجمالي  ارتفع
لتصل % 81وارتفعت بمعدل نمو  1181نهاية عام في  ممليار دره 88541 بلغتمليار درهم، حيث  8.41المتحدة بمبلغ 

 .1181مليار درهم في نهاية ديسمبر  .8114لى ا
إجمالي المال المستثمر البنود التالية، وكما يوضحها الجدول والرسم البياني  ارتفاعوكان من أبرز البنود التي ساهمت في 

 :بدولة اإلمارات العربية (ع.م.ش)للشركات العقارية السابق للميزانية العمومية المجمعة 
 البنوك  أرصدة لدى. 

مليار  841وارتفعت بمقدار  1181مليار درهم بنهاية عام  941بلغت قيمة أرصدة الشركات العقارية بالبنوك 
 %.888وتشكل الزيادة نسبة  1181مليار درهم بنهاية عام  8.49درهم لتصل الي 

 
 استثمارات. 

مليار درهم بنهاية  1المتاجرة بالشركات العقارية بالدولة ارتفاعا بمقدار شهدت االستثمارات المتداولة بغرض 
مليار درهم  11وارتفعت لتصل الي  1181مليار درهم بنهاية ديسمبر  19حيث كانت تبلغ  1181عام 

 %.1وتشكل الزيادة نسبة  1181بنهاية عام 
 

  عقارية ثابتةإستثمارات 

في نهاية ديسمبر  (عقارات بغرض التطوير + استثمارات عقارية ) الثابتة العقارية بلغ إجمالي االستثمارات 
مليار  1149، حيث كانت 1181مليار درهم  مقارنة بعام  545مليار درهم، بارتفاع قدرة  11مبلغ  1181

 . 1181مقارنة بعام % 11درهم ويشكل االرتفاع نسبة  
 

 بند استثمارات مالية 

، حيث كان 1181مقارنة بنهاية عام ممليون دره 81849زيادة مقدارها  1181شهد هذا البند في نهاية عام 
 .1181مليار درهم بنهاية عام  148لتصل  إلى % 1.مليار درهم ثم ارتفععت بمتوسط نمو  841يبلغ 

 -    

 20,000,000  

 40,000,000  

 60,000,000  

 80,000,000  

إجمالي موجودات غير  إجمالي موجودات متداولة
 متداولة 

 مجموع حقوق الملكية إجمالي المطلوبات

هم
در

ف 
الل

با
 

  2013-2012أهم بنود الميزانية المقارنة لشركات القطاع العقاري 

2012 2013 
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 -:انخفاضا خالل فترة المقارنة ونسردها كما يليوعلى النقيض هناك بعض بنود الموجودات حققت 
  تجاريةذمم مدينة. 

علي عكس الشكل العام لبنود ميزانية شركات القطاع العقاري بالدولة فقد شهدت الذمم المدينة التجارية 
في حين  1181مليار درهم بنهاية عام  1141مليار درهم لتصل الي  849كأوراق القبض أنخفاضا بمقدار 

المدينة يعطي للشركات فرصة ، وانخفاض اذلمم 1181مليار درهم بنهاية عام  1545أنها كانت تبلغ 
 .لتخفيض التكاليف المصاحبة لتلك الذمم ككلفة التحصيل او الميزات المقدمة لتعجيل الدفع

 
   بند الممتلكات والمعدات:- 

يبلغ ، حيث كان 1181درهم مقارنة بنهاية العام المالي  مليون 511انخفض بند الممتلكات والمعدات بمقدار 
 %.5 نسبة شكل االنخفاضوي 1181مليار درهم بنهاية عام  8848إلى   ليصل مليار درهم انخفض 8141

 

   بند إستثمارات في شركات زميلة:-  

 8141.مليار درهم، بانخفاض قدرة  .14مبلغ  1181بلغت االستثمارات في شركات زميلة في نهاية ديسمبر 
 %.5مليار درهم وتشكل االنخفاض نسبة  141حيث كانت  1181مليون درهم  مقارنة بعام 

 
 

 :تحليل جانب المطلوبات وحقوق المساهمين: ثانيا 

قيمتها  شهدت أرتفاع فيفيما سبق استعرضنا حركة األصول خالل سنتى المقارنة، وألقينا األضواء على األصول التى  
 (.إجمالى األصول)لى المال المستثمر إجما علي وأثر ذلك 1181بنهاية عام  قيمتها أنخفضت  وكذلك االصول التى 

