
1

A
N

N
U

A
L 

R
E

P
O

R
T 

20
16

التقرير
السنوي
٢٠١٦

٢٠
١٦

ي 
ـو

سـن
الـ

ـر 
ري

قـ
ـتـ

ال



ت
صـــــفــــحــــــــا

الــ
1 كلمة رئيس مجلس ا�دارة 

٢ أعضاء مجلس ا�دارة 

٦ تقرير الحوكمة  

20 الهيكل ا�داري  

24 لمحة عن أعمال الشركة 

28 مشاريع ديار 

29 المشاريع المشتركة والشركات الزميلة  

30 محطات ديار خالل 2016 

32 النتائج المالية  

٤2 تقرير أعضاء مجلس ا�دارة 

44 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية الموحدة  

54 بيان المركز المالي الموحد   

55 بيان ا¥رباح أو الخسائر الموحد  

56 بيان ا¥رباح أو الخسائر وا�يرادات الشاملة ا¥خرى الموحد 

57 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد  

58 بيان التدفقات النقدية الموحد  

59 إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  



41

السادة المساهمين الكرام

حققت شركة ديار للتطوير العام الماضي تطورًا ونموًا ملحوظًا، 
وذلك مع التقدم الكبير في إنجاز مشاريعنا السكنية ومشاريع 
الضيافة، والتي تشكل إنجازًا يضاف إلى سجل الشركة الحافل 

بتقديم مشاريع جديدة إلى القطاع. وقد ركزنا خالل العام 
الماضي على دفع عجلة مشاريعنا الرئيسية وتوسيع نطاق 
الخدمات التي نقدمها، فضاًل عن عقد شراكات استراتيجية 

جديدة والتواصل مع مجتمع المستثمرين العالمي.

أطلقت الشركة في عام 2016 "دانية ديستريكت" الذي يعد 
المرحلة الثانية من مشروع ميدتاون في مدينة دبي لإلنتاج، 

ويعد مشروع ميدتاون أحد أهم المشاريع السكنية التي 
أطلقتها الشركة والذي يمتد على مساحة 1.2 مليون قدم مربع 

بمساحة بناء إجمالية تقدر بخمسة ماليين قدم مربع، وهو عبارة 
عن 27 مبنى بارتفاعات تتراوح بين 6 وحتى 16 طابقًا إضافًة إلى 
العديد من متاجر التجزئة والمرافق والخدمات األساسية، ويتميز 

المشروع بموقعه على شارع الشيخ محمد بن زايد وبالقرب 
من مطار آل مكتوم، كما تتمتع المنطقة بآفاق نمو واعدة في 
ظل مشاريع البنية التحتية الجديدة التي سيتم تنفيذها مثل 

ربط المنطقة بمترو دبي، وقد قمنا باستكمال جميع أعمال 
األساسات وتسوية األرض لكل من المرحلة األولى والثانية في 

المشروع كما تم ترسية عقد المقاول الرئيسي للمشروع ليبدأ 
العمل مباشرًة.

كما يسير العمل وفق الجدول المقرر له الثنين من أبرز مشاريعنا 
قيد التطوير وهما: "ذي اتريا" و"مون روز" اللذان يقعان في 
منطقتي "الخليج التجاري" و"البرشاء جنوب" على التوالي 

وهما اثنتين من المناطق األسرع نموًا وأكثرها طلبًا في دبي. 
واليوم، فإنه يسعدنا أن نرى كال المشروعين على بعد خطوات 
من اإلنجاز، وتقديمهما للسوق كجزء من مساهمة الشركة في 

تلبية الطلب المتنامي على الوحدات السكنية عالية الجودة 
في دبي. كما أود اإلشارة إلى أن "ميلينيوم آند كوبثورن"، وهي 
واحدة من أشهر مجموعات الفنادق على مستوى العالم سوف 

تتولى إدارة الشقق الفندقية في المشروعين إلى جانب مشروع 
ديار الجديد في "البرشاء" والذي يضم فندقًا وشققًا فندقية 

وهو أول مشروع فندقي مملوك بالكامل لشركة ديار، حيث تم 
االنتهاء من أعمال األساسات وباشر المقاول الرئيسي العمل في 

الموقع ومن المتوقع إنجاز المشروع في مايو 2018.

وقد انعكس النجاح الذي حققته ديار للتطوير على اإليرادات 
التي سجلتها في عام 2016 حيث ارتفعت بنسبة 67% لتصل 

إلى 428.3 مليون درهم، وكذلك على األرباح التشغيلية التي 
ارتفعت بنسبة 55% لتصل إلى 218.9 مليون درهم كما حققت 
الشركة صافي أرباح بلغ 216.1 مليون درهم. وتثبت هذه النتائج 

النمو المستدام ألعمال الشركة  في عام 2016،  وتعزيز مكانتها 
الرائدة  للعام المقبل.

ومع طرح مجموعة متنوعة من المشاريع الجديدة، تمكّنا من 
مضاعفة أنشطتنا التسويقية في عام 2016، مع التركيز على 

استهداف المستثمرين من مختلف أنحاء العالم. فقد أطلقت 
ديار بنجاح الفت حمالت ترويج عالمية في نيودلهي ومومباي في 
الهند، استعرضت خاللها المشاريع التي تنفذها الشركة إضافة 

إلى المشاريع المكتملة. 

تعتبر تلبية الطلب المتنامي على الوحدات العقارية السكنية 
والمنشآت الفندقية ركيزة أساسية في استراتيجتنا على المدى 

الطويل، ويدعم هذه االستراتيجية االرتفاع المستمر في النمو 
السكاني وقدوم المزيد من السياح والمسافرين لغايات األعمال 

إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة. في العام الماضي وقعنا 
اتفاقية مع مجموعة الفنادق العالمية الشهيرة "ميلينيوم آند 
كوبثورن" لتشغيل ثالثة مشاريع في قطاع الضيافة في دبي 
والتي ستضيف إلى محفظتنا من األصول ما يقارب 1000 وحدة 

فندقية في منتصف عام 2018، على أن يتم إنجاز وتشغيل 
مشروعي مون روز في البرشاء جنوب الذي يضم 198 شقة 
فندقية و ذي أتريا في الخليج التجاري الذي يضم 347 شقة 
فندقية خالل الربع الثالث والرابع من عام 2017 على التوالي 

إضافة إلى مشروع الفندق والشقق الفندقية في البرشاء خالل 
عام 2018 والذي يحتوي على 408 وحدة فندقية، حيث ستشكل 

هذه المشاريع جزءًا من أجندتنا في تنويع محفظة مشاريعنا، 
التي توفر لنا عائدات مالية مستدامة تشكل إضافة لإليرادات 

من مشاريع البيع المباشر. وعلى صعيد مساحات التجزئة 
والمساحات المكتبية، فإن عمليات التأجير تجري على قدم 

وساق في مشروع سنترال بارك، المشروع المشترك بين ديار 
ودبي للعقارات في مركز دبي المالي العالمي والذي يضم ما 

يقارب مليون قدم مربع من المساحات المعدة للتأجير، إضافة 
إلى محفظتنا من العقارات المخصصة للتأجير في مشاريعنا 

المختلفة.  

إن مستقبل ديار يرتكز على الخدمات المتنوعة والمتكاملة، 
وهذا ما يجعل منا شركة فريدة في السوق. وقد حصلت "ديار 
إلدارة المرافق" والتي تعد اآلن شركة مستقلة إضافة إلى "ديار 

إدارة جمعيات المالك" على ست شهادات "آيزو" إلدارة الجودة في 
عام 2016، إضافة إلى حصول "ديار إلدارة العقارات" على آيزو في 

إدارة الجودة والتي تدير عملياتها من سبعة مكاتب في اإلمارات، 
وتدير أكثر من 17,000 وحدة عقارية في 950 مبنى تتسم بمعدالت 

إشغال مرتفعة. ومع تزايد الطلب على هذه الخدمات، تتطلع 
شركة ديار إلى توسيع خدماتها في القطاع العقاري الذي يشهد 

ارتفاعًا في حدة المنافسة والفرص المتاحة معًا.

نتوقع خالل السنوات القادمة طلبًا متزايدًا على مشاريعنا 
وخدمات األعمال التي نقدمها. ونؤمن بأن خبرتنا الواسعة 

في القطاع العقاري تعزز من نجاحاتنا، فنحن على دراية تامة 
بمتطلبات عمالئنا والقطاع العقاري. وال تقتصر مشاريعنا على 

تلبية طلب السوق، بل تحقيق الريادة في هذا المجال. 

ومع األخذ باالعتبار التنوع االقتصادي الذي تتبعه دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، فإن شركة ديار تسير على نفس النهج،  
وسوف نواصل شراكتنا مع الدولة لتعزيز مسيرة االزدهار 

االقتصادي واالجتماعي على حد سواء. ونتقدم بالشكر الجزيل 
للمساهمين لدعمهم المتواصل على مدى الـ 12 شهرًا الماضية. 
ونتطلع إلى تحقيق المزيد من النمو والنجاح خالل العام القادم.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير

عبداهلل الهاملي
رئيس مجلس اإلدارة 
شركة "ديار للتطوير"

 كلمة رئيس 
مجـلـس اإلدارة



السيد محمد الشريف حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من الجامعة الكاثوليكية 
في الواليات المتحدة األمريكية وشهادة CPA من مجلس والية فيرجينيا ويشغل حاليًا 

رئيس الخدمات المصرفية لإلستثمار لبنك دبي اإلسالمي ش.م.ع

السيد محمد الشريف
عضو

السيد عبيد ناصر لوتاه حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة اإلمارات 
1982. ويشغل نائب الرئيس التنفيذي/ مدير المشاريع العقارية الخاصة في بنك دبي 

اإلسالمي ش.م.ع باإلضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة أراضي للتطوير.

السيد عبيد ناصر لوتاه
عضو

السيد سيف اليعربي محاسب معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين 
)ACCA - المملكة المتحدة( حيث شغل مديرًا ماليًا لمؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية 

ومديرًا تنفيذيًا ضمن مجموعة أرنست أند يونغ - دبي - والرئيس التنفيذي للعمليات، بنك 
العز اإلسالمي مسقط -عمان ويشغل حاليًا الرئيس المالي التنفيذي لشركة كريزنر الدولية 

)المسؤول عن إدارة فنادق ون أند أونلي وفندق أتالنتس النخلة(.

السيد سيف اليعربي
عضو

السيد ياسر بن زايد الفالسي حاصل على البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 
كاليفورنيا في الواليات المتحدة، شغل مدير قسم البطاقات البنكية في بنك دبي 

اإلسالمي، كما شغل مدير أول للمشتريات في مكتب حكومة دبي في لندن ويشغل حاليًا 
منصب رئيس تنفيذي للعمليات في مكتب حكومة دبي.

السيد ياسر بن زايد الفالسي
عضو
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أعـضـــاء
مجلس اإلدارة

حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد والرياضيات من جامعة العين - االمارات، ويعد 
السيد عبد اهلل الهاملي من الشخصيات البارزة على صعيد األعمال وتقلد خالل مسيرته 
العملية عدة مناصب حافلة فقد شغل منصب المدير التنفيذي إلدارة المعلومات لموانئ 

دبي و المنطقة الحرة، و مديراَ إلدارة المعلومات في ميناء راشد ويشغل حاليًا منصب العضو 
المنتدب لمجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي باإلضافة إلى رئيس مجلس إدارة شركة اإلمارات ريت.

السيد عبداهلل الهاملي
رئيس مجلس اإلدارة

السيد عبداهلل لوتاه
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

السيد عبداهلل لوتاه حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية التقنية 
العليا، ويشغل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة لمجموعة لوتاه منذ 1999 .

سعادة خليفة الزفين حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة 
أريزونا في الواليات المتحدة األمريكية، ويشغل حاليًا الرئيس التنفيذي في مؤسسة دبي 
للطيران والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي لمشاريع الطيران الهندسية وعضو مجلس 

إدارة المجلس التنفيذي لشؤون البنية التحتية ومركز دبي التجاري العالمي وكيفالن بريدج.

سعادة خليفة الزفين
عضو

السيد محمد النهدي حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة و إدارة األعمال - بغداد 
عام 1981 ، وشغل منصب كبير المدراء في القسم المصرفي الشخصي في بنك اتش 

اس بي سي والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد بنك دبي ويشغل حاليًا 
رئيس العمليات في بنك دبي اإلسالمي وعضو مجلس إدارة بنك دبي اإلسالمي الخرطوم 

وباكستان وشركة تمويل.

السيد محمد النهدي 
عضو

الدكتور عدنان شلوان حاصل على درجة الدكتوراه في التسويق من الجامعة األمريكية 
في لندن، شغل منصب رئيس قسم تطوير التسويق في مصرف قطر اإلسالمي 

ويشغل حاليًا الرئيس التنفيذي لبنك دبي اإلسالمي وهو مصرفي إسالمي معتمد من 
المعهد الدولي للتجارة والتمويل اإلسالمي.

الدكتور عدنان شلوان
عضو

2
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تشكيل مجلس اإلدارة:  1-3
  حسب قواعد دليل حوكمة الشركة فإن جميع أعضاء المجلس وعددهم تسع أعضاء غير تنفيذيين وهذا يفي بمتطلبات 

قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )7/ ر.م( لسنة 2016 بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة 
العامة ، علمًا بأن رئيس مجلس اإلدارة وغالبية األعضاء هم من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة : 

تاريخ أولالمنصبإسم عضو مجلس اإلدارة
تعيين عام

المؤهالت و الخبرات و عضوية - منصب في أية 
شركات مساهمة أخرى أو جهات حكومية أو رقابة 

أو تجارية

رئيس مجلس اإلدارةالسيد عبداهلل الهاملي
غير تنفيذي / غير 

مستقل

حاصل على درجة البكالوريوس في االقتصاد 2008
والرياضيات من جامعة العين -  االمارات، ويعد السيد 
عبد اهلل الهاملي من الشخصيات البارزة على صعيد 

االعمال ، وتقلد خالل مسيرته العملية عدة مناصب 
حافلة فقد شغل منصب المدير التنفيذي إلدارة 

المعلومات لموانئ دبي و المنطقة الحرة ، و مديراَ 
إلدارة المعلومات في ميناء راشد ، و يشغل حاليَا 
منصب العضو المنتدب لمجلس إدارة بنك دبي 

اإلسالمي باالضافة الى أنه رئيس مجلس إدارة شركة 
ريت اإلمارات.

نائب رئيس مجلس السيد عبداهلل لوتاه
اإلدارة / رئيس 

لجنة  الترشيحات 
والمكافآت/ عضو 
اللجنة التنفيذية /

مستقل

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من 2008
كليات التقنيه العليا ، و يشغل  منصب  نائب رئيس 

مجلس اإلدارة لمجموعة لوتاه منذ 1999.

رئيس اللجنة  السيد خليفة الزفين
التنفيذية

عضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت غير 

تنفيذي / مستقل

حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 2006
الكيميائية من جامعة أريزونا في الواليات المتحدة 
األمريكية ، و يشغل  حاليًا الرئيس التنفيذي في 

مؤسسة دبي للطيران والرئيس التنفيذي لمؤسسة 
دبي لمشاريع الطيران الهندسية وعضو مجلس إدارة 
المجلس التنفيذي لشؤون البنية التحتية ومركز دبي 

التجاري العالمي وكيفالن بريدج. 

عضو لجنة التدقيق/ السيد محمد الشريف
غير تنفيذي /غير 

مستقل

حاصل على درجة الماجستير في المحاسبة من 2009
الجامعة الكاثوليكية في الواليات المتحدة األمريكية 

وشهادة CPA من مجلس والية فيرجينيا ويشغل  
حاليًا رئيس الخدمات المصرفية لإلستثمار لبنك دبي 

اإلسالمي ش.م.ع 

السيد ياسر بن زايد 
الفالسي

عضو لجنة التدقيق/ 
غير تنفيذي / مستقل

حاصل على البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 2016
كاليفورنيا في الواليات المتحدة، شغل مدير قسم 

البطاقات البنكية في بنك دبي اإلسالمي، كما شغل 
مدير أول للمشتريات في مكتب حكومة دبي في لندن 

ويشغل حاليًا منصب رئيس تنفيذي للعمليات في 
مكتب حكومة دبي.

عضو لجنة الترشيحات السيد محمد النهدي 
والمكافآت / عضو 

اللجنة التنفيذية / غير 
مستقل/ غير تنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة و إدارة 2009
األعمال - بغداد عام 1981، وشغل منصب كبير المدراء 

في القسم المصرفي الشخصي في بنك اتش اس بي 
سي والرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية لألفراد 

بنك دبي و يشغل حاليا رئيس العمليات في بنك 
دبي اإلسالمي  وعضو مجلس ادارة بنك دبي االسالمي 

الخرطوم وباكستان وشركة تمويل
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تطبيق ضوابط الحوكمة  .1

  يؤمن مجلس إدارة ديار للتطوير بتجارب الحوكمة 
الراسخة التي أثبتت نجاحها في تحقيق النمو 

المستدام لألسواق المالية واإلزدهار بأعمال الشركة 
، حيث يعمل مجلس االدارة واالدارة التنفيذية 

على ترسيخ نظام الرقابة الداخلية الذي يعتبر 
عنصرا حاسما في هيكل حوكمة الشركة ، ونحن 

بدورنا نعتز بتطبيق أعلى معايير اإللتزام وتطبيق 
أفضل ممارسات اإلمتثال بتطبيق اللوائح واألنظمة 

المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة 
في كافة أنشطة الشركة وتعامالتها، من خالل 

تواصل إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع بتطبيق 
قواعد الحوكمة على نحو فعال وبطريقة شفافة 

إنطالقًا من مسؤولية مجلس اإلدارة نحو مساهمي 
الشركة بما يحقق حماية وتعزيز حقوق المساهمين 
، حيث قامت شركة بتطبيق قواعد الحوكمة تماشيا 

مع قانون الشركات الجديد رقم 2 لسنة 2015 و توافقا 
مع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )7/ر.م( لسنة 

2016 بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة 
الشركات المساهمة العامة ، حيث قامت بتعديل 

نظامها األساسي وقامت الشركة بتعيين لجنة 
متابعة واإلطالع على تعامالت المطلعين وتحديد 

مهامها ووضع القواعد الخاصة بتعامالت أعضاء 
مجلس اإلدارة والموظفين لسهم الشركة ، وقامت 
الشركة بتعيين أعضاء مستقلين للمجلس بحيث 

يصبح ثلث أعضاء المجلس من االعضاء المستقلين 
وغالبية االعضاء غير تنفيذيين وتم أيضا تعيين 

لجان مجلس االدارة ومتابعة مهامه من قبل 
مجلس االدارة ، وإلتزم أعضاء المجلس باإلفصاح 

عن تداوالتهم وتداوالت أقاربهم من الدرجة األولى 
على سهم الشركة ، وإلتزمت الشركة باإلفصاح عن 

البيانات المالية الربع سنوية والسنوية خالل المدة 
القانونية المسموح بها ، وتم تحديد مهام مجلس 
اإلدارة بما في ذلك مسؤوليته وإشرافه على نظام 
الرقابة الداخلية وضمان كفاءته وفعاليته من خالل 
اللجان المنبثقة عنه، ويوفر دليل حوكمة الشركات 

األساس لتشجيع وتحقيق أعلى معايير الحوكمة 
الشركة ويبين ممارساتها في األمور والمسائل 
التي تخضع ألنظمة هيئة األوراق المالية والسلع 
والقوانين اإلتحادية في اإلمارات العربية المتحدة 

وأفضل الممارسات الدولية، وقد أصبح الوضع 
القانوني للشركة مطابقًا تمامًا للمعايير واإلجراءات 
التي تحقق اإلنضباط المؤسسي في إدارة الشركة 
حسب ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 

)7/ر.م( لسنة 2016 بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي 
وحوكمة الشركات المساهمة العامة.

2.  تعامالت أعضاء مجلس اإلدارة 
وأقاربهم من الدرجة األولى  في 

األوراق المالية  خالل العام 2016.

  إن أعضاء مجلس إدارة الشركة ملتزمون بالسياسة 
التي وضعتها الشركة بخصوص تداول األوراق المالية 

التي تصدرها الشركة الواردة ضمن دليل الحوكمة 
الخاص بالشركة ، وكذلك اإللتزام والتقيد بفترة حظر 

التداول الواردة بالنظام الخاص بالتداول والمقاصة 
والتسويات ونقل وحفظ األوراق المالية الصادر عن 

هيئة األوراق المالية والسلع، كما يلتزم األعضاء أيضًا 
باإلفصاح عن تعامالتهم وتعامل أقاربهم من الدرجة 

األولى وذلك على اساس  سنوي وفقًا للنموذج المعد 
لهذا الغرض .

  حسب افادة أعضاء مجلس االدارة و حسب رسالة 
سوق دبي المالي الموجهة للشركة المرجع 1589/ 

2017 تاريخ 2017/02/12 مفادها "أنه ليس هناك أي 
تعامالت ألعضاء مجلس اإلدارة وأقاربهم من الدرجة 

األولى في األوراق المالية لشركة ديار للتطوير )ش.م.ع( 
بيع أو شراء خالل العام 2016".

مجلس إدارة الشركة  .3

  يكرس مجلس اإلدارة جميع جهوده ويسخر كل 
خبراته للنهوض بأداء الشركة وفقًا لتطلعات 

المساهمين والشركاء وتترجم هذه التطلعات إلى 
قرارات يتابع سيرها المجلس عن كثب مع اإلدارة 

التنفيذية حرصًا منه على اإلستدامة وإضافة القيمة 
والفائدة للجميع و وضعنا أطر للحوكمة لضمان 

فعالية المجلس للقيام بمسؤولياتهم تجاه القضايا 
الرئيسية فضاًل عن تشجيع وتسهيل مساهماتهم 

اإليجابية وقد إستعان المجلس بلجان تابعه له إلسناد 
بعض المهام والمسؤوليات بحيث تقوم كل لجنة 
على رفع تقاريرها وتوصياتها لمجلس اإلدارة وذلك 

من باب المسؤولية والشفافية .

تقرير الحوكمة
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إجتماعــات مجلــس اإلدارة : عقد مجلس إدارة الشــركة ســتة إجتماعات علــى النحو التالي:  5-3

تاريخ اإلجتماع
___________________________________________________

عضو مجلس اإلدارة
2016/02/242016/04/20 2016/06/292016/08/312016/10/232016/12/28

السيد/ عبداهلل الهاملي

السيد/ عبداهلل لوتاه

السيد/ خليفة الزفين

الســيد/ محمد الشريف

السيد/ ياسر بن زايد
تغيب مع 

اإلعتذار

الدكتور/ عدنان شلوان

السيد /عبيد ناصر لوتاه

السيد / محمد النهدي

السيد / سيف اليعربي
تغيب مع 

اإلعتذار
الحضور عبر 

الهاتف
تغيب مع 

اإلعتذار

التنفيذية اإلدارة  3-6  تفويض وصالحيات 

  فوض مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي بتولي مهام ادارة اعمال ديار اليومية بموجب جدول الئحة الصالحيات المعتمد من 
قبل مجلس اإلدارة بتاريخ، 2015/10/26 ، أيضا فوض مجلس اإلدارة  الرئيس التنفيذي مجموعة من الصالحيات محددة في 

الموضوع بموجب وكالة عامة صادرة بتاريخ 2015/09/10 سارية المفعول وغير محددة المدة وسيتم العمل على تحديدها خالل 
العام 2017 هي على النحو التالي: 

•  القيام بكافة األعمال والتصرفات واألمور الضرورية والالزمة لغايات إدارة وتشغيل الشركة لتحقيق أغراضها وتسيير   
أعمالها من النواحي المالية واإلدارية وتمثيل الشركة في تعامالتها مع الغير أيًا كان والتوقيع على كافة العقود 

بأنواعها.

