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تتمتع ديار بمكانة قوية تؤهلها 
للعب دور محوري في نمو وتطور 

قطاع العقارات بالمنطقة. وساهمت 
عبر رؤيتها العميقة للسوق 

وخدماتها العالمية المستوى في 
مجال إدارة العقارات، في تعزيز قيمة 

استثمارات مساهميها وضمان مكانة 
ريادية متقدمة للشركة في المشهد 

لـمحــة عن العقاري بالمنطقة
أعمال الشركة

لمحة عن شركة ديار للتطوير

مقرًا  دبي  من  تتخذ  التي  للتطوير”،  “ديار  شركة  تعد 
لها، إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة والملتزمة 
باالبتكار وخدمة العمالء. ومنذ تأسيسها في عام 2002، 
نجحت الشركة في تسجيل نمو هائل وسريع لتصبح 
واحدة من أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى 
المنطقة التي تعمل في التطوير العقاري إضافة إلى 
توفير خدمات إدارة العقارات و المرافق بجانب عمليات 

البيع و التسويق

محوري  دور  للعب  تؤهلها  قوية  بمكانة  ديار  وتتمتع 
في نمو وتطور قطاع العقارات بالمنطقة. وساهمت 
العالمية  وخدماتها  للسوق  العميقة  رؤيتها  عبر 
قيمة  تعزيز  في  العقارات،  إدارة  مجال  في  المستوى 
استثمارات مساهميها وضمان مكانة ريادية متقدمة 

للشركة في المشهد العقاري بالمنطقة.

لتقدم  الحكيمة  والــرؤيــة  التميز  بين  ــار  دي وتجمع 
األولوية  عمالئها  تولي  كما  مثالية،  عيش  مساحات 
رائدًا  مزودًا  الشركة  وتعد  استراتيجياتها.  في  الكبرى 
التطوير  مجال  في  والشاملة  المتكاملة  للحلول 
التطوير  خدمات  أعمالها  مجاالت  وتتضمن  العقاري، 
من  أكثر  الشركة  طــورت  حيث  المتكاملة  العقاري 
600 مليون  تزيد عن  بقيمة  629 وحدة سكنية وتجارية 
درهم إضافة إلى خدمات إدارة العقارات، حيث تشرف 
في  منتشرة  عقارية  ــدة  وح ألــف   20 مــن  أكثر  على 
خدمات  “ديار”  توفر  كما  اإلمارات.  دولة  أنحاء  مختلف 
ألف  أكثر من 18  التي تضم  المرافق لمحفظتها  إدارة 
جمعّية  إدارة  فريق  ويحرص  وتجارية.  سكنية  وحدة 
المالك على ضمان رفاهية مجتمعات “ديار” من خالل 

تقديم أفضل الخدمات. 

العقاري  الضمان  حسابات  بقانون  الشركة  وتلتزم 
دولة  في  الصلة  ذات  القوانين  من  وغيرها   )Escrow(
هيئة  لدى  مسجلة  وهي  المتحدة،  العربية  اإلمــارات 

التنظيم العقاري تحت الرقم المرجعي 15/07.

القيادة االستراتيجية

تطوير  في  ديار  لشركة  الرئيسية  االستراتيجية  تتمثل 
زيادة  بهدف  وبيعها  والتجارية  السكنية  العقارات 
الوقت توفير خدمات  عوائد المستثمرين، وفي نفس 
لعمالئها  االهــتــمــام  مستويات  أرقــى  مــع  شاملة 
الشركة  تسعى  ذلك،  إلى  وباإلضافة  ومستأجريها. 
لالستفادة من محفظة مشاريعها الحالية فضاًل عن 
العبًا  لتصبح  تطويرها  يجري  التي  الجديدة  المشاريع 

رئيسيًا في قطاع العقارات بالمنطقة.

إن امتالك ديار لفريق من الخبراء يساعد عمالء الشركة 
تماشيًا  الدعم،  خدمات  على  بسهولة  الحصول  في 
إلدارة  متميزة  خدمات  تقديم  بشأن  أهدافها  مع 
سلسة  ــراءات  إجـ خــالل  من  القطاع،  في  العقارات 

ومريحة وبأسعار معقولة للعمالء.

وأبرمت ديار أيضًا سلسلة من الشراكات االستراتيجية 
رائدة في دولة اإلمارات لتقديم  مع مؤسسات مالية 
عالية  تنافسية  ــدرة  ق ذات  عــقــاري  تمويل  خــيــارات 
مساعدة  في  الشراكات  تلك  ساهمت  وقد  للعمالء. 
الالزم،  التمويل  على  بسهولة  الحصول  على  العمالء 
بتجربة  التمتع  من  الناس  من  المزيد  تمكين  وبالتالي 

امتالك العقارات.

وتنطلق ديار من رؤية طموحة للتوسع في المستقبل 
بما يضمن تعزيز مكانة الشركة على مستوى العالم 
والجودة  المبتكرة  للتصاميم  مرادفًا  اسمها  وجعل 
االرتكار  نقطة  األساسية  المبادئ  هذه  وتمثل  والتميز. 
إلى تقوية حضورها  للشركة في مساعيها  الرئيسية 
نفس  وفي  بالدولة،  العقارية  السوق  في  وانتشارها 
األسواق  في  الفرص  من  المزيد  استكشاف  الوقت، 

ذات النمو المرتفع في جميع أنحاء العالم.
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الركائز األربعة للحلول العقارية

تطوير العقارات

إن مهمة ديار هي أبعد بكثير من مجرد كونها مطورًا 
الشاملة  الحلول  تقديم  تتضمن  إذ  تقليديًا،  عقاريًا 
العقارية  االستثمارات  قيمة  تعزز  التي  األجل  وطويلة 
والرؤية  التميز  بين  الجمع  إلــى  باإلضافة  للعمالء، 
عالية  طبيعية  معيشية  بيئات  إلنشاء  المستقبلية 
متطلبات  تلبية  على  األول  المقام  في  تركز  الجودة، 

وتطلعات العمالء.

سكنية  مشاريع  للشركة،  الحالية  المحفظة  وتضم 
في  بما  دبي،  في  رئيسية  مواقع  في  فريدة  وتجارية 
العالمي،  المالي  دبي  مركز  البرشاء،  مارينا،  دبي  ذلك 
لإلنتاج  العالمية  المنطقة  الجميرا،  بحيرات  أبـــراج 
اإلعالمي، واحة دبي للسيليكون، وتيكوم لالستثمارات. 

إدارة العقارات

يقدم قسم إدارة العقارات واألصول في ديار للعمالء 
تشمل  المتخصصة،  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 
عمليات تفّقد الممتلكات وتقييمها ألصحاب العقارات، 
وإدارة عقود اإليجار والمدفوعات، فضاًل عن الخدمات 
المتوفرة على مدار الساعة  القانونية واإلدارية األخرى 

من أجل الصيانة المستمرة للمبنى.

العمالء  تجربة  إثراء  إلى  العقارات  إدارة  فريق  ويسعى 
ضمان  طريق  عن  العقار  قيمة  وزيــادة  عــام  بشكل 
للمبنى  المستمر  التحسين  معدالت إشغال عالية عبر 
و الصيانة الدورية. ويوفر القسم نقطة اتصال واحدة 
التواصل  وتسهيل  الــمــّلاك  طلبات  كافة  لمعالجة 
التكاليف  خفض  مع  أسرع  استجابة  وضمان  معهم 

اإلجمالية.

وتشمل خدمات ديار إلدارة العقارات:

تفّقد وتقييم العقارات  •

إدارة عقود اإليجار  •

•  متابعة الدفعات المالية والتحصيالت وتجديد 
العقود

التوثيق الكامل مع المساعدة القانونية  •

إدارة التسويق والمساعدة التشغيلية  •

إدارة المباني بشكل عام  •

التعامل مع المتطلبات القانونية األخرى  •

إدارة المرافق

إدارة  لقسم  مكمل  بدور  المرافق  إدارة  قسم  يقوم 
بما  للعمالء  الدعم  العقارات من حيث توفير خدمات 

يضمن لهم أعلى معايير الراحة.

االستعداد  بدرجة عالية من  ويتمتع خبراء شركة ديار 
من  اإلداريــة  المسائل  كافة  مع  للتعامل  والجاهزية 
خالل تقديم خدمات عالية الجودة تشمل على سبيل 

المثال ال الحصر:  

الصيانة الوقائية والطارئة والعامة  •

أنظمة األمن وإنذار الحرائق ومكافحتها  •

•  أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والكهرباء 
والسباكة والمصاعد

أعمال النجارة والبناء  •

مكافحة الحشرات وإدارة النفايات  •

العناية ببركة السباحة والبستنة  •

إدارة جمعيات المالك 

ذ.م.م.  المالك  جمعيات  إلدارة  ديار  شركة  تأسست 
“ديار”.  لمجموعة  التابعة  المالك  جمعية  إدارة  بغرض 
ضمان  إلى  تأسيسها  بداية  منذ  الشركة  سعت  وقد 
تلبية توقعات العمالء من خالل تحقيق أفضل النتائج. 
قيمة  ــع  رف و  حفظ  على  الشركة  فريق  يحرص  و 
تقديم  عبر  تديرها  التي  المجتمعات  في  الممتلكات 
على  الدقيق  االشراف  و  الجودة  عالية  إدارية  خدمات 

العقود. 

 3500 من  مكونة  محفظة  حالًيا  الشركة  فريق  ويدير 
اإلشراف  يتولى  كما  سكنًيا،  مجمًعا   15 ضمن  وحدة 
والمالية  واألمنية  والبيئية  الفنية  المهام  كافة  على 

واإلدارية، إلى جانب خدمة العمالء.

وقد تلقى فريق العمل تدريبه لدى “معهد الجمعيات 
له؛  مقرًا  المتحدة  الواليات  من  يتخذ  الذي  السكنية” 
قبل  من  محلًيا  الفريق  أعضاء  من  عدد  اعتماد  وتم 
يمتلكون  كما  )ريــرا(،  العقاري”  التنظيم  “مؤسسة 
على  حصولهم  بفضل  مرموقة  عالمّية  مؤهالت 

شهادة “مدير معتمد إلدارة الجمعيات السكنية”. 

وال تقتصر خدمات اإلدارة المميزة التي يقدمها فريق 
ــار”  “دي مشاريع  على  الــمــالك”  جمعيات  إلدارة  ــار  “دي
اإلدارة  خدمات  كذلك  توفر  بل  فحسب،  العقارّية 
عقود  بموجب  السكنّية  للجمعيات  الكفاءة  عالية 
وذلك  للشركة،  التابعة  غير  للمشاريع  خاصة  خدمات 
بما يضمن انسجامها مع أرقى المعايير المميزة التي 

تقدمها “ديار”.

بحماية  كثيًرا  المالك  جمعيات  إلدارة  ديــار  تهتم  و 
الخاضعة  المجمعات  ضمن  ــول  األص قيمة  وتعزيز 
المتميزة،  المهنية  اإلدارة  خالل  من  وذلــك  إلدارتــهــا، 
ضبط  إلى  إضافة  المبرمة،  للعقود  الحثيثة  والمتابعة 

النفقات.

لـمحــة عن 
أعمال الشركة

)تابع(
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تمكنت شركة ديار خالل هذا العام 
من تعزيز مكانتها الرائدة في القطاع 

العقاري كواحدة من أبرز شركات التطوير 
الملتزمة باالبتكار وخدمة العمالء 

وتوفير أفضل الحلول العقارية التي تلبي 
مختلف متطلبات العمالء

كلمة رئيس 

مجلس اإلدارة

شهدت بيئة األعمال في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
النمو  وتيرة  2013 تعافيًا مستمرًا مع تسارع  خالل عام 
وتحسن أداء مختلف القطاعات االقتصادية. وتمكنت 
شركة ديار خالل هذا العام من تعزيز مكانتها الرائدة 
في القطاع العقاري كواحدة من أبرز شركات التطوير 
أفضل  وتوفير  العمالء  وخدمة  باالبتكار  الملتزمة 

الحلول العقارية التي تلبي مختلف متطلبات العمالء.

عليها  ترتكز  التي  القوية  األســس  على  وباالعتماد 
مضاعفة  “ديــار”  استطاعت  الفريد،  أعمالها  ونموذج 
نجحت  كما  السابق.  العام  خالل  مرات  أربع  أرباحها 
ما  الرئيسية  خدماتها  كافة  تحديث  في  الشركة 

ساهم في توسع قاعدة عمالئها. 

رائدة  كشركة  الماضي  العام  خالل  “ديــار”  برزت  لقد 
اإلمارات  العقارات على مستوى دولة  إدارة  في مجال 
العربية المتحدة، ما عزز مكانتها كشريك موثوق في 
على  وعــالوة  المنطقة.  في  العقاري  التطوير  قطاع 
خدمات  مجال  في  قدراتها  من  الشركة  عززت  ذلك، 
واصلت  كما  المرافق،  وإدارة  المالك  جمعية  إدارة 
توفير حلول عقارية عالية الجودة. ونتيجة لذلك، تزايد 
اإلقبال على حلول “ديار” وخدماتها المتميزة من قبل 

المجتمعات العقارية من خارج محفظتها.

في  “ديـــار”  دخلت  العقاري،  التطوير  صعيد  وعلى 
للعقارات”  دبي  “مجموعة  مع  األجل  طويلة  شراكة 
من خالل إطالق مشروع “سنترال بارك” في “مركز دبي 
المالي العالمي”. ومن المتوقع أن يصبح هذا المشروع 
في  الحيوية  األعمال  منطقة  ضمن  نوعه  من  الفريد 

دبي، معلمًا بارزًا بذاته في المشهد العقاري لدبي.

“ديار”  شركة  حققتها  التي  األخرى  اإلنجازات  بين  ومن 
“برلنغتون”  برج  وحدات  تسليم  الماضي،  العام  خالل 
إضافة  التجاري،  الخليج  منطقة  في  المتميز  التجاري 
“فيرفيو  برج  في  اإلنشاءات  أعمال  معظم  إتمام  إلى 
وتندرج  المنطقة.  نفس  في  السكني  ريزيدنسي” 
هذه المشروعات ضمن المحفظة العقارية الضخمة 
التجارية  األعمال  منطقة  في  الشركة  تديرها  التي 
التواصل عمالئها  المدينة. وبهدف  الرئيسية في قلب 
في الخليج التجاري، قامت “ديار” خالل عام 2013 بافتتاح 
مكتب لها في مشروعها التطويري “برج متروبوليس”.

وشهد عام 2013 تزايدًا كبيرًا في اهتمام المستثمرين 
لقوة  ونظًرا  ــار”.  “دي شركة  تقدمها  التي  بالخدمات 

خيارات  توفير  الشركة  استطاعت  المالي،  مركزها 
وحداتها  جاذبية  من  عزز  ما   ، للمشترين  متميزة  دفع 

العقارية. 

بيئة  في  المختلفة  بالتقلبات  الشركة  لخبرة  ونظًرا 
بناء  على  الماضي  العام  خالل  “ديــار”  عملت  األعمال، 
مرافقها  تطوير  لها  ــاح  أت ما  مــتــوازن،  نقدي  تدفق 
القائمة بفعالية بما يجعلها مصادر مستدامة للدخل. 
في  الناجحة  المالية  استراتيجيتها  ساهمت  كما 
مستوى  أدنى  عند  ديونها  على  اإلبقاء  من  تمكينها 
تواجه  قد  التي  المخاطر  معدل  من  والحد  ممكن، 
سهم  سعر  ارتفاع  في  ساهم  الذي  األمر  أعمالها، 
في  مستمرًا  االرتفاع  هذا  يزال  وال  كبير،  بشكل  “ديار” 

ظل األداء القوي لسوق المال اإلماراتي.

وفي ضوء تحسن أداء السوق العقارية بدبي، تمكنت 
لعملياتها  قوية  قــاعــدة  ــاء  إرسـ مــن  “ديـــار”  شركة 
التي  المقومات  كافة  تمتلك  اليوم  وباتت  التشغيلية. 
تتيح لها المضي قدًما نحو تحقيق نتائج ممتازة خالل 
تطويرية  مشاريع  إطالق  خالل  من  القادمة،  السنوات 
في  أعمالها  نطاق  وتوسيع  الجودة  عالية  جديدة 
اإلمكانات  بكافة  “ديــار”  وتتمتع  اإلضافية.  الخدمات 
المشهد  مالمح  رسم  في  رئيسيًا  العبًا  تجعلها  التي 
التطويري في دولة اإلمارات العربية المتحدة واألسواق 

الناشئة في المنطقة.

النمو  من  واعدة  حقبة  مشارف  على  اليوم  نقف  إننا 
حيث  والنجاح،  التميز  من  المزيد  نحو  دبي  مسيرة  في 
لدولة  األهمية  بالغ  إنجازًا   2020 بمعرض  فوزها  يمثل 
اإلمارات العربية المتحدة، وسيسهم في دفع عجلة 
النمو والتطور في دبي والدولة ككل. وباالعتماد على 
الجودة  عالية  وخدماتها  المتميز،  االبتكاري  نهجها 
التي تقدمها لعمالئها، ورؤيتها المستقبلية الواضحة، 
المرموقة  مكانتها  لترسيخ  ــار”  “ديـ شركة  تتطلع 
مسيرتها  ومواصلة  الضخم  للحدث  واالســتــعــداد 

الناجحة خالل السنوات المقبلة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير،

عبداهلل الهاملي
رئيس مجلس اإلدارة

شركة “ديار للتطوير” 
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كلمة الرئيس 

التنفيذي

السادة المساهمين،

يسعدني أن أقدم لكم التقرير السنوي لشركة “ديار 
على  فيه  الضوء  نسلط  والــذي   ،2013 لعام  للتطوير” 
كما  العام.  خالل  الشركة  سجلته  الذي  القوي  األداء 
فيها  بما   2014 لعام  الشركة  خطط  التقرير  يلّخص 
تمضي  والتي  والتوسع  للنمو  الطموحة  أهدافها 

قدمًا نحو تحقيقها. 

البارز  والنمو  السوق  إلــى  الثقة  ــودة  ع شكلت  لقد 
والطيران  كالتجارة  القطاعات،  شتى  شهدته  الــذي 
والسياحة، حافزًا قويًا لنمو القطاع العقاري في دبي. 
حيث شهد القطاع نموًا قويًا خالل عام 2013 حيث ازداد 
إقبال المستثمرين على هذا القطاع بالتزامن مع إعالن 
فوز دبي بشرف استضافة معرض إكسبو الدولي 2020، 
ما أدى إلى ارتفاع أسعار األراضي والمشاريع التطويرية 
في  األعمال  أنشطة  انتعاش  إلى  باإلضافة  الجاهزة، 
ومن  ــي.  ودب أبوظبي  للدولة-  التجاريين  المركزين 
عجلة  دفع  في  االنتعاش  هذا  يسهم  أن  المتوقع 
النمو بشكل مطرد في دولة اإلمارات العربية المتحدة 
على مدى السنوات الخمس المقبلة. كما أن احتماالت 
النمو القوي والمستدام توفر إمكانات كبيرة للقطاع 

العقاري على المديين المتوسط والبعيد.  

االستفادة  في  الماضية  السنة  خــالل  ديــار  ونجحت 
من فرص النمو التي أتيحت لها، ما ساهم في تعزيز 
إلى  واستنادًا  كبير.  بشكل  والتشغيلي  المالي  أدائها 
مربعة،  قــدم  مليون   1.54 تتضمن  قوية  محفظة 
تتطلع الشركة إلى مواصلة مسيرة نجاحها من خالل 
كل  أعمال  نطاق  وتوسيع  جديدة  مشاريع  إطــالق 
ديار  وتطبق  الجاري.  العام  خالل  التابعة  وحداتها  من 
تجمع  أساسية  عوامل  على  يقوم  فريد  عمل  نموذج 
بين الحجم والجودة والتسليم واألسعار الجذابة، مما 
يجعل الشركة قادرة استراتيجيًا على مواجهة الطلب 
المتزايد على العقارات ذات الجودة العالية في السوق 

المحلية.

اإلنجازات والنتائج المالية

في  ساعدها  قويًا  أداًء   2013 عام  خالل  “ديار”  سجلت 
كما  الصافية.  أرباحها  في   %300 بنسبة  نمو  تحقيق 
أرباحها  صافي  مرات  أربع  بمعدل  الشركة  ضاعفت 
درهم  مليون   154.5 إلى  ليصل   2013 لعام  المجّمع 

مقارنة مع 38.6 مليون درهم في عام 2012. 

وانعكس األداء القوي للشركة خالل عام 2013 في نمو 
أرباحها التشغيلية التي قفزت إلى  282.7مليون درهم، 
مقارنة مع 99.8 مليون درهم في 2012. وباإلضافة إلى 
درهم  مليون    307.5 الشركة  أرباح  إجمالي  بلغ  ذلك، 
 199 مع  مقارنة   ،2013 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 

مليون درهم خالل عام 2012. 

احتياطي  امتالك  من   2013 عام  في  الشركة  وتمكنت 
بيعها  خلفية  على  درهم  مليون   135.7 بمقدار  نقدي 
بتركيا.  مشترك  مشروع  في   %50 البالغة  لحصتها 
توجه  دعم  شأنها  من  االستراتيجية  الخطوة  وهذه 
الشركة نحو التركيز على فرص النمو الواعدة في دبي، 
حيث سيتم إعادة استثمار ناتج الصفقة في مشاريع 
الشركة المستقبلية في اإلمارة. سنواصل استكشاف 
النمو في أسواق جديدة تنطوي على إمكانات  فرص 

من شأنها تعزيز محفظتنا الحالية.

في  المشترك  المشروع  في  حصتها  لبيع  وكنتيجة 
تركيا والنمو القوي الذي حققته في مبيعات العقارات 
ديار  استطاعت  األخــرى،  العائدات  مصادر  عن  فضاًل 
 547.8 إلى  لتصل  النقدية  سيولتها  حجم  ترفع  أن 
بتاريخ 31 ديسمبر 2013، مقارنة مع 203.7  مليون درهم 
مليون درهم بنهاية عام 2012. ومن خالل دخولها في 
تؤمن  أن  الشركة  استطاعت  عدة،  بنوك  مع  شراكات 
مصادر قوية للتمويل بهدف دعم خططتها التنموية.

سجلت “ديار” خالل عام 2013 أداًء قويًا 
ساعدها في تحقيق نمو بنسبة ٪300 

في أرباحها الصافية
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كلمة الرئيس 

التنفيذي

ويدير هذا القسم حاليًا محفظة تضم 3500 وحدة في 
15 مشروعًا، ويتولى اإلشراف على كافة المهام الفنية 
والبيئية واألمنية والمالية واإلدارية باإلضافة إلى خدمة 
العمالء. وحظيت ديار باهتمام كبير من قبل المشاريع 
المالك  جمعيات  إلدارة  لها  التابعة  غير  التطويرية 
الشركة  التزام  على  مؤشرًا  يشكل  ما  بهم،  الخاصة 
مع  وتماشيًا  الخدمة.  جودة  مستويات  بأعلى  الثابت 
هذا االلتزام، و تعتبر ديار من أوائل المطورين العقاريين 
اللذين نجحت معظم مشاريعهم في عملية اختبار 
معايير الجودة الجديدة التي أطلقتها هيئة التنظيم 
العقاري )ريرا(. وتقوم ديار اآلن بدور ريادي في االرتقاء 
هذه  تطبيق  عبر  دبي  في  اإلنشائية  المشاريع  بجودة 

المعاير في مشاريعها الحالية والجديدة.

أهداف ديار لعام ٢0١٤

بالنظر إلى المستقبل، تتطلع ديار لتحقيق نتائج أفضل 
خالل 2014، متسلحة بأسس متينة للتوسع والنمو في 

السوق المحلية. 