أن نتناول اآلثار المترتبة على حركة بنود جانب المطلوبات وحقوق المساهمين على إجمالى  –بنفس االسلوب  –يتبقى لنا 
 .المال المستثمر

 بند قروض قصيرة األجل:- 

مليار  848وارتفعت بمقدار مليار درهم  148ما يقارب  1181بلغت قيمة القروض قصيرة األجل بنهاية عام 
 %.81ويشكل الزيادة نسبة  1181مليار درهم بنهاية عام  148درهم لتصل الي 

 

 بند الذمم الدائنة التجارية:- 

، حيث 1181مقارنة مع نهاية ديسمبر % 81ا بنسبة ارتفاعفي نفس السياق شهد بند ذمم دائنة تجارية 
 .1181مليار درهم بنهاية عام  1548مليار درهم ليصل إلى  .مليار درهم إنخفض بمقدار  1848كانت 

 

 بند قروض طويلة األجل:- 

مليار درهم في نهاية  8141إلى مليار درهم ليصل  148بمقدار  طويلة األجل انخفاضًا  قروض شهد بند 
 %.89نسبة ، ويشكل االنخفاض 1181عام  مليار درهم بنهاية 1141مقارنة مع  1181
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 (غير المتداولة+ المتداولة ) وبات إجمالي المطل 

مليار درهم  9.41ما يقارب  1181في نهاية عام  بلغت قيمة المطلوبات بشقيها المتداولة والغير متداولة
مليار درهم وتشكل الزيادة نسبة  9141حيث كانت تبلغ  1181مليار درهم مقارنة بعام 845بزيادة قدرها 

 .وترجع تلك الزيادة الي االرتفاع الذي شهدتة االقروض القصيرة االجل والذمم الدائنة التجارية%  141
 

 بند رأس المال:- 

مليار درهم  41.الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي ارتفاعا بمقدار  رأس المال اليإجمشهد 
شكل وي 1181مليار درهم بنهاية عام   1145مقارنة مع  1181مليار درهم في نهاية 1941 ليصل الي 

روح وارتفاع راس ، ويرجع ذلك االرتفاع في المقام االول الي اندماج شركتي الدار وص%81االرتفاع نسبة 
 .مال شركة اشراق العقارية

 

 اتيبند االحتياط:- 

إلى قيام  الرتفاع، ونرجع هذا ا1181عما كانت عليه عام أنواعها المختلفة ارتفاعا االحتياطيات بسجلت 
واستقطاع جزء منها لمواجهة المخاطر واالستثمارات  1181بتحقيق ارباح خالل عام  شركات القطاع العقاري

 .  المستقبلية

 :لقانونيبند اإلحتياطي ا -

مقارنة مع  1181مليار درهم في نهاية  1945إلى  ليصل ارتفاعاً  القانوني شهد بند االحتياطي
 %.8مليون درهم بنسبة  141يشكل االرتفاع قيمة و  1181مليار درهم بنهاية  عام  1141

 ةوتستحوذ شركة اعمار علي الحصة الكبري من إجمالي االحتياطي القانوني حيث تم تحويل عالو 
 .درهم عن كل سهم الي االحتياطي القانوني .االصدار المقدرة ب 

 :لعامبند االحتياطي ا -

 841، مقارنة مع 1181مليار درهم في نهاية  845إلى ليصل  العام ارتفاعاشهد بند اإلحتياطي 
 %..8 رتفاعدرهم وتشكل نسبة اإل مليون .1914ت بمقدار وارتفع 1181مليار درهم  بنهاية عام 

 

 بند االرباح المتراكمة. 