•  إقامة وتسجيل الدعاوى والشكاوى والطلبات والدفاع عن مصالح الشركة كمدعية أو كمدعى عليها أو كمشتكية أو   
مشتكى عليها في إجراءات أو دعاوى أو شكاوى قضائية أمام أي محكمة أو لجنة أو تحكيم أو هيئة قضائية أو إدارية، 

والقيام بتعيين وتوكيل المحامين والمستشارين القانونيين.

•  التوقيع على الشيكات واألوراق التجارية بحسب الشروط واألحكام والصالحيات المحددة من قبل مجلس اإلدارة ممثاًل   
برئيس مجلس اإلدارة.

•  التوقيع على كافة أنواع العقود والتنازل عن ملكيتها أمام الجهات الرسمية على أن تكون هذه التصرفات ضمن   
حدود الخطط والبرامج واالستراتيجيات الموافق عليها من قبل مجلس إدارة الشركة ممثاًل برئيس مجلس اإلدارة.

•  تأسيس و إنشاء وتسجيل فروع للشركة و/أو مكاتب تمثيلية و/أو شركات تابعة و/أو إئتالف و/أو تحالفات استراتيجية   
مع أطراف أخرى داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة التي تم الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة.
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عضو  لجنة التدقيق   السيد سيف اليعربي

)الرئيس ( مستقل/ 

غير تنفيذي

محاسب معتمد من جمعية المحاسبين القانونيين 2010

المعتمدين )ACCA - المملكة المتحدة( حيث شغل 

مدير مالي لمؤسسة دبي لالستثمارات الحكومية - الذراع 

االستثماري لحكومة دبي ومديرا تنفيذيا في مجموعة 

أرنست أند يونغ - دبي والرئيس التنفيذي للعمليات، 

بنك العز اإلسالمي مسقط - عمان ويشغل حاليا الرئيس 

المالي التنفيذي لشركة كيرزنا الدوليه ) المسؤول عن 

ادارة فنادق ون اند اونلي وفندق اتالنتس النخلة( 

عضو/ غير مستقل/ الدكتور  عدنان شلوان

غير تنفيذي

حاصل على درجة الدكتوراه في التسويق من الجامعة 2009

األمريكية في لندن، شغل منصب رئيس قسم تطوير 

التسويق في مصرف قطر التجاري و يشغل حاليا الرئيس 

التنفيذي لبنك دبي اإلسالمي وهو مصرفي إسالمي 

معتمد من المعهد الدولي للتجارة و التمويل اإلسالمي 

عضو المجلسالسيد عبيد ناصر لوتاه

عضو اللجنة التنفيذية

غير مستقل/ غير 

تنفيذي

حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة 2010

اإلمارات 1982. ويشغل  نائب الرئيس التنفيذي / مدير 

المشاريع العقارية الخاصة في بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 

باإلضافة إلى عضويته بمجلس إدارة شركة أراضي للتطوير.

3-2   بيان نسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة 
 

اليوجد.  

3-3  بيان بأسباب عدم ترشح أي عنصر نسائي لعضوية مجلس اإلدارة للعام 2016

  تنتهي عضوية أعضاء مجلس اإلدارة بشهر مارس 2019 ، علمًا بأن ديار قامت بإتخاذ اإلجراءات الالزمة لمراعاة التنويع بين 
الجنسين و راعت ذلك بسياستها باإلنتخابات السابقة والتي عقدت بشهر مارس 2016 حيث قامت بفتح باب الترشح لعضوية 
مجلس االدارة لكل من تتوفر فيها الشروط القانونية ، وإذ تلتزم شركة ديار بأن يكون من بين المرشحين مرشح واحد على 

األقل من العنصر النسائي في إنتخاب أعضاء مجلس  اإلدارة  القادم.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   4-3

  حسب ما جاء بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم )7/ر.م( لسنة 2016 بشأن معايير اإلنضباط المؤسسي وحوكمة الشركات 
المساهمة العامة وما جاء بنص المادة )27( من النظام االساسي لشركة ديار للتطوير مايلي : "يتم تحديد مكافأة أعضاء 

مجلس اإلدارة للسنة المالية المنتهية  بمبلغ مقطوع لكل منهم بناء على اقتراح مجلس اإلدارة وموافقة الجمعية 
العمومية عليه ، كما يجوز أن تدفع الشركة مصاريف أو أتعابًا إضافية أو مرتبًا شهريًا بالقدر الذي يقرره مجلس اإلدارة ألي 

عضو من أعضائه إذا كان ذلك العضو يعمل في أي لجنة أو يبذل جهودًا خاصة أو يقوم بأعمال إضافية لخدمة الشركة فوق 
واجباته العادية كعضو في مجلس إدارة الشركة. وفي جميع الحاالت يجب أن ال تزيد مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة على %10 

من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية بعد خصم االستهالكات واالحتياطي". 

إن أعضاء مجلس اإلدارة لم يستلموا أي نوع من أنواع المكافآت خالل عام 2015.  .1

المكافآت المقترحة للعام 2016 لعرضها على الجمعية العمومية :  .2

  مقترح لصرف نسبة )2%( من الربح الصافي عن السنة المالية المنتهية ) بعد خصم االستهالكات واالحتياطي ( وهو ما 
يمثل مبلغ ) 4,323 مليون درهم( أربع ماليين وثالثمائة وثالث وعشرون ألف درهم، أي ما يمثل ) 480( ألف درهم لكل عضو 

من اعضاء مجلس االدارة ، مشروطة بموافقة الجمعية العمومية السنوية للشركة على ذلك.

3.  بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس التي تقاضاها أعضاء مجلس االدارة عن السنة المالية للعام 2016 : 
)اليوجد(

  إن أعضاء مجلس اإلدارة ال يتقاضون بدالت عن حضور جلسات إجتماعات مجلس اإلدارة وال يتقاضون بدالت عن حضور جلسات 
إجتماعات لجان مجلس اإلدارة.
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المستحق من األطراف ذات العالقة ما يلي:     )3(

2016
ألف درهم 

2015
ألف درهم 

   قصيرة االجل
15،90816،075مبالغ مستحقة من إئتالفات مشتركة 

1،940،0791،935،258مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة 
1،955،987

)1،538(ناقصا مخصص إنخفاض قيمة المستحق 
1،954،4491،951،333من طرف ذي عالقة

 
 يشتمل النقد واالرصدة المصرفية على ودائع ثابتة تبلغ قيمتها درهم 290 مليون )2015: 330 مليون درهم( مودعة لدى أحد 

المساهمين الرئيسيين في الشركة ) احد البنوك ( ، وتخضع هذه الودائع لمعدل الربح السائد في السوق .  

 في سنة 2010 ، أبرمت المجموعه اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي عالقة بغرض بيع عقارات تبلغ قيمتها الدفترية 1.337.846.000 مليون 
درهم وحقوق لشراء قطع أراضي بقيمة 899.589.000 مليون درهم بلغ ثمن البيع المتفق عليه من كال الطرفين حسب االتفاقية 

المبدئيه 3،647،5 مليون درهم .

فيما يلي أهم شروط وأحكام هذه المعاملة بما في ذلك التعديالت الالحقة :

يستحق قبض مقابل البيع في 1 يونيو 2016 أو قبل ذلك التاريخ.  )1(  
)2(  يمكن سداد ثمن البيع نقدًا أو عينًا أو كالهما حسبما يقرر 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 و 
المشتري و.

يبقى لدى الشركة االلتزام بشأن باقي سعر شراء األراضي المحتفظ بها للتطوير.  )3(  

 عند إجراءالتعديالت على اإلتفاقية األصلية تم تخفيض مقابل البيع بواقع 731 مليون درهم وذلك نتيجة إللتزام المشتري بسداد 
الرصيد عند طلبة ، في 31 ديسمبر 2017 ، أو قبل ذلك التاريخ سواء نقدًا أو عينًا أو كالهما .

 في سنة 2014 ، ووفقًا لملحق اتفاقية البيع والشراء األصلية لقطعة األرض، المبرمة مع المطور الرئيسي، قامت المجموعة بتعديل 
اإلتفاقية مع الطرف ذي العالقة، مما ترتب عليه تخفيض إضافي لثمن البيع بواقع 141 مليون درهم. عالوة على ذلك، قام الطرف ذي 

العالقة بالتنازل عن قطع أراضي، وبذلك تمت تسوية الرصيد المدين بمبلغ 669 مليون درهم مقابل الحساب المدين القائم.

 خالل سنة 2015، قامت الشركة بتسوية 108 مليون درهم فيما يتعلق ببعض األراضي باإلنابة عن طرف ذي عالقة، مما ترتب عليه 
تخفيض التزامات الشركة. يتم عكس المبلغ مستحق القبض في دفاتر الشركة بعد اقتطاع دفعات مستقبلية متعهد بها بمبلغ 

170 مليون درهم )إيضاح 30( فيما يتعلق بحقوق شراء أراضي من ثمن البيع وفقّاً إلتفاقية البيع والشراء، تباشر اإلدارة حاليًا أعمال 
تقييم مختلف الخيارات لتسوية هذا الرصيد.

المستحق ألطراف ذات عالقة:  )4(

2016
ألف درهم 

2015
ألف درهم 

متداولة 

1.714-مبالغ مستحقة لمساهم رئيسي 

12.29912.299مبالغ مستحقة  لمشاريع مشتركة

12.29914،013

 كما في 31 ديسمبر2016، بلغت قيمة القروض المصرفية لدى المجموعه من أحد المساهمين االساسيين )أحد البنوك(  307،6 مليون 
درهم )2015: 264.1 مليون درهم( وتخضع هذه القروض لمعدالت الربح السائدة في السوق. راجع أيضا إيضاح 15 من البيانات المالية. 
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فوض المجلس بتاريخ 2016/4/20 المستشار العام / امين سر المجلس بما يلي:  •

-  تمثيل الشركة في كافة مسائل االفصاح واالمتثال امام كافة الجهات الرسمية المختصة بما في ذلك هيئة االوراق   
المالية وسوق دبي المالي، وله تفويض بعض تلك الصالحيات لغيره من موظفي الشركة.

-  تمثيل مجلس االدارة امام الكاتب العدل في المصادقة والتصديق على كافة محاضر اجتماعات مجلس االدارة الموقعة.  

-  تمثيل الشركة في كافة المسائل القانونية امام كافة الجهات الرسمية والمحاكم والسلطات.  

-  تعديل عقود تأسيس الشركات التابعة لديار حسب قانون الشركات الجديد  

-  تمثيل شركة ديار للتطوير ش.م.ع والشركات الفرعية المذكورة ادناه امام الكاتب العدل ودائرة التنمية االقتصادية   
وسلطات المناطق الحرة وكافة الهيئات المختصة في اجراء كافة التعديالت الالزمة على عقود تأسيس الشركات.

وبقيت هذه الصالحيات سارية لغاية استقالته من العمل بتاريخ  2016/10/4   

معامالت األطراف ذات العالقة ) أصحاب المصالح(   7-3

  هي التعامالت التي يتوافر فيها أي طرف من شركتنا يملك القدرة على التحكم أو ممارسة أي تأثير جوهري بالطرف اآلخر في 
اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية، إال إن هناك حاالت معينة يمكن أن تكون فيها تعامالت األطراف ذات العالقة  في مصلحة 

الشركة ومساهميها وبالتالي إعتمدت شركتنا سياسة لتوفير إطار سليم لمراجعة وإعتماد تعامالت األطراف ذات العالقة 
لمصالح الشركة والمساهمين .

  تنفذ شركتنا جميع المعامالت مع األطراف ذات العالقة باألسعار التجارية، كما تقدم خدمات االعقارات لألطراف ذات العالقة 
بقيمة السوق العادية وتستبعد شركتنا المعامالت ألطراف ذات عالقة كما يتم اإلفصاح عنها بشكل دوري ومستمر.

 

تفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( لعام 2016   

 

  لم توجد معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ) أصحاب المصالح ( بخالف ما هو مذكور بالبند رقم )11( من المالحظات 
الواردة بالبيانات المالية الخاصة بالشركة عن العام 2016 وهي كاالّتي :

أرصدة ومعامالت مع األطراف ذات العالقة   

  تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركة الزميلة واإلئتالفات 
المشتركة والشركات التي يسيطر عليها المساهمين االساسيين أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكل مباشر أو غير أو تلك 

التي بامكانهم التاثير عليها اداريا بشكل هام. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة  )1(  

  أبرمت المجموعة المعامالت الهامة التالية خالل السنة مع األطراف ذات العالقة في سياق العمل العادي وباألسعار والشروط 
المتفق عليها مع ادارة المجموعه. 

2016
ألف درهم 

2015
ألف درهم 

أحد المساهمين االساسيين 
5،6364،770إيرادات تشغيلية / إيرادات تمويلة أخرى

11،09113،009تكاليف التمويل
 

مكافآت موظفي االدارة الرئيسيين   )2(  
    

تعويضات أفراد اإلدارة العليا
12،44014،265رواتب وإمتيازات قصيرة األجل للموظفين

579453تعويضات ومعاشات نهاية الخدمة للموظفين
4،3231،350مكافات / أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

17،34216،068 
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4.  مدقق الحسابات الخارجي

أعيد تعيين السادة KPMG كمدقق حسابات خارجي للعام 2016-2017 بإجتماع الجمعية العمومية العادية بموافقة أغلبية 
المساهمين وتم تحديد أتعابهم بمبلغ )409،500( ألف درهم )أربعمائة وتسعة االف وخمسمائة درهم إماراتي( وتعتبر شركة “كي 

بي إم جي " واحدة من أربع أكبر شركات التدقيق المحاسبية في العالم ، حيث تأسست بدولة االمارات العربية المتحدة في عام 
1974 وحققت نموًا من خالل تأسيسها 7 مكاتب بالدولة.

KPMGإسم مكتب التدقيق

3 سنواتعدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

409،500 ألف درهمإجمالي أتعاب التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 )درهم(

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخالف التدقيق للبيانات المالية لعام 2016 
)درهم( إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب أخرى يتم ذكر ذلك صراحًة

ال يوجد

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي حال عدم وجود 
خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحًة

ال يوجد

بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير مدقق 
حسابـات الشركة بتقديمهـا خالل 2016 كاالتي :

  

قام السادة Deloitte & Touche  بتقديم خدمات إستشارية مقابل أتعاب مبلغ 284،670 الف درهم.  •  

قام السادة Earnest & Young بتقديم خدمات إستشارية مقابل أتعاب مبلغ 53،000 الف دوالر  •  

قام السادة Horwath MAK بالتدقيق على حسابات الضمان لمشاريع الشركة مقابل أتعاب مبلغ 19،812 الف درهم .  •  

•  قام السادة Protiviti Member Firm Middle East Consultancy بتقديم خدمات إستشارية مقابل أتعاب مبلغ 211،400   
الف درهم

قام السادة Barbara & Co بخدمات تدقيق مقابل أتعاب مبلغ 7،000 الف دوالر  •  

لجان  المجلس: قام مجلس إدارة بتأسيس لجنتين رئيسيتين  .5

التدقيق لجنة   1 - 5

  تقوم  لجنة التدقيق بتعيين مدققي الحسابات ، ومراجعة التقارير المالية بشكل دوري واإلشراف على إدارة الرقابة الداخلية 
وإدارة المخاطر والتأكد من تطبيق الشركة للمتطلبات القانونية والتنظيمية .

أسماء أعضاء لجنة التدقيق : أ.   

السيد/ سيف اليعربي - رئيسا  .1   
السيد/ محمد الشريف - عضوا  .2   

السيد / ياسر بن زايد الفالسي - عضوا   .3   

إليها  الموكولة  التدقيق و صالحياتها والمهام  واجبات لجنة    

مراجعة السياسات واإلجراءات المالية والمحاسبية في الشركة .  .1   

2.  وضع وتطبيق سياسة التعاقد مع مدقق الحسابات الخارجي  ورفع تقرير لمجلس اإلدارة تحدد فيه المسائل التي ترى    
أهمية اتخاذ إجراء بشأنها مع تقديم توصياتها بالخطوات الالزم اتخاذها.      

3.  متابعة ومراقبة استقاللية مدقق الحسابات الخارجي ومدى موضوعيته، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية    
التدقيق ومدى فعاليتها وفقًا لمعايير التدقيق المعتمدة والتأكد من إستيفاء مدقق الحسابات للشروط الواردة 

في القوانين واألنظمة والقرارات المعمول بها والنظام األساسي للشركة.

4.  مراقبة سالمة البيانات المالية للشركة وتقاريرها )السنوية ونصف السنوية وربع السنوية( ومراجعتها كجزء     
 من عملها العادي خالل السنة وبعد إقفال الحسابات بعد أي فترة ربع سنوية، وعليها التركيز بشكل خاص على 

ما يلي:-

•  أية تغييرات في السياسات والممارسات المحاسبية.    

•  إبراز النواحي الخاضعة  لتقدير اإلدارة.    

•  التعديالت الجوهرية الناتجة عن التدقيق.    

  

الشركة  بحوكمة  الخاص  التنظيمي  الهيكل   8-3
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والمكافآت  الرواتب  الشركة ووظائفهم وتواريخ تعيينهم ومجموع  التنفيذيين في  الموظفين  3-9  أسماء كبار 
المدفوعة لهم، وبيان ذلك كما يلي:

تاريخ التعيينالمنصبم
مجموع الرواتب 

والبدالت المدفوعة 
لعام 2016 )درهم(

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام 
)Bonuses( 2016

)درهم(

1)CEO( 12،066،487.000-يونيو-2007الرئيس التنفيذي

2)CFO(  21،410،685.000-أغسطس-2015الرئيس المالي

 نائب الرئيس للشؤون القانونية 3
)المستشار العام(

17-أكتوبر-2011 لغاية 
4868،925.000-أكتوبر-2016

1744،010.000-أغسطس-2008نائب الرئيس للتسوبق واالتصال المؤسسي4

11،032،346.000-مايو-2004نائب الرئيس إلدارة العمليات5

5899،065.000-نوفمبر-2008نائب الرئيس لشؤون الموارد البشرية6

3857،395.000-فبراير-2008رئيس باالنابة إلدارة العقارات7

41،192،480.000-يونيو-2013نائب الرئيس إلدارة للمشاريع والهندسة8

81،247،711.000-يناير-2006نائب الرئيس للمبيعات9

23930،394.000-يوليو-2013نائب الرئيس المساعد إلدارة المشتريات والعقود10

161،171،717.000-سبتمبر-2007نائب الرئيس لتطوير األعمال واإلستراتيجية11

41،365،316.000-أغسطس-2014رئيس قسم الرقابة الداخلية والتدقيق12

مالحظة )1(:  مجموع المكافآت المدفوع لعام 2016 )Bonuses(: يرجى العلم بأنه سيتم تحديث التقرير بعد إعتماد لجنة الترشيحات 
والمكافآت النهائي لكبار الموظفين التنفيذيين.

مالحظة )2(: مجموع المكافآت األخرى النقدية /العينية للعام 2016 أو تستحق مستقباًل: ال يوجد

التنفيذية اللجنة 

والمكافات الترشيحات  لجنة 

اإلمتثال

المدقق 
الخارجي

الرقابة  إدارة 
الداخلية

الداخلي التدقيق 

المخاطر إدارة 

اإلدارة مجلس 

التنفيذي المدير 

التنفيذية اإلدارة 

المساهمون

التدقيق لجنة 

نائب الرئيس 
لتطوير األعمال 
واالستراتيجيات

نائب الرئيس 
للمبيعات

رئيس باإلنابة إلدارة 
العقارات

نائب الرئيس 
للشؤون القانونية 
)المستشار العام(

نائب الرئيس إلدارة 
العمليات

المدير العام إلدارة 
المرافق

المساعد  الرئيس  نائب 
المشتريات  إلدارة 

والعقود

الرئيس  نائب 
المشاريع  إلدارة 

والهندسة

نائب الرئيس 
لشؤون الموارد 

البشرية

نائب الرئيس 
للتسويق واالتصال 

المؤسسي
الرئيس المالي
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والمكافآت الترشيحات  لجنة   ٥ - ٢

  يتمثل دور لجنة الترشيحات والمكافآت على وضع ومراجعة سياسة المكافآت واألجور لمجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية، وتحديد 
التعويض اإلجمالي الذي يتوافق مع أنظمة الرواتب والمكافآت المعتمدة وتحرص اللجنة كل الحرص على موائمة هذه المكافآت 

مع أداء الشركة كما نقوم في اللجنة بإعداد ومراجعة سياسة الموارد البشرية لتتوافق مع التشريعات والقوانين وتتابع 
اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة .

والمكافآت  الترشيحات  لجنة  واجبات   -1

)1(  التأكد من استقاللية األعضاء المستقلين بشكل مستمر.  
)2(  إعداد السياسة الخاصة بمنح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب الخاصة بأعضاء مجلس إدارة الشركة والعاملين   

فيها وأن المكافآت والمزايا الممنوحة لإلدارة التنفيذية العليا للشركة معقولة وتتناسب وأداء الشركة.
تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم.  )3(  

إعداد السياسة الخاصة بالموارد البشرية والتدريب في الشركة ومراقبة تطبيقها، ومراجعتها سنويًا.  )4(  
)5(  تنظيم ومتابعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة بما يتفق والقوانين واألنظمة المعمول بها   

وأحكام النظام
)6(  المراجعة السنوية لإلحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة وإعداد وصف للقدرات   
 والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة ، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم أن يخصصه العضو ألعمال 

مجلس اإلدارة.
مراجعة هيكل مجلس اإلدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن إجراؤها.  )7(  

)8(  وضع سياسة خاصة بالترشح لعضوية مجل اإلدارة واإلدارة التنفيذية تهدف إلى مراعاة التنويع بين الجنسين ضمن   
التشكيل وتشجيع المرأة من خالل مزايا وبرامج تحفيزية وتدريبية ، وموافاة الهيئة بنسخة عن هذه السياسة وبأي 

تعديالت تطرأ عليها .
تقوم اللجنة بالنظر في أية أمور أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  )9(  

الترشيحات والمكافآت وعدد مرات الحضور الشخصي لجميع األعضاء إجتماعات لجنة  ب - 

تاريخ اإلجتماع
___________________________________________________

اإلسم
المنصب

إجتماع لجنة الترشيحات 
والمكافآت الرقم1      

2016/03/21

إجتماع لجنة الترشيحات 
والمكافآت الرقم2       

2016/05/25

الرئيس/ مستقل/ غير تنفيذيالسيد/ عبداهلل لوتاه

عضو/ مستقل/ غير تنفيذيسعادة/ خليفة الزفين

عضو/ غير مستقل/ غير تنفيذيالسيد/ محمد النهدي

لجنة المتابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعين:  .6
تم تشكيل لجنة تداوالت المطلعين والتي تضم كاًل من التالية أسماؤهم:  

المنصباإلسم

رئيس/ الرئيس الماليالسيد هاني فنصة

عضو/ نائب رئيس مساعد للموارد البشريةالسيد علي شريف المزروقي

عضو/ مساعد مدير، العالقات العامة وعالقات المساهمينالسيد عالء منصور

إليها: الموكولة  والمهام  اللجنة  إختصاصات 

-  إعداد سجل بأسماء جميع المطلعين في الشركة باإلضافة إلى األشخاص المحتمل اطالعهم على المعلومات الداخلية   
بصفة مؤقتة.