 2014 عام  في  ديار  لشركة  الرئيسي  الهدف  يزال  -  ال 
المواعيد  في  القائمة  المشاريع  وتسليم  إنجاز  هو 

المحددة، وكذلك التوسع نحو مناطق جديدة. 

-  تعتزم ديار تعزيز مخزونها من األراضي بما يتماشى 
جديدة  مشاريع  لتطوير  االستراتيجية  الحاجة  مع 
العالية  الــجــودة  بين  وتجمع  اقتصاديًا  مجدية 

والسعر المناسب.

العقارات  تطوير  نطاق  خارج  للتوسع  ديار  -  تسعى 
السكنية والتجارية، من خالل دخول مجال الشقق 
تهدف  استراتيجية  خــطــوة  ــي  وه الــمــفــروشــة، 
االقتصادي  ــار  االزدهـ من  لالستفادة  خاللها  من 

المتواصل في دبي. 

في  ــة  ــدراس ال قيد  العقود  ــدد  ع تــزايــد  ظــل  -  فــي 
المتحدة،  العربية  ــارات  اإلمـ ــة  دول أنحاء  مختلف 
رئيسي  بــدور  العقارات  إدارة  قسم  يقوم  ســوف 
العام.  خالل  ــار”  “دي عائدات  إجمالي  تحسين  في 
السكنية  المجمعات  على  بالتحديد  ديار  وستركز 
التي تحظى بإقبال قوي في أبوظبي والعين. ومن 
محفظته  العقارات  إدارة  قسم  يزيد  أن  المتوقع 
تسارع  عن  فضاًل  اإليــجــارات،  تصاعد  خلفية  على 

وتيرة تطوير المشاريع العقارية في الدولة.

سهم  سعر  شهد   2013 عام  من  الثاني  النصف  خالل 
ديار تحسًنا مطرًدا، مع توقعات باستمرار هذا التوجه 
اإليجابي خالل العام الجديد. ونظًرا ألن العام الجديد 
بأن  التوقعات  سقف  وارتفاع  بالعمل  حافال  سيكون 
تحقق ديار أداًء إيجابيًا على مستوى أعمالها الرئيسية، 
فإنني أؤكد وبكل ثقة أن الشركة قادرة على مواصلة 

تحقيق أداء قوي خالل عام 2014.

المساهمين  إلى  الجزيل  بالشكر  أتوجه  النهاية،  وفي 
الدعم لشركة ديار خالل مسيرة  و جميع من قدموا 
أخرى،  مرة  للتأكيد  الفرصة  هذه  أنتهز  كما  نجاحها. 
التام  التزامنا  على  اإلدارة،  مجلس  أعضاء  عن  نيابة 
مساهمينا  مصلحة  في  يصب  بما  األفضل  بتقديم 

الكرام.

سعيد القطامي
الرئيس التنفيذي

ديار للتطوير

التطوير العقاري  •

خليفة  برج  منطقة  في  “ديار”  محفظة  حضور  توسع 
مع  سيما  ال  الماضي،  العام  خالل  التجاري(  )الخليج 
المشروع  “برلنغتون”،  برج  لوحدات  الناجح  التسليم 
البارز المكون من 35 طابقًا ويغطي مساحة  التجاري 
التجاري.  الخليج  منطقة  في  مربعة  قدم  ألف   450
كما تخطى برج “فيرفيو ريزيدنسي” السكني 80% من 
تجهيزه  المقرر  ومن    ،2013 بنهاية  اإلنشائية  العمليات 
بالكامل وتسليمه خالل األشهر المقبلة. وخالل العام 
2013، باعت شركة ديار ما يقارب 695 ألف قدم مربعة 
من المساحات السكنية والتجارية مقارنة مع 200 ألف 

قدم مربعة في عام 2012. 

وتمثلت أبرز إنجازات الشركة خالل عام 2013 في إطالق 
المشروع السكني متعدد االستخدامات “سنترال بارك” 
بين  المشترك  المشروع  للتطوير”،  “أراضي  الذي طورته 
ويقع  للعقارات.  دبي  ومجموعة  للتطوير  ديار  شركة 
العالمي  المالي  دبي  مركز  في  الفاخر  السكني  البرج 
ملفتة  مبيعات  حقق  وقد  سكنية،  شقة   426 ويضم 
قدمه  الذي  الدعم  بفضل  إطالقه،  من  أسابيع  خالل 
والذي  ــار”  “دي شركة  في  والتسويق  المبيعات  فريق 
يتميز بالكفاءة العالية والموثوقية. وبموجب االتفاقية 
ديار  تتولى  للعقارات،  دبي  مجموعة  مع  الموقعة 
للبرج  والتسويق  البيع  عمليات  إلدارة  الحصري  الحق 

الكائن في مشروع سنترال بارك.

إدارة العقارات  •

تحسنًا  الشركة  في  العقارات  إدارة  محفظة  شهدت 
قويًا في عام 2013، حيث باتت تضم 20000 وحدة عقارية 

مقارنة مع 18000 وحدة في عام 2012. 

ــي والــشــارقــة وعجمان  ــد اســتــأثــرت كــل مــن دب وق
تلقتها  التي  الجديدة  العقود  بغالبية  وأبوظبي 
“ديار”  بخدمات  الكبير  االهتمام  ساهم  كما  الشركة، 
الخيمة  ورأس  العين  من  كل  في  المالك  قبل  من 
العقارات  إدارة  قسم  محفظة  نمو  في  والفجيرة 
والمستأجرين.  للمالك  متكاملة  خدمات  يوفر  الذي 

وتجاوز إجمالي اإليرادات التأجيرية لهذه الوحدات 650 
هذه  نمو  تعزيز  إلى  ونتطلع   .2013 خالل  درهم  مليون 

المحفظة وتحقيق إيرادات أكبر في المستقبل. 

التأجير  •

تقوم ديار بتأجير العقارات السكنية والتجارية. ويتمثل 
تحقيق  في  التأجير  ألعمال  الرئيسية  ــداف  األه أحد 
العقارات  وأيضًا  المباعة،  غير  العقارات  من  عوائد 
المخصصة للتأجير ضمن إطار زمني محدد، كما ترمي 
للعقارات  عالية  إشغال  معدالت  تحقيق  إلى  كذلك 
والمرافق  العقارات  إدارة  أقسام  وتقوم  المباعة.  غير 
في ديار بدور هام في دعم أعمال التأجير. فخالل عام 
2013، بلغت إيرادات ديار من عمليات التأجير 30.7 مليون 
 ،2012 عام  في  درهم  مليون   21.8 مع  مقارنة  درهم 
ويرجع ذلك أساسًا إلى ضم المزيد من العقارات التي 
صعود  وكذلك  التأجير،  محفظة  إلى  تجهيزها  تم 

اإليجارات مقارنة بالعام السابق.

إدارة المرافق  •

من  أكثر  إدارة  ديــار  في  المرافق  إدارة  قسم  يتولى 
18.000 وحدة في جميع أنحاء اإلمارات العربية المتحدة. 
ــإدارة  ب المتعلقة  الخدمات  جميع  القسم  ويوفر 
أصحاب  كاهل  عــن  المهمة  هــذه  إلزاحـــة  المرافق 
العقارات من خالل نموذج عمل متكامل. وقد ارتفعت 
درهم  مليون   24.5 من  المرافق  إدارة  قسم  عائدات 
في عام 2012 إلى 28.3 مليون درهم في عام 2013، ومن 
المتوقع أن تستمر موجة االرتفاع هذه تماشيًا مع نمو 

القطاع العقاري في البالد.

إدارة جمعيات المالك   •

خصوصًا  للمالك  موثوقًا  شريكًا  المالك  جمعية  تعد 
أهم  من  وتعتبر  ــام،  ع بشكل  “ديـــار”  ولمجتمعات 
الدعم  تــقــدم  حيث  للشركة،  التابعة  ــدات  ــوح ال
الرئيسي  هدفها  إلى  للوصول  للشركة  المتواصل 

المتمثل في تحقيق أعلى مستويات رضا العمالء. 

)تابع(
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مجلس اإلدارة 

عبداهلل علي الهاملي
رئيس مجلس إدارة شركة “ديار للتطوير”

حاليًا  الهاملي  عبيد  علي  عــبــداهلل  السيد  يشغل 
منصب رئيس مجلس إدارة شركة “ديار للتطوير”. ومن 
عمل  ضمان  مسؤولية  الهاملي  يتولى  هذا،  موقعه 
المنوطة  اإلدارة بفعالية وقيامه بمسؤولياته  مجلس 
ومتابعته   المساهمين  حقوق  على  للحفاظ  اليه 
المجلس  على  تعرض  التي  الرئيسية  ــور  االم لكافة 
واتخاذ  بشفافية  ومعالجتها  التنفيذية  االدارة  من 
القرارات المناسبة بموعدها . كما يتولى الهاملي أيضًا 
«بنك  إدارة  مجلس  عضو  و  المنتدب  العضو  منصب 
من  العقد  قرابة  فيه  أمضى  الــذي  اإلسالمي»   دبي 
الزمن. وهو يتمتع بسمعة متميزة للدور القيادي الذي 

اضطلع به في عدد من المؤسسات العامة في دبي.

وقبل أن يلتحق بالعمل في «بنك دبي اإلسالمي»  تولى 
أبرز  من  عدد  في  العليا  المناصب  من  عددًا  الهاملي 

دبي.  في  والعام  الخاص  القطاعين  في  الشركات 
قضى منها أكثر من 10 سنوات في منصب مدير نظم 
الحرة  المعلومات في سلطة موانئ دبي والمنطقة 

لجبل علي.

االقتصاد  في  البكالوريوس  درجة  الهاملي  ويحمل 
مشاركته  إلى  إضافة  العين.  جامعة  من  والرياضيات 
إدارة  في  المتخصصة  التدريب  برامج  من  العديد  في 
وتطوير  تصميم  وفي  البيانات،  قواعد  وإدارة  النظم 
أبرز  من  عدد  في  وذلك  لألعمال  التجارية  التطبيقات 

المؤسسات التعليمية العالمية .

العام  من  يوليو  في  الحالي  منصبه  يتولى  أن  وقبيل 
2009 ، كان الهاملي عضوًا في مجلس إدارة شركة ديار 

للتطوير .

السيد عبداهلل ابراهيم لوتاه
نائب رئيس مجلس االدارة

السيد محمد النهدي
عضو

السيد عبداهلل  علي الهاملي
رئيس مجلس االدارة

السيد سيف  الخاطري
عضو  

السيد محمد الشريف
عضو

السيد خليفه سهيل جمعة الزفين
عضو 

السيد سيف اليعربي
عضو 

السيد عبيد لوتاه
عضو 

د. عدنان شلوان
عضو  

6612
13 التقرير السنوى لديار 2013



حوكمة
الشــــركـــــة

تعمل شركة ديار للتطوير ش.م.ع على تطبيق مبادئ 
حوكمة الشركات على نحو فعال انطالقًا من حرص 
مجلس االدارة على حماية وتعزيز حقوق المساهمين.

معايير  بأعلى  االلتزام  فلسفة  الشركة   وتعتمد 
بتنظيم  المتعلقة  واألنظمة  اللوائح  بتطبيق  االمتثال 
كافة  في  العامة  المساهمة  الشركات  وإدارة 
قامت  الهدف  هذا  ولتحقيق  وتعامالتها،  أنشطتها 
الشركة بتطوير دليل حوكمة للشركة متوافق تمامًا 
مع القرار الوزاري رقم 518 / 2009 وتم اعتماده من قبل 
أعضاء  بتعيين  يتعلق  فيما  وخاصة  اإلدارة  مجلس 
متطلبات  مع  تشكيله  توافق  الذي  اإلدارة  مجلس 
عليها  المنصوص  بالمهام  المجلس  والتزام  القانون 
في القرار الوزاري والنظام األساسي للشركة، ومهام 
ضمان  وكذلك  عنه  المنبثقة  اللجان  واختصاصات 
للشركة  الداخلية  الرقابة  نظام  وفعالية   كفاءة  
وقد  التجارية.  التعامالت  كافة  في  والشفافية 
يبين  للحوكمه  دلياًل  الشركه  إدارة  مجلس  اعتمد 

مجلس  يتبناها  التي  والسياسات  القواعد  مجموعة 
عمليات  خاللها  من  وتراقب  تدير  والتي  الشركة  إدارة 
أهدافها  لتحقيق  واإلدارية  والمالية  التجارية  الشركة 
وخططها ومن أجل ضمان االلتزام بأفضل ممارسات 
تساعد  التي  المؤسسي  االنضباط  ومعايير  الحوكمة 
مجلس اإلدارة على ممارسة المهام المناطة به تجاه 

الشركة والمساهمين.

لتشجيع  األساس  الشركات  حوكمة  دليل  ويوفر 
شركة   في  الشركات  حوكمة  معايير  أعلى  وتحقيق 
والمسائل  األمور  في  الشركة  ممارسات  ويبين  ديار 
والسلع  المالية  األوراق  هيئة  ألنظمة  تخضع  التي 
المتحدة  العربية  اإلمارات  في  االتحادية  والقوانين 

وأفضل الممارسات الدولية . 

تعمل شركة ديار للتطوير 
ش.م.ع على تطبيق مبادئ 
حوكمة الشركات على نحو 

فعال انطالقًا من حرص 
مجلس االدارة على حماية 
وتعزيز حقوق المساهمين.
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حوكمة
الشــــركـــــــة

مجلس اإلدارة :

النظام  ويتضمن  إدارة،  مجلس  الشركة  إدارة  يتولى 
وعدد  تشكيله  وطريقة  كيفية  للشركة  األساسي 
األعضاء ومدة العضوية فيه بما يتوافق مع متطلبات 
االتحادي  القانون  من   )118( رقم  والمادة  الحوكمة 
)قانون  التجارية  الشركات  بشأن   1984 لسنة   )8( رقم 
أعضاء  وتعيين  انتخاب  ويتم  التجارية(.  الشركات 
في  المساهمين  قبل  من  الشركة  إدارة  مجلس 
اجتماع الجمعية العمومية السنوي، بما يمثل مصالح 
مجلس  ويتمتع  وتطلعاتهم.  الشركة  مساهمي 
الشركة  أهداف  لتحقيق  واسعة  بصالحيات  اإلدارة 
األساسي  والنظام  التأسيس  لعقد  وفقا  وذلك 

للشركة.

أو  تنفيذي  بين  اإلدارة  مجلس  أعضاء  تصنيف  يتم 
من  فئة  كل  تعريف  حسب  مستقل  أو  تنفيذي  غير 
يتعلق  فيما  األعضاء  إلقرارات  ووفقا  الهيئة  قبل 
األخذ  يتم  اإلدارة  مجلس  تشكيل  وعند  باالستقاللية. 
التنفيذيين وغير  المناسب بين األعضاء  التوازن  باالعتبار 
التنفيذيين والمستقلين حيث أن أكثر من نصف أعضاء 
أعضاء  غالبية  بينما  مستقل  صفة  يحمل  المجلس 

المجلس هم من غير التنفيذيين.

العام  خالل  اجتماعات   6 بعقد  اإلدارة  مجلس  التزم 
تنفيذ  ومواصلة  المعتمدة،  للمواقيت  وفقًا  الحالي 
والقرار  الحوكمة  دليل  في  عليها  المنصوص  مهامه 

الوزاري.

لجان مجلس اإلدارة:

المنبثقة عنه  اللجان  أن تتشكل  المجلس على  حرص 
بشأن   2009  /  518 رقم  الوزاري  القرار  مع  يتوافق  بما 

ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي:

لجنة التدقيق:

تنفيذيين  غير  أعضاء  أربعة  من  التدقيق  لجنة  تتألف 
في  خبير  بينهم  المستقلين  األعضاء  من  وأغلبية 
اللجنة  وتتولى  المالية.  والمسائل  المحاسبة  شؤون 
المتبعة،  التدقيق  إجراءات  على  اإلشراف  مسؤولية 

بالقوانين  االلتزام  مستويات  أعلى  على  والحفاظ 
قامت  كما  شركتنا،  بموجبها  تعمل  التي  واألحكام 
ديار بتعيين شركة تدقيق خارجية مستقلة مشترطة 
أال يكون أي من شركاء هذه الشركة الحاليين منهم 

أو السابقين عضوًا في لجنة التدقيق.

وتطبيق  وضع  منها  مهام  عدة  التدقيق  لجنة  تتولى 
الخارجي،  الحسابات  مدقق  مع  التعاقد  سياسة 
الحسابات  مدقق  استقاللية  ومراقبة  ومتابعة 
طبيعة  حول  ومناقشته  موضوعيته  ومدى  الخارجي 
ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقًا لمعايير 
المالية  البيانات  سالمة  ومراقبة  المعتمدة،  التدقيق 
وربع  السنوية  ونصف  )السنوية  وتقاريرها   للشركة 
إدارة  مجلس  مع  والتنسيق  ومراجعتها،  السنوية(  
المدير  أو  القائم  والمدير  التنفيذية  واإلدارة  الشركة 
في  النظر  وكذلك  مهامها،  أداء  سبيل  في  المالي 
في  إيرادها  يجب  أو  ترد  معتادة  وغير  هامة  بنود  أية 
الرقابة  أنظمة  ومراجعة  والحسابات،  التقارير  تلك 
المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة، 
والتأكد  اإلدارة  مع  الداخلية  الرقابة  نظام  ومناقشة 
للرقابة  فعال  نظام  إنشاء  في  لواجبها  أدائها  من 
في  الرئيسية  التحقيقات  نتائج  في  والنظر  الداخلية، 
مجلس  بها  يكلفها  التي  الداخلية  الرقابة  مسائل 
اإلدارة،  وموافقة  اللجنة  من  بمبادرة  تتم  أو  اإلدارة 
المالية  واإلجراءات  السياسات  مراجعة  إلى  باإلضافة 

والمحاسبية في الشركة.

لجنة الترشيحات والمكافآت

الترشيحات من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين  تتألف لجنة 
اللجنة  وتتولى  المستقلين،  األعضاء  من  وأغلبية 
األعضاء  استقاللية  من  التأكد  مهمة  رئيسي  بشكل 
السياسة  وإعداد  مستمر،  بشكل  المستقلين 
والرواتب  والحوافز  والمزايا  المكافآت  بمنح  الخاصة 
والعاملين  الشركة  إدارة  مجلس  بأعضاء  الخاصة 
على  الكفاءات  من  الشركة  احتياجات  وتحديد  فيها، 
وأسس  والموظفين  العليا  التنفيذية  اإلدارة  مستوى 
البشرية  بالموارد  الخاصة  السياسة  وإعداد  اختيارهم، 
والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها 
بشكل سنوي، باإلضافة إلى تنظيم ومتابعة اإلجراءات 

)تابع(

يتفق  بما  اإلدارة  مجلس  لعضوية  بالترشيح  الخاصة 
القرار  وأحكام  بها  المعمول  واألنظمة  والقوانين 

الوزاري رقم 518 / 2009.

إدارة الرقابة الداخلية

الرقابة  إدارة  بتأسيس  ديار  شركة  إدارة  مجلس  قام 
 2009  /  518 رقم   الوزاري  القرار  بنصوص  عماًل  الداخلية 
بشأن ضوابط الحوكمة ومعايير االنضباط المؤسسي، 
الذي  الداخلية  الرقابة  إدارة  كتيب  استحداث  وتم 
الداخلية  الرقابة  إلدارة  والمهام  األدوار  كافة  يتضمن 
التي تلعب دورًا هامًا في تقييم فعالية نظم الرقابة 
الربحية  ومهام  أهداف  دعم  أجل  من  الداخلية 
الكفاءة،  بتشجيع  ذلك  بتحقيق  وتقوم  ديار  لشركة 
في  والمساعدة  األصول  خسارة  مخاطر  من  والحد 
قسم  خالل  ومن  المالية،  البيانات  اعتمادية  ضمان 

مراقبة االمتثال:

بما  الموضوعية  األنظمة  عمل  كفاءة  من  التأكد  يتم 
واللوائح  والقوانين  واإلجراءات  السياسات  مع  يتسق 
والتي قد يكون لها تأثير جوهري على عمليات الشركة 
بالقوانين  الشركة  التزام  مدى  تحديد  عن  فضاًل 
الخاصة  االلتزام  خطة  ووضع  بها،  المعمول  واللوائح 
بالقوانين  االلتزام  مدى  على  الدورية  المراجعة  بإجراء 
واللوائح السارية، والتأكد من التزام الشركة بالقوانين 
واللوائح الصادرة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع 
المالية،  لألوراق  أبوظبي  وسوق  المالي/  دبي  وسوق 
الشركة  بين  والواردة  الصادرة  المراسالت  ومراجعة 
وهيئة األوراق المالية والسلع  واألسواق المالية، وإجراء 
المراجعة على جميع األقسام داخل الشركة وتحديد 
اإلدارة واألهداف  بتعليمات  التزام هذه األقسام  مدى 
ومراجعة  بالشركة،  الخاصة  واإلجراءات  والسياسات 
اإلدارية  المالية  المعلومات  ونزاهة  موثوقية  مدى 
في  المستخدمة  الوسائل  مراجعة  إلى  باإلضافة 
تحديد هذه المعلومات وتقييمها وتصنيفها وتقديم 
الشركة  بإرشادات  االلتزام  ومراجعة  بشأنها،  التقارير 
المتعلقة بقواعد السلوك المهني واألخالقي والتأكد 
من الوفاء بأرقى معايير األداء الشخصي والمؤسسي.

سياسة اإلفصاح والتواصل مع المساهمين:

للشركة  اإليضاحية  المعلومات  جميع  نشر  واصلنا 
سالمة  يكفل  بما  وأنشطتها  بأوضاعها  تتعلق  والتي 

التعامل وطمأنة المستثمرين متى طلب منا ذلك.

بشأن   2000 لسنة   )4( رقم  االتحادي  القانون  على  وبناء 
هيئة وسوق اإلمارات لألوراق المالية والسلع، انتهجت 
المساهمين،  مع  والتواصل  اإلفصاح  سياسة  الشركة 
باإلفصاح  المجلس  أعضاء  من  عضو  كل  قام  حيث 
ألسهم  ملكيته  عن  والسلع  المالية  األوراق  لهيئة 
السنة  بداية  مع  يشغلها  التي  والمناصب  الشركة 
السوق  إبالغ  على  المجلس  حرص  كما  الميالدية، 
قد  التي  المعلومات  عن  الرسمية  والجهات  المالي 
للسادة  توفرها  حال  األوراق  تلك  أسعار  على  تؤثر 
المجلس  أعضاء  التزام  تأكيد  تم  حيث  المساهمين. 
العام  خالل  استقالليتهم  عن  السنوي  باإلفصاح 
استقالليتهم  على  يؤثر  تغيير  أي  عن  واإلفصاح   2013
إدارات  مجالس  لعضوية  انضمامهم  ذلك  في  بما 
عن  باإلفصاح  المجلس  أعضاء  التزام  وتأكيد  أخرى 
األولى  الدرجة  من  أقاربهم  وتداوالت  تداوالتهم 

ألسهم الشركات المدرجه في السوق.