 الماليةالسنوات   خالل على المساهمين األرباح غير الموزع من الجزء هياالرباح المتراكمة أو المحتجزة 

بمقدار  1181شركات القطاع العقاري بدولة االمارات ارتفاع بنهاية عام وشهدت االرباح المتراكمة ل السابقة،
 1181مليار درهم بنهاية عام  541مليار درهم في حين أنها كانت تبلغ  8141مليار درهم لتصل الي  5

 %..1وتشكل الزيادة نسبة 

 

 بند إجمالي حقوق الملكية:- 

 1181، مقارنة مع عام 1181ارتفاعا في نهاية  لشركات القطاع العقاريشهد إجمالي حقوق المساهمين 
مليار درهم بنهاية ديسمبر  9541إلى  لتصلمليار درهم  8141بمقدار  ارتفعتمليار درهم  .514حيث كانت 

الزيادة التي شهدتها االرباح المتراكمة وكذلك ارتفاع وترجع ذلك إلى % .1 االرتفاعوتشكل نسبة  1181
 .رأس المال

http://www.my.mec.biz/t36910.html
http://www.my.mec.biz/t36910.html
http://www.my.mec.biz/t36910.html
http://www.my.mec.biz/t36910.html
http://www.my.mec.biz/t36910.html
http://www.my.mec.biz/t36910.html
http://www.my.mec.biz/t36910.html
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 (2102-2102)لسنتي المقارنة  للشركات العقاريةتحليل قائمة األرباح والخسائر المجمعة 
 

الفص
 ل

الثالث
 

 :تجد في هذا الجزء
 القطاع لشركات المجمعة والخسائر األرباح قائمة تحليل: القسم األول 

 (2102-2102) المقارنة لسنتي ودبي ابوظبي بسوقي المسجلة العقاري
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  (2102-2102)لسنتي المقارنة  القطاع العقاري المسجلة بسوقي ابوظبي ودبيتحليل قائمة األرباح والخسائر المجمعة لشركات 

المتحدة عن  ةبدولة اإلمارات العربي املةالع( القطاع العقاري)إن الغرض من وراء التحليل المالي لقائمة الدخل المجمعة لشركات 
للتعبير عن  تلك الشركات، دراسة وتحليل وتفسير تطور إيرادات وتكاليف وصافي أرباح (1181–1181)الفترة المالية المقارنة 

 .القطاع العقاري بدولة اإلمارات وسنتناول ذلك على النحو التالي

 (0-2)جدول رقم 

 أبوظبي ودبي لألوراق المالية قائمة الدخل المجمعة لشركات القطاع العقاري المدرجة بسوق

 األرقام باأللف
 % الفرق 2013 2012 البنود

 %5- 1,129,343       - 22,214,710 23,344,054 اإليرادات

 %20- 2,873,695 11,832,920    - 14,706,615     - تكاليف مباشرة

 %20 1,744,352 10,381,791 8,637,439 صافي أيرادات التشغيل

عمومية مصاريف 

 وإدارية
-       3,906,112 -      4,576,228 -           670,116 17% 

 %17- 98,164             - 483,343 581,507 ايرادات التمويل
 %30 536,551           - 2,321,650      - 1,785,100       - تكاليف التمويل

 %281 2,641,637 3,581,760 940,123 خسائر  أخري/ إيرادات

 %24 36,481             - 188,921          - 152,440           - مصاريف اخري

 %71 3,044,677 7,360,095 4,315,417 مجمل الربح

 %78 171,952           - 392,624          - 220,672           - مخصص

 %70 2,872,725 6,967,471 4,094,745 صافي الربح
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 2013-2012أهم بنود قائمة الدخل لشركات القطاع العقاري 

2012 2013 

 الثالث فصلال
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لشركات القطاع العقاري في دولة ( 1023 – 1021)من حساب األرباح والخسائر المجمع والرسم البياني أعله لفترة 
 :اإلمارات العربية المتحدة يتضح ما يلي

  ما  1181في نهاية عام  القطاع العقاري المسجلة بسوق أبوظبي ودبيبلغ إجمالي إيرادات المبيعات لشركات
 نخفضتا، وبالتالي نرى أنها 1181مليار درهم عام  .114مليار درهم في حين أنها كانت تبلغ  1141يقارب 
 .مليار درهم 848 تشكل قيمة %5بنسبة 

  القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي في المقابل فقد بلغت التكاليف المباشرة أي تكلفة المبيعات لشركات
 1181درهم بالمقارنة مع عام  مليار 141مليار درهم، بانخفاض قدره  8841مبلغ  1181في نهاية عام ودبي 