-  إعداد النظم والسياسات الخاصة بتداول أعضاء مجلس اإلدارة والموظفين في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أو   
الشركات الشقيقة واعتمادها من مجلس اإلدارة

-  اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للمحافظة على سرية بيانات الشركة والمعلومات الجوهرية بما يضمن عدم انتشارها.  
-  اتخاذ اإلجراءات الالزمة للتعامل مع األطراف ذات العالقة الذين لهم اطالع على البيانات الداخلية والمعلومات الخاصة بالشركة   

وعمالئها للحفاظ على سريتها وعدم إساءة استخدامها أو انتقالها إلى أطراف أخرى.
-  التأكد من توقيع جميع المطلعين على إقرار بأنهم على علم بوضعهم كمطلعين على المعلومات الداخلية عن الشركة   

وعمالئها، وتحملهم لكافة العواقب القانونية في حال تسرب المعلومات أو إعطاء التوصيات بناء على اطالعهم على 
المعلومات الداخلية بحكم مواقعهم، وااللتزام بإبالغ الشركة حول أي تداوالت في أسهم الشركة أو الشركات التابعة قبل 

وبعد إجراء التداول.
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•  افتراض استمرارية عمل الشركة.   

•  التقيد بالمعايير المحاسبية التي تقررها الهيئة.   

•  التقيد بقواعد اإلدراج  واإلفصاح وغيرها من المتطلبات القانونية المتعلقة بإعداد التقارير المالية.   

5.  التنسيق مع مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية والمدير المالي أو المدير القائم بنفس المهام في الشركة في   
سبيل أداء مهامها.

6.  االجتماع مع مدققي حسابات الشركة مرة على األقل في السنة دون حضور أي من أشخاص اإلدارة التنفيذية العليا أو   
من يمثلها ، ومناقشته حول طبيعة ونطاق عملية التدقيق ومدى فعاليتها وفقا لمعايير التدقيق المعتمدة .

7.  النظر في أية بنود هامة وغير معتادة ترد أو يجب إيرادها في تلك التقارير والحسابات وعليها إيالء االهتمام الالزم بأية   
مسائل يطرحها المدير المالي للشركة أو المدير القائم بنفس المهام أو ضابط االمتثال أو مدققي الحسابات.

8.  رفع توصية لمجلس االدارة بشأن إختيار أو أستقالة أو عزل مدقق الحسابات وفي حالة عدم موافقة مجلس االدارة على   
توصيات لجنة التدقيق بهذا الشأن ، فعلى مجلس االدارة أن يضمن في تقرير الحوكمة بيانا يشرح توصيات لجنة 

التدقيق واالسباب التي دعت مجلس االدارة لعدم االخذ بها .

9.  التأكد من استقاللية مدقق الحسابات للشروط الواردة في القوانين واالنظمة والقرارات المعمول بها والنظام االساسي   
للشركة ومتابعة ومراقبة استقالليته .

مراجعة أنظمة الرقابة المالية والرقابة الداخلية وإدارة المخاطر في الشركة.  .10  

مناقشة نظام الرقابة الداخلية مع اإلدارة والتأكد من أدائها لواجبها في إنشاء نظام فّعال للرقابة الداخلية.  .11  

12.  النظر في نتائج التحقيقات الرئيسية في مسائل الرقابة الداخلية التي يكلفها بها مجلس اإلدارة أو تتم بمبادرة من   
اللجنة وموافقة اإلدارة.

13.  اإلطالع على تقييم المدقق إلجراءات الرقابة الداخلية و التأكد من وجود التنسيق فيما بين مدققي الحسابات الداخلي   
للشركة ومدقق الحسابات الخارجي 

التأكد من توفر الموارد الالزمة لجهاز التدقيق الداخلي ومراجعة ومراقبة فعالية ذلك الجهاز.  .14  

15.   بحث كل ما يتعلق بعمل مدقق الحسابات وخطة عمله ومراسالته مع الشركة ومالحظاته وتحفظاته وأية إستفسارات   
جوهرية يطرحها المدقق على اإلدارة التنفيذية العليا بخصوص السجالت المحاسبية أو الحسابات المالية أو أنظمة 

الرقابة ومتابعة ردها مدى إستجابة إدارة الشركة لها وتوفيرها للتسهيالت الالزمة للقيام بعمله .

16.  التأكد من رد مجلس اإلدارة في الوقت المطلوب على االستيضاحات والمسائل الجوهرية المطروحة في رسالة مدقق   
الحسابات الخارجي.

17.  وضع الضوابط التي تمكن موظفي الشركة من اإلبالغ عن أية مخالفات محتملة في التقارير المالية أو الرقابة الداخلية أو   
غيرها من المسائل بشكل سري والخطوات الكفيلة بإجراء تحقيقات مستقلة وعادلة لتلك المخالفات.

18.  مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني.  

19.  مراجعة تعامالت األطراف ذات العالقة مع الشركة والتأكد من عدم وجود أي تضارب في المصالح والتوصية بشأنها   
لمجلس اإلدارة قبل إبرامها .

ضمان تطبيق قواعد العمل الخاصة بمهامها والصالحيات الموكلة إليها من قبل  مجلس اإلدارة.  .20  

تقديم التقارير والتوصيات إلى مجلس اإلدارة عن المسائل الواردة في هذا البند.  .21  

النظر في أية مواضيع أخرى يحددها مجلس اإلدارة.  .22  

التدقيق لجنة  إجتماعات  ب. 

  عقدت لجنة التدقيق أربعة إجتماعات خالل العام 2016 وقد تم توثيق محاضر اإلجتماعات و توزيع نسخ منها على أعضاء 
مجلس اإلدارة ويحتفظ امين سر لجنة التدقيق بمحاضر اإلجتماعات المعتمدة من قبل أعضاء اللجنة ، وكان عدد مرات 

الحضور الشخصي لألعضاء في اإلجتماعات المنعقدة على النحو التالي:

اإلسم
إجتماع لجنة 

التدقيق رقم 1       
2016/1/24

إجتماع لجنة 
التدقيق رقم 2

2016/6/05

إجتماع لجنة 
التدقيق رقم 3

2016/7/13
)بالتمرير(

إجتماع لجنة 
التدقيق رقم 4

2016/10/13

ûالسيد سيف اليعربي

السيد محمد الشريف

السيد ياسر بن زايد الفالسي
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كما يتم متابعة تنفيذ تلك التوصيات بشكل دوري من خالل إصدار تقرير خطي حسب االقتضاء .  

خالل العام 2016 وحسب الخطط المعتمده للمراجعه لم تصادف إدارة الرقابة الداخلية أية مشاكل جوهرية / كبيرة بالشركة.  

أدت سياسة الحوكمة التي تتبعها الشركة إلى عدم وجود أية مخالفة خالل العام 2016  .8
  لم تتكبد الشركة أي غرامات ولم تخضع ألي قيود من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية، بشأن أي 

مسألة تتعلق بأسواق المال.

الفعاليات المجتمعية:  .9
" نحن نركز على تصميم وتطوير خدمات تلبي احتياجات الفئات المختلفة في المجتمع اإلماراتي " .  

  منذ بداية انطالقنا، حرصنا على دعم وتقوية بنية أعمالنا من خالل تبّني أفضل ممارسات االستدامة، وقمنا بإطالق وتنفيذ 
العديد من األنشطة خالل العام الماضي  حيث تشكل المسؤولية اإلجتماعية عنصرًا مهمًا في ثقافة الشركة وسياستها 

العامة الداخلية وخطط عملها ونعتبر هذه المسؤولية جزءًا مهمًا من نجاح وإستمرار مسيرتنا في دعم المؤسسات العامة 
الداخلية وبالتوافق مع السياسات واالجراءات الخاصة للمساهمة في تنمية المجتمع المحلي والحفاظ على البيئة وستعمل 
الشركة على دعم المزيد من المشروعات الخيرية خالل العام القادم إيمانًا بمسؤوليتها اإلجتماعية حيث ساهمت الشركة  

في العديد من المبادرات منها :

1-  وقعت الشركة مذكرة تفاهم مع مؤسسة دبي العطاء لبناء مدرسة في دولة السنغال ضمن برنامجها لدعم   
التعليم حول العالم بتكلفة تقارب 150،000 درهم، ويأتي ذلك بعد التعاون الناجح مع مؤسسة دبي العطاء لبناء 

مدرسة في دولة نيبال كما أن هذا يأتي تزامنًا مع إعالن عام 2016 عامًا للقراءة. ودعمًا لهذه المبادرة أنشأت الشركة 
مكتبة للقراءة للموظفين إضافة إلى تنظيم معرضين للكتاب للموظفين وزوار المبنى الرئيسي للشركة.

2-  وعلى صعيد المساهمات البيئية، شاركت ديار للعام الثالث على التوالي في مبادرة ساعة األرض بالمشاركة في   
الفعالية التي نظمتها هيئة كهرباء ومياه دبي في منطقة الخليج التجاري إضافة إلى إطفاء جميع األضواء غير 

الضرورية في مباني ديار خالل هذه الساعة، كما دعمت الشركة حملة "لنجعل هذا الصيف أخضر" التي نظمتها 
الهئية بتوفير منصتين خالل الحملة في المبنى الرئيسي وأحد مباني الشركة في منطقة الخليج التجاري.

3-  وساهمت الشركة أيضًا في فعالية "يوم بال مركبات" التي تنظمها بلدية دبي بشكل سنوي، وذلك برعاية الحدث   
بقيمة 30،000 درهم وحث الموظفين على المشاركة في الفعالية  ،كما أرسلت الشركة عددًا من موظفيها للمشاركة 

في فعالية نظفوا العالم التي نظمتها بلدية دبي للمساهمة في تنظيف شواطئ اإلمارة.
4-  وقامت الشركة خالل عام 2016 وبالتعاون مع مؤسسة الثقة للتوحد بالتكفل برسوم العالج ألحد األطفال لمدة عام   

كامل والذي يخضع للعالج والرعاية في المؤسسة وذلك بقيمة 63000 ألف درهم. 
5-  نظمت الشركة زيارة لعدد من المستشفيات وقامت بتوزيع الهدايا على األطفال المرضى وذلك بمناسبة احتفالية   

"حق الليلة" كما تم تنظيم زيارة أخرى لمركز راشد للمعاقين
6-  نظمت الشركة إيضًا حملة لجمع التبرعات بالتعاون مع جمعية بيت الخير خالل شهر رمضان.  

7-  تم إرسال متطوعين من الشركة للمشاركة في العديد من الفعاليات التي نظمتها مؤسسة الثقة للتوحد ألطفال   
التوحد، كما تقوم الشركة بإرسال الموظفين وعائالتهم للمشاركة في الفعاليات الرياضية الخيرية إضافة إلى االحتفال 

بالمناسبات الوطنية.

معلومات عامة  .10
  بيان بسعر سهم الشركة في السوق )سعر اإلغالق، أعلى سعر، وأدنى سعر( في نهاية كل  شهر خالل السنة المالية للعام 2016:

سعر اإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالشهر

0.470.450.46يناير

0.570.540.56فبراير

0.580.560.58مارس

0.650.630.64أبريل

0.590.580.59مايو

0.590.590.59يونيو

0.600.600.60يوليو

0.600.590.60أغسطس

0.590.580.58سبتمبر

0.540.520.53أكتوبر

0.560.550.55نوفمبر

0.620.620.62ديسمبر

ملخص عن تقرير أعمال اللجنة خالل العام 2016 :   

  عقدت اللجنة أول اجتماعاتها في ديسمبر 2016 لبحث آلية العمل ومناقشة القوانين واألنظمة الخاصة بالمطلعين وبحث 
تطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، وعقب االجتماع تم إعداد ما يلي:

-  قائمة أولية بالمطلعين داخل الشركة واألطراف ذوي العالقة لتحديث القائمة في نظام سوق دبي المالي.  
النماذج الخاصة باإلقرارات واإلفصاح عن األوراق المالية.  -  

سياسة تداوالت المطلعين.  -  

نظام الرقابة الداخلية:  .7
1-  يعد نظام الرقابه الداخليه نظاما متكامال يفرض اإلجراءات والشروط والقوانين اإلداريه ويراقب تطبيقها بشكل عملي من 
خالل أداء الشركه. ويقر مجلس اإلدارة بمسؤوليته في المحافظة على نظام الرقابة الداخلية والحرص على فعاليته بشكل 
مستمر، وال يعتبر هذا النظام عائقا ومانعا لفعالية العمل وسرعة اإلنجاز واألداء، بل على العكس تماما فهو يضمن فعالية 

األداء وإدارة المخاطر ونظام الرقابه الداخلي بالشركه.

  وقد قام المجلس وأعضاء لجنة التدقيق بالتوقيع على دليل عمل إدارة الرقابة الداخلية والذي يتضمن كافة األدوار والمهام 
لهذه اإلدارة والتي تلعب دورًا مهما ًفي تقييم فعالية نظم الرقابة الداخلية من أجل دعم أهداف ومهام الربحية لشركة ديار 

للتطوير من خالل ضمان اعتمادية البيانات المالية، اإلستخدام الفعال واإلقتصادي للموارد، حماية الممتلكات وقياس نسبة 
اإللتزام بالسياسات واإلجراءات الموضوعه.

آلية عمل إدارة الرقابة الداخلية في الشركة: ا( 

  تقوم إدارة الرقابة الداخلية بمسؤولياتها وفقًا لمتطلبات الحوكمة، المعايير العالمية الصادرة من قبل جمعية المدققين 
الداخليين ودليل عملها المعتمد وذلك عن طريق التأكد من فعالية أنظمة الضبط والرقابة الداخلية وأن اإلجراءات المطبقة 
لمراقبة العمليات قد تم تصميمها بشكل مناسب ويتم تنفيذها بطريقة فعالة في الشركة بما في ذلك التحقق من إلتزام 

الشركة والعاملين فيها بأحكام القوانين واألنظمة والقرارات والسياسات واإلجراءات الداخلية المعمول بها ومتابعة آلية 
عمل إدارة المخاطر. هذا وتتبع إدارة الرقابة الداخلية مجلس اإلدارة من خالل لجنة التدقيق بحيث تتمتع اإلدارة و موظفيها 

باإلستقالل الكافي للقيام بالواجبات و المسؤوليات المنوطة بها.
  تقوم إدارة الرقابة الداخلية وفق خطتها السنوية المبنية على تقييم حجم المخاطر والمعتمدة من قبل لجنة التدقيق 
الية بيئة وأنظمة الرقابة الداخلية ورفع التقارير متضمنة األفكار،  المفوضة من قبل مجلس اإلدارة بالتأكد من كفاءة وفعَّ

المالحظات والتوصيات الى اإلدارة ولجنة التدقيق والتي تتعلق بتحسين تلك األنظمة. 
  كذلك اعتمدت الشركة منهاج عمل إلدارة المخاطر يعتمد على التقييم النوعي والكمي للمخاطر التي تواجهها الشركة و 
التي يمكن أن تؤثر على تحقيق أهداف الشركة اإلستراتيجية والتشغيلية والمالية ذلك من خالل تقييم المخاطر المرتبطة 

الة  إلدارة وتقليص  بهذه األهداف ومعالجتها باستخدام ضوابط الرقابة الداخلية باعتبارها واحدة من الوسائل واإلجراءات الفعَّ
والسيطرة على المخاطر أونقل المخاطر عن طريق التأمين و تقييم مدى كفاية الحماية التي يوفرها هذا المنهاج للشركة.

اسم مدير إدارة الرقابة الداخلية ومؤهالته: ب( 

  بسام الغاوي هو مدير إدارة الرقابة الداخلية في الشركة منذ أغسطس 2014، وهو متخصص بمجال الرقابة وله خبرة واسعة 
ما يقارب 21 عاما في مجال التدقيق الداخلي والخارجي، إدارة المخاطر، حوكمة الشركات، التحقيق في الغش، اإلحتيال 

واإلمتثال. حاصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة واالقتصاد، ودبلوم في إدارة المخاطر من األكاديمية األمريكية لإلدارة 
المالية، وحاصل ايضا على الشهادات المهنيه التالية: ACPA ،CFE ،CRISC ،CISA، CIA ،CCO ،CICA ،CRMA. وهو عضو في 

.IIA ،ISACA ،ACFE ،ASCA :الجمعيات / المؤسسات المهنية التالية

إسم ضابط اإلمتثال ومؤهالته : ج( 

  عمر عاطف العزب يشغل مهام ضابط اإلمتثـال للشركة منذ عام 2013 وهو المسؤول عن إنجاز خطة العمل السنوية 
لمراقبةالحوكمة واإلمتثال، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه في القانون اإلداري من جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ، 
وأطروحة رسالتة الدكتوراه عن" الرقابة اإلدارية على األحكام الناظمة للشركات المساهمة العامة"، ويتمتع بخبرة عملية 
تتجاوز 16 عام ، وهو حاصل على شهادات عديدة متعلقة بحوكمة الشركات باإلضافة لخبرته الواسعة بقانون الشركات 

وقدرته على مراقبة مخاطر االمتثال وبالتحديد القوانين االتحادية، وقوانين التنظيم العقاري والقرارات الصادرة عن هيئة 
اإلمارات لألوراق المالية والسلع، سوق دبي المالي، كونه حاصل على شهادة الوسيط المعتمد من سوق دبي المالي / سوق 

أبوظبي لألوراق المالية والسلع وضابط إمتثال معتمد من هيئة االوراق المالية والسلع، ومن مهامه ومسؤولياته أيضًا 
التحقق من مدى إلتزام الشركة والعاملين فيها باألنظمة والقوانين والتعليمات واللوائح المعمول بها .

كيفية تعامل إدارة الرقابة الداخلية مع أي مشاكل كبيرة بالشركة د( 

  تقوم إدارة الرقابة الداخلية بدراسة المشاكل الكبيرة في الشركة بشكل تفصيلي إن وجدت وذلك بتحديد طبيعة 
المشكلة وتصنيفها من حيث درجة المخاطر ومن خالل تحديد حجم المشكلة ودراسة مدى السلبيات الناجمة عنها التي 
قد تتأثر بها الشركة، وللحد من تفاقمها ومنع حدوثها مستقباًل تقوم اإلدارة برفع تقاريرها بالمالحظات الناتجة عن دراسة 

هذه المشكلة و تقديم التوصيات لمعالجتها لإلدارة التنفيذية ولمجلس اإلدارة عن طريق لجنة التدقيق، و تقوم إدارة 
الرقابة الداخلية بمتابعة تنفيذ حل المشكلة من خالل التأكد من تنفيذ قرارات مجلس اإلدارة - باإلضافة إلى ذلك تقوم إدارة 

الرقابة بإصدار تقارير دورية للجنة التدقيق توجز نتائج أنشطة التدقيق كاآلتي: 
•  على أساس ربع سنوي: معلومات فيما يتعلق بحالة ونتائج مخطط التدقيق السنوي، وأنشطة العاملين للتدقيق   

الداخلي، ونتائج تقييمات الجودة الخارجية وكفاية موارد اإلدارة. 
•   مرتين سنويًا: توفير قائمة بأهداف القياس الهامة ) مؤشرات األداء الرئيسية / بطاقة النقاط المسجلة المتعادلة(   

والنتائج مقابل الهدف.
•   على أساس سنوي: تقييم فيما يتعلق بمالئمة وفعالية نظام الرقابة الداخلية حيث أن المراجعة تغطي جميع   

الضوابط الرقابية المادية بما في ذلك الضوابط الرقابية المالية والتشغيلية ونظم إدارة المخاطر. 
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بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خالل عام 2016 واإلجراءات المتخذة بشأنها.  .2

  احتوت أجندة الجمعية العمومية على قرار خاص يتعلق بتعديل عقد تأسيس شركة ديار للتطوير ش م ع بما يتوافق 
مع قانون الشركات التجارية رقم )2( لعام 2015. وقد تم اتخاذ جميع اإلجراءات والموافقات الالزمة بعد الحصول على موافقة 

الجمعية العمومية والجهات المعنية وتم نشر عقد التأسيس المعدل في الجريدة الرسمية.

بيان األحداث الجوهرية التي صادفت الشركة خالل 2016

•  أطلقت ديار "دانية ديستركت" المرحلة الثانية من مشروع ميدتاون، والتي تضم ستة أبراج سكنية تتدرج بين 6 طوابق إلى 
16 طابقًا وتضم 579 وحدة سكنية بمختلف األحجام ضمن مساحة بناء تبلغ 971،830 قدمًا مربعة. 

•  أقامت "ديار للتطوير" معرضًا للمبيعات في مقاطعة بومباي الهندية يومي 7 و8 مايو 2016 في فندق "فور سيزونز" في 
مدينة وورلي، حيث استضافت الشركة المئات من مستثمري الهند في القطاع العقاري، وذلك بهدف تشجيعهم على ضخ 

استثماراتهم في قطاع العقارات في دبي. 

•  أعلنت "ديار للتطوير" عن تفاصيل شراكتها االستراتيجية مع "إشيوغلو"، العالمة التجارية التركية الرائدة في قطاع العقارات، 
والتي ستقوم الشركة التركية من خاللها بإدارة عمليات بيع الوحدات السكنية حصريًا ألحد مباني دانية ديستركت، 

المرحلة الثانية من مشروع ميدتاون للمستثمرين األتراك الراغبين باالستثمار في سوق العقارات اإلماراتي

•  أعلنت "ديار للتطوير" عن توقيع اتفاقية مع "دبي العطاء" لبناء مدرسة للتعليم األساسي في منطقة نائية في السنغال 
بهدف إتاحة الفرصة ألفراد المجتمع االستفادة من مرافق تعليمية. وتعد المدرسة ثاني مشروع تقوم "ديار" بدعمه في الخارج 

ضمن مبادرة دبي العطاء "تّبني مدرسة"

•  "ديار للتطوير" تطور قسم إدارة المرافق في الشركة ليصبح شركة مستقلة قائمة بذاتها. وسوف تقوم شركة "ديار إلدارة 
المرافق" باستثمار النمو والنجاح الذي شهده القسم مؤخرًا والبناء عليه من خالل رؤية استراتيجية وإدارة جديدة. وستظل 

الشركة مملوكة بالكامل بنسبة 100% من قبل "ديار للتطوير"، وتكمل أقسام التطوير العقاري وإدارة العقارات وإدارة 
جمعيات المالك في "ديار للتطوير"، ما يوفر حلول خدمات عقارية متكاملة لتلبية احتياجات مّلاك العقارات.

•  "ديار للتطوير" تدشن األعمال اإلنشائية لفندق في منطقة البرشاء وسيضم الفندق 408 وحدة تشمل 299 وحدة فندقية 
متنوعة، منها 15 جناح فندقي إضافة إلى 109 شقق فندقية، تتنوع بين 93 شقة من غرفة نوم و16 شقة من غرفتي نوم 

لكل منها.