التنفيذية  واإلدارة  الشركة  إدارة  مجلس  كرس  وقد 
جهودهم لتوفير قنوات اتصال بحيث يسمح للسادة 
المساهمين أن يتواصلوا معهم ليس فقط من خالل 
سياسة  خالل  من  بل  فحسب  العمومية  الجمعيات 
تقوم  حيث  الشركة،  انتهجتها  التي  المفتوح  الباب 
والرد على استفساراتهم على  باستقبال مساهميها 

مدار العام.
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اإليضـاحـات 

الـــــمــــــالــــية
نـسبة النـمو٢0١3٢0١٢

بيان األرباح و الخسائر

30.7٪722.1552.3اإليرادات

300.3٪154.538.6صافي األرباح

الميزانية العمومية

-2.3٪6.321.76.471.6إجمالي الموجودات

- 12.9٪2.234.82.566.8إجمالي المطلوبات

4.7٪4.086.93.904.9إجمالي الحقوق )صافي الموجودات(

-6.9٪826.4887.5إجمالي الديون

168.9٪547.8203.7األرصدة لدى البنوك

0.0٪5.778.05.778.0رأس المال المصدر

نسب األرباح

1.0٪3.8٪العائد على الحقوق

0.6٪2.4٪العائد على الموجودات

7.0٪21.4٪نسبة صافي األرباح

2.670.67أرباح السهم بالدرهم اإلماراتي

نسبة الميزانية العمومية

22.7٪20.2٪نسبة المديونية إلى حقوق الملكية

3.1٪8.7٪نسبة النقد إلجمالي الموجودات

 0.710.68 صافي قيمة الموجودات للسهم 

مليون درهم
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اإليضـاحـات 

الـــــمــــــالـــية
)تابع(
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اإليضـاحـات 

الـــــمــــــالـــية
)تابع(

مليون درهمقطاع األعمال - اإليرادات ٢0١٢/٢0١3

٢0١3

٢0١٢

تطوير
المشروعات
والعقارات

إدارة
العقارات

إدارة
المرافق

أعمال الصيانةتأجير
الميكانيكية،
الكهربائية
والسباكة

اإلجمالي

٪86.5
٪4.8٪3.9٪4.3٪0.6٪100.0

٪83.1
٪5.4٪4.4٪4.0٪3.1٪100.0

تطوير
المشروعات
والعقارات

إدارة
العقارات

إدارة
المرافق

أعمال الصيانةتأجير
الميكانيكية،
الكهربائية
والسباكة

اإلجمالي

مليون درهمقطاع األعمال - إجمالي األرباح ٢0١٢/٢0١3

٢0١3

٢0١٢

تطوير
المشروعات
والعقارات

إدارة
العقارات

إدارة
المرافق

أعمال الصيانةتأجير
الميكانيكية،
الكهربائية
والسباكة

اإلجمالي

تطوير
المشروعات
والعقارات

إدارة
العقارات

إدارة
المرافق

أعمال الصيانةتأجير
الميكانيكية،
الكهربائية
والسباكة

اإلجمالي

٪73.4
٪11.3٪6.0٪8.7٪٠.7٪100.0

٪67.9
٪15.0

٪5.8٪8.7٪2.6٪100.0
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تقرير
مدقق الحسابات المستقل

إلى السادة المساهمين في شركة ديار للتطوير )ش.م.ع(  

الـمالـيـة  البـيــانات  حــول  الـتقـريــر 
الـمـوحــدة

الموحدة  المالية  البيانات  بتدقيق  قمنا  لقد 
المرفقة لشركة ديار للتطوير )ش.م.ع( )»الشركة«( 
بـ  مجتمعين  إليهم  )ُيـشار  التابعة  وشركاتها 
»المجموعة«(، والتي تتكون من الميزانية العمومية 
الدخل  وبيان   2013 ديسمبر   31 في  كما  الموحدة 
وبيان  الموحد  الشامل  الدخل  وبيان  الموحد 
وبيان  الموحد  الملكية  حقوق  في  التغيرات 
في  المنتهية  للسنة  الموحد  النقدية  التدفقات 
ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الهامة 

واإليضاحات التفسيرية األخرى.

المالية  البيانات  عن  اإلدارة  مسؤولية 
الموحدة

العادل  والعرض  اإلعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  تعد 
للمعايير  وفقًا  الموحدة  المالية  البيانات  لهذه 
الداخلية  الرقابة  تلك  وعن  المالية  للتقارير  الدولية 
التي تجدها اإلدارة ضرورية لكي تتمكن من إعداد 
بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء جوهرية، 

سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات 

تنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول هذه البيانات 
المالية الموحدة بناًء على عملية التدقيق التي قمنا 
التدقيق  لمعايير  وفقًا  تدقيقنا  أجرينا  لقد  بها. 
الدولية. تستدعي هذه المعايير التزامنا بالمتطلبات 
األخالقية وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل 
إلى تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية 

الموحدة خاليًة من أي أخطاء جوهرية.

للحصول  بإجراءات  القيام  التدقيق  عملية  تتضمن 
واإلفصاحات  المبالغ  حول  تدقيق  إثباتات  على 
تستند  الموحدة.  المالية  البيانات  في  الواردة 
اإلجراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما 
في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات 
االحتيال  بسبب  ذلك  كان  سواًء  الموحدة،  المالية 
أو الخطأ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ 
الداخلية  الرقابة  االعتبار  في  الحسابات  مدقق 
للبيانات  العادل  وعرضها  المنشأة  بإعداد  المتصلة 
التدقيق  إجراءات  تصميم  بهدف  الموحدة  المالية 
الرأي  إبداء  المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض 
تتضمن  للمنشأة.  الداخلية  الرقابة  فعالية  حول 
مالءمة  لمدى  تقييمًا  كذلك  التدقيق  عملية 
ومعقولية  المستخدمة  المحاسبية  السياسات 
اإلدارة،  قبل  من  المعدة  المحاسبية  التقديرات 
المالية  البيانات  عرض  ألسلوب  تقييمًا  وكذلك 

الموحدة بشكل عام.

نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية 
ومالئمة لتوفير أساٍس مناسٍب للرأي الذي نبديه بناًء 

على عملية التدقيق.

الرأي 

برأينا، تعبر البيانات المالية الموحدة المرفقة بشكٍل 
المركز  عن  الجوهرية  النواحي  كافة  ومن  عادٍل 
المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2013 وأدائها 
في  المنتهية  للسنة  النقدية  وتدفقاتها  المالي 

ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 

القانونية  المتطلبات  حــول  الـتقـريــر 
والتنظيمية األخرى

فإنه  بالشركة،  يتعلق  وفيما  ذلك  إلى  باإلضافة 
اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  لمتطلبات  وفقًا 
وتعديالته،   1984 لسنة   )8( رقم  المتحدة  العربية 

نـفيدكم بما يلي: 

التي  المعلومات  كافة  على  حصلنا  قد  1.  أننا 
اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا. 

النواحي  كافة  من  تتوافق  المالية  البيانات  2.  أن 
للقانون  بها  المعمول  األحكام  مع  الجوهرية 
رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي 
األساسي  والنظام  وتعديالته   1980 لسنة   )8(

للشركة. 

محاسبية  بدفاتر  احتفظت  قد  الشركة  3.  أن 
سليمة.

4.  لم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن الشركة 
للقانون  السارية  األحكام  من  بأٍي  ـت  أخلَّ قد 
رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي 
األساسي  نظامها  أو  وتعديالته   1980 لسنة   )8(
على  جوهري  تأثير  له  يكون  أن  يمكن  بشكٍل 
أنشطتها أو مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 

 .2013

برايس ووترهاوس كوبرز
4 فبراير 2014

جاك فاخوري
سجل مدققي الحسابات المشتغلين رقم 379

أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة
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في 3١ ديسمبر
٢0١3٢0١٢

ألف درهمألف درهمإيضاح
 ُمعاد بيانه 

الموجودات
موجودات غير متداولة

527,10635,550ممتلكات ومعدات
6265.521215,916استثمارات عقارية

7959,5621,163,148استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة
825,38120,517موجودات مالية متوفرة للبيع 

1044,3403,573ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 ١,3٢١,9١0١,٤3٨,70٤

موجودات متداولة 
91,670,9621,970,278عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع 

1,5926,378مخزون
112,633,6732,635,587مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

10145,719217,010ذمم مدينة تجارية وأخرى
12547,825203,655أرصدة نقدية ومصرفية

4,999,7715,032,908
٦,3٢١,٦٨١٦,٤7١,٦١٢ مجموع الموجودات

حقوق الملكية 
حقوق الملكية العائدة إلى ُمـاّلك الشركة األم 

135,778,0005,778,000رأس المال 
14194,081178,267احتياطي قانوني   

)27,512()4,863(احتياطي تحويل عمالت 
86,0461,182احتياطي تقييم عادل متوفر للبيع 

)2,025,076()1,886,373(خسائر متراكمة 
٤,0٨٦,٨9١3,90٤,٨٦١مجموع حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات غير متداولة 

15505,161448,842قروض 
16114,405114,405دفعات مقدمة من العمالء

186,47025,089محتجزات دائنة 
197,7698,502مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

633,805596,838
مطلوبات متداولة 

15321,228438,608قروض 
16439,534640,459دفعات مقدمة من العمالء

17772,947801,598ذمم دائنة تجارية وأخرى
1851,61974,602محتجزات دائنة 

1115,65714,646مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
1,600,9851,969,913

٢,٢3٤,790٢,٥٦٦,7٥١مجموع المطلوبات 
٦,3٢١,٦٨١٦,٤7١,٦١٢مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  4 فبراير 2014 ووقعها بالنيابة عن المجلس: 

......................................     .                                         .......................................
سعيد القطامي  عبد اهلل علي عبيد الهاملي      
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة       

بيــــان

الـدخــل الموحد
شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

السنة المنتهية في 3١ ديسمـبر

٢0١3٢0١٢

ألف درهمألف درهمإيضاح

 ُمعاد بيانه 

20722,055552,250إيرادات

)353,242()414,598(21تكاليف مباشرة 

307,٤٥7١99,00٨إجمالي الربح 

2217,1884,430إيرادات أخرى من العمليات 

649,46912,641ربح من التقييم العادل الستثمارات عقارية

)116,255()119,104(23مصاريف عمومية وإدارية

-27,679ربح من استبعاد شركة تابعة

٢٨٢,٦٨999,٨٢٤ربح العمليات 

)58,245()43,154(25تكاليف تمويل 

255,5114,709إيرادات تمويل 

)٥3,٥3٦()37,٦٤3( تكاليف تمويل، بالصافي 

-)53,636(7خسارة من استبعاد مشروع مشترك قبل تعديل إعادة التصنيف 

 إعادة تصنيف خسائر تحويل العمالت المتراكمة من الدخل الشامل 
- )22,649(7اآلخر الناتجة عن استبعاد مشروع مشترك

-)7٦,٢٨٥(7صافي الخسارة من استبعاد مشروع مشترك

)7,683()14,244(7حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة

١٥٤,٥١73٨,٦0٥ربح السنة 

الربح العائد إلى: 

154,51738,605ُمـالك الشركة األم 

--الحصص غير المسيطرة 

١٥٤,٥١73٨,٦0٥

0.67 فلس 2.67 فلس 26ربحية السهم العائدة إلى مساهمي الشركة خالل السنة – األساسية والمخفضة 

المـيـزانــيـــة
العمومية الموحدة

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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بيــــان الدخل

الـشـامـــل الموحد
شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

السنة المنتهية في 3١ ديسمبر

٢0١3٢0١٢

ألف درهمألف درهمإيضاح

 ُمعاد بيانه 

38,605 154,517ربح السنة 

دخل شامل آخر من بنود ُيحتمل إعادة تصنيفها الحقًا 
إلى الربح أو الخسارة

84,8641,010التغير في القيمة العادلة لموجودات مالية متوفرة للبيع 

722,6494,770زائدًا: تعديالت إعادة التصنيف للخسائر المدرجة في الربح أو الخسارة

27,5135,780الدخل الشامل اآلخر للسنة 

١٨٢,030٤٤,3٨٥مجموع الدخل الشامل للسنة 

العائد إلى:

182,03044,385ُمـالَّك الشركة األم 

--الحصص غير المسيطرة 

١٨٢,030٤٤,3٨٥مجموع الدخل الشامل للسنة 

بيــــان التغيرات
في حقوق الملكية الموحد

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

رأس
المال

ألف درهم

احتياطي 
قانوني 

ألف درهم

احتياطي
تحويل عمالت

ألف درهم

احتياطي تقييم 
عادل متوفر 

للبيع
ألف درهم

خسائر 
متراكمة 

ألف درهم

مجموع حقوق 
الملكية

ألف درهم

3,860,476)2,057,670(172)32,282(5,778,000172,256في 1 يناير 2012

38,60538,605----صافي ربح السنة 

-)6,011(--6,011-تحويل إلى احتياطي قانوني 

5,780-4,7701,010--دخل شامل آخر 

3,90٤,٨٦١)٢,0٢٥,07٦(١,١٨٢)٢7,٥١٢(٥,77٨,000١7٨,٢٦7الرصيد في 3١ ديسمبر ٢0١٢

154,517154,517----صافي ربح السنة  

-)15,814(--15,814-تحويل إلى احتياطي قانوني 

27,513-22,6494,864--دخل شامل آخر

٤,0٨٦,٨9١)١,٨٨٦,373(٦,0٤٦)٤,٨٦3(٥,77٨,000١9٤,0٨١الرصيد في 3١ ديسمبر ٢0١3 

6628
29 التقرير السنوى لديار 2013 تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من ٣١ إلى ٦٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من ٣١ إلى ٦٣ جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.



شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

السنة المنتهية في 3١ ديسمبر

٢0١3٢0١٢

ألف درهمألف درهمإيضاح

 ُمعاد بيانه 

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات 

27٢٥٥,3٨٤٤,٨١١صافي النقد الناتج عن أنشطة العمليات 

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 

)460()1,213(شراء ممتلكات ومعدات

5378عوائد من بيع ممتلكات ومعدات 

4,000-عوائد من خفض قيمة استثمار في شركة زميلة 

-135,706عوائد من استبعاد استثمار في مشروع مشترك

)825()137(إضافات إلى استثمارات عقارية -  صافية من مستحقات المشاريع

760-الحركة في ودائع ألجل بفترة استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

5,6692,772إيرادات تمويل مقبوضة عن الودائع

١٤0,030٦,٦٢٥صافي النقد الناتج عن أنشطة االستثمار  

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

124,5868,462عوائد من قروض شاملة تحويل السحب على المكشوف

)21,936()43,631(سداد قروض 

)59,863()26,405(تكاليف تمويل مدفوعة

)73,337(٥٤,٥٥0صافي النقد الناتج عن / )المستخدم في( أنشطة التمويل   

)٦١,90١(٤٤9,9٦3الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه 

50,840107,971النقد وما في حكمه في بداية السنة  

22,6494,770أرباح صرف العمالت من النقد وما في حكمه 

-4,372صافي النقد المحّول إلى شركة تابعة مستبعدة

12٥٢7,٨٢٥٥0,٨٤0النقد وما في حكمه في نهاية السنة

بيــــان التدفقات
النقدية الموحد

إيضاحات حول 
الـبـيـانــات المالـيـة الموحدة

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013

الوضع القانوني واألنشطة  ١

)»الشركة«(  )ش.م.ع(  للتطوير  ديار  شركة  تأسست 
مساهمة  كشركة   2007 يوليو   10 بتاريخ  تسجيلها  وتم 
المتحدة.  العربية  اإلمارات  بدولة  دبي  إمارة  في  عامة 
دبي،   ،30833 ص.ب.  هو  للشركة  المسجل  العنوان  إن 

اإلمارات العربية المتحدة. 

التابعة  وشركاتها  للشركة  الرئيسية  األنشطة  تتمثل 
بـ »المجموعة«( في االستثمار  )ُيشار إليهم مجتمعين 
المرافق  إدارة  وخدمات  والوساطة  العقاري  والتطوير 

والعقارات. 

٢  ملخص السياسات المحاسبية 
الهامة 

إعداد  في  المتبعة  الهامة  المحاسبية  السياسات  إن 
تطبيق  تم  لقد  أدنــاه.  مبينة  المالية  البيانات  هــذه 
السنوات  كافة  على  ثابٍت  بشكٍل  السياسات  هــذه 

المعروضة ما لم يذكر خالفًا لذلك.

أساس اإلعداد  ٢-١

للمجموعة  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم  لقد 
عن  الصادرة  المالية  للتقارير  الدولية  للمعايير  وفقًا 

مجلس معايير المحاسبة الدولية. 

لمبدأ  طبقًا  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  تم  لقد 
االستثمارات  تقييم  بإعادة  المعدل  التاريخية  التكلفة 

العقارية والموجودات المتوفرة للبيع. 

تدفقاتها  فــي  كبير  ضغٍط  مــن  المجموعة  عانت 
إن  العقارات.  ســوق  في  لالنكماش  نتيجة  النقدية 
على  يعتمد  أهدافها  تحقيق  في  المجموعة  نجاح 
عدٍد  إلى  استنادًا  النقدية  التدفقات  توقعات  تحقيق 
من االفتراضات المالية والتشغيلية. إن النتيجة الفعلية 
لهذه التوقعات تعتمد على قدرة الشركة على إعادة 

جدولة القروض المستحقة عليها بنجاح.

تعتبر  االفتراضات  هذه  أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  يرى   
خاللها  من  المجموعة  تستطيع  ــوف  وس واقعية 
استمرار  وضمان  استحقاقها  عند  بالتزاماتها  الوفاء 
واستنادًا  القريب.  المستقبل  في  المجموعة  عمليات 
على  المالية  البيانات  هذه  إعــداد  تم  فقد  ذلك،  إلى 

أساس االستمرارية في العمل التجاري.

إن إعداد البيانات المالية بالتوافق مع المعايير الدولية 
المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية  للتقارير 
رأيها  إبداء  اإلدارة  من  يقتضي  كما  محددة،  أساسية 
المحاسبية للمجموعة.  السياسات  في عملية تطبيق 

درجة  على  تنطوي  التي  المجاالت  عن  اإلفصاح  تم  لقد 
تعد  التي  المجاالت  أو  التعقيد  أو  الــرأي  إبــداء  من  عالية 
فيها االفتراضات والتقديرات أساسية للبيانات المالية في 

اإليضاح رقم 4.

)أ(  المعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة المطبقة 
على  جوهري  تأثير  لها  والتي  المجموعة  قبل  من 

المجموعة

»الترتيبات   ،11 رقــم  المالية  للتقارير  الــدولــي  المعيار   •
المشتركة«، أصبح اعتبارًا من 1 يناير 2013. يركز التعديل على 
حقوق و التزامات األطراف المشتركة في الترتيب بداًل من 
بطريقة  المشتركة  المشاريع  تحتسب  القانوني.  شكلها 
حقوق الملكية ولم يعد مسموحًا بإجراء التوحيد النسبي 
للترتيبات المشتركة. أنظر اإليضاح 2-1-1 لالطالع على تأثير 

تطبيق المعيار على البيانات المالية.

القيمة  »قياس   ،13 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار    •
العادلة«، أصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2013. يهدف التعديل 
إلى تحسين االتساق والحد من التعقيد من خالل تقديم 
تعريف دقيق للقيمة العادلة ومصدر واحد لقياس القيمة 
المعايير  عبر  الستخدامها  اإلفصاح  ومتطلبات  العادلة 
حول  إرشــادات  التعديل  يوفر  المالية.  للتقارير  الدولية 
يكون  عندما  العادلة  القيمة  محاسبة  استخدام  كيفية 
المعايير  من  فعليًا  به  مسموحًا  أو  مطلوبًا  استخدامها 

األخرى ضمن المعايير الدولية للتقارير المالية. 

السارية  الجديدة  والتفسيرات  والتعديالت  )ب(  المعايير 
على السنة المالية التي تبدأ في 1 يناير 2013 والتي لم 

يكن لها تأثير جوهري على المجموعة   

»عرض  )تعديل(،   1 رقــم  الدولي  المحاسبي  المعيار   •
البيانات المالية«، أصبح ساريًا في أو بعد 1 يناير 2013. 

»منافع  )تعديل(،   19 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   •
الموظفين«، أصبح ساريًا في أو بعد 1 يناير 2013. 

»البيانات  )تعديل(،   27 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   •
المالية المنفصلة، أصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2013. 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 28 )تعديل(، »الشركات   •
الزميلة والمشاريع المشتركة«، أصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 

 .2013

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7، »األدوات المالية:   •
اإلفصاحات« )تعديل(، أصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2013.

المالية  »البيانات   ،10 المالية رقم  للتقارير  الدولي  المعيار   •
الموحدة«، أصبح ساريًا اعتبارًا من 1 يناير 2013.

الجديدة  والتفسيرات  والتعديالت  المعايير  )ج(  
الصادرة لكن غير السارية على السنة المالية التي تبدأ فـي 
1 يناير 2013 ولم تقم المجموعة بتطبيقها في وقت مبكر

»البيانات  )تعديل(،   27 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار   •
المالية المنفصلة« )تعديل(، )يسري اعتبارًا من 1 يناير 2014(. 

31 التقرير السنوى لديار 2013
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

أساس اإلعداد )تابع(  ٢-١

)تعديل(،   32 رقــم  الــدولــي  المحاسبي  المعيار   •
من  اعتبـارًا  )يسـري  )تعديل(،  العرض«  المالية:  »األدوات 

1 يناير 2014(. 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 36، »االنخفاض في   •
يناير   1 من  اعتبارًا  )يسري  )تعديل(،  الموجودات«  قيمة 

 .)2014

»األدوات   ،39 رقــم  الــدولــي  المحاسبي  المعيار   •
المالية: االعتراف والقياس« )تعديل(، )يسري اعتبارًا من 

1 يناير 2014(. 

»األدوات   ،7 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
المالية: اإلفصاحات« )تعديل(، )يسري اعتبارًا من 1 يناير 

.)2015

»األدوات   ،9 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
المالية« )تعديل(، )يسري اعتبارًا من 1 يناير 2015(. 

»البيانات   ،10 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار   •
يناير   1 من  اعتبارًا  )يسري  )تعديل(،  الموحدة«  المالية 

.)2015

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12، »اإلفصاح عن   •
الحصص في المنشآت األخرى« )تعديل(، )يسري اعتبارًا 

من 1 يناير 2014(.

والتعديالت  للمعايير  تقييمًا  حاليًا  اإلدارة  تجري 
والتفسيرات المذكورة أعاله، ولكن ال يتوقع أن يكون 
الموحدة  المالية  البيانات  على  جوهري  تأثير  منها  ألي 

للمجموعة.

للتقارير  الدولية  المعايير  من  أخرى  معايير  توجد  ال 
المالية أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير 
الدولية للتقارير المالية سارية حتى تاريخه ويتوقع أن 

يكون لها تأثير جوهري على المجموعة. 

المعيار الدولي للتقارير المالية    ٢-١-١
رقم ١١، »الترتيبات المشتركة«

شهر  في   11 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  صدر 
 31 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  محل  ويحل   2011 مايو 
 13 رقم  والتفسير  المشتركة«  المشاريع  في  »الحصص 
الخاضعة  »المنشآت  الدائمة،  التفسيرات  لجنة  عن  الصادر 
للسيطرة المشتركة - المساهمات غير النقدية من قبل 

أطراف المشروع المشترك«.

تم احتساب حصص المجموعة في المشاريع المشتركة 
قبل 1 يناير 2013 على أساس مبدأ التوحيد التناسبي. 

السياسة  بتطبيق  المجموعة  قامت   ،2013 يناير   1 في 
وفقًا  المشتركة  المشاريع  من  حصتها  على  الجديدة 
الدولي  المعيار  بمقتضى  المقررة  التحويل  ألحــكــام 
استثماراتها  المجموعة  احتسبت   .11 رقم  المالية  للتقارير 
في المشاريع المشتركة قبل بداية أول فترة عرض )1 يناير 
للموجودات  الدفترية  القيم  مجموع  أساس  على   ،)2012
المجموعة  قبل  مــن  سابقًا  المحتسبة  والمطلوبات 
تكلفة  تمثل  والتي  التناسبي  التوحيد  مبدأ  أساس  على 
لغرض  المشتركة  المشاريع  في  المجموعة  استثمارات 

احتساب حقوق الملكية.