 % .11تشكل نسبة االنخفاض مليار درهم   8.48المبيعات  تكاليف حيث كان إجمالي 

  مليار درهم، في حين أنها  .814ما يقارب  1181في نهاية عام القطاع العقاري بلغ صافي دخل مبيعات شركات
 .مليار درهم  841وبارتفاع قدره % 11بنسبة ارتفعت وبالتالي  1181هم عام مليار در  149كانت تبلغ 

  مليون درهم وانخفضت بمقدار  51845 1181بلغت ايرادات شركات القطاع العقاري من التمويل في نهاية عام
 %.88ويشكل االنخفاض نسبة  1181مليون درهم بنهاية عام  .114.مليون درهم لتصل الي  1141

  981مليار درهم بارتفاع قدرة  49.ما يقاب  1181وفات العمومية واالدارية فقد بلغت بنهاية عام أما المصر 
 .مليار درهم 141حيث بلغت  1181مليون درهم عن ما كانت علية بنهاية عام 

  مقارنة مع1181مليار درهم بنهاية عام  141مليون درهم ليصل إلى  51949ارتفع بند تكاليف التمويل بمقدار ، 
 %.11مليار درهم وتشكل نسبة الزيادة  841حيث كانت  1181نهاية ديسمبر 

 مليار درهم في نهاية ديسمبر  .84قيمة بمجمل ربح  القطاع العقاري المسجلة بسوقي ابوظبي ودبي حققت شركات
مليار درهم وتشكل   41. الربححيث كان مجمل  1181مليار درهم مقارنة مع عام  148، بارتفاع قدره 1181

 %.%88االرتفاع نسبة 

  941بدولة اإلمارات العربية المتحدة ( ارباح شركات القطاع العقاريبلغت صافي بعد استبعاد المخصصات و 
، حيث 1181مليار درهم عما كانت عليه في نهاية عام  141، بارتفاع قدرة 1181درهم في نهاية ديسمبر  مليار

 %.81ار درهم وشكل اإلرتفاع نسبة ملي 48.ا ارباحهبلغت صافي 
 



 

 

  

       Tel: 00971 2 6725588 |  Fax: 00971 2 6725588 |  truth@truth-uae.com  |   www.truth-uae.com 

 

 

P
ag

e1
6

 

  

.للشركات العقارية أهم المؤشرات المستخرجة من قائمتي المركز المالي وقائمة الدخل  

 الفصل الرابع

  :تجد في هذا الجزء

 نسبة التداول: القسم األول 
 العائد على رأس المال: القسم الثاني 
 العائد على حقوق المساهمين: القسم الثالث 
 العائد على إجمالي المال المستثمر: القسم الرابع 
 معدل دوران األصول الثابتة: القسم الخامس 
  هامش مجمل الربح: السادسالقسم 
 الربح يهامش صاف: القسم السابع 
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العقاريالي وقائمة الدخل لشركات القطاع أهم المؤشرات المستخرجة من قائمتي المركز الم

عن العام المالي  شركات العقاريةللنوضح في الجدول أدناه أهم المؤشرات المستخرجة من قائمة المركز المالي وقائمة الدخل  
 .2102للعام المالينتائج المالية المقارنة ب 2102

 (0-4)جدول رقم 

 (2102-2102) القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي  أهم المؤشرات المالية لشركات

  
 األرقام باأللف

 2013 2012 البيان

 26,279,814 24,865,684 إجمالي اإليرادات

   -18,919,719 -20,550,266 إجمالي المصروفات
 77,500,754 68,459,421 إجمالي موجودات متداولة

 44,784,588 39,707,870 إجمالي المطلوبات المتداولة
 7,360,095 4,315,417 مجمل الربح
 6,967,471 4,094,745 صافي الربح

 26,837,015 22,518,338 رأس المال
 129,422,012 115,175,681 إجمالي المال المستثمر

 64,255,033 62,804,705 إجمالي االلتزامات
 65,166,979 52,370,975 حقوق الملكية

 1.73 1.72 نسبة التداول
 %25.96 %18.18 العائد علي رأس المال

 %10.69 %7.82 العائد علي حقوق الملكية
 %5.38 %3.56 العائد علي إجمالي المال المستثمر

 %50.61 %53.23 معدل دوران األصول الثابتة

 %28.01 %17.35 هامش مجمل الربح

 %26.51 %16.47 هامش صافي الربح

 

 