•  "ديار للتطوير" تعلن اتفاقيتها مع "ميلينيوم و كوبثورن" إلدارة ثالث مشاريع تابعة للشركة، والتي تشمل 953 وحدة 
فندقية، حيث تواصل الشركة سعيها الجاد في تنويع محفظتها اإلستثمارية من خالل تطوير قاعدة واسعة من المشاريع 

التي تشكل بدورها مصادر مستمرة لإليرادات.

•  "ديار للتطوير" تستعرض أبرز مشاريعها السكنية خالل معرض للمبيعات في نيودلهي الهندية. 

•  "ديار للتطوير" تطلق باقة استثمارية تضمن للمستثمرين في برج الشقق الفندقية في مشروع "ذي آتريا" الحصول على 
عائدات بنسبة 14% خالل أول عامين.

"ديار للتطوير" تسجل مشاركتها للعام الثاني على التوالي في معرض دبي للعقارات في مومباي  •

الهاملي عبداهلل 
رئيس مجلس إدارة شركة ديار للتطوير ش.م.ع

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام 2016:

 Deyaar Development DFM General Index DFM Real Estate & Constructions    

03/01/2016 - 29/12/2016
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•  بيان بتوزيع ملكية المساهمين كما في 2016/12/31 ) أفراد، شركات، حكومات( مصنفة على النحو التالي: محلي، 
خليجي، عربي، وأجنبي 

تصنيف المساهم
نسبة األسهم المملوكة 

مؤسسات بنوكحكومةشركاتأفراد
المجموعفردية

88.1748%0.0524%41.3001%1.0082%10.0788%35.7353%محلي

3.5492%0.005%0.0720%1.89260%1.5796%خليجي

2.8649%0.01880%0.18580%2.6603%عربي

5.411%0.18540%3.59530%1.6303%أجنبي

100%0.0574%41.5763%1.0082%15.7525%41.6055%المجموع

بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2016/12/31 حسب الجدول التالي:

نسبة الملكيةعدد األسهم المملوكةالمساهم

40.983%2.367.999.220بنك دبي اإلسالمي

بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 2016/12/31

عدد األسهمعدد المساهمينملكية السهم )سهم(م
المملوكة

نسبة األسهم المملوكة 
من رأس المال

5.97%28،592379،963،890أقل 150.000
11.03%4،312637،580،656من 50.000 إلى أقل من 2500.000
17.14%802989،928،802من 500.000 إلى أقل من 35.000.000
65.41%783،779،526،652أكثر من 45.000.000

بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي:-  .1
-  إسم مسؤول عالقات المستثمرين وبيانات التواصل معه  

   تم تعيين السيد عالء الدين منصور حسن، مساعد مدير - العالقات العامة وعالقات المستثمرين كمسؤول عالقات 
المستثمرين. وبيانات التواصل كالتالي:

رقم الهاتف: 3840909-04 أو 04-3840175  •   

IR@deyaar.ae / Alah@deyaar.ae :البريد اإللكتروني  •   

الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة.  -  
 http://www.deyaar.ae/ar/investor-relations :الصفحة العربية   

 http://www.deyaar.ae/en/investor-relations :الصفحة االنجليزية   
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إدارة جمعيات المالك   

 تحرص شركة ديار إلدارة جمعيات المالك ذ.م.م. على 
ضمان جودة المجمعات التي تديرها من عبر كونها 

الشريك األمثل إلدارة جمعيات المالك. وقد سعت الشركة 
منذ بداية تأسيسها إلى ضمان تلبية توقعات العمالء من 

خالل تحقيق أفضل النتائج. وتسعى الشركة إلى حفظ 
ورفع قيمة الممتلكات في المجتمعات التي تديرها عبر 

 تقديم خدمات إدارية عالية الجودة و االشراف الدقيق 
على العقود.

تسعى ديار إلدارة جمعيات المالك إلى رفع قيمة العقارات 
ورفع قيمتها اإليجارية من خالل خلق مجتمعات مستقرة 
ماليًا ضمن أجواء عائلية واجتماعية. ويدير فريق الشركة 

حالًيا محفظة مكونة من 6،000 وحدة ضمن 20 مجمعًا 
سكنيًا في مناطق متعددة منها مركز دبي المالي 

العالمي والخليج التجاري وواحة دبي للسليكون ومدينة 
دبي لإلنتاج ومدينة دبي الرياضية، كما يتولى اإلشراف 

على كافة المهام الفنية والبيئية واألمنية والمالية 
واإلدارية، إلى جانب خدمة العمالء.

ويعمل في ديار إلدارة جمعيات المالك فريق عمل على 
درجة عالية من الكفاءة ومؤهل من قبل مؤسسات 
عالمية مثل معهد الجمعيات السكنية في الواليات 

المتحدة ومعهد الصحة والسالمة المهنية والمجلس 
الوطني لالمتحانات في السالمة والصحة المهنية 

ومدققين معتمدين من السجل المهني لشهادات 
مدققي الحسابات.

وباإلضافة للفوز بجائزة اتصاالت للطاقة في 2015، والوصول 
للقائمة النهائية لجائزة الخليج للعقارات 2017، فقد تم 

اعتماد الخدمات التي تقدمها الشركة ضمن نظام اإلدارة 
المتكامل من قبل جهة تقييم محايدة والحصول على 

الشهادات التالية:

آيزو 9001:2008 )الجودة(  •
آيزو 14001:2004 )البيئة(  •

OHSAS 18001:2007 )نظام إدارة الصحة والسالمة(  •

ال تقتصر الخدمات الي تقدمها إدارة جمعيات المالك 
على عقارات ديار فحسب، حيث يمكن للمطورين ومالك 
العقارات االستفادة من الخدمات التي تقدمها الشركة، 

ويسعى فريق العمل باستمرار إلى استقطاب المزيد من 
جمعيات المالك لتقديم أفضل الخدمات وتعزيز محفظة 

العقارات التي تديرها الشركة.

قطاع الضيافة 
أعلنت ديار في 2014 استراتيجيتها لتطوير مشاريع في 

قطاع الضيافة لتضاف إلى محفظة الشركة من المشاريع 
السكنية والتجارية.

يأتي دخول ديار للتطوير في قطاع الضيافة في إطار 
استراتيجيتها لتنويع محفظتها العقارية، بدايًة من دبي. 

وتماشيًا مع توجهها الجديد، تعتزم الشركة تخصيص 
ما يصل إلى مليون قدم مربع لقطاع الفنادق و الشقق 

الفندقية في مواقع رئيسية في إمارة دبي، بما في ذلك 
الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد وبالقرب من الوجهات 

السياحية مثل البرشاء والمواقع القريبة من موقع 
معرض إكسبو 2020 على امتداد شارع محمد بن زايد.

إن قرار شركة ديار لدخول قطاع الضيافة يأتي في أعقاب 
الدعوة التي وجهتها القيادة في دبي لزيادة االستثمار 

في تطوير حلول عقارية تواكب االرتفاع المستمر في 
أعداد السياح القادمين إلى اإلمارة. وفي حين تجري حاليًا 

دراسة مشاريع عديدة في هذا المجال، تتطلع الشركة 
إلى إقامة عالقات تعاون دولية تعزز القيم األساسية 

لمشاريعها من حيث الجودة والمصداقية.

وإنطالقًا من هذا التوجه، وقعت الشركة اتفاقية شراكة 
استراتيجية مع فنادق ميلينيوم وكوبثورن، إحدى أسـرع 
المجموعات الفندقية نموًا في المنطقة، إلدارة وتشغيل 
ما يقارب 1000 وحدة فندقية في ثالثة من مشاريع الشركة 

في قطاع الضيافة.

25

التطوير العقاري
إن مهمة ديار هي أبعد بكثير من مجرد كونها مطورًا 

عقاريًا تقليديًا، إذ تتضمن تقديم الحلول الشاملة وطويلة 
األجل التي تعزز قيمة االستثمارات العقارية للعمالء، باإلضافة 

إلى الجمع بين التميز والرؤية المستقبلية إلنشاء بيئات 
معيشية طبيعية عالية الجودة، تركز في المقام األول على 

تلبية متطلبات وتطلعات العمالء.

قامت ديار حتى اآلن بتطوير أكثر من 7 ماليين قدم مربع 
من المساحات السكنية والتجارية ومساحات التجزئة للبيع 

واإليجار في مواقع رئيسية في دبي، بما في ذلك دبي مارينا، 
مركز دبي المالي العالمي، الخليج التجاري، أبراج بحيرات 
الجميرا، البرشاء األولى، مدينة دبي لإلنتاج، مجمع دبي 

للعلوم، واحة دبي للسيليكون والبرشا هايتس. تضم 
محفظة الشركة العديد من المشاريع السكنية والتجارية 

الفريدة، مثل مشروع سنترال بارك وبرج برلينغتون 
وهاميلتون ريزيدنسي.

ومن أهم المشاريع التي أطلقتها ديار مؤخرًا: 
•  ميدتاون من ديار، مشروع سكني بمساحة بناء تصل 

إلى 5.5 مليون قدم مربع في مدينة دبي لإلنتاج.
•  ذي أتريا، مشروع متعدد االستخدامات يضم برجين 

أحدهما سكني واآلخر للشقق الفندقية بمساحة بناء 
تصل إلى 1.35 مليون قدم مربع.

•  مون روز، يضم المشروع برجين سكنيين وبرج للشقق 
الفندقية في مجمع دبي للعلوم على امتداد شارع أم 

سقيم في منطقة البرشاء جنوب.
فندق وشقق فندقية ديار ميلينيوم في منطقة البرشاء.  •

إدارة العقارات
يقدم قسم إدارة العقارات في ديار للعمالء مجموعة واسعة 
من الخدمات المتخصصة، تشمل عمليات تفّقد الممتلكات 

وتقييمها ألصحاب العقارات، وإدارة عقود اإليجار والمدفوعات، 
فضاًل عن الخدمات القانونية واإلدارية األخرى المتوفرة على 

مدار الساعة من أجل الصيانة المستمرة للمبنى.
ويسعى فريق إدارة العقارات إلى إثراء تجربة العمالء بشكل 

عام وزيادة قيمة العقار عن طريق ضمان معدالت إشغال 
عالية عبر التحسين المستمر للمبنى و الصيانة الدورية. 
ويوفر القسم نقطة اتصال واحدة لمعالجة كافة طلبات 

الّمالك وتسهيل التواصل معهم وضمان استجابة أسرع مع 
خفض التكاليف اإلجمالية.

ويدير قسم إدارة العقارات في ديار أكثر من 17،000 وحدة 
عقارية موزعة في أنحاء مختلفة من دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بنسبة إشغال تتجاوز %95. 

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 عالقات الماّلك  •

إدارة المرافق
نجحت ديار في تحويل قسم إدارة المرافق إلى شركة ديار 

إلدارة المرافق كشركة مستقلة ومملوكة بالكامل لديار 
للتطوير، مما ساهم في توفير خدمات الدعم للعمالء بما 

يضمن لهم أعلى معايير الراحة.
ويتمتع خبراء شركة ديار إلدارة المرافق ومزودي الخدمة 

المعتمدين بدرجة عالية من االستعداد والجاهزية للتعامل 
مع كافة المسائل اإلدارية الخاصة بإدارة المرافق من خالل 

 تقديم خدمات عالية الجودة تشمل على سبيل المثال 
ال الحصر:

خدمات إدارة المرافق المتكاملة  •
الصيانة الوقائية والطارئة والعامة  •

أعمال التشطيبات الداخلية  •
خدمات التنظيف والخدمات الخفيفة  •

•  أنظمة التدفئة والتهوية والتكييف والكهرباء 
والسباكة وصيانة البناء

•  المستوى األول من الخدمات المتخصصة )أنظمة األمن 
وإنذار الحرائق ومكافحتها، المصاعد، البوابات(

•  المستوى الثاني من الخدمات المتخصصة )إدارة 
النفايات، مكافحة الحشرات، العناية ببرك السباحة 

والبستنة
تقوم ديار إلدارة المرافق وفقًا لالستراتيجية الجديدة التي 
طرحتها مع تعيين اإلدارة الجديدة لها بإدارة العديد من 

المشاريع في مختلف أنحاء اإلمارات.

 لمحة عن
أعمال الشركة 

ّ



مون روز:
مستوحى من 
جمال الطبيعة
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المشاريع المشتركة
سنترال بارك 

في فبراير 2015، أعلنت “أراضي للتطوير” المملوكة بالشراكة 
بين مجموعة دبي للعقارات وديار للتطوير،  بدء تسليم 
الوحدات السكنية ضمن البرج السكني المكون من 48 
طابقًا في مشروع “سنتراك بارك” في مركز دبي المالي 

العالمي. ويمتد البرج السكني لمشروع “سنترال بارك”، الذي 
يتخذ موقعًا متميزًا ضمن منطقة سكنية رئيسية قبالة 

شارع الشيخ زايد، ويضم المشروع مساحة 1.57 مليون قدم 
مربعة، ويمثل الموقع المثالي للسكن والعمل والترفيه، 
ويشمل ساحة داخلية ومسابح ومنافذ تسوق ومطاعم.

وأعلنت الشركة في شهر مايو من العام نفسه عن بدء 
تأجير برج المكاتب والمحال التجارية في المشروع. ونظرًا 

لوجود الكثير من المساحات التجارية والمكاتب، ضمن 
المنطقة الحرة في مركز دبي المالي العالمي، تقوم شركة 

أراضي للتطوير بتوفير حلول تأجيرية مرنة للعمالء، حيث 
قامت الشركة بتعيين “كوليرز العالمية”، الشركة الرائدة في 

خدمات تأجير العقارات التجارية، للقيام باإلشراف على تأجير 
برج المكاتب والمحال التجارية في مشروعها، باإلضافة إلى 

خدمات إدارة العقار.

المشاريع المشتركة 
والشركات الزميلة

الشركات الزميلة
الزوراء

يقع مشروع »الزوراء« متعدد االستخدامات على الساحل 
الشمالي إلمارة عجمان، ويوفر نمط حياة فريدا في دولة 

 اإلمارات ووجهة سياحية متميزة بين أحضان الطبيعة 
التي ترفع معنويات المرء وتجدد نشاطه.

 
وقد تم تخصيص 60% من المساحات ألشجار المنجروف 
واألماكن العامة. ويتيح المشروع لقاطنيه االبتعاد عن 
صخب المدينة رغم أنه ال يبعد سوى مسافة 25 دقيقة 

فقط عن مطار دبي الدولي و 20 دقيقة من مطار الشارقة 
الدولي. وسيضم المشروع مجموعة من الفنادق العالمية 

والمنتجعات، ومساحات سكنية وتجارية ومرافق ترفيهية، 
إضافة إلى ملعب غولف مكون من 18 حفرة ضمن بيئة 

طبيعية، ويتكون المشروع من خمس مناطق، البوابات، 
والفيروايز، والخلجان، والشواطئ البحرية، واألفينيوز.

ذي أتريا
أطلقت الشركة مشروع "ذي أتريا" متعدد االستخدامات والذي 
يضم 1.35 مليون قدم مربع والمكون من برجين، وهو يشكل 

أول مشاريع ديار في قطاع الضيافة بعد قرار تخصيصها ما 
يصل إلى مليون قدم مربع لمشاريع الضيافة خالل السنوات 

المقبلة. سيضم البرج السكني في المشروع 30 طابقًا 
وسيحتوي على 219 وحدة سكنية تتنوع بين شقق بغرفة 

نوم واحدة، وغرفتي نوم وثالث غرف نوم، إضافة إلى ثالثه غرف 
نوم دوبلكس وشقتين بنتهاوس من أربع غرف نوم.

في حين يتكون  برج الشقق الفندقية من 31 طابقًا تحتوي 
على 347 شقة فندقية تتنوع بين استديو وغرفة نوم واحدة 

وغرفتي نوم وثالث غرف نوم باإلضافة إلى شقق دوبلكس من 
ثالث غرف نوم. ويوفر المشروع صالة رياضية وناد صحي وبركة 

سباحة ومجموعة من المطاعم الراقية.

"ذي أتريا" هو أول مشروع لديار بالتعاون شركة التصميم 
العالمية الشهيرة "يوو ستوديو" للتصميم الداخلي التي 

أسسها المستثمر العقاري البارز جون هيتشكوكس 
والمصمم الشهير فليب ستارك والتي ستتولى مهمة تقديم 

وحدات سكنية حصرية في المشروع من خالل تصاميم 
داخلية مميزة.

سيتم إدارة "ذي أتريا" من قبل شركة إدارة الفنادق العالمية 
"ملينيوم وكوبثورن" والتي تمتلك وتدير أكثر من 120 فندقًا 
وما يقارب من 40،000 غرفة حول العالم، باإلضافة إلى مجموعة 

من العالمات التجارية في مختلف أرجاء العالم. تلتزم ملينيوم 
وكوبثورن بفلسفة محورها العمالء لتقديم أعلى  مستويات 
الخدمة. تعد ملينيوم وكوبثورن الشرق األوسط وأفريقيا ى 

أسرع شركات إدارة القنادق نموًا في المنطقة. تدير ملينيوم 
وكوبثورن الشرق األوسط وأفريقيا 26 فندقًا وتسعى 

للوصول إلى 100 عقار بحلول عام 2020.

باعت شركة ديار جميع الوحدات في البرج السكني خالل 
ساعات من إطالقه وحققت إجمالي مبيعات بلغت 500 مليون 

درهم. وقد وصلت نسبة إنجاز المشروع في فبراير 2017 إلى 
65% ومن المتوقع استكمال المشروع في الربع الرابع من 2017.

مون روز
قامت ديار للتطوير بإطالق مشروع "مون روز"  للشقق 

السكنية والفندقية والمكون من ثالثة أبراج، ويتخذ 
المشروع قيد اإلنشاء،  موقعًا مميزًا ضمن مجمع دبي 

للعلوم على امتداد شارع أم سقيم باتجاه شارع الشيخ 
محمد بن زايد ال يبعد المشروع سوى 5 دقائق بالسيارة من 
مول اإلمارات و20 دقيقة من دبي مول ويقع على مقربة من 

حديقة ميراكل جاردن وماي سيتي سنتر البرشاء.

يتكون كل برج من ثالثة سراديب و 19 طابقًا، ويضم البرجين 
السكنيين إجمالي 146 شقة بغرفة نوم واحدة، 144 شقة 

بغرفتي نوم وسبع شقق بثالث غرف نوم، في حين تم 
تصميم برج الشقق الفندقية ليضم 126 شقة استوديو، و 

72 شقة بغرفة نوم واحدة.

مشاريع ديار
وقد نجحت الشركة في بيع غالبية الوحدات السكنية في 

مشروع مون روز والمعتزم تسليمه في الربع الثالث من 
2017. وبلغت نسبة اإلنجاز في المشروع في ديسمبر 2016 

أكثر من %56.

ميدتاون
يعد مشروع ميدتاون مجمعًا سكنيًا متكاماًل  بمساحة 

بناء5.5 مليون قدم مربع ويتألف من 27 مبنى  ضمن منصة 
واحدة تضم مجموعة من متاجر التجزئة ومواقف للسيارات 

ومناطق للخدمات األساسية.

يقع مشروع ميدتاون في مدينة دبي لإلنتاج التي تضم 
العديد من المرافق وال تبعد سوى 5 دقائق من مركز ألى 

منافسات الجولف في العالم. يمتاز موقع المشروع بتوفيره 
لسهولة الوصول إلى مطار دبي الدولي ودبي مول ومول 

اإلمارات ومطار آل مكتوم الدولي في موقع إكسبو دبي 2020. 

وفي شهر أبريل 2016، أطلقت الشركة "دانية ديستركت" 
المرحلة الثانية من مشروع ميدتاون،  والتي تضم ستة 

مباني سكنية تحتوي على 579 وحدة من مختلف 
األحجام. وقد تم إطالق المرحلة األولى من المشروع "أفنان 

ديستركت" في شهر أغسطس 2015 وهي تضم سبعة 
 مباني سكنية تحتوي على 659 وحدة سكنية 

مختلفة األحجام.

تم استكمال أعمال تسوية األرض للمرحلتين في مشروع 
 ميدتاون وتم تعيين المقاول الرئيسي لمباشرة العمل 

على المشروع.

فندق وشقق فندقية ديار لينيوم البرشاء 
أعلنت ديار في شهر أغسطس 2016 عن العمل في أحدث 

مشاريعها بالقرب من مول اإلمارات في منطقة البرشاء، 
مشروع الفندق والشقق الفندقية الذي يمتد على مساحة 

تبلغ حوالى 70،800 قدم مربع ومن المتوقع إنجاز المشروع 
خالل عام 2018.

يضم المشروع 408 وحدة فندقية، تشمل 299 غرفة فندقية 
منها 15 جناحًا باإلضافة إلى 109 شقة فندقية تتنوع بين 93 

شقة بغرفة نوم واحدة و 16 شقة بغرفتي نوم، باإلضافة إلى 
العديد من المرافق والخدمات للسياح أو الزوار لغرض األعمال 

وهي تشمل مطاعم ومركز أعمال وغرف اجتماعات وبرك 
سباحة ونادي صحي وصالة رياضية ومنطقة للعب األطفال. 

كما وسيضم المشروع مرافق مخصصة للرجال والنساء 
تشمل برك سباحة منفصلة للسيدات، ومطاعم متنوعة 

تلبي الطلب المتزايد على الخيارات المتوافقة مع الشريعة 
اإلسالمية. يأتي هذا المشروع الفندقي لتلبية للطلب 
المتزايد على الفنادق والشقق الفندقية عالية الجودة 

بالقرب من مول اإلمارات ومحطات المترو.



3031

محطات ديار خالل 2016

•  اعلنت ديار للتطوير عن بدء 
األعمال االنشائية في مشروعها 

الفندقي في منطقة البرشاء 
بالقرب من مول اإلمارات، والذي 

سيضم 299 وحدة فندقية 
متنوعة، إضافة إلى 109 شقق 

فندقية.
•  طورت ديار للتطوير قسم إدارة 

المرافق في الشركة ليصبح 
شركة مستقلة قائمة بذاتها.

حصلت ديار للتطوير على ست 
شهادات تقدير لتطبيق أعلى معايير 

الجودة. حيث نالت كل من شركة 
ديار إلدارة المرافق وقسم ديار إلدارة 
 جمعيات المالك على ثالث شهادات 

عن فئات نظام إدارة الجودة، ونظام 
إدارة البيئة ونظام إدارة الصحة 

والسالمة المهنية.

 سجلت ديار للتطوير 
مشاركة ناجحة في معرض دبي 
للعقارات والذي أقيم في مدينة 

مومباي الهندية، سعيًا لتلبية الطلب 
المتزايد من قبل مستثمري الهند 

على القطاع العقاري في إمارة دبي، 
حيث قامت الشركة باستعراض 

 مشاريعها ذي أتريا، ميدتاون، 
مون روز، وروبي ريزدنس

•  سلطت ديار للتطوير الضوء على مشاريع، 
ميدتاون ومون روز وروبي ريزدنس من 

خالل معرض المبيعات الذي نظمته 
الشركة في مدينة نيودلهي في الهند، 
وذلك ضمن إطار جهود الشركة الرامية 

إلى استقطاب المزيد من مستثمري الهند 
إلى السوق العقاري في دولة اإلمارات. 