المعامالت  عــن  الناتجة  المحققة  غير  ــاح  األربـ ُتــحــذف 
بقدر  المشتركة  ومشاريعها  المجموعة  بين  المنجزة 
حذف  أيضًا  ويتم  المشتركة.  المشاريع  في  حصتها 
الخسائر غير المحققة ما لم تعتبر المعاملة مؤشرًا على 
تغيير  تم  لقد  المنقول.  األصل  قيمة  في  انخفاض  وجود 
السياسات المحاسبية للمشاريع المشتركة عند االقتضاء 
لكي تتوافق مع السياسات المطبقة من قبل المجموعة. 
يناير   1 من  اعتبارًا  المفعول  ساري  التغيير  هذا  أصبح  وقد 
الفترات  موجودات  صافي  على  تأثير  أي  له  يكن  ولم   2012

المعروضة.

الميزانية  على  المحاسبية  السياسات  في  التغيير  آثار  إن 
 2012 ديسمبر  و31   2012 يناير   1 في  كما  الموحدة  العمومية 
أدناه. لم  31 ديسمبر 2012 مبينة  وبيان الدخل الشامل في 

يكن لذلك التغيير أي أثر على ربحية السهم.

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

أساس اإلعداد )تابع(   ٢-١

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١، »الترتيبات المشتركة« )تابع(  ٢-١-١

فيما يلي إعادة بيان موجودات المجموعة ومطلوباتها كما في 1 يناير 2012:

كما في
١ يناير ٢0١٢ 

)مدرجة مسبقًا(
ألف درهم

التغير في 
السياسة 

المحاسبية
ألف درهم

كما في
١ يناير ٢0١٢ 

)ُمعاد بيانها(
ألف درهم

الموجودات

41.661-41.661ممتلكات ومعدات

202.451)1.017.267(1.219.718استثمارات عقارية

281.828)50.144(331.972ذمم مدينة تجارية وأخرى

277.205892.8931.170.098استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة

19.507-19.507موجودات مالية متوفرة للبيع 

2.146.707-2.146.707عقارات ُمحتفظ بها لغرض التطوير والبيع 

4.875-4.875مخزون

2.412.954119.3672.532.321مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

276.170)63.398(339.568أرصدة نقدية ومصرفية

٦٫٦7٥٫٦١٨)١١٨٫٥٤9(٦٫79٤٫١٦7مجموع الموجودات

المطلوبات

915.548-915.548قروض 

112.981)6.535(119.516محتجزات دائنة

1.093.702-1.093.702دفعات مقدمة من عمالء 

7.594-7.594مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

670.869)112.049(782.918ذمم دائنة تجارية وأخرى

14.4133514.448مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

٢٫٨١٥٫١٤٢)١١٨٫٥٤9(٢٫933٫٦9١مجموع المطلوبات 

3٫٨٦0٫٤7٦-3٫٨٦0٫٤7٦مجموع حقوق الملكية 
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٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

أساس اإلعداد )تابع(   ٢-١

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١، »الترتيبات المشتركة« )تابع(   ٢-١-١

فيما يلي إعادة بيان موجودات المجموعة ومطلوباتها كما في 31 ديسمبر 2012:

كما في
3١ ديسمبر ٢0١٢ 
)مدرجة مسبقًا(

ألف درهم

التغير في 
السياسة 

المحاسبية
ألف درهم

كما في
3١ ديسمبر ٢0١٢ 

)ُمعاد بيانها(
ألف درهم

الموجودات

35.550-35.550ممتلكات ومعدات

215.916)990.161(1.206.077استثمارات عقارية

220.583)50.614(271.197ذمم مدينة تجارية وأخرى

273.828889.3201.163.148استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة

20.517-20.517موجودات مالية متوفرة للبيع 

1.970.278-1.970.278عقارات ُمحتفظ بها لغرض التطوير والبيع 

6.378-6.378مخزون

2.516.120119.4672.635.587مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

203.655)64.724(268.379أرصدة نقدية ومصرفية

٦٫٤7١٫٦١٢)9٦٫7١٢(٦٫٥٦٨٫3٢٤مجموع الموجودات

المطلوبات

887.450-887.450قروض 

99.691)6.575(106.266محتجزات دائنة

754.864-754.864دفعات مقدمة من عمالء 

8.502-8.502مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

801.598)89.432(891.030ذمم دائنة تجارية وأخرى

14.646)705(15.351مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

٢٫٥٦٦٫7٥١)9٦٫7١٢(٢٫٦٦3٫٤٦3مجموع المطلوبات 

3٫90٤٫٨٦١-3٫90٤٫٨٦١مجموع حقوق الملكية 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

أساس اإلعداد )تابع(   ٢-١

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١، »الترتيبات المشتركة« )تابع(   ٢-١-١

فيما يلي إعادة بيان لبيان الدخل للمجموعة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2012:

السنة المنتهية في
3١ ديسمبر ٢0١٢ 
)مدرجة مسبقًا(

ألف درهم

التغير في
 السياسة 

المحاسبية
ألف درهم

السنة المنتهية في
3١ ديسمبر ٢0١٢ 

)ُمعاد بيانها(
ألف درهم

552,250-552,250إيرادات

)353,242(-)353,242(تكاليف مباشرة 

١99,00٨-١99,00٨إجمالي الربح  

4,430-4,430إيرادات أخرى للعمليات 

)115,379()502()115,753(مصاريف عمومية وإدارية 

6,2636,37812,641ربح من تقييم استثمارات عقارية

93,9٤٨٥,٨7٦١00,700ربح العمليات

)58,245(6,160)64,405(تكاليف تمويل 

4,709)4,768(9,477إيرادات تمويل 

)٥3,٥3٦(١,39٢)٥٤,9٢٨(تكاليف التمويل، بالصافي 

)8,559()8,306(623حصة في نتائج مشاريع مشتركة وشركات زميلة 

3٨,٦0٥)١,03٨(39,٦٤3الربح قبل ضريبة الدخل

-1,038)1,038(مصروف ضريبة الدخل

3٨,٦0٥-3٨,٦0٥ربح الفترة
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٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

أساس اإلعداد )تابع(   ٢-١

٢-١-١    المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ١١، »الترتيبات المشتركة« )تابع(

في 26 ديسيمبر 2012، قرر مجلس إدارة الشركة تصفية شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة وهي »شركة أوميغا 
الهندسية المحدودة )أوميغا(. وبناًء عليه، أصدرت دائرة التنمية االقتصادية بتاريخ 29 أغسطس 2013 شهادة تصفية 

وتوقفت الشركة عن السيطرة الفعلية على شركة أوميغا.

إن إيرادات ونتائج الفترة المنتهية في 29 أغسطس 2013 والموجودات الصافية لشركة أوميغا في ذلك التاريخ كانت 
كالتالي:

٢9 اغسطس ٢0١3
الف درهم

)غير مدققة(

15,536مجموع الموجودات

132,957مجموع المطلوبات 
117,421صافي المطلوبات 

)10,000(استثمار في شركة أوميغا قامت الشركة بخفض قيمته

ذمم مدينة من شركة أوميغا قامت الشركة 
)79,742(بخفض قيمتها، صافية من المخصصات

27,679صافي الربح من االستبعاد

للفترة المنتهية في
 ٢9 اغسطس ٢0١3 

الف درهم 

)غير مدققة(
4,004إيرادات

-خسارة الفترة 

أساس التوحيد    ٢-٢

)أ(  الشركات التابعة 

عليها  تسيطر  التي  المنشآت  هي  التابعة  الشركات 
المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما 
فيها  حقوق  لديها  أو  متغيرة  لمنافع  معرضة  تكون 
بتوحيد  يتم  المنشأة.  هــذه  في  مشاركتها  نظير 
تحول  تاريخ  من  اعتبارًا  بالكامل  التابعة  الشركات 
اعتبارًا  التوحيد  إلغاء  ويتم  المجموعة  إلى  السيطرة 

من تاريخ انتفاء السيطرة.

المحاسبية  االستحواذ  طريقة  المجموعة  تستخدم 
المادي  المقابل  إن  األعمال.  اندماجات  احتساب  في 
المحول عن االستحواذ على شركة تابعة يمثل القيمة 
والمطلوبات  تحويلها  تم  التي  للموجودات  العادلة 
المستحوذ  للشركة  السابقين  الُمـالَّك  تكبدها  التي 
عن  ــادرة  ــصـ الـ الملكية  ــوق  ــق ح ــص  ــص وح عليها 
القيمة  المحول  المادي  المقابل  يشمل  المجموعة. 
طارئ.  ترتيب  أي  عن  ناتج  التزام  أو  أصل  ألي  العادلة 
وكذلك  المحددة  عليها  المستحوذ  الموجودات  إن 
اندماج  عن  المحملة  الطارئة  والمطلوبات  المطلوبات 
بتاريخ  العادلة  بقيمها  مبدئيًا  قياسها  يتم  األعمال 

االستحواذ. 

المسيطرة  غير  الحصة  باحتساب  المجموعة  تقوم 
كل  أســاس  على  عليها  المستحوذ  الشركة  فــي 
العادلة  بالقيمة  إما  ذلك  ويكون  حدة  على  استحواذ 
أو بجزء متناسب من الحصص غير المسيطرة للمبالغ 
تحديدها  الممكن  الموجودات  لصافي  بها  المعترف 

في الشركة المستحوذ عليها. 

في  الزيادة  أساس  على  مبدئيًا  الشهرة  قياس  يتم 
إجمالي المقابل المحول وقيمة أي حصة غير مسيطرة 
في الشركة المستحوذ عليها والقيمة العادلة بتاريخ 
المستحوذ  الشركة  في  سابقة  حصة  ألي  االستحواذ 
الموجودات  لصافي  العادلة  القيمة  على  عليها 
والمطلوبات  تحديدها  والممكن  عليها  المستحوذ 
القيمة  من  أقل  المقابل  كان  حال  وفي  المحملة. 
التابعة  الشركة  في  الموجودات  لصافي  العادلة 
حساب  في  بالفرق  االعتراف  يتم  عليها،  المستحوذ 

األرباح أو الخسائر. 

الحذوفات عند التوحيد  )ب( 

ــرادات  واإليـ ــدة  واألرصـ المعامالت  كافة  حــذف  يتم 
شركات  بين  الداخلية  المعامالت  عن  والمصاريف 
المجموعة. كما يتم حذف األرباح والخسائر الناتجة عن 
تم  التي  المجموعة  شركات  بين  الداخلية  المعامالت 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

البيانات  إعداد  تم  لقد  الموجودات.  في  بها  االعتراف 
محاسبية  سياسات  باستخدام  الموحدة  المالية 
السياسات  تغيير  تم  لقد  مماثلة.  لمعامالت  موحدة 
التابعة حسب االقتضاء لضمان  المحاسبية للشركات 

االتساق مع السياسات التي تبنتها المجموعة. 

أساس التوحيد  )تابع(    ٢-٢

)ج(  الشركات الزميلة 

الشركات الزميلة هي كافة الشركات التي تملك فيها 
ويرافق  السيطرة،  دون  لكن  كبيرًا  نفوذًا  المجموعة 
ذلك بوجه عام االحتفاظ حصة ملكية من 20٪ إلى ٪50 
في  االستثمارات  احتساب  يتم  التصويت.  حقوق  من 
الملكية  حقوق  طريقة  باستخدام  الزميلة  الشركات 
وتتم  بالتكلفة،  مبدئيًا  احتسابها  ويتم  المحاسبية 
بحصة  لالعتراف  الدفترية  قيمتها  خفض  أو  ــادة  زي
المستثمر فيها  أو خسائر الشركة  أرباح  المستثمر في 
المجموعة  استثمارات  تشتمل  االستحواذ.  تاريخ  بعد 
في الشركات الزميلة على الشهرة التجارية المحددة 

في تاريخ االستحواذ.   

أرباح أو خسائر ما  يتم احتساب حصة المجموعة في 
حصتها  أما  الموحد،  الدخل  بيان  في  االستحواذ  بعد 
بيان  في  المدرجة  االستحواذ  بعد  ما  حركات  في 
الدخل الشامل فيتم احتسابها ضمن الدخل الشامل 
الدفترية  القيمة  في  مكافئ  تعديل  إجراء  مع  اآلخر 
في  المجموعة  حصة  تــســاوي  عندما  لالستثمار. 
الزميلة  الشركة  في  حصتها  الزميلة  الشركة  خسائر 
غير  أخرى  مدينة  ذمم  أي  ذلك  في  بما  تتجاوزها،  أو 
باحتساب خسائر إضافية  المجموعة  مؤمنة، ال تقوم 
دفعات  ســددت  أو  التزامات  تكبدت  قد  تكن  لم  ما 

بالنيابة عن الشركة الزميلة. 

توفر  مدى  بتقييم  تقرير  كل  بتاريخ  المجموعة  تقوم 
الشركات  في  االستثمارات  أن  على  موضوعي  دليل 
الزميلة قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. وعند توفر 
االنخفاض  باحتساب  المجموعة  تقوم  الدليل،  هذا 
من  استردادها  الممكن  القيمة  بين  الفرق  بوصفه 
احتساب  مع  الدفترية  وقيمتها  الزميلة  الشركة 

الرصيد الناتج في بيان الدخل الموحد. 

بين  المعامالت  عن  والخسائر  ــاح  األرب احتساب  يتم 
المالية  البيانات  في  الزميلة  وشركاتها  المجموعة 
غير  المستثمر  حصص  بمقدار  للمجموعة  الموحدة 
الزميلة.  الشركات  في  المعامالت  بهذه  المتصلة 
توفر  لــم  مــا  المحققة  غير  الخسائر  ــذف  ح يتم 
قيمة  في  االنخفاض  على  موضوعيًا  دلياًل  المعاملة 
المحاسبية  السياسات  تغيير  تم  لقد  المحول.  األصل 
للشركات الزميلة حسبما اقتضت الحاجة للتأكد من 

توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

)د(  المشاريع المشتركة 

تحتسب المجموعة حصصها في المنشآت الخاضعة 
المحاسبية.  الملكية  حــقــوق  بطريقة  للسيطرة 
مبدئيًا  االستثمار  قياس  يتم  الطريقة،  هذه  وبموجب 
حصة  احتساب  أجل  من  ذلك  بعد  وتعديله  بالتكلفة 
االستحواذ  بعد  والخسائر  ــاح  األربـ فــي  المجموعة 
تساوي  عندما  اآلخر.  الشامل  الدخل  في  والحركات 
المشترك  المشروع  خسائر  في  المجموعة  حصة 

تقوم  ال  تتجاوزها،  أو  المشترك  المشروع  في  حصتها 
تكن  لم  ما  إضافية  خسائر  باحتساب  المجموعة 
عن  بالنيابة  دفعات  ســددت  أو  التزامات  تكبدت  قد 

المشروع المشترك.

توفر  مدى  بتقييم  تقرير  كل  بتاريخ  المجموعة  تقوم 
المشاريع  في  االستثمارات  أن  على  موضوعي  دليل 
القيمة.  فــي  لالنخفاض  تعرضت  قــد  المشتركة 
باحتساب  المجموعة  تقوم  الدليل،  هذا  توفر  وعند 
الممكن  القيمة  بين  ــرق  ــف ال بوصفه  االنــخــفــاض 
الدفترية  وقيمته  المشترك  المشروع  من  استردادها 

مع احتساب الرصيد الناتج في بيان الدخل الموحد. 

بين  المعامالت  عن  والخسائر  األربــاح  احتساب  يتم 
المالية  البيانات  في  المشترك  ومشروعها  المجموعة 
غير  المستثمر  حصة  بمقدار  للمجموعة  الموحدة 
يتم  الزميلة.  الشركات  في  المعامالت  بهذه  المتصلة 
المعاملة  توفر  لم  ما  المحققة  غير  الخسائر  حذف 
األصــل  قيمة  فــي  االنخفاض  على  موضوعيًا  دلــيــاًل 
المحول. لقد تم تغيير السياسات المحاسبية للمشاريع 
المشتركة حسبما اقتضت الحاجة للتأكد من توافقها 

مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

تقارير القطاعات    3 -٢

مع  متناسقة  بطريقة  القطاعات  تقارير  رفــع  يتم 
المسؤول  إلى  تقديمها  يتم  التي  الداخلية  التقارير 
المسؤول  إن  التشغيلية.  القرارات  اتخاذ  عن  الرئيسي 
يتولى  الذي  التشغيلية  القرارات  اتخاذ  عن  الرئيسي 
القطاعات  أداء  وتقييم  الــمــوارد  تخصيص  مهمة 
باتخاذ  يقوم  ــذي  ال اإلدارة  مجلس  هو  التشغيلية 

القرارات االستراتيجية.    

تحويل العمالت األجنبية    ٢-٤

)أ(  العملة الوظيفية وعملة العرض

لكل  المالية  البيانات  في  المدرجة  البنود  قياس  يتم 
شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة 
ضمنها  الشركة  تعمل  التي  الرئيسية  االقتصادية 
الموحدة  المالية  البيانات  إن  الوظيفية«(.  )»العملة 
)»الدرهم  المتحدة  العربية  اإلمارات  بدرهم  معروضة 
العرض  وعملة  الوظيفية  العملة  وهي  اإلمــاراتــي«( 

للمجموعة.

)ب(  المعامالت واألرصدة

األجنبية  بالعمالت  الناشئة  المعامالت  تحويل  يتم 
الصرف  أســعــار  باستخدام  الوظيفية  العملة  إلــى 
إعــادة  عند  التقييم  أو  المعامالت  بتواريخ  السائدة 
أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية  البنود. إن  قياس 
تحويل  وعــن  المعامالت  هــذه  تسوية  عن  الناتجة 
بالعمالت  المقيمة  النقدية  والمطلوبات  الموجودات 
األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة يتم 

احتسابها في بيان الدخل الموحد. 

المتعلقة  األجنبية  العمالت  صرف  وخسائر  أربــاح  إن 
في  عرضها  يتم  حكمه  في  وما  والنقد  بالقروض 
تكاليف  أو  ــرادات  »إيـ بند  ضمن  الموحد  الدخل  بيان 
تمويل«. يتم عرض كافة أرباح وخسائر صرف العمالت 
أخرى  مصاريف  أو  »إيــرادات  بند  ضمن  األخرى  األجنبية 

من العمليات«. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 
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٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

٢-٤   تحويل العمالت األجنبية )تابع(

)ج( شركات المجموعة 

شركات  لجميع  المالي  والمركز  النتائج  تحويل  يتم 
اقتصاٍد  مــن  عملتها  تعاني  ال  )الــتــي  المجموعة 
متضخم( والتي لها عملة وظيفية تختلف عن عملة 

العرض إلى عملة العرض على النحو التالي: 

1-  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل ميزانية 
عمومية معروضة بسعر الصرف عند اإلغالق بتاريخ 

الميزانية العمومية. 

دخل  بيان  لكل  والمصاريف  اإليــرادات  تحويل  2-  يتم 
بمتوسط أسعار الصرف. 

الصرف  عن  الناتجة  الفروق  كافة  احتساب  3-  يتم 
كعنصر منفصل في حقوق الملكية. 

عند التوحيد، يتم تحويل فروق صرف العمالت الناشئة 
األجنبية  العمليات  في  االستثمار  صافي  تحويل  من 

والقروض إلى حقوق الملكية. 

عند استبعاد عملية أجنبية )أي استبعاد كامل حصص 
الذي  االستبعاد  أو  أجنبية  عملية  في  المجموعة 
الشركات  إحدى  على  السيطرة  فقدان  على  ينطوي 
كافة  ــإن  ف أجنبية(،  عمليٍة  تتضمن  التي  التابعة 
فيما  الملكية  حقوق  في  المتراكمة  الصرف  فــروق 
األسهم  أصحاب  إلى  العائدة  العملية  بتلك  يتعلق 
أو  األرباح  خالل  من  تصنيفها  إعادة  يتم  الشركة  في 

الخسائر.

فقدان  إلى  يــؤدي  ال  جزئي  استبعاد  إجــراء  حال  في 
المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة التي تشمل 
فروقات  في  النسبية  الحصة  فإن  أجنبية،  عمليات 
أسعار الصرف المتراكم تتم إعادتها إلى الحصص غير 

المسيطرة وال يتم احتسابها في األرباح والخسائر.

٢-٥   ممتلكات ومعدات 

التاريخية  بالتكلفة  والمعدات  الممتلكات  إظهار  يتم 
القيمة.  في  واالنخفاض  المتراكم  االستهالك  ناقصًا 
قيمة  من  تتكون  والمعدات  الممتلكات  تكلفة  إن 
الشراء مضافًا إليها المصاريف غير المباشرة المرتبكة 
الالحقة  التكاليف  إدراج  يتم  األصل.  على  باالستحواذ 
كأصل  احتسابها  أو  لألصل  الدفترية  القيمة  في 
منفصل، حسبما يكون مالئمًا، فقط عندما يكون من 
اقتصادية  فوائد  المجموعة  إلى  تتدفق  أن  المحتمل 
قياس  باإلمكان  ويكون  بالبند  مرتبطة  مستقبلية 
مصاريف  كافة  إدراج  يتم  بموثوقية.  البند  تكلفة 
عمليات التصليح والصيانة األخرى في بيان الدخل خالل 

الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

حساب  يتم  األرض.  على  استهالك  احتساب  يتم  ال 
لتوزيع  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  االستهالك 

مدى  على  المتبقية  قيمها  على  الموجودات  تكلفة 
أعمارها اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:

السنوات  نوع الموجودات  

20 مباٍن  

4 تحسينات على عقار مستأجر  

   5 – 4 أثاث وتجهيزات  

4 معدات مكاتب  

4 مركبات  

اإلنتاجية  واألعــمــار  المتبقية  القيم  مراجعة  تتم 
مالئمًا  ذلــك  يكون  عندما  وتعديلها  للموجودات 
الدفترية  القيمة  تكون  عندما  تقرير.  فترة  كل  بتاريخ 
التقديرية الممكن  الموجودات أعلى من قيمته  ألحد 
استردادها، يتم خفضها مباشرة إلى القيمة الممكن 

استردادها. 

عمليات  عن  الناتجة  والخسائر  األربـــاح  تحديد  يتم 
القيمة  مــع  العوائد  مقارنة  ــالل  خ مــن  االستبعاد 
»إيرادات أو  الدفترية لألصل، ويتم احتسابها ضمن بند 

مصاريف أخرى« في بيان الدخل الموحد. 

بالتكلفة  اإلنجاز  قيد  الرأسمالية  األعمال  إظهار  يتم 
تطويرها  يجري  التي  العقارات  وتتضمن  المنفقة 
منها،  االنتهاء  وعند  المستقبل.  في  الستخدامها 
الفئة  إلى  اإلنجاز  قيد  الرأسمالية  األعمال  تحويل  يتم 
ويتم  والــمــعــدات  الممتلكات  ضمن  لها  المالئمة 

استهالكها وفقًا لسياسة للمجموعة.

٢-٦  استثمارات عقارية 

إن العقارات التي يتم االحتفاظ بها بهدف جني عائدات 
من تأجيرها على المدى الطويل أو إضافتها إلى رأس 
المال أو كليهما، وهي غير مأهولة من قبل الشركات 
بمثابة  تصنيفها  يتم  الــمــوحــدة،  المجموعة  فــي 
أيضًا  العقارية  االستثمارات  تتضمن  استثمارات عقارية. 
لالستخدام  تطويرها  أو  تشييدها  يجري  التي  األراضي 

المستقبلي بوصفها استثمارات عقارية. 

بما  بالتكلفة  مبدئيًا  العقارية  االستثمارات  قياس  يتم 
وتكاليف  العالقة  ذات  المعامالت  تكاليف  ذلك  في 

القروض حسب االقتضاء )راجع اإليضاح 17-2(. 