0.00% 

10.00% 

20.00% 

30.00% 

40.00% 

50.00% 

60.00% 

العائد علي رأس 
 المال

العائد علي حقوق 
 الملكية

العائد علي إجمالي 
 المال المستثمر

معدل دوران 
 األصول الثابتة 

هامش صافي  هامش مجمل الربح
 الربح

 213-2012أهم المؤشرات المالية لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي 

2012 2013 

 الرابع فصلال
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أعاله يوضحان المؤشرات المالية التي تم احتسابها واستخراجها من قائمة المركز المالي وقائمة األرباح  م البيانيالجدول والرس
وفيما يلي نتناول اتجاهات تلك النسب على النحو ( 1181 – 1181)لعامي المقارنة  لشركات القطاع العقاريوالخسائر 

 -:التالي

 :نسبة التداول .2

، ويعنى ذلك أن 1181بنهاية عام ( 8:8.81)ارتفعت إلى نحو ( 8:8.81)نحو  1181بلغت نسبة التداول عن عام 
تمتلك سيولة مالية يمكن استخدامها فى عمليات التشغيل المختلفة، وداللة ذلك أن النسبة النموذجية  الشركات العقارية

 مواجهة على المقدرة ديهال الشركات النسبة أن  ةكما تعنى هذ( 8:8)للتداول فى مثل هذا النوع من النشاط يكون 
 .ةجديد قروض على الحصول أو ثابتة أصول أى لتسييل الحاجة دون المفاجىء المتداولة اإللتزامات سداد أخطار

 :العائد على رأس المال .1

نظرا  1181بنهاية عام  %19ارتفعت إلى  %8141نحو  1181بلغت نسبة العائد على رأس المال المدفوع عن عام 
 . 1181يزيد عن عام  1181صافي ارباح بنهاية عام  الشركات العقاريةالتحقيق 

 :العائد على حقوق المساهمين .3
لشركات القطاع العقاري ( األرباح المرحلة+ االحتياطيات + رأس المال )بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين 

 .1181في نهاية % 8148الى وارتفعت % 841نحو  1181العام المالي  المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي عن
 :العائد على إجمالي المال المستثمر .4

 1181في عام % .54ت لتصل الي ارتفع 1181في عام % 149بلغت نسبة العائد على إجمالي المال المستثمر نحو
 .1181ارتفاع صافي ارباح الشركات القطاع العقاري بنسبة أكبر من أرتفاع حقوق الملكية خالل عام  ويرجع ذلك إلى

 :الثابتة األصول دوران معدل .5

تشير ، و 1181في عام % 5149ليصل الى  نخفضوا %5141نحو  1181بلغ معدل دوران األصول الثابتة في عام 
 وكلما ارتفعت النسبة دل ذلك، لشركات القطاعقدرة ومساهمة األصول الثابتة فى تحقيق اإليراد العام تلك النسبة الي 

 .أرباحها تحقيق فى لديها الثابتة األصول من المثلى االستفادة تحقيق على القطاع العقاري قدرة على
 :هامش مجمل الربح .6

، وهذا نظرا الرتفاع مجمل 1181في نهاية عام  %11إلى وارتفع % .884كان  1181هامش مجمل الربح في عام 
 .الربح

 :هامش صافى الربح .7
عن العام المالي % 8945مقابل  %1945نحو  1181عن العام المالي بلغ هامش صافي ربح شركات القطاع العقاري 

نفقاتها  عن الزيادة فى إجمالي يرادادت الشركاتويرجع ذلك إلى تجاوز الزيادة فى إ % 81بارتفاع قدرة نحو  1181
 .المختلفة
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 النتائج والتوصيات

الفصل 
س
الخام

 

 :تجد في هذا الجزء
 ئجاالنت: القسم األول 
 التوصيات: القسم الثاني 
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 النتائج والتوصيات 

 :النتائــــــــــــج 
قتصادية المبنية على التحليل المالي الرأسي واألفقي ليها من المؤشرات المالية واإلإتأسيسًا على النتائج التي تم التوصل 

عن سنتي  القطاع العقاري المسجلة بسوقي ابوظبي ودبي لالوراق الماليةللميزانيات العمومية والحسابات الختامية لشركات 
تم القطاع العقاري النتائج المالية لشركات  ىورصد التغيرات التى حدثت في أهم البنود المؤثرة عل( 2102 -2102)المقارنة 
 :لىإالتوصل 