•  حققت ديار للتطوير إيرادات بقيمة 261 
مليون درهم إماراتي خالل األشهر التسعة 

األولى من عام 2016 بزيادة تقدر بـ85% عن 
الفترة ذاتها من عام 2015.

•  سجلت ديار للتطوير مشاركة ناجحة في 
خالل مشاركتها في فعاليات النسخة الـ15 
من معرض "سيتي سكيب غلوبال" لعام 

2016، حيث استعرضت الشركة خالل الحدث 
مجموعة من أبرز مشاريعها بما في ذلك 

ميدتاون، مون روز، وذي آتريا. 
•  أعلنت الشركة عن توقيعها التفاقية 
استراتيجية مع مجموعة "ميلينيوم 

وكوبثورن"، العالمة التجارية الرائدة في قطاع 
الفنادق والضيافة، وذلك بهدف تشغيل 

وإدارة مشاريع "ديار للتطوير" الفندقية الثالث، 
والتي تضم 953 وحدة.

أغسطس

نوفمبر

أكتوبر

سبتمبر

ديسمبر

ديار للتطوير تعلن عن النتائج 
المالية للعام المنتهي في 31 
ديسمبر 2015، والتي شهدت 

تسجيل الشركة ألرباح صافية تقدر 
بـ291.4 مليون درهم إماراتي.

ديار للتطوير تسجل أرباحًا صافية 
بقيمة 51.03 مليون درهم إماراتي 

خالل الربع األول من عام 2016، األمر 
الذي يأتي تأكيدًا على حفاظ الشركة 
على مسار النمو المطرد في التنمية 

وتقديم خدمات مميزة.

•  ديار للتطوير توقع اتفاقية بناء 
مدرسة في السنغال لتوفير التعليم 
لألطفال المحتاجين مع دبي العطاء، 

والتي توفر مرافق تعليمية آمنة 
وصحية لـ 150 طفاًل. 

•  أعلنت ديار للتطوير خالل الشهر 
ذاته تحقيقها لصافي أرباح وصل 
إلى 111 مليون درهم إماراتي خالل 

األشهر الستة األولى من عام 2016، 
والتي نتجت عن نمو المبيعات في 

مشروعي مون روز وذي آتريا.

 •  نظمت شركة ديار للتطوير 
 معرضًا للمبيعات في مدينة 

مومباي الهندية، حيث استعرضت 
خالله اثنين من أبرز مشاريعها 

السكنية؛ ميدتاون وروبي ريزدنس. 
•  أعلنت ديار للتطوير خالل شهر مايو 

شراكتها االستراتيجية مع "إشيوغلو" 
 التركية في مشروع ميدتاون في 

 إطار سعيها لجذب االستثمارات 
التركية إلى مشروع ميدتاون

يناير

أبريل

يوليو

مايـو

مارس

ديار للتطوير تعلن عن 
إطالق دانية ديستركت، 

المرحلة الثانية من مشروع 
ميدتاون، المشروع 

المتكامل الذي يقع في 
المنطقة العالمية لإلنتاج 

اإلعالمي.
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216.1
 مليون درهم

إماراتي

صافي األرباح

خالل عام 2016

إطالق المرحلة الثانية 

“دانية ديستريكت”
من مشروع

“ميدتاون”
إنجاز

 “مون روز”

و

“ذي أتريا”
في الربع الثالث والرابع من عام 2017

توقيع اتفاقية مع

ميلينيوم وكوبثورن
إلدارة ثالثة 

مشاريع فندقية

35

اإليضاحات المالية 
لعام 2016
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الميزانية العمومية: 2016 / 2015
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درهم( )مليون 

اإليضاحات المالية: 2015/2016

20162015

والخسارة الربح 

 257.10  428.26 اإليرادات

الربح  291.35  216.15 صافي 

العمومية الميزانية 

الموجودات 6،206.8 6،214.7 إجمالي 

المطلوبات 1،544.2 1،342.1 إجمالي 

الموجودات الملكية صافي  4،662.6 4،872.7 إجمالي حقوق 

الديون 478.8 438.7 إجمالي 

823.3 647.2 األرصدة لدى البنوك

5،778.0 5،778.0 رأس المال المصدر

نسب األرباح

الحقوق 6.2%4.4%العائد على 

الموجودات 4.7%3.5%العائد على 

األرباح 113.3%50.5%نسبة صافي 

بالفلس السهم   5.04  3.74 أرباح 

العمومية الميزانية  نسبة 

الملكية إلى حقوق  المديونية  10.3%9.0%نسبة 

الموجودات النقد إلجمالي  13.3%10.4%نسبة 

الموجودات للسهم )درهم(  0.81  0.84 صافي قيمة 

درهم( )مليون 



2015
 

%58
تطوير المشاريع والعقارات

%15
إدارة العقارات 

%12
إدارة المرافق

%2
إدارة جمعيات المالك 

%13
التأجير

39

إيرادات قطاع األعمال 
2015/2016

%72
تطوير المشاريع والعقارات

%10
إدارة العقارات

%9
إدارة المرافق

%1
إدارة جمعيات المالك

%8
التأجير

38
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صافي أرباح قطاع 
األعمال 2015/2016
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يسر أعضاء مجلس اإلدارة تقديم تقريرهم مع البيانات 
المالية الموحدة المدققة لشركة ديار للتطوير ش.م.ع 
)"الشركة"( وشركاتها التابعة )ُيشار إليها مجتمعة بـ 

"المجموعة"( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.

األنشطة الرئيسية

تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة )"يشار 
إليها بـ "المجموعة"( في االستثمار والتطوير العقاري وأعمال 

الوساطة وخدمات إدارة المرافق والعقارات.

النتائج المالية

 بلغت إيرادات المجموعة 428 مليون درهم لسنة 2016 
)2015: 257 مليون درهم(، كما بلغ صافي األرباح 216 مليون 

درهم )2015: 291 مليون درهم(.

أعضاء مجلس اإلدارة

يتألف مجلس اإلدارة من:

رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل علي عبيد الهاملي 
نائب رئيس مجلس اإلدارة عبداهلل إبراهيم لوتاه 

عضو مجلس إدارة خليفة سهيل الزفين 
عضو مجلس إدارة محمد الشريف 
عضو مجلس إدارة د. عدنان شلوان 
عضو مجلس إدارة عبيد ناصر لوتاه 
عضو مجلس إدارة محمد النهدي 
عضو مجلس إدارة سيف اليعربي 
عضو مجلس إدارة ياسر الفالسي 

مدققي الحسابات

تم تدقيق البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 
2016 من قبل السادة/ كي بي إم جي، الذين تم تعيينهم 

كمدققي حسابات للشركة في اجتماع الجمعية العمومية 
السنوي الذي ُعقد بتاريخ 28 مارس 2016.

باإلنابة عن مجلس اإلدارة

.....................................................
عبداهلل علي عبيد الهاملي

رئيس مجلس اإلدارة

28 فبراير 2017

 تقرير أعضاء 
مجلس اإلدارة
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•  قمنا بتقييم مدى مالءمة أساليب وافتراضات 
التقييم ومجاالت األحكام الهامة والتقديرات 

المستخدمة من قبل اإلدارة في عملية التقييم 
الداخلي؛

•  قمنا بإجراء مناقشات مع اإلدارة وشركة تقييم 
خارجية، وقمنا بتقييم االفتراضات المستخدمة ذات 

الصلة، مع االستناد إلى البيانات السوقية، حيثما 
أمكن ذلك؛

•  قمنا باختبار مدى مالءمة المدخالت الرئيسية 
المستخدمة في تقييم العقارات المحتفظ بها 

للتطوير والبيع؛

•  بالنسبة للعقارات التجارية والسكنية المحتفظ بها 
للبيع، قمنا بمقارنة االفتراضات الرئيسية المستخدمة 

من قبل اإلدارة بالبيانات الخارجية في مجال العمل 
ومعامالت العقارات الخاضعة للمقارنة وخصوصًا 

أسعار البيع؛

•  قمنا بتقييم سبب التغيرات في المدخالت الرئيسية 
والتقديرات واالفتراضات عن الفترة السابقة؛

•  قمنا بتقييم مدى كفاءة واستقاللية ونزاهة شركة 
التقييم الخارجية، وخبرة موظفي اإلدارة في عملية 

التقييم؛ و

•  بناًء على نتائج تقييمنا، قمنا بتقدير مدى كفاية 
اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة.

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية أمور التدقيق الرئيسية

تقييم العقارات المحتفظ بها للتطوير 
والبيع

راجع اإليضاح 9 في البيانات المالية الموحدة

تحتفظ المجموعة بعقارات للتطوير والبيع بمبلغ 1.290 
مليون درهم، والتي تتألف من عقارات سكنية وتجارية 

مكتملة )254 مليون درهم(، وأرض للتطوير محتفظ بها 
لعدة استخدامات )425 مليون درهم( وأعمال تطوير قيد 

اإلنجاز )611 مليون درهم(.

تقوم اإلدارة بتحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق من 
العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع بناًء على تقييمها 

الداخلي مع مراعاة معطيات السوق الداخلية والمقارنة 
بعد تعديلها حسب سمات العقارات المعنية. تضمنت 

المدخالت المستخدمة من قبل اإلدارة أثناء إجراء تقييمها 
التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة والقيمة اإليجارية 

الحالية في السوق، اللتان تتأثران بقوى السوق السائدة 
وسمات كل عقار من عقارات المحفظة.

عالوة على ذلك، استعانت المجموعة، حيثما قضت 
الضرورة، بشركات تقييم خارجية متخصصة ومؤهلة 

لتقييم محفظة العقارات المحتفظ بها لدى المجموعة 
للتطوير والبيع وفقًا للقيمة العادلة. تقوم شركات 

التقييم بتنفيذ أعمالها وفقًا لمعايير المعهد الملكي 
للمساحين القانونيين، كما أن لديها خبرات عميقة في 

األسواق التي تزاول فيها المجموعة أعمالها.

ُتعتبر عملية تقدير تكلفة العقارات وصافي القيمة 
القابلة للتحقيق عملية معقدة حيث أن التغير في تقدير 
المجموعة لسعر البيع وتكلفة اإلنشاء من شأنه أن يؤثر 

بشكل مادي على القيمة الدفترية للعقارات المحتفظ بها 
للتطوير والبيع في البيانات المالية للمجموعة.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
31 ديسمبر 2016

 السادة مساهمي 
شركة ديار للتطوير ش.م.ع

 التقرير حول تدقيق البيانات 
المالية الموحدة  

الرأي

لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة 
ديار للتطوير ش.م.ع )"الشركة"( وشركاتها التابعة 

)"المجموعة"(، التي تتألف من بيان المركز المالي 
الموحد كما في 31 ديسمبر 2016، والبيانات الموحدة 

لألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى )التي 
تشتمل على بيان الدخل المنفصل الموحد وبيان 

األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد(، 
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية 

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى 
إيضاحات تتضمن السياسات المحاسبية الهامة 

ومعلومات إيضاحية أخرى. 

في رأينا، إن البيانات المالية الموحدة المرفقة ُتعبر 
بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز 
المالي الموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2016، 

وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية 
الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا 

للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

أساس إبداء الرأي

لقد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية 
للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤوليتنا بموجب هذه 

المعايير في فقرة "مسؤولية مدققي الحسابات عن 
تدقيق البيانات المالية الموحدة" من هذا التقرير. 
إننا نتمتع باستقاللية عن المجموعة وفقًا لقواعد 
السلوك المهني للمحاسبين القانونيين الصادرة 
عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين 
باإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المهنة المتعلقة 

بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة، وقد استوفينا مسؤولياتنا األخالقية 

األخرى وفقًا لقواعد السلوك المهني للمحاسبين 
القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية 

الدولية للمحاسبين. هذا ونعتقد أن أدلة التدقيق 
التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتزويدنا بأساس 

إلبداء رأينا. 

أمور التدقيق الرئيسية

تتمثل أمور التدقيق الرئيسية في تلك األمور التي 
نراها، وفقًا ألحكامنا المهنية، أكثر األمور أهمية في 
تدقيقنا للبيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. تم 

تناول هذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا 
حول البيانات المالية الموحدة بشكل مجمل، وال نبدي 

رأيًا منفصاًل حول هذه األمور.

تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين
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لتقييم عملية تقدير اإلدارة إلمكانية استرداد استثمارها في 
الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية، قمنا بتنفيذ 

اإلجراءات التالية:

•  قمنا بتقييم األنظمة الرقابية لدى المجموعة على 
األساليب والمدخالت واالفتراضات المستخدمة من قبل 

المجموعة في تحديد القيم العادلة؛

•  قمنا باختبار عينة من مدخالت األسعار المستخدمة في 
نماذج التقييم؛

•  قمنا بتقييم المدخالت الرئيسية واالفتراضات في نماذج 
التقييم وحساسياتها بالنسبة للعناصر الرئيسية؛ 

•  قمنا بتقييم سبب التغيرات في المدخالت الرئيسية 
والتقديرات واالفتراضات عن الفترة السابقة؛ و

•  بناًء على تقارير تقييم األسعار التي تم الحصول عليها 
من شركات التقييم المستقلة، قمنا بتقييم مدخالت 

التقييم الهامة غير الملحوظة ومناقشتها مع شركات 
التقييم وتقييم االفتراضات والتقديرات المستخدمة؛ و

•  بناًء على نتائج تقييمنا، قمنا بتقدير مدى كفاية 
اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة.

 

انخفاض قيمة االستثمار في االئتالفات 
المشتركة والشركة الزميلة )"الشركات 

المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية"(

راجع اإليضاح 7 في البيانات المالية الموحدة

بلغت القيمة الدفترية الستثمار المجموعة في االئتالفات 
المشتركة وشركة زميلة 885.7 مليون درهم و370.3 مليون 

درهم على التوالي.

إن القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد من استثمار 
المجموعة في الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية 

ترتكز على القيمة الحقيقية لالستثمار ذي الصلة في هذه 
الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية.

للتحقق من وجود انخفاض في القيمة الدفترية الستثمار 
المجموعة في الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية، 

تعين على اإلدارة تقييم قيمة محفظة العقارات المحتفظ 
بها من قبل الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية 

سواء المصنفة كعقارات محتفظ بها للتطوير والبيع أو 
مصنفة كعقارات استثمارية.

قامت المجموعة بإجراء تقييم داخلي لتحديد القيمة 
العادلة لمحفظة العقارات المحتفظ بها من قبل الشركات 
المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية، وتستعين المجموعة 

أيضًا، حيثما تقضتي الضرورة، بشركات تقييم خارجية 
 متخصصة ومؤهلة لتحديد القيمة العادلة لمحفظة 

العقارات المحتفظ بها من قبل الشركات المستثمر بها 
وفقًا لحقوق الملكية.

يعتبر انخفاض قيمة االستثمار في الشركات المستثمر 
بها وفقًا لحقوق الملكية أحد المجاالت التي تنطوي على 

أحكام إدارية هامة وتستدعي تقييم إمكانية دعم القيمة 
الدفترية لالستثمار في الشركات المستثمر بها وفقًا 

لحقوق الملكية بالقيمة الدفترية للموجودات المحتفظ بها 
من قبل الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية. 

تعتبر عملية التقييم معقدة وتنطوي على درجة عالية من 
األحكام وترتكز على افتراضات تتأثر بظروف السوق واألوضاع 

االقتصادية المستقبلية المتوقعة.

نظرًا ألهمية القيمة الدفترية لالستثمارات في الشركات 
المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية في البيانات المالية 

للمجموعة وحاالت عدم اليقين بخصوص تقدير التدفقات 
النقدية المستقبلية ومعدالت الخصم المناسبة، يعتبر 

انخفاض قيمة االستثمار في الشركات المستثمر بها وفقًا 
لحقوق الملكية أحد أمور التدقيق الرئيسية.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
31 ديسمبر 2016

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية )تابع( أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

فيما يتعلق بالعقارات التي تم تقييمها بواسطة شركة 
تقييم خارجية، قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

•  قمنا بتقييم مدى كفاءة واستقاللية ونزاهة المقيميين 
الخارجيين، وتم االطالع على شروط عقود ارتباطهم 
مع المجموعة، لتحديد ما إذا كانت هناك أي أمور قد 

أثرت على موضوعيتهم أو قد فرضت حدود على نطاق 
العمل الخاص بهم؛

•  حصلنا على تقارير التقييم الخارجي لكافة العقارات التي 
تم تقييمها بواسطة شركات التقييم وقمنا بالتحقق 

من طريقة التقييم المستخدمة من قبل شركة 
التقييم لتحديد القيمة العادلة للعقارات؛

•  قمنا أيضًا باختبار ما إذا كانت المعلومات المقدمة من 
قبل اإلدارة بشأن العقارات إلى شركات التقييم الخارجية 

تعكس سجالت العقارات ذات الصلة؛

•  اجتمعنا بشركات التقييم الخارجية التي قامت بتقييم 
المحفظة لمناقشة نتائج أعمالها. قمنا بمناقشة 

وتقييم عملية التقييم، وأداء المحفظة بشكل عام 
واالفتراضات الهامة المستخدمة في التقييم؛ و

•  بناًء على نتائج تقييمنا، قمنا بتقدير مدى كفاية 
اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة.

فيما يتعلق بالعقارات التي تم تقييمها بواسطة اإلدارة، 
قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:

•  قمنا بتقييم االفتراضات الهامة المستخدمة من قبل 
اإلدارة في عملية التقييم التي قامت بها والتي تتضمن 
القيم اإليجارية المتوقعة، والعائدات المتوقعة، ومعدل 

اإلشغال ومعدل الخصم. قمنا بدعم هذه االفتراضات 
باتفاقيات اإليجار، والمؤشرات المنشورة والبيانات 

السوقية المقارنة المتاحة؛

•  قمنا بتقييم المدخالت الرئيسية واالفتراضات في نموذج 
التقييم وحساسياتها بالنسبة للعناصر الرئيسية؛

•  قمنا أيضًا بتقييم سبب التغيرات في المدخالت 
الرئيسية والتقييمات واالفتراضات عن الفترة السابقة؛ و

•  بناًء على نتائج تقييمنا، قمنا بتقدير مدى كفاية 
اإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة.  

كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية )تابع( أمور التدقيق الرئيسية )تابع(

تقييم العقارات االستثمارية

راجع اإليضاح 6 في البيانات المالية الموحدة

تم تقييم محفظة العقارات االستثمارية بمبلغ 330.7 مليون 
درهم. بلغ صافي أرباح القيمة العادلة المسجل في بيان 

األرباح أو الخسائر الموحد 75.5 مليون درهم.

تقوم المجموعة بإجراء تقييم داخلي لتحديد القيمة 
العادلة لبعض عقاراتها االستثمارية، كما تستعين بشركات 
تقييم خارجية متخصصة ومؤهلة لتقييم %74 من محفظة 

عقاراتها االستثمارية وفقًا للقيمة العادلة.

تقوم شركات التقييم بتنفيذ أعمالها وفقًا لمعايير المعهد 
الملكي للمساحين القانونيين. إن تعريف القيمة العادلة 
الوارد في معايير المعهد الملكي للمساحين القانونيين 

المطبقة من قبل شركات التقييم الخارجية تتوافق مع 
تعريف القيمة العادلة الوارد في المعايير الدولية إلعداد 

التقارير المالية.

قامت اإلدارة بتقييم محفظة العقارات باستخدام طريقة 
التدفقات النقدية المخصومة. إن المدخالت الرئيسية في 

عملية التقييم تتمثل في معدالت الخصم، ومعدالت 
العائد، وقيم اإليجار المتعاقد عليها ومصروفات التشغيل 

المتوقعة، التي تتأثر بقوى السوق السائدة وسمات العقارات 
المعنية مثل موقع العقار، والعائد منه، ومعدل النمو 

ومعدل اإلشغال لكل عقار على حدة ضمن محفظة العقارات.

تعتبر عملية تقييم المحفظة أحد مجاالت األحكام الهامة، 
ويتم دعمها بعدد من االفتراضات. إن وجود تقديرات 

هامة تنطوي على عدم اليقين يستدعي تركيز التدقيق 
في هذا المجال، حيث أن أي انحراف أو خطأ في تحديد 

القيمة الدفترية، قد يؤثر بشكل مادي على قيمة العقارات 
االستثمارية لدى المجموعة، ال سيما أرباح أو خسائر القيمة 

العادلة المعترف بها لهذه العقارات االستثمارية.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين
31 ديسمبر 2016
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مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة تجاه 
البيانات المالية الموحدة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية الموحدة 
بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، 

وإعدادها بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة من القانون 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، 

وعن الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية إلعداد 
البيانات المالية الموحدة بحيث تكون خالية من األخطاء 

المادية، الناتجة عن االحتيال أو الخطأ.

عند إعداد البيانات المالية الموحدة، تكون اإلدارة مسؤولة 
عن تقييم قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا 

لمبدأ االستمرارية، واإلفصاح حيثما يكون مناسبًا عن األمور 
المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية 

كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 
المجموعة أو إيقاف عملياتها أو لم يكن لديها بديل فعلي 

غير ذلك.

يتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية 
إعداد التقارير المالية للمجموعة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق 
البيانات المالية الموحدة

تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما 
إذا كانت البيانات المالية الموحدة، بشكل مجمل، خالية من 

األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير 
مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو 
عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضمانًا بأن أعمال 

التدقيق التي تم القيام بها وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق 
سوف تكتشف دائمًا أي خطأ مادي عند وجوده. قد تنشأ 

األخطاء نتيجة االحتيال أو الخطأ وُتعتبر هذه األخطاء مادية 
إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تؤثر بصورة فردية أو 

جماعية على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون 
بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من أعمال التدقيق التي يتم القيام بها وفقًا للمعايير 
الدولية للتدقيق، نقوم بوضع أحكام مهنية مع اتباع مبدأ 

الشك المهني خالل عملية التدقيق. قمنا أيضًا بما يلي:

•  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات 
المالية الموحدة، سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، 

وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك 
المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة 

لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف 
األخطاء المادية الناتجة عن االحتيال تكون أعلى مقارنًة 
باألخطاء المادية الناتجة عن الخطأ نظرًا ألن االحتيال قد 

ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف أو 
تجاوز الرقابة الداخلية.

•  فهم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق 
وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف 

الراهنة، وليس بغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة 
الداخلية للمجموعة.

•  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة 
ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات 

الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

•  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس 
المحاسبية المتعلقة بمبدأ االستمرارية وتحديد ما إذا 
كان هناك عدم يقين جوهري، بناًء على أدلة التدقيق 

التي تم الحصول عليها، فيما يتعلق باألحداث أو 
الظروف التي قد ُتثير شكوكًا جوهرية حول قدرة 

المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا لمبدأ االستمرارية. 
في حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوهري، فإنه 

يتعين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي 
الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات المالية 
الموحدة، أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات 

غير كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي 
تم الحصول عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي 

الحسابات. إال أن األحداث أو الظروف المستقبلية قد 
تتسبب في توقف المجموعة عن مواصلة أعمالها وفقًا 

لمبدأ االستمرارية.