بعد  العادلة  بالقيمة  العقارية  االستثمارات  إدراج  يتم 
العقارية  االستثمارات  قياس  ويتم  المبدئي،  االعتراف 
باإلمكان تحديد  إذا كان  العادلة  بالقيمة  اإلنشاء  قيد 
العقارية  االستثمارات  إن  بموثوقية.  العادلة  القيمة 
العادلة  قيمتها  تحديد  يمكن  ال  التي  اإلنشاء  قيد 
بموثوقية، والتي تتوقع المجموعة بأنه سيتم قياس 
القيمة العادلة بموثوقية عند اكتمال اإلنشاءات، يتم 
حتى  القيمة  في  االنخفاض  ناقصًا  بالتكلفة  قياسها 
تصبح القيمة العادلة قابلة للتحديد بموثوقية أو عند 

اكتمال عملية اإلنشاء – أيهما يحدث أواًل. تستند

٢-٦  استثمارات عقارية  )تابع(

ويتم  النشطة،  السوق  أسعار  إلى  العادلة  القيمة   
وموقع  طبيعة  تعكس  لكي  األمر،  لزم  إذا  تعديلها 
هذه  توفر  عــدم  حــال  وفــي  المحدد.  األصــل  وحالة 
تقييم  أساليب  المجموعة  تستخدم  المعلومات، 
نشاطًا  األقل  األسواق  في  الحالية  األسعار  مثل  بديلة 
يتم  المخصومة.  النقدية  التدفقات  توقعات  أو 
خبراء  قبل  من  المالي  المركز  بتاريخ  التقييمات  إجراء 
المهنية  والمؤهالت  الكفاءات  ذوي  من  متخصصين 
ذات الصلة ولديهم خبرة في موقع وفئة االستثمارات 
العقارية التي يجري تقييمها. ُتـشكل هذه التقييمات 
األساس للقيم الدفترية في البيانات المالية الموحدة.  

قد يكون من الصعب في بعض األحيان تحديد القيمة 
بموثوقية،  اإلنشاء  قيد  العقارية  لالستثمارات  العادلة 
وبهدف تقييم ما إذا كان يمكن تحديد القيمة العادلة 
اإلدارة  تأخذ  بموثوقية،  اإلنشاء  قيد  عقاري  الستثمار 

بعين االعتبار العوامل التالية، من بين أموٍر أخرى:  

أحكام عقد اإلنشاء.   -
مرحلة اإلنجاز.   -

-  نوع المشروع أو العقار، هل هو تقليدي )منتثر في 
السوق( أو غير تقليدي. 

مرحلة  بعد  النقدية  التدفقات  موثوقية  -  مستوى 
اإلنجاز. 

مخاطر التطوير المحددة على العقار.   -
الخبرة السابقة مع اإلنشاءات المماثلة.   -

وضع تراخيص اإلنشاء.    -
توافر التمويل.   -

الدفترية  القيمة  في  الالحقة  النفقات  رسملة  تتم 
إلى  تتدفق  أن  المرجح  من  يكون  عندما  فقط  لألصل 
مرتبطة  مستقبلية  اقتصادية  فوائد  المجموعة 
البند  تكلفة  قــيــاس  بــاإلمــكــان  ويــكــون  بالنفقات 
التصليح  عمليات  تكاليف  كافة  إدراج  يتم  بموثوقية. 
من  جزء  استبدال  حال  وفي  تكبدها.  عند  والصيانة 
االستثمار العقاري، يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية 

لذلك الجزء المستبدل.  

تعكس  ال  العقارية  لالستثمارات  العادلة  القيمة  إن 
تطوير  على  ستعمل  الــتــي  الرأسمالية  النفقات 
المنافع  أيضًا  تعكس  ال  كما  الــعــقــار،  تحسين  أو 
المستقبلية ذات العالقة من تلك النفقات المستقبلية 
في  المشاركين  أحد  إليها  سينظر  التي  تلك  بخالف 

السوٍق بعين االعتبار عند تحديد قيمة العقار. 

بيان  في  العادلة  القيم  في  بالتغييرات  االعتراف  يتم 
باالستثمارات  االعتراف  إلغاء  ويتم  الموحد،  الدخل 

العقارية عند استبعادها. 

عند قيام المجموعة باستبعاد استثماٍر عقاري بالقيمة 
مباشرة  يتم  بحتة،  تجارية  عملية  خالل  من  العادلة 
البيع  عملية  قبل  السابقة  الدفترية  القيمة  تعديل 
بيان  في  التعديل  إدراج  ويتم  المعاملة،  سعر  بحسب 
القيمة  الربح من تعديل  الموحد ضمن صافي  الدخل 

العادلة الستثماٍرات عقارية. 

 في حال شغل أحد المالكين االستثماٍر العقاري، تتم 
ومعدات  ومنشآت  ممتلكات  بمثابة  تصنيفه  إعــادة 
تكلفته  التصنيف  إعادة  بتاريخ  العادلة  قيمته  وتصبح 

ألغراض ُمـحاسبية الحقة. 

إذا أصبح بند العقار الذي يشغله المالك بمثابة استثماٍر 
فرٍق  أي  فإن  استخدامه،  طريقة  لتغير  نظرًا  عقاري 
البند  لهذا  العادلة  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  ينتج 
إعادة  طريقة  بنفس  معاملته  تتم  التحويل  بتاريخ 
 .16 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  بموجب  التقييم 
للعقار  الدفترية  القيمة  في  زيــادة  أي  احتساب  يتم 
يؤدي  الذي  المدى  إلى  الخسائر  أو  األرباح  حساب  في 
احتساب  مع  السابقة،  االنخفاض  خسارة  عكس  إلى 
والزيادة  اآلخر  الشامل  الدخل  في  متبقية  زيــادة  أي 
حقوق  ضمن  التقييم  ــادة  إع فائض  في  المباشرة 
الدفترية  القيمة  في  نقص  هناك  كان  إن  الملكية. 
اآلخر  الشامل  الدخل  في  مبدئيًا  تحميله  يتم  للعقار 
تم  التقييم  إعـــادة  فــي  فائض  أي  تحميل  مقابل 
األرباح  حساب  إلى  متبقي  نقص  وأي  مسبقًا  احتسابه 

أو الخسائر. 

في  تغيير  إلــى  العقاري  االستثمار  خضع  حــال  في 
في  البدء  طريق  عن  ذلــك  إثبات  وتــم  االســتــخــدام، 
التطوير بهدف البيع، يتم تحويل العقار إلى العقارات 
المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع. إن عملية تحديد 
بوصفها  الالحقة  المحاسبة  بهدف  العقار  تكلفة 
في  التغيير  بتاريخ  الــعــادلــة  قيمته  تمثل  مــخــزون 

االستخدام.   

 ٢-7     االنخفاض في قيمة 
الموجودات غير المالية 

غير  إنتاجي  عمر  لها  التي  الــمــوجــودات  تخضع  ال 
ويتم  لالستهالك  والشهرة،  األراضـــي  مثل  محدد، 
فحصها بشكل سنوي لتحري االنخفاض في القيمة. 
أو  لإلطفاء  تخضع  التي  الموجودات  مراجعة  تتم 
عندما  القيمة  فــي  االنخفاض  لتحري  االستهالك 
القيمة  التغيرات في الظروف إلى أن  أو  تشير األحداث 
احتساب  يتم  لالسترداد.  قابلة  تكون  ال  قد  الدفترية 
خسارة لالنخفاض في القيمة وفقًا للمبلغ الذي تتجاوز 
به القيمة الدفترية لألصل قيمته القابلة لالسترداد. إن 
لألصل  العادلة  القيمة  هي  لالسترداد  القابلة  القيمة 
االستخدام،  قيد  القيمة  أو  البيع  تكاليف  ناقصًا 
القيمة،  في  االنخفاض  تقييم  وألغراض  أعلى.  أيهما 
التي  المستويات  أدنى  لدى  الموجودات  تجميع  يتم 
بشكل  تحديدها  يمكن  نقدية  تدفقات  لها  تتوفر 
مراجعة  تتم  للنقد(.  مكونة  )وحـــدات  منفصل 
في  النخفاض  تعرضت  التي  المالية  غير  الموجودات 
القيمة  في  االنخفاض  عكس  احتمال  لتحري  قيمتها 
في  االنخفاض  خسارة  استرداد  يتم  تقرير.  كل  بتاريخ 
القيمة لألصل مباشرة في بيان الدخل الموحد، ويتم 
األصل  إطفاء  أو  استهالك  مخصص  تعديل  ذلك  بعد 
الدفترية  القيمة  لتخصيص  المستقبلية  الفترات  في 
لألصل المعدل ناقصًا قيمته المتبقية على مدى عمره 

اإلنتاجي المتبقي.  

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

٢-٨  الموجودات المالية 

التصنيف    ٢-٨-١

الفئات  في  المالية  موجوداتها  المجموعة  تصنف 
تم  الذي  الغرض  إلى  التصنيف  يستند  أدنــاه.  المبينة 
اإلدارة  تحدد  أجله.  من  المالية  الموجودات  اقتناء 

تصنيف موجوداتها المالية عند االحتساب المبدئي. 

)أ(   قروض وذمم مدينة

مالية  موجودات  هي  المدينة  والذمم  القروض  إن 
وغير  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مشتقة  غير 
بند  تحت  إدراجها  ويتم  نشطة،  سوق  في  مدرجة 
فترات  لها  التي  تلك  باستثناء  متداولة،  مــوجــودات 
الميزانية  تاريخ  بعد  شهرًا  عشر   12 عن  تزيد  استحقاق 
متداولة.  غير  كموجودات  تصنيفها  فيتم  العمومية، 
يتم إدراج القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي. يتم تصنيف 
القروض والذمم المدينة كذمم مدينة تجارية وأخرى 
ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ونقد وما في 
العمومية  الميزانية  في  و12(  و11   10 )اإليضاحات  حكمه 

الموحدة. 

)ب(   موجودات مالية متوفرة للبيع

غير  أدوات  هي  للبيع  المتوفرة  المالية  الموجودات 
مشتقة تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة 
إدراج  يتم  المالية.  للموجودات  ــرى  األخ الفئات  في 
المالية المتوفرة للبيع ضمن الموجودات  الموجودات 
اإلدارة  تعتزم  أو  االستثمار  أجل  يحن  ما  المتداولة  غير 

بيعه خالل 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير. 

٢-٨-٢   االعتراف والقياس 

الموجودات  ومبيعات  مشتريات  كافة  احتساب  يتم 
فيه  تلتزم  الذي  التاريخ  وهو  المعاملة،  بتاريخ  المالية 
االستثمارات  قياس  يتم  األصل.  بيع  أو  بشراء  الشركة 
مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة لكافة 
العادلة  بالقيمة  المدرجة  غير  المالية  الموجودات 
كافة  إدراج  يتم  والحقًا  الخسارة.  أو  الربح  خالل  من 
العادلة.  بالقيمة  للبيع  المتوفرة  المالية  الموجودات 
انقضاء  عند  المالية  بالموجودات  االعتراف  إلغاء  يتم 
الحقوق في قبض التدفقات النقدية من الموجودات 
كافة  بتحويل  المجموعة  تقوم  عندما  أو  المالية 

مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل. 

ــي الــقــيــمــة الــعــادلــة  يــتــم االعـــتـــراف بــالــتــغــيــرات ف
للموجودات المالية المتوفرة للبيع في الدخل الشامل 
الموجودات  من  األرباح  توزيعات  احتساب  ويتم  اآلخر، 
المالية المتوفرة للبيع في بيان الدخل الموحد كجزٍء 
في  المجموعة  حق  يثبت  عندما  األخرى  اإليرادات  من 

قبض الدفعات.  

٢-9    االنخفاض في قيمة 
الموجودات المالية 

)أ(    موجودات مدرجة بالتكلفة الُمـطفأة 

بتقييم  تقرير  فترة  كل  بنهاية  المجموعة  تقوم 
أو  المالي  األصل  أن  على  موضوعي  دليٍل  توفر  مدى 
المالية قد تعرضت لالنخفاض  الموجودات  مجموعة 

في القيمة. 

ال يعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية 
يتوفر  عندما  إال  القيمة  في  لالنخفاض  تعرضت  قد 
القيمة  في  االنخفاض  وقــوع  على  موضوعي  دليٍل 
نتيجة لحدٍث واحد أو أكثر يقع بعد االحتساب المبدئي 
تلك  )أو  الحدث  لذلك  ويكون  خسارة«(  )»حدث  لألصل 
المستقبلية  النقدية  التدفقات  على  أثــر  األحـــداث( 
المقدرة لألصل أو مجموعة الموجودات المالية شكل 

ممكن تقديره بموثوقية. 

قد يشمل الدليل على االنخفاض في القيمة مؤشرات 
المدينين  من  مجموعة  أو  المدينين  تعرض  على  تدل 
سداد  في  التأخر  أو  العجز  أو  كبيرة  مالية  لصعوبات 
إجــراءات  في  الدخول  أو  األصلية  المبالغ  أو  الفوائد 
إشهار إفالس أو إعادة هيكلة مالية وعند توفر بيانات 
قابل  انخفاض  وجــود  إلــى  تشير  مالحظتها  يمكن 
للقياس في التدفقات النقدية المقدرة مثل التغيرات 
المرتبطة  االقتصادية  الــظــروف  أو  المتأخرات  في 

بحاالت التخلف عن السداد. 

قياس  يتم  المدينة،  والذمم  القروض  لفئة  بالنسبة 
الدفترية  القيمة  بين  الفرق  بوصفه  الخسارة  مبلغ 
النقدية  للتدفقات  المقدرة  الحالية  والقيمة  لألصل 
غير  المستقبلية  االئتمانية  الخسائر  )باستثناء 
المتكبدة( مخصومة باستخدام طريقة معدل العائد 
الفعلي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل 
مبلغ  احتساب  ويتم  المخصص،  حساب  استخدام 

الخسارة في بيان الدخل الموحد. 

القيمة،  في  االنخفاض  خسارة  مبلغ  نقص  حال  في 
النقص  ــط  رب باإلمكان  ــان  وك الحــقــة،  فــتــٍرة  أي  فــي 
باالنخفاض  االعتراف  بعد  وقع  حدث  مع  بموضوعية 
التصنيف االئتماني للمدين(،  القيمة )مثل تحسن  في 
المعترف  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  عكس  فإن 

بها مسبقًا يتم االعتراف به في بيان الدخل الموحد. 

)ب(    موجودات مصنفة كمتوفرة للبيع 

في حال تم تصنيف سندات حقوق الملكية كمتوفرة 
القيمة  في  األجل  طويل  أو  الكبير  التراجع  فإن  للبيع، 
بمثابة  يعتبر  تكلفتها  دون  لما  المالية  لألوراق  العادلة 
دليل على تعرضها لالنخفاض في القيمة. وعند توفر 
المتوفرة  المالية  للموجودات  بالنسبة  الدليل  هذا 
قياسها  يتم  التي   – المتراكمة  الخسارة  فإن  للبيع، 
بوصفها الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة 
الحالية ناقصًا خسارة االنخفاض في القيمة على ذلك 
األصل المحتسبة سابقًا في حساب األرباح أو الخسائر 
في  واحتسابها  الملكية  حقوق  من  حذفها  يتم   –
القيمة  الموحد. إن خسائر االنخفاض في  الدخل  بيان 
أدوات  بخصوص  الموحد  الدخل  بيان  في  المحتسبة 
من  عكسها  يتم  ال  للبيع  المتوفرة  الملكية  حقوق 

خالل بيان الدخل الموحد. 

٢-١0        المحتفظ بها لغرض   
التطوير والبيع 

للبيع،  بها  كمحتفظ  المحددة  والمباني  األراضــي  إن 
المباني قيد اإلنشاء، يتم تصنيفها على  بما في ذلك 
القيمة  صافي  أو  بالتكلفة  إظهارها  ويتم  النحو  هذا 
البيعية المقدرة، أيهما أقل. تتكون تكلفة األعمال قيد 
التكاليف  من  وغيرها  اإلنشاءات  تكاليف  من  اإلنجاز 
هو  المتبقية  القيمة  صافي  إن  الصلة.  ذات  المباشرة 
ناقصًا  العادي  العمل  سياق  في  التقديري  البيع  سعر 

تكلفة اإلنجاز ومصاريف البيع

ذمم مدينة تجارية أخرى  ٢-١١

المستحقة  المبالغ  هي  التجارية  المدينة  الذمم  إن 
العمل  سياق  خالل  المباعة  البضائع  عن  العمالء  من 
المبالغ  تلك  تحصيل  المتوقع  من  كان  وإذا  العادي. 
في غضون عاٍم أو أقل )أو في دورة التشغيل العادية 
بمثابة  تصنيفها  يتم  ــول(،  أطـ كانت  إذا  للشركة 
يتم  كذلك،  األمر  يكن  لم  وإن  متداولة.  موجوداٍت 

عرضها بوصفها موجوداٍت غير متداولة. 

بالقيمة  التجارية مبدئيًا  المدينة  الذمم  يتم احتساب 
المطفأة  بالتكلفة  الحقًا  قياسها  ويتم  العادلة 
االنخفاض  مخصص  ناقصًا  العائد  طريقة  باستخدام 

في القيمة. 

الذمم  قيمة  فــي  لالنخفاض  مخصص  رصــد  يتم 
أن  التجارية عندما ينشأ دليل موضوعي على  المدينة 
المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 
المدينة.  للذمم  األصلية  للشروط  وفقًا  المستحقة 
الدفترية  القيمة  بين  الفرق  هي  المخصص  قيمة  إن 
لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 

المقدرة مخصومة باستخدام طريقة العائد. 

خــالل  ــن  م لــألصــل  الــدفــتــريــة  القيمة  خــفــض  يــتــم 
مبلغ  احتساب  ويتم  المخصص،  حساب  استخدام 
كانت  حــال  في  الموحد.  الدخل  بيان  في  الخسارة 
خفضها  يتم  لالسترداد  قابلة  غير  المدينة  الذمم 
التجارية.  المدينة  للذمم  المخصص  حساب  مقابل 
يتم  مسبقًا  المشطوبة  للمبالغ  الالحق  االسترداد  إن 

إدراجه في بيان الدخل الموحد. 

٢-١٢    النقد وما في حكمه 

الصندوق  في  النقد  حكمه  في  ومــا  النقد  يشمل 
من  وغيرها  المصارف  لــدى  الطلب  تحت  والــودائــع 
االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية 
من  صافية  أقل  أو  أشهٍر  ثالثة  تبلغ  استحقاق  بفترات 
السحوبات المصرفية على المكشوف. لقد تم إظهار 
الميزانية  في  المكشوف  على  المصرفية  السحوبات 
العمومية الموحدة ضمن القروض في بند مطلوبات 

متداولة. 

٢-١3    منافع الموظفين 

)أ(  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين من غير 
مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة 

دولة  في  العاملين  للموظفين  مخصص  رصد  يتم 
بمستحقات  المقدر  لاللتزام  المتحدة  العربية  اإلمارات 
الموظفين من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة 
الميزانية  تاريخ  حتى  قبلهم  من  المقدمة  للخدمات 

العمومية. 

األســالــيــب  بــاســتــخــدام  أيــضــًا  مخصص  رصـــد  يــتــم 
الخدمة  نهاية  مكافآت  مبلغ  لكامل  االكــتــواريــة 
بدولة  العمل  لقانون  وفقًا  للموظفين  المستحقة 
خدمتهم  فترة  عن  وذلك  المتحدة  العربية  اإلمــارات 
المخصص  عرض  يتم  العمومية.  الميزانية  تاريخ  حتى 
بوصفه  السفر  وتــذاكــر  السنوية  بــاإلجــازة  المتعلق 
مطلوب متداول، بينما يتم عرض المخصص المتعلق 
مطلوٍب  بمثابة  للموظفين  الخدمة  نهاية  بمكافآت 

غير متداول. 

)ب(  خطة المعاشات والتأمينات االجتماعية 
لدى دولة اإلمارات العربية المتحدة 

المعاشات  خــطــة  ــي  ف عــضــوًا  المجموعة  تعتبر 
والتأمينات  للمعاشات  العامة  الهيئة  تديرها  التي 
المساهمات  سداد  يتم  ذلك،  على  وبناًء  االجتماعية. 
دولة  مواطني  من  المستحقين  للموظفين  بالنسبة 
الدخل  بيان  في  وُتـــــدرج  المتحدة  العربية  ــارات  اإلمـ
الموحد، وفقًا ألحكام القانون االتحادي رقم )7( لسنة 

1999 بشأن قانون المعاشات والتأمينات االجتماعية. 

٢-١٤   دفعات مقدمة من عمالء 

بخصوص  المشترين  مــن  المقبوضة  الدفعات  إن 
الوفاء  قبل  المنجزة  الخدمات  أو  المباعة  العقارات 
بوصفها  بها  االعتراف  يتم  ــرادات  اإلي تحقق  بمعايير 
قبض  متوقعًا  كان  إذا  العمالء.  من  مقدمة  دفعات 
هذه الدفعات، من خالل تحقق اإليرادات أو االسترداد، 
بمثابة  تصنيفها  يتم  أقل،  أو  واحد  عاٍم  غضون  في 
يتم  كذلك،  األمــر  يكن  لم  وإن  متداولة.  مطلوباٍت 

عرضها بمثابة مطلوباٍت غير متداولة. 

٢-١٥   ذمم دائنة تجارية 

عن  بالسداد  التزاماٍت  هي  التجارية  الدائنة  الذمم 
في  عليها  الحصول  تم  التي  الخدمات  أو  البضائع 
من  كــان  وإذا  الموردين.  من  الــعــادي  العمل  سياق 
أو  واحد  عاٍم  غضون  في  المبالغ  تلك  سداد  المتوقع 
أقل )أو في دورة التشغيل العادية للشركة إذا كانت 
وإن  متداولة.  مطلوبات  بمثابة  تصنيفها  يتم  أطول(، 
لم يكن األمر كذلك، يتم عرضها بوصفها مطلوبات 
التجارية  الدائنة  الذمم  احتساب  يتم  متداولة.  غير 
مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة 

الُمطفأة باستخدام طريقة العائد. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 
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٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

قروض   ٢-١٦

العادلة صافية  بالقيمة  يتم احتساب القروض مبدئيًا 
من تكاليف المعاملة المتكبدة، ويتم إظهارها الحقًا 
العوائد  بن  فرق  أي  احتساب  يتم  الُمـطفأة.  بالتكلفة 
االسترداد  وقيمة  المعاملة(  تكاليف  من  )صافية 
القروض  فترة  مــدى  على  الموحد  الدخل  بيان  في 

باستخدام طريقة العائد. 

على  للحصول  المدفوعة  الــرســوم  احتساب  يتم 
القرض  معاملة  تكاليف  بوصفها  القروض  تسهيالت 
كامل  أو  بعض  سحب  المرجح  مــن  يكون  أن  ــى  إل
الرسوم  تأجيل  يتم  الحالة،  هذه  وفي  التسهيالت. 

حتى حدوث عملية السحب. 

تكاليف قروض   ١7-٢

تعود  التي  والمحددة  العامة  القروض  تكاليف  إن 
أو  مؤهلة  موجودات  على  االستحواذ  إلى  مباشرة 
تقتضي  التي  الموجودات  وهي  إنتاجها،  أو  تشييدها 
الضرورة أن تأخذ فترة كبيرة لتصبح جاهزة لالستخدام 
تكلفة  إلى  إضافتها  يتم  بيعها،  أو  منها  المقصود 
فيه  تكون  الذي  الوقت  يحين  حتى  الموجودات،  تلك 

ـًا لالستخدام أو البيع.  الموجودات جاهزة فعليِّ

االستثمار  عن  الناتجة  االستثمار  ــرادات  إليـ بالنسبة 
على  إنفاقها  يتم  ريثما  محددة  لقروٍض  المؤقت 
تكاليف  مــن  خصمها  يتم  المؤهلة  الــمــوجــودات 

القروض المؤهلة للرسملة. 

في  ــرى  األخ القروض  تكاليف  بكافة  االعــتــراف  يتم 
حساب األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها 

فيها. 