 بي ودبي لإلوراق المالية بدولة اإلمارات بلغ إجمالي المال المستثمر بشركات القطاع العقاري المدرجة بسوقي أبوظ
 8.41بمقدار  1181وشهدت ارتفاعا مقارنة بالعام المالي  1181مليار درهم بنهاية عام  .8114العربية المتحدة 

 %. 81مليار درهم وتمثل الزيادة نسبة  88541مليار درهم حيث كانت تبلغ 

 فبعد %02بنسبة   2102مقارنة بعام  2102القطاع العقاري بنهاية عام  ة لشركاتالموجودات المتداول ارتفعت ،
ويرجع ذلك الى  2102مليار درهم عام  6...نحو  ارتفعت لتصل الي  2102مليار درهم عام  6..5أن كانت 

ام مقارنة بالع 2102ارتفاع ارصدة الشركات العقارية لدي البنوك وكذلك االستثمارات بغرض المتاجرة خالل عام 
 .2102المالي 

  مليار  ..75 تبلغ مليار درهم في حين كانت 60.5نحو  2102بلغت الموجودات الغير متداولة في نهاية عام
مليار درهم ويرجع ذلك الي ارتفاع االستثمارات العقارية الثابتة  6.2وارتفعت بمقدار  2102درهم عام 

 .واالستثمارات المالية خالل سنتي المقارنة
  شهدت المطلوبات المتداولة لشركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي لألوراق المالية ارتفاعًا بمقدار

مليار درهم وارتفعت  ..25حيث كانت تبلغ  2102مقارنة بالعام المالي  2102مليار درهم في نهاية عام  6.0
الى ارتفاع القروض القصيرة االجل والذمم  مليار درهم ويرجع ذلك النمو ..77لتصل الي % 02بمعدل نمو 

 . 2102الدائنة التجارية خالل عام 
  مقارنة مع 2102في نهاية العام المالي % 05بنسبة  انكماشاً المطلوبات غير المتداولة  علي النقيض شهدت و 

، 2102مليار درهم عام  22.0 تبلغفي حين كانت  2102مليار درهم عام  05.6، حيث بغلت نحو 2102
 . 2102مقارنة بعام  2102ويرجع ذلك االنكماش الي االنخفاض في بند القروض طويلة االجل خالل عام 

 مقارنة مليار درهم  ..02بمقدار  2102في نهاية  ارتفاعاالمساهمين في شركات القطاع العقاري ت حقوق حقق قد
 2102مليار درهم بنهاية عام  56.2 مليار درهم وارتفعت لتصل الي 62.7حيث كانت تبلغ  2102 نهايةمع 

صافي  2102، ويرجع ذلك االرتفاع الي تحقيق شركات القطاع العقاري بنهاية عام %27ويشكل االرتفاع نسبة 
 .2102ارباح اعلى من عام 

 مليار درهم 22.2ما يقارب  2102اجمالي ايرادات الشركات العقارية من النشاط الجاري في نهاية عام  تبلغ 
 .2102مليار درهم مقارنة بعام  0.0بانخفاض قدرة 

 الخامس فصلال
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  2102بنهاية ديسمبر ( تكاليف المبيعات)إجمالي تكاليفها المباشرة أنخفاضا شهدت الشركات القطاع العقاري 
 00.5مليار درهم لتصل إلى  2.5بمقدار  نخفضتوامليار درهم  ..07حيث كانت  2102مقارنة مع عام 

 %.21 إلنخفاضاوتشكل نسبة  2102مليار درهم بنهاية عام 
 ارتفع ،التكاليف المصاحبة لتلك اإليرادات نخفاضامن  اقلبنسبة  النخفاض االيراداتنتيجة و ذلك  ىبناء عل 

كان نه أفي حين  ،مليار درهم 01.7حيث بلغ  2102بنهاية عام  من التشغيل  القطاع العقاري صافي ايرادات
 %.21نسبة  اإلرتفاعمليار درهم ويمثل  ..0قدر ب وارتفع 2102ية ديسمبر مليار درهم في نها ...  بنحويبلغ 