•  تقييم عرض البيانات المالية الموحدة وهيكلها 
ومحتواها بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا 

كانت البيانات المالية الموحدة تمثل المعامالت واألحداث 
ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية 

الموحدة بصورة عادلة.

•  الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بشأن 
المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل 

المجموعة إلبداء رأي حول البيانات المالية الموحدة. نحن 
نتحمل مسؤولية توجيه أعمال التدقيق للمجموعة 

واإلشراف عليها وتنفيذها. نحن مسؤولون وحدنا عن 
رأينا التدقيقي.
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 •  قمنا بتحليل األرصدة المستحقة من األطراف ذات 
العالقة التي لم يتم رصد مخصص لها من قبل 

المجموعة لتحديد ما إذا كانت هناك مؤشرات على 
انخفاض القيمة؛

•  حصلنا على خطابات تأكيد األرصدة من األطراف ذات 
العالقة، وقمنا بتقييم شروط وأحكام تسويتها، حيثما 

أمكن ذلك؛ و

•  قمنا بتقدير مدى كفاية اإلفصاحات الواردة في البيانات 
المالية الموحدة.

إمكانية استرداد المبالغ المستحقة من 
األطراف ذات العالقة

راجع اإليضاح 11 في البيانات المالية الموحدة

بلغت القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة للمجموعة من 
األطراف ذات العالقة 1.956 مليون درهم، ولذلك تم االعتراف 

بمخصص للديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها 
بمبلغ 1.5 مليون درهم.

يتم رصد مخصص النخفاض قيمة المبالغ المستحقة من 
األطراف ذات العالقة عندما يكون هناك دليل موضوعي على 

عدم قدرة المجموعة على تحصيل المبالغ المستحقة في 
تواريخ استحقاقها األصلية. تتمثل قيمة المخصص في الفرق 

بين القيمة الدفترية للموجودات والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة، بعد تخفيضها وفقًا لمعدالت 

الفائدة الفعلية األصلية.

قد ال تعكس القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة من األطراف 
ذات العالقة المبالغ القابلة لالسترداد كما في تاريخ التقرير. 
تنطوي عملية تحديد المبالغ القابلة لالسترداد على أحكام 

هامة ترتكز على عدة افتراضات.

ثمة مخاطر هامة بشأن إمكانية استرداد المبالغ المستحقة 
من األطراف ذات العالقة، ومخاطر تكبد الشركة خسائر 

مالية في حال عجز األطراف ذات العالقة عن الوفاء بالتزاماتها 
التعاقدية. لذلك تعتبر إمكانية استرداد المبالغ المستحقة 

من األطراف ذات العالقة أحد أمور التدقيق الرئيسية.

المعلومات األخرى

إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2016، 
ولكنها ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير مدققي الحسابات حولها. لقد حصلنا على تقرير أعضاء مجلس إدارة المجموعة 
قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات، ونتوقع الحصول على باقي أجزاء التقرير السنوي للمجموعة لسنة 2016 بعد تاريخ هذا التقرير. 

ال يشمل رأينا حول البيانات المالية الموحدة المعلومات األخرى، كما أننا لم ولن ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن هذه 
المعلومات.

فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية الموحدة، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك نضع في 
االعتبار ما إذا كانت المعلومات األخرى غير متسقة بصورة مادية مع البيانات المالية الموحدة أو مع المعلومات التي تم الحصول 
عليها أثناء عملية التدقيق، أو ما إذا كانت تشوبها أخطاء مادية. في حال خلصنا إلى وجود خطأ مادي في المعلومات األخرى، 

بناًء على األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بالمعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات، فإننا 
ملزمون باإلبالغ عن هذا األمر. لم يسترع انتباهنا أي أمر يستدعي اإلبالغ عنه في هذا الشأن.
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كيف تناول تدقيقنا أمور التدقيق الرئيسية )تابع( أمور التدقيق الرئيسية )تابع(
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3(  قامت المجموعة باالحتفاظ بسجالت محاسبية منتظمة؛

4(  تتفق المعلومات المالية الواردة في تقرير أعضاء مجلس 
اإلدارة، وبحدود ما يتعلق بهذه البيانات المالية الموحدة، 

مع ما جاء في السجالت المحاسبية للمجموعة؛

5(  وفقًا لما جاء في اإليضاح رقم 35 في هذه البيانات 
المالية الموحدة، لم تقم المجموعة بشراء أي أسهم 

خالل السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016؛

6(  يبين اإليضاح رقم 11 في هذه البيانات المالية الموحدة 
المعامالت المادية مع األطراف ذات العالقة والشروط التي 

تم بموجبها تنفيذ هذه المعامالت؛ و

7(  بناًء على المعلومات التي أُتيحت لنا، لم يسترع انتباهنا 
ما يجعلنا نعتقد أن المجموعة قد خالفت، خالل السنة 

المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016، أي من األحكام 
ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 

المتحدة رقم )2( لسنة 2015 أو النظام األساسي للشركة، 
على وجه قد يكون له تأثير مادي على أنشطتها أو 

مركزها المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2016.

كي بي إم جي لوار جلف ليمتد

فيجندراناث مالهوترا
رقم التسجيل: 48

دبي، اإلمارات العربية المتحدة 
28 فبراير 2017

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من 
ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها 

والنتائج الجوهرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك 
أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية 

خالل أعمال التدقيق.

نقدم أيضًا إقرارًا لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه 
التزامنا بقواعد السلوك المهني فيما يتعلق باالستقاللية، 

ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد ُيعتقد 
بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا، والضوابط ذات 

الصلة، إن وجدت.

في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنها مع مسؤولي 
الحوكمة، نحدد األمور األكثر أهمية أثناء تدقيق البيانات 

المالية الموحدة للسنة الحالية، وبذلك ُتعتبر هذه األمور هي 
أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض تلك األمور في 

تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور 
للعامة محظورًا بموجب القوانين أو التشريعات أو عندما 

نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما 
في تقريرنا إذا كان من المتوقع أن تكون التداعيات السلبية 

للقيام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة 
العامة نتيجة هذا اإلفصاح.

التقرير حول المتطلبات القانونية 
والتنظيمية األخرى

كما يقتضي القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
رقم )2( لسنة 2015، فإننا ُنشير إلى ما يلي:

1(  لقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي 
نعتبرها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

2(  تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي 
المادية، بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون 

االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 
2015؛ 

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تابع(
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السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

إيضاح
٢016

ألف درهم
2015

ألف درهم

20428،260257،102اإليرادات

)124،485()268،802(21التكاليف المباشرة/ التشغيلية
2255،24415،169اإليرادات التشغيلية األخرى

)158،200()141،718(23المصروفات العمومية واإلدارية
)22،220()4،630(25مخصص المطالبات

266،144157،877عكس مخصص انخفاض قيمة مقابل سلفيات لشراء عقارات
-768،884عكس مخصص انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة

675،49216،176األرباح من تقييم العقارات االستثمارية وفقًا للقيمة العادلة

218،874141،419األرباح التشغيلية

)26،775()19،485(27تكاليف التمويل
2711،2649،892إيرادات التمويل

)16،883()8،221(تكاليف التمويل، صافي

75،492166،818الحصة من نتائج ائتالفات مشتركة وشركات زميلة

216،145291،354أرباح السنة

األرباح منسوبة إلى:
216،145291،354مساهمي الشركة

216،145291،354

ربحية السهم المنسوبة إلى مساهمي الشركة خالل السنة - األساسية 
5.04 فلس   3.74 فلس28والمخففة

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 59 إلى 91 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحتين 44 و 50 .

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

في 31 ديسمبر

إيضاح
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم
الموجودات

الموجودات غير المتداولة
5343،955264،927الممتلكات والمعدات 

6330،669253،556العقارات االستثمارية
71،256،0161،181،640االستثمارات في ائتالفات مشتركة وشركة زميلة

9333،482313،543العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع
10141،128158،620الذمم المدينة التجارية واألخرى

1250،37751،650الودائع الثابتة طويلة األجل
822،18623،893الموجودات المالية المتاحة للبيع

2،477،8132،247،829

الموجودات المتداولة
9956،747998،897العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع

2،1712،227المخزون 
10176،379183،152الذمم المدينة التجارية واألخرى

111،954،4491،951،333المستحق من أطراف ذات عالقة
12647،171823،340النقد واألرصدة المصرفية 

3،736،9173،958،949

6،214،7306،206،778إجمالي الموجودات

حقوق الملكية
135،778،0005،778،000رأس المال

14264،144242،529االحتياطي القانوني
82،8514،558احتياطي التقييم بالقيمة العادلة لألدوات المالية المتاحة للبيع

)1،362،534()1،172،327(الخسائر المتراكمة

4،872،6684،662،553إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

15343،046342،308القروض
1654،05212،087السلفيات من العمالء

1827،87410،368ذمم المحتجزات الدائنة
1912،89210،990المخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين

437،864375،753

المطلوبات المتداولة
1595،633136،540القروض 

1652،344163،061السلفيات من العمالء
17736،767771،392الذمم الدائنة التجارية واألخرى

181،15517،499ذمم المحتجزات الدائنة
256،00065،967مخصص المطالبات

1112،29914،013المستحق إلى أطراف ذات عالقة

904،1981،168،472

1،342،0621،544،225إجمالي المطلوبات

6،214،7306،206،778إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

تم اعتماد هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 28 فبراير 2017 وتم توقيعها باإلنابة عنه من قبل:

  
سعيد القطامي عبد اهلل علي عبيد الهاملي   

الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة    

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 59 إلى 91 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحات من 44 إلى 50.

 بيان المركز المالي الموحد كما 
في 31 ديسمبر 2016
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رأس
المال

االحتياطي
الــقانوني

احتياطي 
التقييم بالقيمة 
الـــعادلة لألدوات 

المالية المتاحة 
للبيع

الــخسائر 
المتراكمة

إجـمالي 
حقوق الملكية

ألف درهمألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

4،373،064)1،623،836(5،778،000213،3945،506الرصيد في 1 يناير 2015، كما هو مبين سابقًا
)917()917(---تأثير التغير في السياسة المحاسبية )إيضاح 3-2(

4،372،147)1،624،753(5،778،000213،3945،506الرصيد في 1 يناير 2015 )معاد بيانه(

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

291،354291،354---أرباح السنة
)948(-)948(--اإليرادات الشاملة األخرى 

291،354290،406)948(--إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

-)29،135(-29،135-المحول إلى االحتياطي القانوني

4،662،553)1،362،534(5،778،000242،5294،558الرصيد في 31 ديسمبر 2015 

4،662،553)1،362،534(5،778،000242،5294،558الرصيد في 1 يناير 2016

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

216،145216،145---صافي أرباح السنة
)1،707(-)1،707(--اإليرادات الشاملة األخرى 

216،145214،438)1،707(--إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

-)21،615(-21،615-المحول إلى االحتياطي القانوني
)4،323()4،323(---مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

4،872،668)1،172،327(5،778،000264،1442،851الرصيد في 31 ديسمبر 2016 

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 59 إلى 91 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 

إيضاح
٢016

ألف درهم
2015

ألف درهم

216،145291،354أرباح السنة

 اإليرادات الشاملة األخرى من البنود التي قد تتم إعادة تصنيفها 
الحقًا إلى األرباح أو الخسائر: 

)948()1،707(8التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع

)948()1،707(اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

214،438290،406إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

منسوب إلى:
214،438290،406مساهمي الشركة

214،438290،406إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 59 إلى 91 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحتين 44 و 50 .

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
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الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   1

  تم تأسيس وتسجيل شركة ديار للتطوير ش.م.ع. 
)"الشركة"( بتاريخ 10 يوليو 2007 كشركة مساهمة 

عامة في إمارة دبي. إن عنوان الشركة المسجل 
هو ص. ب 30833 دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن 

الشركة مدرجة في سوق دبي المالي.

  تتمثل األنشطة الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة 
)"يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( في االستثمار 
والتطوير العقاري وأعمال الوساطة وخدمات إدارة 

المرافق والعقارات.

  خالل السنة الحالية، قامت الشركة بتأسيس شركة 
تابعة جديدة، ديار إلدارة المواقف ذ.م.م، بغرض تنفيذ 

أنشطة تأجير المواقف وإدارتها. راجع اإليضاح 34.

2  ملخص السياسات المحاسبية الهامة

  فيما يلي السياسات المحاسبية الهامة التي تم 
تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. 

تم تطبيق هذه السياسات بصورة متسقة على كافة 
السنين المبينة، ما لم ُيذكر خالف ذلك.

أساس اإلعداد  1-2

  توضح هذه البيانات المالية الموحدة المركز 
المالي ونتائج العمليات والتدفقات النقدية 

للشركة وشركاتها التابعة )“يشار إليها مجتمعة 
بـ “المجموعة”( باإلضافة إلى حصة المجموعة في 
الشركات المستثمر بها المحتسبة وفقًا لحقوق 

الملكية. )إيضاح 34(.

  لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن 

مجلس معايير المحاسبة الدولية ومتطلبات القانون 
االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 

.2015

  تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية 
المتحدة رقم )2( لسنة 2015 المعني بالشركات 

التجارية في 1 ابريل 2015، وأصبح نافذًا في 1 يوليو 2015. 
يجوز للشركات التأكد من االلتزام بقانون الشركات 

التجارية الجديد بدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
2015 بحلول 30 يونيو 2017 وفقًا لألحكام اإلنتقالية 

المتضمنة في القانون.  

  لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة طبقًا لمبدأ 
التكلفة التاريخية باستثناء العقارات االستثمارية 

والموجودات المالية المتاحة للبيع التي يتم بيانها 
بالقيمة العادلة. 

  إن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمعايير 
التقارير المالية الدولية يقتضي استخدام تقديرات 
محاسبية أساسية محددة، كما يقتضي من اإلدارة 

ممارسة أحكامها في عملية تطبيق السياسات 
المحاسبية للمجموعة. تم في اإليضاح رقم 4 اإلفصاح 

عن المجاالت التي تنطوي على درجة عالية من 
األحكام أو التعقيد أو المجاالت التي تمثل فيها 

االفتراضات والتقديرات عناصر هامة بالنسبة للبيانات 
المالية الموحدة.

  هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على 
المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ 

بعد 1 يناير 2016 ويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ. 
باستثناء تطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير 
المالية الدولية بشكل مسبق كما جاء في اإليضاح 
2-3، لم يتم تطبيق المعايير والتعديالت الجديدة 

األخرى عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. فيما 
يلي تلك المعايير والتعديالت التي قد تكون ذات 

صلة بالمجموعة.

  المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية 
"األدوات المالية"

  يحل المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية، 
الصادر في يوليو 2014، محل التوجيهات الحالية 

الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات 
المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار رقم 9 من 
معايير التقارير المالية الدولية توجيهات معدلة حول 
تصنيف وقياس األدوات المالية، بما في ذلك النموذج 

الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم 
في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية 

والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما 
يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف 

وإيقاف االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 39. يسري المعيار رقم 9 من 

معايير التقارير المالية الدولية على فترات التقرير 
السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ 

ويجوز تطبيق هذا المعيار قبل ذلك التاريخ.

  تعمل المجموعة حاليًا على تقييم التأثير المحتمل 
على بياناتها المالية الموحدة نتيجة تطبيق المعيار 

رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية.

  المعيار رقم 16 من معايير التقارير المالية الدولية: 
عقود اإليجار )2016( 

  يحل المعيار رقم 16 من معايير التقارير المالية 
الدولية، الصادر في يناير 2016، محل التوجيهات 

السابقة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
17 عقود اإليجار. وفقًا لهذه التوجيهات الُمعدلة، 

سيتم إظهار عقود اإليجار ضمن الميزانيات العمومية 
للشركات، مما يترتب عليه مزيد من الوضوح 

لموجوداتها ومطلوباتها. عالوة على ذلك، يلغي 
هذا المعيار تصنيف عقود اإليجار إما كعقود ايجار 

تشغيلية أو عقود ايجار تمويلية حيث تتم معاملة 
كافة عقود اإليجار كعقود ايجار تمويلية من منظور 

المستأجر، وبذلك يتم حذف متطلبات اختبار تصنيف 
عقود اإليجار. تركز التوجيهات الُمعدلة بشكل أكبر 
على الطرف المسيطر على األصل، وقد يترتب على 
ذلك تغير في تحديد أي العقود ُتعتبر عقود إيجار. 

يسري المعيار رقم 16 من معايير التقارير المالية 
الدولية على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 

يناير 2019. 
  ليس من المتوقع أن يكون ألي من هذه المعايير 
الجديدة أو المعدلة التالية تأثيرًا هامًا على هذه 

البيانات المالية الموحدة للمجموعة:

•  المعيار رقم 14 من معايير التقارير المالية الدولية 
"حسابات التأجيل التنظيمية".

•  احتساب االستحواذ على حصص في عمليات 
مشتركة )التعديالت على المعيار رقم 11 من معايير 

التقارير المالية الدولية(.

إيضاحات 
)تشكل جزءًا من البيانات المالية الموحدة(

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

السنة الـمنتهية في 31 ديسمبر

إيضاح
2016

ألف درهم
2015

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

47،374)65،892(29صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

)25،703()62،977(شراء ممتلكات ومعدات

)3،362()848(6إضافات إلى عقارات استثمارية

231،274186،909الحركة في ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

10،8878،668إيرادات التمويل المقبوضة من الودائع

178،336166،512صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

)171،314()40،169(صافي الحركة في القروض

)28،524()18،443(تكاليف التمويل المدفوعة

)199،838()58،612(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

53،83214،048الزيادة في النقد وما يعادله

453،340439،292النقد وما يعادله في بداية السنة 

12507،172453،340النقد وما يعادله في نهاية السنة

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 59 إلى 91 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحتين 44 و 50 . 
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والتغيرات بعد االستحواذ ضمن اإليرادات الشاملة 
األخرى. عندما تساوي حصة المجموعة في خسائر 

االئتالف المشترك حصتها في االئتالف المشترك أو 
تتجاوزها، ال تقوم المجموعة باالعتراف بخسائر إضافية 

ما لم تكن قد تكبدت التزامات أو قامت بسداد 
دفعات باإلنابة عن االئتالف المشترك. إن استثمار 

المجموعة في االئتالف المشترك يتضمن الشهرة 
التجارية المحددة عند االستحواذ.

  تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم مدى توفر 
دليل موضوعي على أن االستثمارات في االئتالفات 

المشتركة قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. 
وعند توفر هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب 

االنخفاض على أنه الفرق بين القيمة الممكن 
استردادها من االئتالف المشترك وقيمته الدفترية 

وتقوم المجموعة باالعتراف بانخفاض القيمة في 
بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

  يتم احتساب األرباح والخسائر عن المعامالت بين 
المجموعة وائتالفها المشترك في البيانات المالية 

الموحدة للمجموعة بمقدار حصة المستثمر غير 
المتصلة بهذه المعامالت في االئتالف المشترك. يتم 

حذف الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دلياًل 
موضوعيًا على االنخفاض في قيمة األصل المحول. 

لقد تم تغيير السياسات المحاسبية لالئتالفات 
المشتركة حسبما اقتضت الضرورة للتأكد من 

توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

2-3  التغير في السياسة المحاسبية تطبيق 
المعيار رقم 15 من معايير التقارير 

المالية الدولية بشكل مسبق في 2015

  باستثناء تطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير 
المالية الدولية بشكل مسبق في السنة السابقة 

والتغيرات التابعه لهذا التطبيق المبينة أدناه، قامت 
المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية بشكل 

متسق على كافة الفترات المبينة في هذه البيانات 
المالية الموحدة.

  المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية 
"اإليرادات من العقود مع العمالء"

  تم إصدار المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية 
الدولية "اإليرادات من العقود مع العمالء" في مايو 
2014، وهو يسري على الفترات السنوية التي تبدأ 

في 1 يناير 2018 أو بعد ذلك التاريخ، سواء على 
التطبيق الكامل بأثر رجعي أو التطبيق المعدل، 

ويجوز تطبيقه بشكل مسبق. يحل المعيار رقم 15 
من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيهات 
الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات، ويقدم نموذج 

واحد شامل الحتساب اإليرادات الناتجة عن العقود 
مع العمالء التي ترتكز على تحويل السيطرة. وفقًا 
للمعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية، 

يتم االعتراف باإليرادات بالقيمة التي تعكس المقابل 
المالي الذي تستحقه الشركة مقابل تحويل البضائع 

أو الخدمات للعميل.

  قامت المجموعة بمراجعة تأثير المعيار رقم 15 
من معايير التقارير المالية الدولية، ومن ثم قررت 
تطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية 

الدولية بشكل مسبق اعتبارًا من 1 يناير 2015، حيث 
ترى المجموعة أنه أفضل طريقة لعكس أداء أعمال 

المجموعة. قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 
15 من معايير التقارير المالية الدولية باستخدام 
طريقة التأثير المتراكم، بمعنى االعتراف بالتأثير 

المتراكم عند التطبيق المبدئي للمعيار رقم 15 من 
معايير التقارير المالية الدولية كتعديل على الرصيد 

االفتتاحي لحقوق الملكية كما في 1 يناير 2015.

  فيما يلي تفاصيل التغير في السياسة المحاسبية 
والتأثير الكمي التابع لهذا التغير:

اإليرادات من بيع عقارات  

  كانت المجموعة تقوم سابقًا باالعتراف باإليرادات من 
بيع العقارات ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
عندما يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية إلى 

المشتري. تنتقل المخاطر واالمتيازات الهامة عندما 
يتم تسجيل سند الملكية باسم المشتري أو في 

ظروف أخرى عندما تؤول الحصة المعنية في العقار 
للمشتري قبل صدور سند ملكية قانوني. عقب 
تطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية 

الدولية بشكل ُمسبق، يتم االعتراف باإليرادات عندما 
تقوم المجموعة بالوفاء بتعهدات األعمال التعاقدية. 

راجع أيضًا اإليضاح 20-2.

عمولة المبيعات  

  كانت المجموعة تقوم سابقًا باالعتراف بعموالت 
المبيعات المتعلقة ببيع العقارات كمصروفات بيع 

عند تكبدها. وفقًا للمعيار رقم 15 من معايير التقارير 
المالية الدولية، تقوم المجموعة برسملة رسوم 

العموالت كتكاليف لالستحواذ على عقد ما، وذلك 
عندما يتم تكبدها فقط في حال تم االستحواذ على 

العقد، وتقوم المجموعة بإطفاؤها بصورة متسقة 
مع نمط إيرادات العقد ذي الصلة. في حال كانت 

فترة اإلطفاء المتوقعة ال تزيد عن سنة، يتم احتساب 
رسوم العموالت حينئٍذ كمصروفات عند تكبدها.

•  توضيح الطرق المقبولة لالستهالك واإلطفاء 
)التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16 

والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38(.
•  بيع الموجودات أو المساهمة بها فيما بين أحد 

المستثمرين وشركته الزميلة أو االئتالف المشترك 
)التعديالت على المعيار رقم 10 من معايير التقارير 

المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28(.
•  التحسينات السنوية على معايير التقارير المالية 

الدولية التي تغطي الفترة من 2012 إلى 2014 مختلف 
المعايير.