مخصصات   ٢-١٨

يتم احتساب المخصصات عندما ينشأ لدى المجموعة 
سابقة  ألحداٍث  نتيجة  حالي  ضمني  أو  قانوني  التزاٍم 
ويكون من المرجح أن يقتضي األمر خروج موارٍد تمثل 
باإلمكان  ويكون  االلتزام  لتسوية  اقتصادية  منافع 
مخصصات  احتساب  يتم  ال  بموثوقية.  المبلغ  تقدير 

بالنسبة لخسائر العمليات المستقبلية. 

فإن  المماثلة،  االلتزامات  من  عــدد  وجــود  حــال  في 
لتسوية  مــوارد  ــروج  خ ــر  األم يستدعي  أن  احتمالية 
فئة  االعــتــبــار  بعين  بــاألخــذ  تحديدها  يتم  ــزام  ــت االل
لو  حتى  مخصص  رصد  يتم  عام.  بشكٍل  االلتزامات 
مدرج  بنٍد  أي  بخصوص  الموارد  خروج  احتمالية  كانت 

في نفس فئة االلتزامات ضئيلة. 

للنفقات  الحالية  بالقيمة  المخصصات  احتساب  يتم 
المتوقع أن تكون مطلوبة لتسوية االلتزام باستخدام 
السوق  في  الحالية  التقييم  عمليات  يعكس  معدٍل 
لاللتزام.  المحددة  والمخاطر  للمال  الوقتية  للقيمة 
لمرور  نتيجة  المخصصات  في  الزيادات  احتساب  يتم 

الوقت كمصروف فائدة. 

تحقق اإليرادات   ١9-٢

تتكون اإليرادات من القيمة العادلة للثمن المقبوض أو 
المدين من بيع البضائع والخدمات خالل سياق العمل 

العادي ألنشطة المجموعة. 

باإلمكان  يكون  عندما  باإليرادات  المجموعة  تعترف 
قياس مبلغ اإليرادات بموثوقية، ويكون من المرجح أن 
تتدفق إلى المجموعة منافٍع اقتصادية ويتم استيفاء 
المجموعة  أنشطة  من  نشاٍط  لكل  محددة  معاييٍر 

على النحو المبين أدناه. 

)أ(  مبيعات العقارات 

في  العقارات  مبيعات  من  بــاإليــرادات  االعتراف  يتم 
وعوائد  المخاطر  تحويل  عند  الموحد  الدخل  بيان 
تحدث  أن  المتوقع  من  والتي  المشتري،  إلى  الملكية 
تعتبر  الملكية.  شهادة  على  المشتري  حصول  عند 
تسجيل  يتم  عندما  تحولت  قد  والعوائد  المخاطر 
سند الملكية القانوني باسم المشتري، والذي يحدث 
من  االنتهاء  بعد  فقط  العقارات  بيع  حالة  في  عادة 
وفي  ذلك،  ومع  للعقار.  الفعلي  والتسليم  اإلنشاءات 
حاالٍت معينة، قد يتم منح المشتري حق االنتفاع قبل 
تحويل  يتم  وبالتالي  القانوني،  الملكية  سند  استالم 
مثل  في  المرحلة.  تلك  في  الملكية  وعوائد  المخاطر 
هذه الحاالت، شريطة أال يكون لدى المجموعة أعمال 
إضافية كبيرة يتعين إنجازها فيما يتعلق ببيع العقار، 
إلى  االنتفاع  حق  تحويل  عند  باإليرادات  االعتراف  يتم 

المشتري. 

)ب(  إيرادات من مصادرة العقارات  

بيان  في  العقارات  مصادرة  بــإيــرادات  االعــتــراف  يتم 
بشروط  العميل  يلتزم  لم  حال  في  الموحد  الدخل 
المباعة  للعقارات  بالنسبة  وذلك  التعاقدية  السداد 
التي لم يتم االعتراف بها كإيرادات بعد. من المتوقع 
المتابعة  إجـــراءات  من  الرغم  على  ذلــك،  يحدث  أن 
التي  لإلجراءات  وفقًا  المتعثر،  العميل  مع  الصارمة 
عند  بــدبــي،  العقاري  التنظيم  مؤسسة  وضعتها 
استمرار العميل في العجز عن السداد طبقًا للشروط 

التعاقدية. 

)ج(   إيرادات العقود من األعمال الميكانيكية 
والكهربائية والصحية 

المعيار  بحسب  ــاءات  ــش اإلن عقود  تعريف  تم  لقد 
المحاسبي الدولي رقم 11، »عقود اإلنشاءات« بوصفها 

أي عقٍد يتم التفاوض فيه بخصوص تشييد األصل. 

بموثوقية،  العقد  نتيجة  تقدير  باإلمكان  يكون  عندما 
يتم  مربحًا  العقد  يكون  أن  المرجح  مــن  ويــكــون 
العقد  فترة  ــدى  م على  العقد  ــرادات  ــإي ب ــراف  ــت االع
بتكاليف  االعتراف  يتم  اإلنجاز.  مرحلة  إلى  بالرجوع 
إنجاز  مرحلة  إلى  بالرجوع  مصاريف  بوصفها  العقد 
بالتقرير.  المشمولة  الفترة  نهاية  تاريخ  في  العقد 
تكاليف  إجمالي  يتجاوز  أن  المرجح  من  يكون  عندما 
العقد إجمالي إيرادات العقد، يتم االعتراف بالخسارة 

مباشرة بوصفها مصروف. 

تحقق اإليرادات  )تابع(  ١9-٢

عندما ال يكون باإلمكان تقدير نتيجة العقد بموثوقية، 
الذي  المدى  إلى  فقط  العقد  بإيرادات  االعتراف  يتم 
يكون معه ممكنًا أن تكون تكاليف العقد المتكبدة 

قابلة لالسترداد. 

إن التغييرات في أعمال العقد والمطالبات ومدفوعات 
الحوافز يتم إدراجها في إيرادات العقد وفقًا لما تم 
االتفاق عليه مسبقًا مع العميل بحيث يمكن قياسها 

بموثوقية. 

لتحديد  اإلنجاز«  نسبة  »طريقة  المجموعة  تستخدم 
المبلغ المناسب لالعتراف في فترٍة معينة. يتم قياس 
المتكبدة  العقد  تكاليف  إلى  بالرجوع  اإلنجاز  مرحلة 
نسبة  بوصفها  بالتقرير  المشمولة  الفترة  نهاية  حتى 
حدة.  على  عقٍد  لكل  المقدرة  التكاليف  إجمالي  من 
التكاليف المتكبدة في السنة فيما يخص النشاط  إن 
تكاليف  من  استبعادها  يتم  العقد  على  المستقبلي 

العقد عند تحديد مرحلة اإلنجاز. 

ُتـعلن المجموعة، في الميزانية العمومية، عن صافي 
بمثابة  كــان  ســواء  عقد  لكل  بالنسبة  العقد  مركز 
جاوزت  حال  في  أصاًل  العقد  يعتبر  مطلوب.  أو  أصٍل 
)ناقصًا  بها  المعترف  األرباح  زائدة  المُتـكبدة  التكاليف 
فواتير.  المرحلية  الدفعات  بها(  المعترف  الخسائر 

ويكون العقد بمثابة مطلوب في حالة العكس. 

)د(   إيرادات الخدمات 

العقارات  إدارة  مثل  خدماٍت  من  الــواردة  اإليــرادات  إن 
والمرافق يتم االعتراف بها في الفترة المحاسبية التي 

يتم تقديم الخدمة فيها. 

)هـ(   إيرادات اإليجارات 

إن اإليرادات الواردة من عقود اإليجارات التشغيلية يتم 
على  الثابت  القسط  طريقة  باستخدام  بها  االعتراف 
مدى مدة اإليجار. عند قيام المجموعة بتقديم حوافز 
بالتكلفة  االعــتــراف  يتم  لعمالئها،  تشغيلي  إيــجــاٍر 
على  اإليجار  إيــرادات  من  كخصم  للحوافز  اإلجمالية 

مدى مدة العقد باستخدام طريقة القسط الثابت. 

)و(   إيرادات الفائدة 

يتم االعتراف بإيرادات الفائدة في بيان الدخل الموحد 
على أساٍس متناسب زمنيًا باستخدام طريقة العائد. 

)ز(   إيرادات توزيعات األرباح 

يتأكد  عندما  األربــاح  توزيعات  بإيرادات  االعتراف  يتم 
الحق في استالم توزيعات األرباح. 

ضريبة الدخل    ٢0-٢

أســاس  على  الحالية  الــدخــل  ضريبة  احتساب  يتم 
تطبيقها  سيتم  التي  أو  المطبقة  الضريبية  القوانين 
البلدان  الميزانية العمومية في  بتاريخ  بشكٍل جوهري 
الزميلة  والشركات  التابعة  الشركات  فيها  تدير  التي 

تلك  مــن  إيــراداتــهــا  وتــكــون  عملياتها  للمجموعة 
العمليات خاضعة للضريبة. تقوم اإلدارة بإجراء تقييم 
دوري للقرارات المتخذة بشأن العوائد الضريبية الخاصة 
المطبقة  الضريبية  األنظمة  تكون  عندما  بالعمليات 
خاضعة للتفسير، كما تقوم برصد مخصصات حسب 
سدادها  المتوقع  المبالغ  ــاس  أس على  االقتضاء 

للسلطات الضريبية. 

توزيعات أرباح    ٢-٢١

يتم احتساب توزيعات األرباح إلى مساهمي المجموعة 
في  الموحدة  المالية  البيانات  في  مطلوب  بمثابة 
قبل  من  التوزيعات  اعتماد  فيها  يتم  التي  الفترة 

مساهمي المجموعة. 

إيجارات    ٢-٢٢

بجزٍء  المؤجر  بموجبها  يحتفظ  التي  اإليــجــارات  إن 
أنها  على  ـف  ُتـصنَّ الملكية  وعوائد  مخاطر  من  كبيٍر 
المسددة  المبالغ  إدراج  يتم  تشغيلية.  إيجاٍر  عقوٍد 
بموجب عقود اإليجار التشغيلية )صافية من الحوافز 
بطريقة  الدخل  بيان  في  المؤجر(  من  المقبوضة 

القسط الثابت على مدى فترة اإليجار. 

مقاصة األدوات المالية    ٢3-٢

المالية  والمطلوبات  للموجودات  مقاصة  إجراء  يتم 
عند  العمومية  الميزانية  في  القيمة  صافي  وإدراج 
المبالغ  بمقاصة  النفاذ  واجــب  قانوني  حــٍق  وجــود 
الصافي  أساس  على  للتسوية  نية  ووجود  المحتسبة 

أو بيع األصل وتسوية المطلوب في نفس الوقت. 

3  إدارة المخاطر المالية 

عوامل المخاطر المالية    ١-3

لمجموعة  تعريضها  إلى  المجموعة  أنشطة  تؤدي 
)وتشمل  السوق  مخاطر  وهي:  المالية  المخاطر  من 
للتدفقات  الفائدة  أسعار  ومخاطر  العمالت  مخاطر 
ومخاطر  األسعار(  ومخاطر  العادلة  والقيمة  النقدية 
المجموعة  برنامج  يركز  السيولة.  ومخاطر  االئتمان 
إمكانية  عــدم  على  عامة  بصفٍة  المخاطر  إلدارة 
اآلثار  خفض  إلى  ويسعى  المالية،  األسواق  أداء  توقع 
المالي  األداء  على  المخاطر  لهذه  المحتملة  السلبية 

للمجموعة. 

المجموعة(  )خزينة  المركزية  الخزينة  إدارة  تتولى 
من  المعتمدة  السياسات  بموجب  المخاطر  إدارة 
ـيم  وُتـقِّ المجموعة  ُتـحدد  اإلدارة.  مجلس  قبل 
المخاطر المالية بتعاوٍن وثيق مع الوحدات التشغيلية 

بالمجموعة. 

٢  ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

6642
43 التقرير السنوى لديار 2013



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

عوامل المخاطر المالية  )تابع(   ١-3

)أ(  مخاطر السوق 

مخاطر العمالت  -١

المعامالت  من  األجنبية  العمالت  صرف  مخاطر  تنشأ 
والمطلوبات  والــمــوجــودات  المستقبلية  التجارية 
العمليات  في  االستثمارات  وصافي  بها  المعترف 

األجنبية. 

صرف  من  كبيرة  مخاطر  ألي  المجموعة  تتعرض  ال 
العمالت األجنبية نظرًا ألن معظم المعامالت مقّومة 
بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي أو عمالت أخرى 

مربوطة بالدوالر األمريكي.     

٢-    مخاطر األسعار 

من  األسهم  أسعار  لمخاطر  معرضة  المجموعة  إن 
المجموعة  لــدى  بها  المحتفظ  االستثمارات  خــالل 
المجموعة  تتعرض  وال  للبيع،  كمتوفرة  والمصنفة 

لمخاطر أسعار السلع. 

3-    مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية 
والقيمة العادلة 

أسعار  مخاطر  من  ضئيل  لقدر  المجموعة  تتعرض 
تحمل  التي  المصارف  لدى  الودائع  من  وتنشأ  الفائدة 
أرباح. إن الودائع المصرفية مودعة لدى مصارف تقدم 
أسعار  لمخاطر  المجموعة  تتعرض  مشجعة.  أسعاٍر 

الفائدة الناتجة عن مطلوباتها المحملة باألرباح. 

في 31 ديسمبر 2013، فيما لو كانت معدالت األرباح على 
بقاء  مع   ٪1 بنسبة  انخفضت   / ارتفعت  قد  القروض 
كافة المتغيرات ثابتة، لكانت أرباح السنة قد انخفضت 
أرباح  لكانت   :2012( درهــم   8.703.000 بواقع  ارتفعت   /
9.015.000 درهم(،  بواقع  ارتفعت   / انخفضت  السنة قد 
مصروف  ارتفاع  أو  النخفاض  رئيسية  كنتيجة  وذلك 

الفائدة على القروض المحملة بمعدالت متغيرة. 

)ب(  مخاطر االئتمان 

يتعلق  فيما  االئتمان  مخاطر  إلى  المجموعة  تتعرض 
الذمم  أســاســي  وبشكٍل  النقدية،  بموجوداتها 
التجارية والمبالغ المستحقة من أطراٍف ذات  المدينة 
مع  المجموعة  تتعامل  المصرفية.  والودائع  عالقة 
بحسب  التجارية  المدينة  الذمم  بخصوص  العمالء 
ألي  المجموعة  تتعرض  وال  المالئم،  االئتماني  التاريخ 
الودائع  تقتصر  االئتمان.  مخاطر  في  آخر  كبيٍر  تركيز 
ذات  مالية  مؤسساٍت  لدى  الودائع  على  المصرفية 

سيولة ائتمانية مرتفعـة. 

قصيرة  المصرفية  الــودائــع  التالي  الــجــدول  ُيـحلل 
وكالة  تقييم  بحسب  حكمه  في  وما  والنقد  األجل 
التصنيف في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير استنادًا 
للعالقات  بالنسبة  يقابلها  ما  أو  موديز  تصنيفات  إلى 

المصرفية األساسية:

أطراف مقابلة بتصنيف ائتماني خارجي )تصنيف 
موديز(

٢0١٢  ٢0١3  

ألف درهم ألف درهم   

24  24  A1

1,333  1,817  A2

299  275  Ba3

98,672  410,571  Baa1

                102,801  134,291  *

        ٢03,١٢9  ٥٤٦,97٨  

 102.801.000  :2012( درهم   134.291.000 بقيمة  أرصدة  تمثل   *
تصنيف  بــدون  مــصــارف  ــدى  ل بها  محتفظ  درهـــم( 
ائتماني رسمي. ومع ذلك، ترى اإلدارة أن تلك المصارف 
تعتبر مؤسسات مالية ذات جودة ائتمانية مرتفعة وال 
تتوقع أي عجز عن السداد من تلك المؤسسات المالية

ُيستثني من الجدول المذكور أعاله نقد في الصندوق 
بقيمة 846.000 درهم )2012: 526.000 درهم(. 

3   إدارة المخاطر المالية )تابع( 

عوامل المخاطر المالية  )تابع(   ١-3

)ج(  مخاطر السيولة 

بعين  تأخذ  التي  النقدية  التدفقات  توقعات  باستخدام  التمويل  نقص  في  المتمثلة  مخاطرها  المجموعة  تراقب 
االعتبار فترة االستحقاق لكٍل من استثماراتها وموجوداتها المالية )على سبيل المثال الذمم المدينة والموجودات 

المالية األخرى( والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات. 

التسهيالت  استخدام  خالل  من  ومرونته  التمويل  استمرارية  بين  بتوازٍن  االحتفاظ  في  المجموعة  هدف  يتمثل 
المصرفية، وتعمل المجموعة على إدارة مخاطر السيولة الخاصة بها من خالل المحافظة على االحتياطيات الكافية 
والتسهيالت المصرفية، وذلك عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومطابقة تواريخ 
مجموعات  إلى  للمجموعة  المالية  المطلوبات  أدناه  الجدول  ُيـحلل  المالية.  والمطلوبات  الموجودات  استحقاق 
إن  التعاقدي.  االستحقاق  تاريخ  إلى  العمومية  الميزانية  بتاريخ  المتبقية  الفترة  إلى  استنادًا  الصلة  ذات  االستحقاق 

المبالغ المعروضة في الجدول تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة. 

 

في غضون 
سنة واحدة

ألف درهم

من سنتين إلى 
خمس سنوات

ألف درهم

أكثر من 
خمس سنوات 

ألف درهم 
في 3١ ديسمبر ٢0١3

313,490378,54049,542تسهيالت تمويل إسالمي 

24,034100,30919,008قروض أخرى 
--772,947ذمم دائنة تجارية وأخرى 

-51,6196,470محتجزات دائنة 
--15,657مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ١,١77,7٤7٤٨٥,3١9٦٨,٥٥0

في 3١ ديسمبر ٢0١٢

321,309421,91465,283تسهيالت تمويل إسالمي 

-130,8441,971قروض أخرى 

--801,598ذمم دائنة تجارية وأخرى 

-79,30820,383محتجزات دائنة 
--15,657مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

 ١,3٤٨,7١٦٤٤٤,٢٦٨٦٥,٢٨3

٢-3   إدارة مخاطر رأس المال 

التجاري  العمل  في  االستمرارية  على  المجموعة  قدرة  حماية  في  المال  رأس  إدارة  عند  المجموعة  أهداف  تتمثل 
قوي  رأسمالي  هيكل  على  والمحافظة  اآلخرين  المصلحة  ألصحاب  والفوائد  المساهمين  عوائد  تعظيم  بهدف 

لخفض تكلفة رأس المال. 

وبهدف المحافظة على هيكل رأس المال أو تعديله، فقد تقوم المجموعة بتعديل مبلغ توزيعات األرباح المدفوعة 
للمساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة أو بيع موجودات لخفض الدين. 

وبالتوافق مع الشركات األخرى العاملة في نفس القطاع، ُتـراقب المجموعة رأس المال على أساس نسبة كفاية  
الدين  صافي  احتساب  يتم  المال.  رأس  إجمالي  على  الدين  صافي  بقسمة  النسبة  هذه  احتساب  يتم  المال.  رأس 
بوصفه القروض )بما في ذلك »القروض المتداولة وغير المتداولة« كما هو موضح في الميزانية العمومية الموحدة( 
الميزانية  في  موضح  هو  كما  الملكية«  »حقوق  بوصفه  المال  رأس  احتساب  يتم  حكمه.  في  وما  النقد  ناقصًا 

العمومية زائدًا صافي الدين. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

3   إدارة المخاطر المالية )تابع( 

6644
45 التقرير السنوى لديار 2013



3   إدارة المخاطر المالية )تابع( 

٢-3   إدارة مخاطر رأس المال )تابع(

كانت نسبة كفاية رأس المال في 31 ديسمبر كالتالي:

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

826,389887,450مجموع القروض )إيضاح 15(

)203,655()547,825(ناقصًا: األرصدة النقدية والمصرفية )إيضاح 12(

278,564683,795صافي الدين 

4,086,8913,904,861مجموع حقوق الملكية 

4,365,4554,588,656مجموع رأس المال 

15٪6٪نسبة كفاية رأس المال 

3-3   تقدير القيمة العادلة 

ُيـحلل الجدول التالي األدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة بحسب طريقة التقييم. لقد تم تحديد المستويات 
المختلفة على النحو التالي: 

األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول(.   -

بالنسبة  مالحظتها  يمكن  والتي  األول  المستوى  ضمن  المدرجة  المعلنة  األسعار  بخالف  األخرى  -  المعطيات 
األسعار(  من  )المستمدة  مباشر  غير  أو  )األسعار(  مباشر  بشكٍل  ذلك  كان  سواء  المطلوبات  أو  للموجودات 

)المستوى الثاني(. 

غير  )معطيات  بالمالحظة  جديرة  سوق  بيانات  إلى  تستند  ال  التي  والمطلوبات  بالموجودات  الخاصة  -  المعطيات 
جديرة بالمالحظة( )المستوى الثالث(. 

أي  هناك  كانت  إذا  ما  المجموعة  تحدد  متكرر،  أساس  على  العادلة  بالقيمة  المحتسبة  المالية  لألدوات  بالنسبة 
تحويالت بين المستويات المختلفة من خالل إعادة تقييم التصنيف بناًء على المعطيات األقل توفرًا في المستويات 

والتي تعتبر هامة بالنسبة لعملية قياس القيمة العادلة ككل بنهاية كل فترة تقرير.

يمثل الجدول التالي الموجودات الخاصة بالمجموعة التي تم قياسها بالقيمة العادلة: 

 
المستوى األول

ألف درهم
المستوى الثاني

ألف درهم
المستوى الثالث

ألف درهم
المجموع

ألف درهم 

كما في 3١ ديسمبر ٢0١3
25.38125.381--موجودات مالية متوفرة للبيع 

   كما في 3١ ديسمبر ٢0١٢ 
20.51720.517--موجودات مالية متوفرة للبيع 

أن تقارب  المفترض  التجارية من  المدينة والدائنة  الذمم  الدفترية ناقصًا مخصص االنخفاض في قيمة  القيمة  إن 
العادلة  القيمة  تقدير  يتم  اإلفصاح،  وألغراض  األجل.  قصيرة  التجارية  المدينة  الذمم  لطبيعة  نظرًا  العادلة  قيمها 
السوق  في  للربح  الحالي  بالمعدل  المستقبلية  التعاقدية  النقدية  التدفقات  خصم  طريق  عن  المالية  للمطلوبات 

المتوفر للمجموعة بالنسبة لألدوات المالية المماثلة. تقارب الذمم المدينة والدائنة األخرى قيمها العادلة. 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

٤   التقديرات واآلراء المحاسبية الهامة 

التوقعات  فيها  بما  األخرى،  والعوامل  السابقة  الخبرة  إلى  استنادًا  متواصٍل  بشكٍل  واآلراء  التقديرات  تقييم  يتم 
الخاصة باألحداث المستقبلية التي ُيـتوقع أن تكون معقولة بموجب الظروف المتوفرة. 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   ٤-١

المحاسبية  التقديرات  تتوافق  أن  النادر  ومن  بالمستقبل.  تتعلق  وافتراضاٍت  تقديراٍت  إعداد  على  المجموعة  تعمل 
في  كبيرة  مخاطٍر  لها  التي  واالفتراضات  التقديرات  إن  الصلة.  ذات  الفعلية  النتائج  مع  طبيعتها  بحكم  الناتجة 
القادمة  المالية  الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة  القيم  التسبب بإحداث تعديٍل جوهري على 

يتم توضيحها أدناه. 