  مليار درهم  .نحو  2102بلغت صافي ارباح الشركات العقارية المسجلة ببورصتي أبوظبي ودبي بنهاية عام
ع مليار درهم ويشكل االرتفا 7.0حيث كانت تبلغ  2102مليار درهم مقارنة مع نهاية عام  2.5بارتفاع قدرة 

 %.1.نسبة 
  بنهاية عام ( 2..0:0)ارتفعت إلى نحو ( 2..0:0)نحو  2102عن عام بالشركات العقارية بلغت نسبة التداول

تمتلك سيولة مالية يمكن استخدامها فى عمليات التشغيل المختلفة،  الشركات العقاريةويعنى ذلك أن   2102
النسبة أن ة كما تعنى هذ( 0:0)وداللة ذلك أن النسبة النموذجية للتداول فى مثل هذا النوع من النشاط يكون 

 أصول أى لتسييل الحاجة دون المفاجىء المتداولة اإللتزامات سداد أخطار مواجهة على المقدرة لديها الشركات
 .جديد اقتراض على الحصول أو ثابتة

  في % 25حيث بلغت النسبة 2102حققت الشركات العقارية ارتفاعا في  نسبة العائد علي راس المال بنهاية عام
 %.2..0نحو  2102حين أنها بلغت بنهاية عام 

  العقارية في شركات ( األرباح المرحلة+ اإلحتياطيات + رأس المال )بلغت نسبة العائد على حقوق المساهمين
عام في نهاية % ..01وارتفعت إلى % ...نحو  2102عن العام المالي  المسجلة بسوقي أبوظبي ودبي

2102. 
  حيث بلغت  2102ارتفاعا خالل عام  بشركات القطاع العقارينسبة العائد على إجمالي المال المستثمر  شهدت

الي ارتفاع صافي ارباح الشركات العقارية ويرجع ذلك إلى  ،%2.5حيث كانت تبلغ  2102مقارنة بعام % 6.7
 . 2102مقارنة بعام  2102بنهاية عام 

 المثلى اإلستفادة تحقيق على الشركات العقارية قدرةعن  وهي النسبة التي تعبر دوران األصول الثابتة  أما معدل 
وارتفاع تلك النسبة يعنى ايضا ارتفاع مساهمة األصول الثابتة فى  .أرباحها تحقيق فى لديها الثابتة األصول من

  %.61.5نحو  2102تحقيق اإليراد العام للشركات وبلغت هذة النسبة بنهاية عام 
  2102بنهاية عام % 26.5ي شركات القطاع العقاري المسجلة بسوقي أبوظبي ودببلغ هامش صافي ربح 

ويدل ذلك علي انخفاض التكاليف المصاحبة % 05.6حيث بلغت  2102عن العام المالي % 01بارتفاع قدرة 
 .2102مقارنة بعام  2102لاليرادات بشكل عام خالل عام 
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 .التوصيـــــــــــات
 2102بناًء علي النتائج التى تم التوصل إليها من دراسة القطاع العقاري فى دولة االمارات العربية المتحدة المقارن عن عامي 

 -:نوصي بما يلي 2102 –

 ولم يمارس , دعم المصرف العقاري بصفته مصرف متخصص يخاطب مباشرة القطاع العقاريفعيل وتنشيط و ت
سنة على أنشاؤة بموجب القانون االتحادي  26رغم مرور أكثر من من اجلها  أعمالة وفق االغراض التي انشأ

 .05.0لسنة ( 0)رقم 
  إعداد خارطة عقارية توضح االحتياجات الحقيقية لهذا القطاع الهام بحيث توجة جهود شركات التطوير العقاري

وال يكون هناك توجه إلى شريحة إلى إحداث التوازن بين المستويات المختلفة التى تمثل جانب الطلب الفعال، 
همال باقي شرائح المجتمع( النخبة)واحدة   .وا 

  من االهمية بما كان أن تستكمل حزمة ومجموعة التشريعات والقوانين والقرارات المنظمة إلدارة وتنظيم القطاع
اودة االزمة العقاري وتنقيتة من شوائب السماسرة غير المرخصين والمضاربين سيئ السمعة وذلك دراءًا لمع

وتحمل من جرائها االقتصاد الوطني االعباء الكثيرة وخاصة القطاع  .211العقارية التى وقعت فى عام 
 .المصرفي
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