•  المنشآت االستثمارية: تطبيق استثناءات التوحيد 
)التعديالت على المعيار رقم 10 من معايير التقارير 
المالية الدولية والمعيار رقم 12 من معايير التقارير 

المالية الدولية والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28(.
•  مبادرات اإلفصاح )التعديالت على المعيار المحاسبي 

الدولي رقم 1(.

أساس التوحيد   2-2

الشركات التابعة  )أ( 

  الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة 
المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما 
تتعرض إلى، أو يكون لها حقوق في الحصول على، 
عائدات متغيرة نتيجة ارتباطها مع المنشأة، ويكون 

لديها القدرة على التأثير في تلك العائدات من 
خالل نفوذها على المنشأة. يتم توحيد الشركات 

التابعة بالكامل اعتبارًا من تاريخ تحول السيطرة إلى 
المجموعة ويتم إلغاء التوحيد اعتبارًا من تاريخ انتهاء 

السيطرة.

  تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ الحتساب دمج 
األعمال. يمثل الثمن المحول مقابل االستحواذ على 

شركة تابعة القيمة العادلة للموجودات التي تم 
تحويلها والمطلوبات التي تكبدها الُمـالَّك السابقين 

للشركة المستحوذ عليها وحصص حقوق الملكية 
الصادرة عن المجموعة. يتضمن الثمن المحول القيمة 
العادلة ألي أصل أو التزام ناتج عن أي ترتيب طارئ. يتم 
مبدئيًا قياس الموجودات المستحوذ عليها المحددة 

وكذلك المطلوبات وااللتزامات الطارئة المحملة عن 
اندماج األعمال بقيمها العادلة بتاريخ االستحواذ. لقد 

تم تغيير السياسات المحاسبية للشركات التابعة 
حسب االقتضاء لضمان توافقها مع السياسات التي 

تطبقها المجموعة. 

  تقوم المجموعة باالعتراف بالحصة غير المسيطرة في 
الشركة المستحوذ عليها على أساس كل عملية 

استحواذ على حدة ويكون ذلك إما بالقيمة العادلة أو 
بجزء متناسب من الحصص غير المسيطرة للمبالغ 
المعترف بها لصافي الموجودات الممكن تحديدها 

في الشركة المستحوذ عليها. 

  يتم مبدئيًا قياس الشهرة التجارية على أنها الزيادة 
في إجمالي الثمن المحول وقيمة أي حصة غير 

مسيطرة في الشركة المستحوذ عليها والقيمة 
العادلة بتاريخ االستحواذ ألي حصة سابقة في الشركة 

المستحوذ عليها على القيمة العادلة لصافي 
الموجودات المستحوذ عليها والممكن تحديدها 

والمطلوبات المحملة. وفي حال كان الثمن أقل 
من القيمة العادلة لصافي الموجودات في الشركة 
التابعة المستحوذ عليها، يتم االعتراف بالفرق في 

حساب األرباح أو الخسائر.

المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )ب( 

  يتم حذف كافة المعامالت واألرصدة واإليرادات 
والمصروفات الناتجة عن المعامالت الداخلية بين 

شركات المجموعة. كما يتم حذف األرباح والخسائر 
الناتجة عن المعامالت الداخلية بين شركات المجموعة 

التي تم االعتراف بها في الموجودات. لقد تم إعداد 
البيانات المالية الموحدة باستخدام سياسات 

محاسبية موحدة لمعامالت مماثلة.  

الشركات الزميلة  )ج( 

  الشركات الزميلة هي كافة الشركات التي تملك فيها 
المجموعة نفوذًا كبيرًا وليس سيطرة، ويرافق ذلك 

بوجه عام االحتفاظ بحصة ملكية من 20% إلى %50 
من حقوق التصويت. يتم احتساب االستثمارات في 
الشركات الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية 

المحاسبية. وفقًا لطريقة حقوق الملكية يتم مبدئيًا 
االعتراف باالستثمار بالتكلفة، وتتم زيادة أو خفض 

القيمة الدفترية لالعتراف بحصة المستثمر في أرباح أو 
خسائر الشركة المستثمر فيها بعد تاريخ االستحواذ. 
يشتمل استثمار المجموعة في الشركة الزميلة على 

الشهرة التجارية المحددة عند االستحواذ.

  يتم االعتراف بحصة المجموعة في أرباح أو خسائر ما 
بعد االستحواذ ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد، 

أما حصتها في حركات ما بعد االستحواذ المدرجة 
ضمن اإليرادات الشاملة األخرى فيتم االعتراف بها 

ضمن اإليرادات الشاملة األخرى مع إجراء تعديل 
مكافئ في القيمة الدفترية لالستثمار. عندما تساوي 
حصة المجموعة في خسائر الشركة الزميلة حصتها 

في الشركة الزميلة أو تتجاوزها، بما في ذلك أي ذمم 
مدينة أخرى غير مؤمنة، ال تقوم المجموعة باالعتراف 

بخسائر إضافية ما لم تكن قد تكبدت التزامات 
قانونية أو ضمنية أو قامت بسداد دفعات باإلنابة عن 

الشركة الزميلة. 

  تقوم المجموعة بتاريخ كل تقرير بتقييم مدى توفر 
دليل موضوعي على أن االستثمار في الشركة 

الزميلة قد تعرضت لالنخفاض في القيمة. عند توفر 
هذا الدليل، تقوم المجموعة باحتساب انخفاض 

القيمة على أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها 
من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم 

المجموعة باالعتراف بانخفاض القيمة ضمن بيان 
األرباح أو الخسائر الموحد. 

  يتم احتساب األرباح والخسائر الناتجة من المعامالت 
بين المجموعة وشركتها الزميلة في البيانات المالية 

الموحدة للمجموعة بمقدار حصص المستثمر غير 
المتصلة بهذه المعامالت في الشركة الزميلة. يتم 

حذف الخسائر غير المحققة ما لم توفر المعاملة دلياًل 
موضوعيًا على االنخفاض في قيمة األصل المحول. 

لقد تم تغيير السياسات المحاسبية للشركة الزميلة 
حسبما اقتضت الحاجة للتأكد من توافقها مع 

السياسات المتبعة من قبل المجموعة.

االئتالفات المشتركة   )د( 

  تقوم المجموعة باحتساب حصصها في المنشآت 
الخاضعة للسيطرة باستخدام طريقة حقوق الملكية 
المحاسبية. وفقًا لهذه الطريقة، يتم مبدئيًا االعتراف 

باالستثمار بالتكلفة وتعديله بعد ذلك من أجل 
احتساب حصة المجموعة في األرباح أو الخسائر 
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وفقًا للمعيار 
15 من معايير 

التقارير المالية 
الدولية

وفقًا للسياسة 
القديمة

التأثير الناتج عن 
التغير

ألف درهمألف درهمألف درهم
كما في 31 ديسمبر 2015

الموجودات
)4،725(1،181،6401،186،365االستثمار في ائتالفات مشتركة وشركات زميلة

)277،270(313،543590،813العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع - غير متداولة
998،897846،535152،362العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع - متداولة

-5،1655،165الذمم المدينة التجارية واألخرى - غير متداولة
336،607297،68038،927الذمم المدينة التجارية واألخرى - متداولة

2،835،8522،926،558)90،706(
المطلوبات

771،392766،8884،504الذمم الدائنة التجارية واألخرى
)149،341(12،087161،428السلفيات من العمالء - غير متداولة

163،061140،78522،276السلفيات من العمالء - متداولة

946،5401،069،101)122،561(
حقوق الملكية

31،855)1،394،389()1،362،534(الخسائر المتراكمة

بيان التدفقات النقدية الموحد  .4

وفقًا للمعيار 
15 من معايير 

التقارير المالية 
الدولية

وفقًا للسياسة 
القديمة

التأثير الناتج عن 
التغير

ألف درهمألف درهمألف درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

291،354258،58232،772أرباح السنة
)13،032()153،786()166،818(الحصة في النتائج من الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة

 التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفعات تعويضات نهاية الخدمة 
19،740)30،002()10،262(للموظفين والتغيرات في رأس المال العامل

التغيرات في رأس المال العامل:
)52،776(15،41268،188العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع صافية من تكاليف المشروع

18،484)40،975()22،491(الذمم المدينة التجارية واألخرى
117،710103،15814،552السلفيات من العمالء

التأثيرات على البيانات المالية الموحدة

 فيما يلي تفاصيل التعديالت على رصيد الخسائر المتراكمة واألرصدة األخرى كما في 1 يناير 2015:

31 ديسمبر 2015
التعديالت/ إعادة 

1 يناير 2015التصنيف
ألف درهمألف درهمألف درهم

)كما هو مبين 
)معاد بيانها(سابقًا(

الموجودات
259.61357.411317.024الذمم المدينة التجارية واألخرى

1.225.450)177.684(1.403.134العقارات المحتفظ بها للبيع والتطوير
1.014.822)17.757(1.032.579االستثمارات في ائتالفات مشتركة وشركات زميلة

2.695.326)138.030(2.557.296
المطلوبات

660.4154.504664.919الذمم الدائنة التجارية واألخرى
146.668)141.617(288.285السلفيات من العمالء

948.700)137.113(811.587
حقوق الملكية

)1.624.753()917()1.623.836(الخسائر المتراكمة

فيما يلي تأثير تطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية بشكل ُمسبق على البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015:

بيان األرباح أو الخسائر الموحد  .1

وفقًا للمعيار 
15 من معايير 

التقارير المالية 
الدولية

وفقًا للسياسة 
القديمة

التأثير الناتج عن 
التغير

ألف درهمألف درهمألف درهم
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

)33.036(257.102290.138اإليرادات
)52.776(124.485177.261التكاليف المباشرة/ التشغيلية

166.818153.78613.032الحصة في النتائج من االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة

291.354258.58232.772أرباح السنة

0.56 فلس4.48 فلس5.04 فلسربحية السهم المنسوبة إلى مساهمي الشركة - األساسية والمخففة

بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد  .2

وفقًا للمعيار 
15 من معايير 

التقارير المالية 
الدولية

وفقًا للسياسة 
القديمة

التأثير الناتج عن 
التغير

ألف درهمألف درهمألف درهم

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

291.354258.58232.772أرباح السنة

290.406257.63432.772إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

بيان المركز المالي الموحد
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العقارات االستثمارية  7-2

االعتراف  

  يتم تصنيف األراضي والمباني التي تمتلكها 
المجموعة بغرض تحقيق إيرادات إيجارية منها 
أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين كعقارات 

استثمارية. إن العقارات التي يتم تشيدها أو تطويرها 
بغرض استخدامها في المستقبل كعقارات 

استثمارية يتم تصنيفها أيضًا كعقارات استثمارية.

القياس  

  يتم مبدئيًا قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة 
بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة. الحقًا 

لالعتراف المبدئي يتم احتساب العقارات االستثمارية 
باستخدام نموذج القيمة العادلة وفقًا للمعيار 

المحاسبي الدولي رقم 40 "العقارات االستثمارية". 
يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير في 

القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر. 

  عندما تبدأ المجموعة بإعادة تطوير عقار استثماري 
قائم لمواصلة استخدامه في المستقبل كعقار 

استثماري يستمر تصنيف العقار كعقار استثماري، 
ويتم قياسه وفقًا لنموذج القيمة العادلة وال تتم إعادة 

تصنيفه كعقار للتطوير خالل فترة إعادة تطويره.

  التحويل من عقارات محتفظ بها للبيع إلى 
عقارات استثمارية

  يتم تحويل بعض العقارات المحتفظ بها للبيع إلى 
العقارات االستثمارية عندما يكون الهدف منها 

هو تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال أو 
لكال الغرضين. يتم تحويل العقارات المحتفظ بها 

للبيع إلى فئة العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة 
في تاريخ التحويل ويتم االعتراف باألرباح الناتجة عن 

التحويل ضمن بيان األرباح أو الخسائر. الحقًا للقياس 
المبدئي يتم تقييم هذه العقارات بالقيمة العادلة 

وفقًا لسياسة القياس الخاصة بالعقارات االستثمارية. 
يتم االعتراف باألرباح الناتجة عن إعادة قياس العقارات 

المحددة ضمن األرباح أو الخسائر.

  التحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات 
محتفظ بها للبيع

  يتم تحويل العقارات االستثمارية إلى العقارات 
المحتفظ بها للتطوير والبيع عندما تتغير الرغبة 

في استخدام العقار. يتم إجراء مثل هذه التحويالت 
بالقيمة العادلة للعقارات في تاريخ التحويل ويتم 

االعتراف باألرباح الناتجة عن التحويل ضمن بيان األرباح 
أو الخسائر. الحقًا للقياس المبدئي يتم تقييم هذه 

العقارات بالتكلفة وفقًا لسياسة القياس الخاصة 
بالعقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع.

  التحويل من عقارات استثمارية إلى عقار 
مشغول من قبل المالك

  في حال أصبح العقار االستثماري مشغول من 
قبل المالك، تتم إعادة تصنيفه ضمن الممتلكات 

والمعدات وتصبح قيمته العادلة بتاريخ إعادة 
التصنيف هي تكلفته ألغراض ُمحاسبية الحقة. 

بيع العقارات االستثمارية  

  يتم بيع بعض العقارات االستثمارية في سياق األعمال 
االعتيادية. ال يتم االعتراف باإليرادات وال بالتكاليف 

المباشرة/ التشغيلية الخاصة ببيع العقارات 
االستثمارية. يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة 

عن استبعاد أو بيع العقارات االستثمارية )والتي يتم 
احتسابها على أنها الفرق بين صافي المتحصالت من 
االستبعاد وبين القيمة الدفترية( ضمن بيان األرباح أو 

الخسائر الموحد.

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  8-2

  تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة 
القيم الدفترية للموجودات غير المالية الخاصة بها، 
باستثناء العقارات االستثمارية، للتحقق مما إذا كان 

هناك أي مؤشر على انخفاض القيمة. في حال وجود 
مثل هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة 

لالسترداد. 

  تتمثل الوحدة المنتجة للنقد في أصغر مجموعة 
للموجودات التي تنتج تدفقات نقدية وتكون 

مستقلة إلى أبعد الحدود عن الموجودات األخرى أو 
مجموعات الموجودات. ألغراض اختبار انخفاض القيمة، 

يتم تجميع الموجودات معًا في أصغر مجموعة 
للموجودات التي تنتج تدفقات نقدية من االستخدام 

المستمر وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن 
التدفقات النقدية الداخلة الخاصة بالموجودات األخرى 

أو الوحدات المنتجة للنقد.

  تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة 
المنتجة للنقد بالقيمة من االستخدام أو القيمة 

العادلة، ناقصًا تكاليف البيع أيهما أكبر. ترتكز القيمة 
من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية 

المقدرة بعد تخفيضها إلى قيمتها الحالية 
باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة والذي 

يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية 
للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو بالوحدة 

المنتجة للنقد. 

  هذا ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما 
تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة 
للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. يتم االعتراف 

بخسائر انخفاض القيمة، إن وجدت، ضمن االرباح أو 
الخسائر.

التقارير حول القطاعات    4-2

  يتم إعداد التقارير حول القطاعات التشغيلية بطريقة 
تتوافق مع التقارير الداخلية التي يتم تقديمها إلى 
المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية. 

إن المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية 
الذي يتولى مهمة تخصيص الموارد وتقييم أداء 

القطاعات التشغيلية هو مجلس اإلدارة الذي يقوم 
باتخاذ القرارات االستراتيجية.   

تحويل العمالت األجنبية   5-2

)أ(  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية

  يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية لكل 
شركة من شركات المجموعة باستخدام عملة البيئة 

االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها 
)"العملة الرسمية"(. يتم عرض البيانات المالية 

الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم 
اإلماراتي"( وهو العملة الرسمية للشركة وعملة عرض 

البيانات المالية للمجموعة.

المعامالت واألرصدة )ب( 

  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة 
الرسمية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواريخ 

المعامالت أو التقييم عند إعادة قياس البنود. يتم االعتراف 
بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية الناتجة عن تسوية 

هذه المعامالت وعن تحويل الموجودات والمطلوبات 
النقدية بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في 

نهاية السنة في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

  يتم بيان أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية 
المتعلقة بالقروض والنقد وما يعادله في بيان األرباح 

أو الخسائر الموحد ضمن بند "إيرادات أو تكاليف 
التمويل". يتم عرض كافة أرباح وخسائر صرف العمالت 

األجنبية األخرى في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
ضمن بند "إيرادات أو مصروفات التشغيل األخرى". 

 
شركات المجموعة  )ج( 

  يتم تحويل النتائج والمركز المالي لجميع شركات 
المجموعة )التي ال تعاني عملتها من اقتصاٍد 

متضخم( والتي تختلف عملتها الرسمية عن عملة 
العرض إلى عملة العرض على النحو التالي: 

)1(  يتم تحويل الموجودات والمطلوبات لكل بيان   
مركز مالي معروض بسعر الصرف عند اإلغالق 

بتاريخ بيان المركز المالي؛ 
)2(  يتم تحويل اإليرادات والمصروفات لكل بيان أرباح   

أو خسائر بمتوسط أسعار الصرف؛ 
)3(  ويتم االعتراف بكافة الفروق الناتجة عن الصرف   

كعنصر منفصل من حقوق الملكية. 

  عند التوحيد، يتم تحويل فروق صرف العمالت الناتجة 
عن تحويل صافي االستثمار في العمليات األجنبية 

والقروض إلى حقوق الملكية. 

  عند استبعاد عملية أجنبية تتم إعادة تصنيف كافة 
فروق الصرف المتراكمة في حقوق الملكية فيما 

يتعلق بتلك العملية المنسوبة لمساهمي الشركة 
إلى األرباح أو الخسائر.

  في حال إجراء استبعاد جزئي ال يؤدي إلى فقدان 
المجموعة للسيطرة على الشركة التابعة التي 

تشمل عمليات أجنبية، فإن الحصة النسبية في 
فروقات أسعار الصرف المتراكمة تتم إعادتها إلى 
الحصص غير المسيطرة وال يتم االعتراف بها في 

األرباح أو الخسائر.
 

الممتلكات والمعدات   6-2

  يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية 
ناقصًا االستهالك المتراكم. إن تكلفة الممتلكات 
والمعدات تتكون من تكلفة الشراء مضافًا إليها 

المصروفات العرضية الخاصة باالستحواذ. يتم إدراج 
التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو يتم 
االعتراف بها كأصل منفصل، حسبما يكون مالئمًا، 

وذلك فقط عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى 
المجموعة منافع اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند 

ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بموثوقية. 

  يتم تحميل كافة مصروفات عمليات اإلصالح والصيانة 
األخرى على بيان األرباح أو الخسائر الموحد خالل الفترة 

المالية التي تم فيها تكبد هذه المصروفات.
 

  ال يتم احتساب استهالك على األرض. يتم حساب 
االستهالك على الموجودات األخرى باستخدام طريقة 

القسط الثابت بالمعدالت التي تم احتسابها لتخفيض 
تكلفة الموجودات إلى قيمها المتبقية المقدرة على 

مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة على النحو التالي:

السنوات  نوع الموجودات   
20 المباني   
4 التحسينات على العقارات المستأجرة   

   5 - 4 األثاث والتجهيزات   
4 المعدات المكتبية   
4 السيارات   

  تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية 
للموجودات، ويتم تعديلها عندما يكون ذلك مالئمًا 

في نهاية كل فترة تقرير. عندما تكون القيمة 
الدفترية لألصل أكبر من قيمته المقدرة القابلة 

لالسترداد، يتم تخفيض القيمة الدفترية على الفور 
إلى القيمة القابلة لالسترداد. 

  يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد 
من خالل مقارنة العوائد مع القيمة الدفترية لألصل، 

ويتم االعتراف بها ضمن بند "اإليرادات أو المصروفات 
األخرى" في بيان األرباح أو الخسائر الموحد. 

  يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة 
وتتضمن العقارات التي يجري تطويرها بغرض 

استخدامها في المستقبل، وعند االنتهاء منها، 
يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى 

الفئة المالئمة لها ويتم احتساب استهالكها وفقًا 
المجموعة. لسياسة 
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تكاليف اإلنشاءات وغيرها من التكاليف المباشرة/ 
التشغيلية ذات الصلة. يتمثل صافي القيمة المتبقية 

في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية 
ناقصًا تكلفة اإلنجاز ومصروفات البيع. 

ذمم مدينة تجارية وأخرى   12-2

  تتمثل الذمم المدينة التجارية في المبالغ المستحقة 
من العمالء مقابل العقارات الُمباعة أو الخدمات 

الُمقدمة في سياق األعمال االعتيادية. إذا كان من 
المتوقع تحصيل تلك المبالغ في غضون عاٍم أو أقل )أو 
خالل دورة التشغيل العادية للشركة إذا كانت أطول(، 

يتم تصنيفها على أنها موجودات متداولة. إن لم يكن 
األمر كذلك، فيتم بيانها كموجودات غير متداولة. 

  يتم مبدئيًا االعتراف بالذمم المدينة التجارية بالقيمة 
العادلة ويتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص 
انخفاض القيمة. 

  يتم رصد مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة 
التجارية عندما ينشأ دليل موضوعي على أن 

المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ 
المستحقة وفقًا للشروط األصلية للذمم المدينة. 

تتمثل قيمة المخصص في الفرق بين القيمة 
الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقدرة مخصومة باستخدام معدل 

الفائدة الفعلي األصلي. 

  يتم خفض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام 
حساب المخصص، ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة 

في األرباح أو الخسائر. في حال كانت الذمم المدينة 
غير قابلة لالسترداد يتم شطبها مقابل حساب 
المخصص للذمم المدينة التجارية. إن االسترداد 

الالحق للمبالغ المشطوبة مسبقًا يتم إدراجه في 
األرباح أو الخسائر.

النقد وما يعادله   13-2

  يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق 
ولدى البنك والودائع تحت الطلب لدى المصارف 

وغيرها من االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات 
السيولة العالية ذات فترات استحقاق تصل إلى ثالثة 

أشهٍر أو أقل صافية من السحوبات المصرفية على 
المكشوف. لقد تم إظهار السحوبات المصرفية على 

المكشوف في بيان المركز المالي الموحد ضمن 
القروض في بند المطلوبات المتداولة. 

امتيازات الموظفين   14-2

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

  يرتكز مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
على أساس االلتزام الذي قد ينشأ فيما لو تم إنهاء 

خدمات كافة موظفي المجموعة في تاريخ التقرير 
ويتم احتساب هذا المخصص وفقًا ألحكام قانون 

العمل االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
والقوانين المحلية ذات الصلة المطبقة على 

الشركات التابعة في األقطار األخرى. تعتبر اإلدارة أن 
هذا المخصص يمثل التزام طويل األجل وبالتالي تم 

تصنيفه كمطلوبات طويلة األجل. 

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

  إن المجموعة عضو في برنامج المعاشات المطبق من 
قبل الهيئة االتحادية العامة للمعاشات والتأمينات 

االجتماعية. يتم أداء المساهمات الخاصة بالموظفين 
من مواطني اإلمارات العربية المتحدة، ويتم 

احتسابها ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد، وفقًا 
ألحكام القانون االتحادي رقم 7 لسنة 1999 المتعلق 

بقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية.