)أ(   تقييم االستثمارات العقارية 

الدخل  بيان  العادلة في  القيمة  بالتغيرات في  االعتراف  العادلة مع  بالقيمة  العقارية  المجموعة استثماراتها  ُتـدرج 
في  كما  العقارية  لالستثمارات  العادلة  القيمة  لتحديد  مستقلين  تقييم  بخبراء  المجموعة  استعانت   الموحد. 

31 ديسمبر 2013. 

)ب(     استرداد استثمار في مشروع مشترك

إن استرداد استثمار في مشروع مشترك يعتبر من المجاالت التي تنطوي على أحكام هامة من اإلدارة حيث تتطلب 
إجراء تقييم حول ما إذا كان من الممكن أن يتم دعم القيمة الدفترية للموجودات بالقيمة العادلة لالستثمارات 

العقارية والعقارات المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع في المشروع المشترك.

النقدية  التدفقات  نموذج  إلى  يستند  تقييم  أسلوب  اإلدارة  استخدمت  اإلنشاء،  قيد  العقارية  لالستثمارات  بالنسبة 
المخفضة نظرًا لغياب المعطيات المماثلة في السوق بسبب طبيعة العقارات. وفي سبيل احتساب صافي القيمة 
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية، يقتضي األمر وضع افتراضات معينة فيما يتعلق بعمليات مراجعة االنخفاض 
النقدية عند تحديد  للتدفقات  إعداد توقعاتها  اإلدارة في  إليها  التي استندت  الرئيسية  االفتراضات  إن  القيمة.  في 

القيمة المستردة من الموجودات هي كالتالي:

المجموعة مع عالوة مخاطر  المال لدى  رأس  لتكلفة  المرجح  المتوسط  10.6٪ على أساس  بنسبة  -  معدل خصم 
تعكس المخاطر النسبية الكامنة في األسواق التي تعمل فيها الشركات.

معدل نمو بنسبة 3.3٪ على أساس التقييم المتحفظ لمعدل النمو على المدى الطويل.  -

أما بالنسبة للعقارات المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع في المشروع المشترك، تقوم اإلدارة بتقييم االنخفاض 
إن  الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد.  القيمة  أن  إلى  الظروف  التغيرات في  أو  القيمة عندما تشير األحداث  في 
أو  أرباح  أي  جني  عدم  على  الدليل  تشمل  القيمة  في  لالنخفاض  تقييم  إجراء  تستدعي  قد  التي  الهامة  العوامل 

تدفقات نقدية مستقبلية من األصل ذي الصلة.    

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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ممتلكات ومعدات   ٥

 

أراضي
و مباني

ألف درهم

تحسينات على 
عقار مستأجر

ألف درهم

أثاث 
وتجهيزات 
ألف درهم 

معدات 
مكتبية

ألف درهم
مركبات

ألف درهم
المجموع 

ألف درهم
التكلفة

37,0983817,31125,5492,29272,631في 1 يناير 2012

460-35188-237إضافات 
)3,612()1,614()989()1,009(--استبعادات  

37,3553816,33724,74867869,479في 31 ديسمبر 2012

4,027-157523-3,347إضافات 

7603,2522,6161,3527,286)694(تعديالت

)103(-)43()60(--استبعادات 
)23,340()1,237()8,133()2,656()427()10,887(استبعاد شركة تابعة

29,1017147,03019,71179357,349في 31 ديسمبر 2013

االستهالك

3,0733816,67018,9081,93830,970في 1 يناير 2012

5333,6282776,399-1,961المحّمل للسنة 
)3,440()1,569()980()891(--استبعادات 

5,0343816,31221,55664633,929في 31 ديسمبر 2012

611,761503,479-1,607المحّمل للسنة 

6563,2432,5591,3347,286)506(تعديالت

)100(-)41()59(--استبعادات 
)14,351()1,237()7,786()2,655()427()2,246(استبعاد شركة تابعة

3,8896106,90218,04979330,243في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة الدفترية 
253,1923235,550-32,301 في 3١ ديسمبر ٢0١٢

صافي القيمة الدفترية  
27,106-25,2121041281,662في 3١ ديسمبر ٢0١3

إن المباني التي تبلغ قيمتها الدفترية 21.946.464 درهم )2012: 24.528.000 درهم( مرهونة بموجب التزامات تمويل إسالمي )إيضاح 15(.

تم إدراج مخصص استهالك بقيمة 3.479 درهم )2012: 5.933 درهم( وبقيمة ال شئ )2012: 466 درهم( ضمن مصاريف عمومية وإدارية )إيضاح 
23( وتكاليف مباشرة، على التوالي.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

استثمارات عقارية    ٦

 

اإلمارات 
العربية المتحدة
وحدات مكتبية 

وتجارية
ألف درهم

اإلمارات 
العربية المتحدة

أراضي
ألف درهم 

الواليات 
المتحدة

 األمريكية
أراضي

ألف درهم

٢0١3
المجموع 

ألف درهم

٢0١٢
المجموع 

ألف درهم

3٢٢تسلسل القيمة العادلة

56,69863,72095,498215,916202,450القيمة العادلة في 1 يناير

136825--136إضافات
صافي الربح من تعديالت القيمة 

11,73028,3169,42349,46912,641العادلة الستثمارات عقارية

68,56492,036104,921265,521215,916القيمة العادلة في 31 ديسمبر 

تحتسب االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة وتصنف ضمن مستوى تسلسل القيمة العادلة بناًء على أقل  مستوى  في المعطيات التي 
تعتبر هامة بالنسبة لعملية قياس القيمة العادلة ككل. لقد تم تحديد المستويات المختلفة كالتالي:

•  األسعار المعلنة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة )المستوى األول(. 

•  المعطيات األخرى بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول والتي يمكن مالحظتها بالنسبة للموجودات أو المطلوبات سواء 
كان ذلك بشكٍل مباشر )األسعار( أو غير مباشر )المستمدة من األسعار( )المستوى الثاني(. 

•  المعطيات الخاصة بالموجودات والمطلوبات التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة )معطيات غير جديرة بالمالحظة( )المستوى 
الثالث(. 

تنص سياسة المجموعة على احتساب عمليات التحويل بين مستويات القيمة العادلة اعتبارًا من تاريخ الحدث أو التغير في الظروف التي أدت 
إلى التحويل.

في 31 ديسمبر 2013، لم تكن لدى المجموعة أي التزامات تعاقدية عاملة بالنسبة ألعمال التصليح والصيانة المستقبلية.

تشمل المصاريف التشغيلية المباشرة المدرجة في بيان الدخل الموحد مبلغ 146.000 درهم )2012: 763.000 درهم(، بينما تشمل إيرادات اإليجار 
المدرجة في بيان الدخل الموحد مبلغ 4.770.000 درهم )2012: 4.332.000 درهم( من االستثمارات العقارية.

القروض المصرفية مضمونة باستثمارات عقارية بقيمة 158.500.000 درهم )2012: 158.500.000 درهم( )إيضاح 15(.   

عمليات التقييم

تم تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة في 31 ديسمبر 2013 من قبل خبراء تقييم مستقلين ومؤهلين ممن يتمتعون بمؤهالت مهنية 
معتمدة ولديهم خبرات سابقة في مواقع وقطاعات االستثمارات العقارية الخاضعة للتقييم. بالنسبة لجميع االستثمارات العقارية، فإن 
استخدامها الحالي يمثل أفضل وأقصى استخدام لها. يوجد لدى قسم المالية في المجموعة فريق عمل مختص بمراجعة أعمال التقييم 
المنجزة من قبل خبراء التقييم ألغراض إعداد التقارير المالية. يتبع فريق العمل المدير المالي مباشرة. يتم إجراء مناقشات حول العمليات 

التقييمية بين كل من المدير المالي وفريق التقييم والخبراء المستقلين مرة واحدة على األقل كل ستة أشهر.

بنهاية كل سنة مالية، يقوم قسم المالية بما يلي:
يتأكد من جميع المعلومات الرئيسية في تقرير التقييم المستقل.  -

يقّيم حركات التقييم العقاري بمقارنتها مع تقرير التقييم للسنة السابقة.  -
يجري مناقشات مع الخبراء المستقلين.  -

فيما يلي اإلفصاحات المتعلقة بقياسات القيمة العادلة باستخدام المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة )المستوى الثالث(:

حساسية تقديرات اإلدارة

التقديرالتقييمالقطاع البلد
متوسط 
األسعار

أقل تأثير
ألف درهم

أعلى تأثير
ألف درهم

اإلمارات 
العربية 

المتحدة

وحدات 
مكتبية

 وتجارية

رسملة 
اإليرادات

القيمة اإليجارية 
المقدرة

من 70 درهم
 إلى 140 درهم للقدم 

667)704(المربع سنويًا

)7,634(89,774٪معدل الرسملة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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أساليب التقييم التي استندت إليها اإلدارة في تقدير القيمة العادلة:

على  بناًء  اإليرادات  رسملة  طريقة  باستخدام  القيمة  تحديد  تم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  والتجارية  المكتبية  للوحدات  بالنسبة 
المعطيات الهامة التالية غير الجديرة بالمالحظة:

القيمة اإليجارية المقدرة )للقدم المربع سنويًا(  بناًء على موقع العقارات ونوعها وأهميتها الفعلية إلى جانب أحكام عقد اإليجار أو العقود 
األخرى أو الدليل الخارجي مثل إيجار المثل للعقارات المشابهة.

معدل الرسملة  يعكس تقييمات السوق الحالية لحالة عدم اليقين من مبالغ وتوقيتات التدفقات النقدية.

مقارنة  أسلوب  باستخدام  القيمة  تحديد  تم  األمريكية،  المتحدة  والواليات  المتحدة  العربية  اإلمــارات  دولة  في  األراضي  لقطع  بالنسبة 
المبيعات. يؤخذ باالعتبار عند تقييم العقارات بهذا األسلوب العقارات المماثلة في المناطق المجاورة. يتم تعديل هذه التقييمات بالفروق 

في الخواص الرئيسية مثل مساحة األرض. إن المعطيات األكثر أهمية في هذا األسلوب هي سعر القدم المربع.  

استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة   7

المجموعشركات زميلةمشاريع مشتركة

 

٢0١3
ألف درهم

٢0١٢
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

٢0١٢
ألف درهم

٢0١3
ألف درهم

٢0١٢
ألف درهم

889,320892,893273,828277,2051,163,1481,170,098في 1 يناير

)7,683()14,244(834623)8,306()15,078(حصة الربح / )الخسارة(

4,733---4,733-الحصة في الدخل الشامل اآلخر

)4,000(-)4,000(-- -تخفيض رأس المال
-)189,342(--- )189,342(استبعاد استثمار

684,900889,320274,662273,828959,5621,163,148في 31 ديسمبر

استثمارات في شركات زميلة

كان لدى المجموعة حصة بنسبة 22.72٪ في شركة سوليدير انترناشونال الزوراء لالستثمارات في األسهم إنك )»الزوراء«(  وهي شركة مسجلة 
في جزر كايمان. إن الشركة الزميلة هي شركة قابضة تستثمر في الشركات التي تعمل في مجال التطوير العقاري. 

كان لدى المجموعة حصة بنسبة 40٪ في شركة الندمارك العقارية ذ.م.م )»الندمارك العقارية«(، وهي شركة مسجلة في اإلمارات العربية 
المتحدة وتعمل في مجال الوساطة العقارية. 

فيما يلي المعلومات المالية الخاصة بحصة المجموعة في شركاتها الزميلة: 

 االسم

نسبة الحصة 
المحتفظ بها 

%
الموجودات

ألف درهم
المطلوبات
ألف درهم

اإليرادات
ألف درهم

صافي الربح / 
)الخسارة(
ألف درهم

في 3١ ديسمبر ٢0١3

1,958952)50,549(22.72256,201الزوراء 
)118(-)181(40198الندمارك العقارية 

 256,339)50,730(1,958834

3١ ديسمبر ٢0١٢

2,5961,400)50,398(22.72255,469الزوراء 
)777(660)287(40698الندمارك العقارية* 

256,167)50,685(3,256623

* خالل عام 2013 جاوزت حصة المجموعة في الخسائر المتراكمة للشركة الزميلة القيمة الدفترية لالستثمار، ولذلك لم يتم احتساب خسائر 
أخرى.

بلغت حصة المجموعة في التزامات الشركات الزميلة 7.429.000 درهم )2012: 11.986.000 درهم(. 

استثمارات عقارية  )تابع( استثمارات في مشاريع مشتركة وشركات زميلة )تابع(٦   7

استثمارات في مشاريع مشتركة 

حصة  التالية  المبالغ  تمثل  العقاري.  التطوير  قطاع  في  تعمل  التي  التالية  المشتركة  المشاريع  في   ٪50 بنسبة  حصة  المجموعة  تملك 
المجموعة بنسبة 50٪ في الموجودات والمطلوبات واإليرادات ونتائج عمليات المشاريع المشتركة. كما تشتمل أيضًا على تعديالت التوحيد 
على مستوى المجموعة لضمان اتساق السياسات المحاسبية. يتم بيان هذه المبالغ في الميزانية العمومية الموحدة وبيان الدخل الموحد 

للمجموعة:

 االسم

نسبة الحصة 
المحتفظ بها 

 %

بلد  
التأسيس

ألف درهم

موجودات 
غير متداولة

ألف درهم

موجودات 
متداولة

ألف درهم

مطلوبات 
غير متداولة

ألف درهم

مطلوبات 
متداولة

ألف درهم

صافي الربح / 
)الخسارة(
ألف درهم

3١ ديسمبر ٢0١3

50أراضي للتطوير )ش.ذ.م.م( 

اإلمارات 
العربية 

)15,078(366,097577,1083,503187,220المتحدة

شركة دبي الدولية للتطوير 
50)ذ.م.م( )*(

اإلمارات 
العربية 

---150-المتحدة

366,097577,2583,503187,220)15,078(
3١ ديسمبر ٢0١٢

50أراضي للتطوير )ش.ذ.م.م( 

اإلمارات 
العربية 

)1,528(878,11135,2886,575509,317المتحدة

أالركو جايريمنكول 
غيليستريم أنونيم 

)6,778(1,590-13,38679,489تركيا50)»أالركو ديار(

شركة دبي الدولية للتطوير 
50)ش.ذ.م.م( )*(

اإلمارات 
العربية 

---150-المتحدة

891,497114,9276,575510,907)8,306(

إن حصة المجموعة النسبية في التزامات المشاريع المشتركة هي بقيمة 289.617.000 درهم )2012: 292.659.000 درهم(. 

)*( لم يبدأ هذا المشروع المشترك تنفيذ عملياته التجارية.  

بتاريخ 3 أكتوبر 2013، قامت الشركة بتوقيع اتفاقية بيع وشراء أسهم للتخارج من المشروع المشترك، أالركو ديار، من خالل بيع حصتها إلى 
الشريك اآلخر في المشروع المشترك. وعليه، فقد قامت الشركة في 31 ديسمبر 2013 ببيع حصتها البالغة 50٪ في أالركو ديار بعد الحصول 

على موافقة إدارة ومجلس إدارة المجموعة.

فيما يلي صافي موجودات أالركو ديار في 31 ديسمبر 2013 وصافي الخسارة من االستبعاد:

 
3١ ديسمبر ٢0١3

ألف درهم

378,689مجموع الموجودات
)5(مجموع المطلوبات
378,684صافي الموجودات

189,342حصة 50٪ من صافي الموجودات
135,706مقابل البيع

)53,636(خسارة من االستبعاد قبل تعديل إعادة التصنيف

إعادة تصنيف خسائر تحويل العمالت المتراكمة من الدخل الشامل اآلخر  
)22,649(من استبعاد مشروع مشترك

)76,285(صافي الخسارة من االستبعاد

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

120.51719.507 يناير 

4.8641.010التغيير في القيمة العادلة 

 25.38120.517

 تم إدراج ربح من التقييم العادل بقيمة 4.864.000 درهم )2012: 1.010.000 درهم( في بيان الدخل الشامل الموحد. 

عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع   9

عقارات محتفظ 
بها للبيع

ألف درهم

عقارات قيد 
اإلنشاء

ألف درهم

أراضي محتفظ بها 
للتطوير مستقباًل

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

1669.2991.237.408240.0002.146.707 يناير 2012

145.544-145.544-إضافات

)145.173(--)145.173( مخصص االنخفاض في القيمة  )إيضاح 21(

78.004-46.34431.660عكس االنخفاض في القيمة )إيضاح 21(

1.619-1.619-تكاليف اقتراض مرسملة )إيضاح 25( 

--)482.165(482.165تحويالت  

)256.423( --)256.423(مبيعات )إيضاح 21( 

31796,212934,066240,0001,970,278 ديسمبر 2012 

94,5134,39698,909-إضافات

)70,916(-)14,050()56,866( مخصص االنخفاض في القيمة  )إيضاح 21(

175,497-175,150347عكس االنخفاض في القيمة )إيضاح 21(

398-398-تكاليف اقتراض مرسملة )إيضاح 25( 

--)754,117(754,117تحويالت 

)503,204(--)503,204(مبيعات )إيضاح 21(

311,165,409261,157244,3961,670,962 ديسمبر 2013 

انخفاض  صافي  إلى  أدى  والبيع  التطوير  لغرض  بها  المحتفظ  للعقارات  البيعية  القيمة  صافي  بخصوص  اإلدارة  أجرته  الذي  التقييم  إن 
معكوس بقيمة 104.581.000 درهم )2012: 67.169.000 درهم( محّمل إلى بيان الدخل الموحد تحت بند »تكاليف مباشرة« )إيضاح 21(. 

المتبقي أقل من القيمة السوقية الحالية  المبلغ المدين  الملتزم به إذا كان  البيع  البيعية على أساس سعر  لقد تم تحديد صافي القيمة 
االعتبار  تأخذ بعين  البيعية  القيمة  المحجوزة، فإن صافي  السكنية غير  للوحدات  وبالنسبة  العمالء.  المحجوزة من قبل  السكنية  للوحدات 

أسعار السوق الحالية. 

إسـالمي  تمـويل  التزامات  بموجب  درهـم(   277.995.000  :2012( درهم   282.997.000 دفترية  قيمة  بإجمالي  أرض  وقطعة  المباني  أحد  رهن  تم 
)إيضاح 15(. 

موجودات مالية متوفرة للبيع    ٨

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

209,828205,404ذمم مدينة تجارية 
)151,339()125,047(ناقصًا: مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية 

 84,78154,065

19,129-محتجزات مدينة 
)7,875(-ناقصًا: مخصص االنخفاض في قيمة المحتجزات المدينة 

 -11,254

187,510187,510دفعات مقدمة لشراء عقارات 

)187,510()187,510(ناقصًا: مخصص لالنخفاض في قيمة ذمم مدينة أخرى 

53,592117,900مبلغ مدين من إلغاء اتفاقية شراء 

1,7019,516دفعات مقدمة لمقاولين 

33,91020,371دفعات مقدمة لموردين 

6,5123,202مبالغ مدفوعة مقدمًا وذمم مدينة أخرى 
9,5634,275مدينون آخرون 

105,278155,264
190,059220,583

)217,010()145,719(ناقصا: الجزء المتداول
44,3403,573الجزء غير المتداول 

 المبالغ المستحقة من عمالء عن أعمال عقود تحليلها كما يلي:

129.914-تكاليف عقود متكبدة وأرباح معترف بها 
)124.247(-ناقصًا: دفعات مرحلية

-)5.667(

تم تحليلها بوصفها:
)5.667(-مبالغ مستحقة إلى عمالء عن أعمال عقود )إيضاح 17(

--مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود 

عاملة  درهم(   39.269.000  :2012( درهم   57.241.000 بقيمة  تجارية  مدينة  ذمم  هناك  كانت   ،2013 ديسمبر   31 في  كما 
بالكامل. 

كما في 31 ديسمبر 2013، كانت هناك ذمم مدينة تجارية بقيمة 27.540.000 درهم )2012: 14.796.000 درهم( تأخر سدادها 
ليس  الذين  المستقلين  العمالء  من  بعدد  المدينة  الذمم  تلك  تتعلق  قيمتها.  في  لالنخفاض  تتعرض  لم  لكنها 

لديهم تاريخ حديث في العجز عن السداد. إن تحليل أعمار هذه الذمم المدينة التجارية هو على النحو التالي: 

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

7.6663.150حتى 3 أشهر 
19.87411.646أكثر من 3 أشهر 

 27.54014.796

كما في 31 ديسمبر 2013، كانت هناك ذمم مدينة تجارية بقيمة 125.047.000 درهم )2012: 151.339.000 درهم( تعرضت 
لالنخفاض في قيمتها وتم رصد مخصص كامل لها. تتعلق تلك الذمم المدينة التجارية التي تعرضت لالنخفاض 
في قيمتها بشكٍل فردي بالعمالء الذين يعانون من ظروف اقتصادية حرجة. إن تحليل أعمار هذه الذمم المدينة 

التجارية هو على النحو التالي:

ذمم مدينة تجارية وأخرى   ١0

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

ذمم مدينة تجارية وأخرى )تابع(  ١0

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

125.047151.339أكثر من 6 أشهر 

فيما يلي الحركات في المخصص الذي رصدته المجموعة بالنسبة للذمم المدينة التجارية: 

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

151.339150.803في 1 يناير 
2.7163.163مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية )إيضاح 23(

)2.627()2.716(ذمم مدينة مشطوبة خالل السنة لعدم قابلية تحصيلها
-)26.192(عكس مخصص استبعاد شركة تابعة

125.047151.339في 31 ديسمبر 

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل القيمة العادلة لكل فئة من الذمم المدينة المذكورة 
أعاله. تحتفظ المجموعة بسندات ملكية للموجودات المبيعة أو شيكات مؤجلة كضمان.  

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  ١١

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين وكبار أفراد اإلدارة والشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 
وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطر عليها المساهمون الرئيسيون أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل مباشر 

أو غير مباشر أو التي يمارسون عليها نفوذًا إداريًا فعااًل. 

)أ(    معامالت مع األطراف ذات العالقة

االعتيادي  العمل  سياق  خالل  العالقة  ذات  األطراف  مع  التالية  الهامة  المعامالت  السنة  خالل  المجموعة  أبرمت 
باألسعار والشروط المعتمدة من إدارة المجموعة. 

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

مساهم رئيسي 
1831.547إيرادات أخرى من العمليات / إيرادات تمويل 

)ب(   مكافآت كبار أفراد اإلدارة 

تعويضات كبار أفراد اإلدارة 

23.39022.868رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

556942منافع إنهاء الخدمة والتقاعد
870653أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

24.81624.463

)ج(   المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة تشمل ما يلي:   

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

   متداولة 
136.326138.322مبالغ مستحقة  من مشاريع مشتركة 

2.497.3472.497.265مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة 

 2.633.6732.635.587

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  ١١

يتضمن النقد وما في حكمه وديعة ثابتة تبلغ قيمتها 135.000.000 درهم )31 ديسمبر 2012: 40.000.000 درهم( مودعة لدى 
بنك دبي اإلسالمي، أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة.  

 :2012( درهم   337.806.000 اإلسالمي  دبي  بنك  من  للشركة  المصرفية  القروض  قيمة  بلغت  ديسمبر2013،   31 بتاريخ 
377.739.000 درهم(. 

تبلغ  دفترية  بقيمة  عقارات  ببيع  تقضي  عالقة  ذي  طرف  مع  وشــراء  بيع  اتفاقية  الشركة  أبرمت   ،2010 عام  في 
1.337.846.000 درهم وحقوق لشراء قطع أراضي بقيمة 899.589.000 درهم. 

فيما يلي أهم شروط وأحكام هذه المعاملة:

يستحق قبض مقابل البيع في 1 يونيو 2016 أو قبل ذلك.  -1

2-   يمكن تسوية مقابل البيع نقدًا أو عينًا أو كالهما حسب تقدير المشتري. إذا كانت التسوية عينية، فإن القيمة 
العادلة للموجودات المحولة سيتم تحديدها بواسطة خبير تقييم مستقل، على أن يتم اختيار هذا الخبير 

من قبل البائع والمشتري. 

يبقى لدى المجموعة االلتزام بشأن باقي ثمن شراء األراضي المحتفظ بها لغرض التطوير.  -3

تم تخفيض مقابل البيع بواقع 730 مليون درهم بعد إجراء التعديالت على االتفاقية األصلية وذلك نتيجة اللتزام 
المشتري بسداد هذا الرصيد عند طلبه، سواًء نقدًا أو عينًا، أو بكليهما. 

بسعر  معينة  أراضي  قطع  لشراء  العالقة  ذي  الطرف  مع  مفاوضات  في  المجموعة  دخلت  السنة،  لنهاية  الحقًا 
تقديري 361 مليون درهم، كتسوية جزئية للرصيد المدين القائم. تتوقع اإلدارة أن يتم سداد الرصيد المدين خالل 

عام 2014.

)د(  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة تشمل ما يلي:

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

متداولة 

1.6052.347مبالغ مستحقة لمساهم رئيسي 

14.05212.299مبالغ مستحقة لمشاريع مشتركة

15.65714.646

أرصدة نقدية ومصرفية    ١٢

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

280.84160.443أرصدة نقدية ومصرفية بما في ذلك الودائع تحت الطلب 

266.138142.686ودائع ثابتة قصيرة األجل 

846526نقد في الصندوق 

547.825203.655

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

أرصدة نقدية ومصرفية  )تابع(  ١٢

إلغراض بيان التدفقات النقدية الموحد يشمل النقد وما في حكمه ما يلي: 

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

547,825203,655األرصدة النقدية والمصرفية 

)132,815(-ناقصًا: سحب مصرفي على المكشوف 

)20,000()20,000(ناقصًا: ودائع بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر 

527,82550,840النقد وما في حكمه 

قصيرة  الثابتة  الودائع  تحمل  أقل.  أو  أشهر  ثالثة  تبلغ  أصلية  استحقاق  بفترات  األجل  قصيرة  الثابتة  الودائع  تتمتع 
األجل والودائع تحت الطلب عوائد تتراوح بين 0.55٪ إلى 1.75٪ سنويًا )2012: 0.20٪ إلى 3.125٪ سنويًا(.  

رأس المال    ١3

بتاريخ 31 ديسمبر 2013 و31 ديسمبر 2012، يتألف رأس المال من 5.778.000.000 سهم بقيمة درهم واحد للسهم. إن كافة 
األسهم ُمـصرٌح بها ومصدرة ومدفوعة بالكامل. 

احتياطي قانوني    ١٤

وفقًا لقانون الشركات التجارية بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 1984 )وتعديالته( والنظام األساسي للشركة، 
يتم تحويل نسبة 10٪ من أرباح السنة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع على أن يستمر التحويل حتى يبلغ رصيد 

االحتياطي ما يعادل نسبة 50٪ على األقل من رأس المال المدفوع. 

قروض   ١٥

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

غير متداولة 
399,587446,871التزامات تمويل إسالمي

105,5741,971قروض إسالمية أخرى 
505,161448,842

متداولة

302,283302,283التزامات تمويل إسالمي
18,945136,325قروض إسالمية أخرى 

321,228438,608
826,389887,450مجموع القروض

قروض )تابع(  ١٥

التزامات تمويل 
إسالمي

ألف درهم

قروض إسالمية  
أخرى

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

1764,167151,381915,548 يناير 2012
8,4628,462-إضافات

-)19,978(19,978تحويالت

)36,560()1,569()34,991(مبالغ مسددة
31749,154138,296887,450 ديسمبر 2012

---إضافات
)9,200()9,200(-استبعاد شركة تابعة

)51,861()4,577()47,284(مبالغ مسددة
31701,870124,519826,389 ديسمبر 2013

دبي  بنك  من  عليها  الحصول  تم  التي  والمضاربة  والمرابحة  اإلجارة  تسهيالت  اإلسالمي  التمويل  التزامات  تمثل 
استخدام  يتم  حيث  أخرى  مالية  ومؤسسات  محلية  إسالمية  مصارف  ومن  رئيسي(  )مساهم  ش.م.ع  اإلسالمي 
احتسابه  تم  فعلي  ربح  معدل  اإلسالمي  التمويل  التزامات  حملت  اإلنشاء.  قيد  العقارات  لتمويل  التسهيالت  هذه 
على أساس معدل الربح السائد بين المصارف في دولة اإلمارات العربية المتحدة )إيبور( لمدة شهر زائدًا نسبة 3٪ بحد 
أدنى 5٪ إلى 6.25٪ سنويًا )2012: معدل الربح السائد بين المصارف في دولة اإلمارات العربية المتحدة )إيبور( لمدة شهر 
ربع سنوية  أو  التسهيالت على دفعات شهرية  إلى 6.25٪ سنويًا(، وُيستحق سداد هذه  أدنى ٪5  زائدًا نسبة 3٪ بحد 
متساوية القيمة على مدى فترة من خمس إلى عشر سنوات اعتبارًا من تاريخ الميزانية العمومية. إن التزامات التمويل 
اإلسالمي مضمونة برهونات على عقارات مصنفة ضمن فئة العقارات الُمحتفظ بها لغرض التطوير والبيع )إيضاح 9( 

وممتلكات ومعدات )إيضاح 5( واستثمارات عقارية )إيضاح 6(.   

مصرف  لدى  درهم(   129.095.000  :2012( درهم   124.519.000 بقيمة  ألجل  قرض  أيضًا  اإلسالمي  التمويل  التزامات  تشمل 
المصارف في  بين  السائد  الربح  ربح فعلي تم احتسابه على أساس معدل  القرض معدل  إسالمي محلي، ويحمل 
دولة اإلمارات العربية المتحدة )إيبور( لفترة ثالثة شهور زائدًا نسبة 4.5٪ بحد أدنى 9.5٪ )2012: معدل الربح السائد بين 
المصارف في دولة اإلمارات العربية المتحدة )إيبور( لفترة ثالثة شهور زائدًا نسبة 4.5٪ بحد أدنى 9.5٪(. وخالل السنة، 
إعادة  بموجبها  تم  محددة(  شروط  على  )بناًء  المصرف  هذا  مع  جدولة  إعادة  اتفاقية  بتوقيع  المجموعة  قامت 
جدولة هذا القرض إلى قرض ُيستحق سداده على مدى فترة ست سنوات بمعدل ربح جديد ُيحتسب على أساس 
معدل الربح السائد بين المصارف في دولة اإلمارات العربية المتحدة )إيبور( لفترة ثالثة شهور زائدًا نسبة 3٪ بحد أدنى 

5.5٪. يسري معدل الربح الجديد اعتبارًا من 1 مارس 2012.  

تشمل القروض مبلغ بقيمة 337.806.000 درهم )2012: 377.739.000 درهم( تم الحصول عليه من مساهم رئيسي.

دفعات مقدمة من عمالء   ١٦

بها  محتفظ  وعقارات  أراضي  شراء  مقابل  العمالء  من  المقبوضة  األقساط  العمالء  من  المقدمة  الدفعات  تمثل 
شئ  ال  بقيمة  عمالء  عقود  وبخصوص  درهم(،   754.618.000  :2012( درهم   553.939.000 بقيمة  والبيع  التطوير  لغرض 

درهم )2012: 246.000 درهم(. 

ذمم دائنة تجارية وأخرى     ١7
 

٢0١3
ألف درهم

٢0١٢
ألف درهم

43,472112,184ذمم دائنة تجارية 
396,888396,888ذمم دائنة لشراء أراضي 

81,62864,444رسوم تسهيالت إسالمية مستحقة 
51,55957,271مستحقات تكاليف مشاريع 

5,667-مبالغ مستحقة لعمالء عن أعمال عقود 
4,1524,152ضريبة مستحقة الدفع

195,248160,992ذمم دائنة أخرى ومصاريف مستحقة 
772,947801,598

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم
6,47025,089الجزء غير المتداول 

51,61974,602الجزء المتداول 
58,08999,691المحتجزات الدائنة 

من المقرر سداد المحتجزات غير المتداولة للمقاولين في غضون فترة تتراوح بين سنة واحدة وخمس سنوات من 
أثر  ألن  نظرًا  الدفترية  قيمها  تقارب  المتداولة  غير  الدائنة  للمحتجزات  العادلة  القيمة  إن  العمومية.  الميزانية  تاريخ 

الخصم ال يعتبر كبيرًا. 

مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين      ١9

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم
8,5027,594في 1 يناير 

1,8452,476المحّمل للسنة )إيضاح 24(
)1,568()1,316(مدفوعات 

-)1,262(التزام محول عن استبعاد شركة تابعة
7,7698,502في 31 ديسمبر 

وفقًا ألحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 19، فقد قامت اإلدارة بإجراء تقييم للقيمة الحالية اللتزاماتها بتاريخ 
31 ديسمبر 2013 و2012 باستخدام طريقة وحدة التسليف المتوقعة فيما يتعلق بمكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
إجراء  الطريقة، فقد تم  المتحدة. وبحسب هذه  العربية  اإلمارات  لدولة  العمل  السداد بموجب قانون  المستحقة 
تقييم لفترة الخدمة المتوقعة للموظف لدى المجموعة وللراتب األساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. تم تقدير 
التطور الطبيعي لراتب الموظف بما يتماشى مع سلم  الرواتب على أساس متوافق مع  الزيادات المستقبلية في 
رواتب المجموعة والخبرة السابقة وأوضاع السوق. افترضت اإلدارة متوسط تكاليف زيادة / ترقية بنسبة ٪5 )2012: ٪5(. 
وقد تم خصم االلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ ٪4.48 

 .)٪4.5 :2012(

إيرادات   ٢0

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم
513,390264,736بيع عقارات

110,947193,958إيرادات مصادرة عقارات
34,72629,931إدارة عقارات

30,69721,818إيرادات تأجير 
28,29124,500إدارة مرافق

4,00416,774إيرادات عقود
533-أخرى

722,055552,250

تكاليف مباشرة    ٢١
 

٢0١3
ألف درهم

٢0١٢
ألف درهم

503,204256,423تكاليف بيع عقارات )إيضاح 9( 
)عكس( / مخصص االنخفاض في قيمة عقارات محتفظ بها 

67,169)104,581(لغرض التطوير والبيع، بالصافي )إيضاح 9(
9,95412,913إدارة مرافق

1,99310,613تكاليف عقود 
4,0284,588تكاليف تأجير 

1,536-أخرى
414,598353,242

محتجزات دائنة    ١٨

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم
114-رسوم التوحيد 

17.1884.316إيرادات أخرى من العمليات 
 17.1884.430

مصاريف عمومية وإدارية    ٢3

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

64,89758,234تكاليف موظفين )إيضاح 24(
11,45811,909أتعاب مشاركة

8,3089,202أتعاب قانونية ومهنية 

5,8912,921مصاريف تسويق وبيع

3,5702,961مصاريف اتصاالت 

3,4795,933استهالك )إيضاح 5(

3,150486تكاليف صيانة المشاريع

2,7169,221 مخصص االنخفاض في قيمة ذمم مدينة تجارية وأخرى، بالصافي )إيضاح 10(

1,0901,604إيجار 

2,627-ذمم مدينة تجارية محذوفة 
14,54511,157أخرى 

 119,104116,255

تكاليف موظفين    ٢٤

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

45,95845,565رواتب وأجور 
1,8452,476مكافآت نهاية الخدمة )إيضاح 19(

17,09410,193منافع أخرى 
64,89758,234

)تكاليف( / إيرادات تمويل   ٢٥

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم

43,55259,864تكاليف تمويل على قروض مصرفية 
)1,619()398(ناقصًا: مبالغ مرسملة على موجودات مؤهلة )إيضاح 9(

43,15458,245مجموع تكاليف التمويل 
 

3,7512,772إيرادات تمويل من ودائع مصرفية قصيرة األجل 
1,7601,937إيرادات تمويل من إطفاء ذمم مدينة تجارية مخصومة 

5,5114,709مجموع إيرادات التمويل 
)53,536()37,643(صافي )تكاليف( / إيرادات التمويل 

إيرادات أخرى من العمليات    ٢٢

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

ربحية السهم الواحد    ٢٦

األساسية 

يتم احتساب ربحية السهم الواحد بقسمة األرباح العائدة إلى حملة األسهم في الشركة على المتوسط المرجح 
لعدد األسهم العادية المصدرة خالل السنة، باستثناء األسهم العادية المشتراة من قبل الشركة والمحتفظ بها 

كأسهم خزينة )إيضاح 13(. 

 ٢0١3
ألف درهم

٢0١٢
ألف درهم

154,51738,605األرباح العائدة إلى حملة األسهم في الشركة )بآالف الدراهم( 
5,778,0005,778,000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )باآلالف( 

2.670.67 ربحية السهم الواحد )بالفلس( 

المخّفضة

لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات من شأنها أن يكون لها تأثير مخّفض على ربحية السهم عند استخدامها. 

التدفقات النقدية من أنشطة العمليات   ٢7

 
٢0١3

ألف درهم
٢0١٢

ألف درهم
التدفقات النقدية من أنشطة العمليات 

154,51738,605ربح السنة
تعديالت بسبب:

3,4796,399االستهالك )إيضاح 5(
1,8452,476مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 19(

2,7169,221مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 23(
)عكس( / مخصص االنخفاض في قيمة عقارات محتفظ بها 

67.169)104,581(  لغرض التطوير والبيع، بالصافي )إيضاح 21(
-)27,679(ربح من استبعاد شركة تابعة

)4,709()5,511(إيرادات تمويل )إيضاح 25(
43,15458,245تكاليف تمويل )إيضاح 25(

14,2447,683حصة في نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة )إيضاح 7(
)12,641()49,469(ربح من التقييم العادل الستثمارات عقارية )إيضاح 6(

-76,285خسارة من استبعاد استثمار في مشروع مشترك )إيضاح 7(
)206()2(ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات

التدفقات النقدية للعمليات قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
108,998172,242   والتغيرات في رأس المال العامل

)1,568()1,316(مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين )إيضاح 19(

)3,573()40,767(زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى غير متداولة 
)29,592()18,619(نقص في محتجزات دائنة غير متداولة

)83,562(-نقص في دفعات مقدمة من عمالء غير متداولة 
التغيرات في رأس المال العامل:

عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع صافية من 
400,586110,878  مستحقات تكاليف المشاريع

49,65554,720ذمم مدينة تجارية وأخرى
)1,503()1,592(مخزون

)101,329(2,514مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
16,302)22,983(محتجزات دائنة

)255,276()200,925(دفعات مقدمة من عمالء
126,873)21,178(ذمم دائنة تجارية وأخرى

1,011199مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
255,3844,811صافي النقد الناتج عن أنشطة العمليات

التزامات   ٢٨

مشاريع  بعقود  يتعلق  فيما  درهم(   103.909.000  :2012 ديسمبر   31( درهم   13.417.000 بقيمة  التزامات  المجموعة  على  ترتب   ،2013 ديسمبر   31 في 
أراضي بقيمة  يتعلق بشراء  التزامات فيما  المجموعة  ترتب على  التاريخ. كما  المستلمة والمستحقات في ذلك  الفواتير  مصدرة صافية من 

419.639.000 درهم )31 ديسمبر 2012: 419.639.000 درهم(. 

مطلوبات محتملة  ٢9
في 31 ديسمبر 2013، كان لدى المجموعة مطلوبات محتملة فيما يتعلق بضمانات حسن التنفيذ وضمانات أخرى أصدرها أحد المصارف بالنيابة 
عن مشروع مشترك وشركة أوميغا في سياق العمل االعتيادي، وبلغت قيمة هذه المطلوبات المحتملة 84.539.000 درهم )31 ديسمبر 2012: 

27.227.000 درهم( وال يتوقع أن ينشأ عنها أي مطلوبات هامة. 

الشركة  و/أو  أخرى  منشأة  بحق  حكم  على  الحصول  المقابل  الطرف  فيها  يحاول  التي  القضائية  الدعاوى  إحدى  في  طرفًا  الشركة  تعتبر 
فيما يتعلق بالمبالغ األصلية والفائدة المستحقة عليها وجزاءات التأخير المتعلقة بإحدى التسهيالت لتمويل شراء حصة في مشروع عقاري. 
ترى اإلدارة أن الشركة لم تقم بإبرام أي اتفاقية شراء أو تمويل أو االتفاق على أي منها وأن المنشاة األخرى باعتبارها المدين الوحيد بموجب 
مستندات التمويل سوف تتحمل كافة االلتزامات. وعليه، فقد اتخذت الشركة قرارًا بأنها غير مسؤولة عن المبالغ المطالب بها وأن الشركة 
يحق لها استرداد كافة األموال التي دفعتها بموجب مذكرة تفاهم انقضى أجلها قبل التوصل ألي اتفاق. تم عرض األسباب المذكورة لدى 
المحكمة الموقرة في الدعوى المقابلة التي رفعتها الشركة. وبعد الحصول على المشورة القانونية المالئمة، فإن األثر المالي، إن وجد، الناتج 
عن الدعوى القضائية ال يمكن تقييمه بشكل يعتمد عليه قبل النطق بالحكم المتوقع صدوره خالل الربع األول من عام 2014. ولذلك، لم يتم 

احتساب أي مخصص كما في 31 ديسمبر 2013.   

معلومات القطاعات   30
قطاعات األعمال 

يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة. ينظر مجلس اإلدارة في أعمال المجموعة ككل لغرض 
اتخاذ القرارات التشغيلية.

لقد قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على الغرض من توزيع الموارد وتقييم األداء. يتم تقسيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات 
تشغيلية رئيسية وهي: قطاع التطوير العقاري قطاع األعمال الكهربائية والميكانيكية وقطاع إدارة العقارات والمرافق. 

تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لقطاعات األعمال بغرض اتخاذ القرارات االستراتيجية حول تقييم األداء. يتم تقييم أداء القطاعات استنادًا إلى 
األرباح أو الخسائر من العمليات. 

أنشطة 
التطوير 
العقاري

ألف درهم

األعمال 
الكهربائية 

والميكانيكية 
ألف درهم

إدارة العقارات 
والمرافًق

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

3١ ديسمبر ٢0١3 

655,0344,00463,017722,055إيرادات القطاع - خارجية

24,004154,517-130,513ربح / )خسارة( القطاع
90,3726,321,681-6,231,309موجودات القطاع

3١ ديسمبر ٢0١٢ 

481,04516,77454,431552,250إيرادات القطاع - خارجية

17,21638,605)9,501(30,890ربح / )خسارة( القطاع
6,375,09937,64358,8706,471,612موجودات القطاع

المعلومات الجغرافية 

الواقعة خارج دولة اإلمارات  الموجودات  تبلغ قيمة  المتحدة )2012: ال شئ(.  العربية  العقارات خارج دولة اإلمارات  إيرادات من  لم تكن هناك 
العربية المتحدة 108.221.000 درهم )31 ديسمبر 2012: 99.830.000 درهم(.  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

األدوات المالية بحسب الفئة    3١

لقد تم تطبيق السياسات المحاسبية لألدوات المالية على البنود التالية:  

3١ ديسمبر ٢0١3

قروض 
وذمم مدينة 

ألف درهم

متوفرة
للبيع 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

الموجودات بحسب الميزانية العمومية
25,38125,381-موجودات متوفرة للبيع 

ذمم مدينة تجارية وأخرى باستثناء المبالغ المدفوعة 
147,936-147,936مقدمًا والدفعات المقدمة من المقاولين والموردين 

2,273,053-2,273,053مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
547,825-547,825أرصدة نقدية ومصرفية 

2,968,81425,3812,994,195

التكلفة 
المطفأة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

المطلوبات بحسب الميزانية العمومية 
772,947772,947ذمم مدينة تجارية وأخرى 

58,08958,089محتجزات دائنة 

826,389826,389قروض 
15,65715,657مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

1,673,0821,673,082

3١ ديسمبر ٢0١٢

قروض 
وذمم مدينة 

ألف درهم

متوفرة
للبيع 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

الموجودات بحسب الميزانية العمومية
20,51720,517-موجودات مالية متوفرة للبيع 

ذمم مدينة تجارية وأخرى باستثناء المبالغ المدفوعة 
187,494-187,494مقدمًا والدفعات المقدمة من المقاولين والموردين 

2,635,587-2,635,587مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
203,655-203,655أرصدة نقدية ومصرفية 

3,026,73620,5173,047,253

التكلفة 
المطفأة

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

المطلوبات بحسب الميزانية العمومية 
801,598801,598ذمم مدينة تجارية وأخرى 

99,69199,691محتجزات دائنة 

887,450887,450قروض 
14,64614,646مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

1,803,3851,803,385

األدوات المالية بحسب الفئة )تابع(   3١

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمـبـر 2013 )تابع(

شركة ديار للتطوير )ش.م. ع(

6662
63 التقرير السنوى لديار 2013



مقر الشركة 

وفـروعهـا

الـمـكـتـب الــرئـيـســــي
بناية ديار
الطابق 5

بجانب مول االمارات، البرشاء
ص.ب : 30833، دبي 

+971 4 3957700 هاتف:  
فاكس:  3957711  4 971+

مـعــبـر الـخـلــيــج
الطابق األرضي

بناية متروبوليس
ص.ب : 30833، دبي 

+971 4  4217280 هاتف:  
فاكس:  4217230  4 971+

ديـــــره 
بناية المسعود 

الطابق الخامس 
طريق المطار 

ص.ب : 30833، دبي 
+971 4 2955844 هاتف:  
 +971 4  2954029 فاكس: 

الــشــارقـــة 
منطقة القاسمية، شارع الجوازات  

مقابل مسجد الملك فيصل، 
بناية بنك دبي اإلسالمي  

ص.ب : 28001، الشارقة  
+971 6 5730500 هاتف : 
فاكس:  5730600 6 971+ 

رأس الخـيــمــة 
مكتب # 102 ، الطابق األول 

بناية بنك دبي اإلسالمي
منطقة النخيل

ص.ب : 9579، رأس الخيمة
+971 7 2275666 هاتف:  
فاكس: 2285666 7 971+

 

الـعـيـــن
مكتب # 402، الطابق الثاني

بناية بنك دبي اإلسالمي 
منطقة عودة التوبة، دوار الكرة األرضية

ص.ب : 86644، العين
+971 3 7510443 هاتف:  

فاكس: 7513473 3 971+

عـجـمــان 
بناية بنك دبي االسالمي، الطابق االرضي

شارع الشيخ خليفة، منطقة النعيمية
ص.ب : 17177، عجمان

+971 6 7415222 هاتف :  
فاكس : 7415114 6 971+

أبــوظــبــي
بناية حاجي عبد اهلل حسين الخوري

المكاتب 504-502
فوق بنك االتحاد الوطني  

مقابل غرفة تجارة وصناعة أبوظبي 
طريق المطار  
ص.ب: 111130، أبوظبي  

  +971 2 6353000 هاتف :  
 +971 2 6353111 فاكس: 

الـفــجـيــــرة 
مكتب # 201 ، الطابق الثاني  
بناية بنك دبي اإلسالمي  
شارع حامد بن عبداهلل   

ص.ب: 1376، الفجيرة  
  +971 9 2241235 هاتف:  

فاكس:  2241236 9 971+ 

الـبحريـــن
مكتب 209  الطابق 2 ،تراست تاور  

 رقم البناية 125  شارع 1702
بلوك 317 منطقة الدبلوماسي   

المنامة، مملكة البحرين

الواليات المتحدة األمريكية
فولبرايت وجاوورسكي 

برج فولبرايت
1301 ماكيني،مكتب 5100

هيوستن، تكساس 77010-3095
713 651 3754 هاتف :  
فاكس: 5246 651 713

مـكـــاتـب ديــــــار
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