سلفيات من عمالء   15-2

  إن الدفعات المقبوضة من المشترين بخصوص 
العقارات المباعة أو الخدمات المقدمة قبل الوفاء 
بمعايير االعتراف باإليرادات، يتم االعتراف بها على 

أنها سلفيات من العمالء. إذا كان متوقعًا قبض هذه 
الدفعات، من خالل االعتراف باإليرادات أو االسترداد، 
في غضون عاٍم واحد أو أقل، يتم تصنيفها على 

أنها مطلوبات متداولة. إن لم يكن األمر كذلك، يتم 
عرضها على أنها مطلوبات غير متداولة.

 
ذمم دائنة تجارية   16-2

  تتمثل الذمم الدائنة التجارية في التزامات السداد 
الخاصة بالبضائع أو الخدمات التي تم الحصول عليها 

في سياق األعمال االعتيادية من الموردين. يتم 
تصنيف ذمم الحسابات الدائنة كمطلوبات متداولة 

إذا كان من المتوقع سداد تلك المبالغ في غضون 
عاٍم واحد أو أقل )أو في دورة التشغيل االعتيادية 

للشركة إذا كانت أطول(. إن لم يكن األمر كذلك، يتم 
بيانها على أنها مطلوبات غير متداولة. يتم االعتراف 
بالذمم الدائنة التجارية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويتم 

قياسها الحقًا بالتكلفة الُمطفأة باستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية. 

القروض   17-2

  يتم االعتراف بالقروض مبدئيًا بالقيمة العادلة صافية 
من تكاليف المعاملة المتكبدة، ويتم تسجيلها الحقًا 
بالتكلفة الُمـطفأة. يتم االعتراف بأي فرق بين العوائد 

)صافية من تكاليف المعاملة( وقيمة االسترداد في 
األرباح أو الخسائر على مدى فترة القروض باستخدام 

طريقة الفائدة الفعلية. 

  يتم االعتراف بالرسوم المدفوعة للحصول على 
تسهيالت القروض كتكاليف معاملة القرض إلى 

المدى الذي يكون فيه من المرجح سحب بعض أو 
كل التسهيالت، وفي هذه الحالة يتم تأجيل الرسوم 

حتى حدوث عملية السحب. 

الموجودات المالية   9-2

2-9-1  التصنيف 

  ُتصنف المجموعة موجوداتها المالية ضمن الفئات 
المبينة أدناه. يستند التصنيف إلى الغرض المزمع 

من االستحواذ على الموجودات المالية. تحدد اإلدارة 
تصنيف موجوداتها المالية عند االعتراف المبدئي.   

قروض وذمم مدينة )أ( 

  إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير 
مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة 

في سوق نشطة، ويتم إدراجها تحت بند الموجودات 
المتداولة، باستثناء تلك التي تنطوي على فترات 

استحقاق تزيد عن 12 عشر شهرًا بعد تاريخ بيان المركز 
المالي، فيتم تصنيفها كموجودات غير متداولة. 

يتم إدراج القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة 
باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. يتم تصنيف 

القروض والذمم المدينة كذمم مدينة تجارية وأخرى 
ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد واألرصدة 

المصرفية )اإليضاحات 10، 11، 12( في بيان المركز المالي.

موجودات مالية متاحة للبيع )ب( 

  إن الموجودات المالية المتاحة للبيع هي أدوات غير 
مشتقة تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة 

في الفئات األخرى للموجودات المالية. يتم إدراج 
الموجودات المالية المتاحة للبيع ضمن الموجودات 

غير المتداولة ما لم يحن أجل االستثمار أو تعتزم 
اإلدارة استبعاده خالل 12 شهرًا من نهاية فترة التقرير. 

االعتراف والقياس   2-9-2

  يتم احتساب كافة مشتريات ومبيعات الموجودات 
المالية بتاريخ المعاملة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه 

الشركة بشراء أو بيع األصل. يتم قياس االستثمارات 
مبدئيًا بالقيمة العادلة زائدة تكاليف المعاملة لكافة 

الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو الخسائر. والحقًا يتم إدراج كافة 
الموجودات المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة. 

يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند انقضاء 
الحقوق في قبض التدفقات النقدية من الموجودات 

المالية أو عندما تقوم المجموعة بتحويل كافة 
مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية. 

  يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة للموجودات 
المالية المتاحة للبيع ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، 

ويتم االعتراف بتوزيعات األرباح من الموجودات المالية 
المتاحة للبيع ضمن األرباح أو الخسائر كجزٍء من اإليرادات 

األخرى عندما يثبت حق المجموعة في استالم الدفعات.

انخفاض قيمة الموجودات المالية   10-2

موجودات مدرجة بالتكلفة الُمـطفأة  )أ( 

  تقوم المجموعة في نهاية كل فترة تقرير بتقييم مدى 
توفر دليٍل موضوعي على أن األصل المالي أو مجموعة 

الموجودات المالية قد تعرضت النخفاض في القيمة. 

  ُيعتبر األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية 
قد تعرضت النخفاض في القيمة ويتم تكبد خسائر 
انخفاض القيمة فقط إذا كان هناك دليٍل موضوعي 

على انخفاض القيمة نتيجة لوقوع حدٍث أو أكثر بعد 
االعتراف المبدئي باألصل )"حدث خسارة"( ويكون 

لذلك الحدث )أو تلك األحداث( أثر على التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي أو 

مجموعة الموجودات المالية ويكون من الممكن 
تقديره بصورة موثوقة. 

  قد يتضمن الدليل على انخفاض القيمة مؤشرات 
تدل على تعرض المدينين أو مجموعة من المدينين 

لصعوبات مالية كبيرة أو العجز أو التأخر في سداد 
الفوائد أو المبالغ األصلية أو التعرض لإلفالس أو إعادة 

هيكلة مالية، وعند توفر بيانات يمكن مالحظتها 
تشير إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات 

النقدية المقدرة مثل التغيرات في المتأخرات أو 
الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التأخر عن السداد. 

  بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس 
مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية 
لألصل والقيمة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية 

)باستثناء الخسائر االئتمانية المستقبلية غير 
المتكبدة( بعد تخفيضها باستخدام طريقة معدل 
الفائدة الفعلي. يتم خفض القيمة الدفترية لألصل 
ويتم االعتراف بمبلغ الخسارة في األرباح أو الخسائر. 

  في حال تقليص مبلغ خسائر انخفاض القيمة، في 
أي فتٍرة الحقة، وكان باإلمكان ربط هذا التقليص 

بموضوعية بحدث وقع بعد االعتراف باالنخفاض في 
القيمة )مثل تحسن التصنيف االئتماني للمدين(، 
فإنه يتم االعتراف بعكس خسائر انخفاض القيمة 

المعترف بها سابقًا في األرباح أو الخسائر. 

موجودات مصنفة على أنها متاحة للبيع  )ب( 

  فيما يتعلق بسندات حقوق الملكية المصنفة على 
أنها متاحة للبيع، فإن التراجع الكبير أو طويل األجل 
في القيمة العادلة لألوراق المالية ألقل من تكلفتها 
يعتبر بمثابة دليل على تعرضها النخفاض القيمة. 
عند توفر هذا الدليل بالنسبة للموجودات المالية 

المتاحة للبيع، فإنه يتم حذف الخسائر المتراكمة التي 
يتم قياسها بوصفها الفرق بين تكلفة االستحواذ 

والقيمة العادلة الحالية ناقصًا خسائر انخفاض القيمة 
من ذلك األصل والمعترف بها سابقًا ضمن األرباح أو 

الخسائر، من حقوق الملكية ويتم االعتراف بها ضمن 
األرباح أو الخسائر. فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية 
فإن خسائر انخفاض القيمة الُمعترف بها ضمن األرباح 
أو الخسائر ال يتم عكسها من خالل األرباح أو الخسائر. 

2-11  العقارات المحتفظ بها لغرض التطوير 
والبيع 

  يتم تصنيف األراضي والمباني التي تم تحديدها 
على أنها محتفظ بها للبيع، بما في ذلك المباني 

قيد اإلنشاء، على أنها محتفظ بها للبيع ويتم 
بيانها بالتكلفة أو صافي القيمة المتبقية المقدرة، 

أيهما أقل. تتألف تكلفة األعمال قيد اإلنجاز من 
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اإليرادات من مصادرة العقارات   )ب( 

  يتم االعتراف بإيرادات مصادرة العقارات في بيان األرباح 
أو الخسائر الموحد في حال لم يلتزم العميل بشروط 

السداد التعاقدية وذلك بالنسبة للعقارات المباعة 
التي لم يتم االعتراف بها كإيرادات بعد. من المتوقع أن 

يحدث ذلك، على الرغم من إجراءات المتابعة الصارمة 
مع العميل المتعثر، وفقًا لإلجراءات التي وضعتها 

مؤسسة التنظيم العقاري بدبي، عند استمرار العميل 
في العجز عن السداد طبقًا للشروط التعاقدية. 

الخدمات  إيرادات  )ج( 

  إن اإليرادات الواردة من الخدمات مثل إدارة العقارات 
والمرافق يتم االعتراف بها في الفترة المحاسبية التي 

يتم تقديم الخدمة فيها. 

إيرادات اإليجارات  )د( 

  يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي 
بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار. عندما 

تقوم المجموعة بتقديم حوافز إيجاٍر تشغيلي 
لعمالئها، يتم االعتراف بالتكلفة اإلجمالية للحوافز 

كخصم من إيرادات اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار 
بأقساط متساوية.

التمويل  إيرادات  )هـ( 

  يتم االعتراف بإيرادات التمويل في بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد على أساس االستحقاق الزمني 

باستخدام طريقة الفائدة الفعلية. 

إيرادات توزيعات األرباح  )و( 

  يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح عندما ينشأ 
الحق في استالم توزيعات األرباح. 

توزيعات األرباح   21-2

  يتم االعتراف بتوزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة 
كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من 

قبل مساهمي الشركة. 

عقود اإليجار  22-2

  يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ بموجبها 
المؤجر بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية 

كعقود إيجاٍر تشغيلي. يتم إدراج المبالغ المدفوعة 
بموجب عقود اإليجار التشغيلي )صافية من الحوافز 

المقبوضة من المؤجر( بأقساط متساوية في األرباح أو 
الخسائر على مدى فترة عقد اإليجار. 

مقاصة األدوات المالية   23-2

  يتم إجراء مقاصة للموجودات والمطلوبات المالية 
وإدراج صافي القيمة في بيان المركز المالي عند 

وجود حٍق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبالغ 
الُمعترف بها وتكون هناك نية إما في تسوية 

المعامالت على أساس صافي المبلغ أو تحصيل 
الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة متزامنة.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   24-2
  طبقًا للمادة 169 من القانون االتحادي رقم )2( 

لسنة 2015، ووفقًا للنظام األساسي للشركة، يحق 
ألعضاء مجلس اإلدارة الحصول على مكافآت بما ال 

يتجاوز 10% من صافي األرباح بعد اقتطاع االستهالك 
واالحتياطيات.

إدارة المخاطر المالية   3

عوامل المخاطر المالية   1-3

  إن أنشطة المجموعة تعرضها للعديد من المخاطر 
المالية وهي: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر 
العمالت ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية 
والقيمة العادلة ومخاطر األسعار األخرى( ومخاطر 
االئتمان ومخاطر السيولة. يركز برنامج المجموعة 

إلدارة المخاطر بصفة عامة على تقلبات األسواق 
المالية، ويسعى إلى خفض اآلثار السلبية المحتملة 

لهذه المخاطر على األداء المالي للمجموعة. 

  تتولى اإلدارة العليا إدارة المخاطر بموجب السياسات 
المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. تقوم اإلدارة 

بتحديد وتقـييم المخاطر المالية بالتنسيق مع 
الوحدات التشغيلية بالمجموعة. 

مخاطر السوق   

مخاطر العمالت  

  تنشأ مخاطر صرف العمالت األجنبية من المعامالت 
التجارية المستقبلية والموجودات والمطلوبات 

المعترف بها وصافي االستثمارات في العمليات 
األجنبية. 

  ال تتعرض المجموعة ألي مخاطر كبيرة من صرف 
العمالت األجنبية نظرًا ألن معظم المعامالت تتم 

بالدرهم اإلماراتي أو الدوالر األمريكي أو عمالت أخرى 
مثبت سعر صرفها أمام سعر صرف الدوالر األمريكي.     

مخاطر األسعار   

  إن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار األسهم من خالل 
االستثمارات المحتفظ بها لدى المجموعة والمصنفة 

كاستثمارات متاحة للبيع.

  مخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة 
العادلة 

  تتعرض المجموعة لقدر ضئيل من مخاطر أسعار 
الفائدة والتي تنشأ من الودائع المصرفية التي تخضع 
لفائدة. يتم إيداع الودائع المصرفية لدى مصارف تقدم 

أسعار مميزة. تنشأ مخاطر أسعار الفائدة التي تتعرض 
لها المجموعة من مطلوباتها التي تخضع لفائدة. 

  في حال ارتفعت/ انخفضت معدالت األرباح على 
القروض في 31 ديسمبر 2016 بنسبة 1% مع بقاء كافة 
المتغيرات ثابتة، كانت لتنخفض/ ترتفع أرباح السنة 

بمبلغ 4.4 مليون درهم )2015: انخفضت/ ارتفعت 
بمبلغ 5.1 مليون درهم(، وذلك كنتيجة رئيسية 

النخفاض أو ارتفاع مصروفات الفائدة على القروض 
التي تخضع لمعدالت فائدة متغيرة. 

تكاليف القروض   18-2

  إن تكاليف القروض العامة والمحددة التي تعود 
مباشرة إلى االستحواذ على موجودات مؤهلة أو 

تشييدها أو إنتاجها، وهي الموجودات التي تتطلب 
بالضرورة فترة كبيرة لتصبح جاهزة لالستخدام 

المزمع لها أو بيعها، تتم إضافتها إلى تكلفة تلك 
الموجودات، حتى يحين الوقت الذي تكون فيه 
ـًا لالستخدام أو البيع.  الموجودات جاهزة فعليِّ

  يتم خصم إيرادات االستثمار الناتجة عن االستثمار 
المؤقت لقروض محددة ريثما يتم إنفاقها على 

الموجودات المؤهلة، من تكاليف القروض المؤهلة 
للرسملة. 

  يتم االعتراف بكافة تكاليف القروض األخرى ضمن 
األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

المخصصات   19-2
  يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون لدى 

المجموعة التزام حالي )قانوني أو ضمني( نتيجة 
ألحداث سابقة، ويكون من المحتمل أن يلزم إجراء 
تدفقات خارجة للفوائد االقتصادية لتسوية االلتزام 

ويكون من الممكن تقدير قيمة االلتزام بصورة 
موثوقة. ال يتم رصد مخصصات بالنسبة لخسائر 

التشغيل المستقبلية. 

  في حال وجود عدد من االلتزامات المماثلة، يتم تحديد 
احتمالية وجوب تدفقات خارجة لتسوية االلتزام مع 

األخذ باالعتبار فئة االلتزامات بشكٍل عام. يتم االعتراف 
بمخصص حتى لو كانت احتمالية التدفقات الخارجة 

الخاصة بأي بند مدرج في نفس فئة االلتزامات ضئيلة. 

  يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات 
المتوقعة لتسوية االلتزام باستخدام معدٍل يعكس 

عمليات التقييم الحالية في السوق للقيمة الزمنية 
للمال والمخاطر المحددة لاللتزام. يتم االعتراف 

بالزيادات في المخصصات نتيجة لمرور الوقت 
كمصروف فائدة. 

االعتراف باإليرادات   20-2
  نظرًا لتطبيق المعيار رقم 15 من معايير التقارير 

المالية الدولية بشكل مسبق اعتبارًا من 1 يناير 2015، 
قامت المجموعة بتطبيق السياسة المحاسبية التالية 

اعتبارًا من 1 يناير 2015 )إيضاح 3-2(:

  تتألف اإليرادات من القيمة العادلة للثمن المقبوض 
أو مستحق القبض من بيع البضائع والخدمات في 

سياق األعمال االعتيادية للمجموعة.

  يتم قياس اإليرادات استنادًا إلى المقابل المالي 
المحدد في العقد المبرم مع العميل. يتم االعتراف 

باإليرادات عندما تقوم المجموعة بتحويل السيطرة 
على منتج أو خدمة ما إلى العميل.

اإليرادات من بيع العقارات  )أ( 
  تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات من بيع العقارات 

وفقًا للنموذج خماسي الخطوات حسبما جاء في 
المعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية على 

النحو التالي:

الخطوة 1
تعريف العقد )العقود( مع العميل: يتمثل العقد في 

اتفاقية بين طرفين أو أكثر تنشأ بموجبها حقوق 
والتزامات واجبة التنفيذ، وتوضح المعايير التي 

يتعين استوفاؤها لكل عقد.  

الخطوة 2
تعريف تعهدات األعمال التعاقدية في العقد: تتمثل 

تعهدات األعمال التعاقدية في وعد يتم التعهد به 
بموجب عقد مع عميل ما بغرض تحويل بضائع أو 

خدمات للعميل.

الخطوة 3
تحديد سعر المعاملة: يتمثل سعر المعاملة في 

المقابل المالي الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه 
مقابل تحويل البضائع أو الخدمات التي تم التعهد 

بها للعميل، باستثناء المبالغ التي تم تحصيلها 
باإلنابة عن أطراف أخرى.

الخطوة 4
تخصيص سعر المعاملة لتعهدات األعمال التعاقدية في 

العقد: بالنسبة للعقد الذي ينطوي على تعهد بتنفيذ 
أكثر من عمل تعاقدي، تقوم المجموعة بتخصيص سعر 

المعاملة لكل تعهد من تعهدات األعمال التعاقدية 
كٍل على حدة بقيمة تمثل المقابل المالي الذي تتوقع 
المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل تعهد من 

تعهدات األعمال التعاقدية كٍل على حدة.

الخطوة 5
االعتراف باإليرادات عندما )أو بمجرد( وفاء المنشأة 

بتعهدات األعمال التعاقدية.

  ُتعتبر المجموعة أنها أوفت بتعهدات األعمال 
التعاقدية، ومن ثم تقوم باالعتراف باإليرادات على 

المدى الزمني في حال استوفاء أحد المعايير التالية:

1(  قام العميل بصورة متزامنة باستالم واستخدام   
المنافع المقدمة من قبل المجموعة بمجرد 

تقديمها؛ أو

2(  ترتب على األعمال التعاقدية للمجموعة نشأة أو   
تعزيز أصل خاضع لسيطرة العميل بمجرد نشأته 

أو تعزيزه؛ أو

3(  لم يترتب على األعمال التعاقدية للمجموعة   
نشأة أي موجودات يمكن استخدامها من قبل 

المجموعة ألي غرض آخر، وكان لدى المنشأة حق 
نافذ بدفعات مقابل األعمال التعاقدية المنجزة 

حتى تاريخه.
  بالنسبة لتعهدات األعمال التعاقدية، عندما ال يتم 

استوفاء أحد الشروط الواردة أعاله، يتم االعتراف 
باإليرادات في الفترة الزمنية التي يتم فيها الوفاء 

بتعهدات األعمال التعاقدية.
  عندما تقوم المجموعة بالوفاء بتعهدات األعمال 

التعاقدية من خالل تقديم البضائع أو الخدمات 
الُمتعهد بها، تقوم المجموعة حينئٍذ بإنشاء أصل 

بموجب عقد استنادًا إلى قيمة المقابل المالي الذي 
تم الحصول عليه. عندما يتجاوز المقابل المالي 

المستلم من العميل قيمة اإليرادات المعترف بها، 
يترتب على ذلك التزام بموجب عقد.
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إدارة مخاطر رأس المال  2-3

  تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال في 
حماية قدرة المجموعة على مواصلة أعمالها وفقًا 

لمبدأ االستمرارية بهدف تعظيم عوائد المساهمين 
والفوائد ألصحاب المصلحة اآلخرين والمحافظة على 

هيكل رأسمالي قوي لخفض تكلفة رأس المال. 

  بهدف 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. 
 

  لم تكن هناك تغيرات في المنهج الُمتبع من قبل 
المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة. بخالف 

االلتزام بالمتطلبات المحددة للقانون االتحادي لدولة 
اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015، ال تخضع 

المجموعة ألي متطلبات رأسمالية مفروضة من 
جهات خارجية.

قياس القيمة العادلة  3-3

  لدى المجموعة إطار عام للرقابة فيما يتعلق بقياس 
القيم العادلة، وتقع مسؤولية مراقبة كافة قياسات 

القيمة العادلة الهامة، بما في ذلك القيم العادلة 
ضمن المستوى 3، على عاتق اإلدارة بصورة عامة.

  تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت 
الهامة غير الملحوظة والتعديالت على التقييم. 

في حال االستعانة بمعلومات صادرة عن طرف آخر، 
مثل عروض األسعار المقدمة من وسيط أو خدمات 

التسعير، لقياس القيم العادلة، تقوم اإلدارة بتقييم 
األدلة التي تم الحصول عليها من األطراف األخرى 

لدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تفي بمتطلبات 
معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المستوى 

في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يتم في 
إطاره تصنيف مثل هذه التقييمات.

  عند قياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تستخدم 
المجموعة معطيات السوق الملحوظة بقدر اإلمكان. 

يتم تصنيف القيم العادلة في مستويات مختلفة 
ضمن النظام المتدرج للقيمة العادلة استنادًا إلى 

المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة 
على النحو التالي: 

  المستوى 1: أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق 
نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.

   المستوى 2: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن 
المستوى 1 وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة 
لموجودات أو مطلوبات، سواء بشكل مباشر 
)كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من 

األسعار(.

  المستوى 3: مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير 
مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة )مدخالت 

غير ملحوظة(.

مخاطر االئتمان  )ب( 

  تتعرض المجموعة إلى مخاطر االئتمان فيما يتعلق 
بموجوداتها المالية، وبشكٍل أساسي الذمم 

المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من أطراٍف ذات 
عالقة والودائع المصرفية. تتعامل المجموعة مع 

العمالء بخصوص الذمم المدينة التجارية بحسب 
التاريخ االئتماني المالئم، وال تتعرض المجموعة ألي 

مخاطر السيولة  )ج( 

  تراقب المجموعة مخاطرها المتمثلة في نقص 
التمويل باستخدام توقعات التدفقات النقدية التي 
تأخذ باالعتبار فترة االستحقاق لكٍل من استثماراتها 

المالية وموجوداتها المالية )على سبيل المثال 
ذمم الحسابات المدينة والموجودات المالية األخرى( 

والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات. 

  يتمثل هدف المجموعة في االحتفاظ بتوازن ما بين 
استمرارية التمويل ومرونته من خالل استخدام 

ُيـحلل الجدول أدناه المطلوبات المالية للمجموعة حسب مجموعات االستحقاق ذات الصلة استنادًا إلى الفترة المتبقية بتاريخ بيان 
المركز المالي إلى تاريخ االستحقاق التعاقدي. إن المبالغ الُمفصح عنها في الجدول تمثل التدفقات النقدية غير المخصومة. 

التدفقات النقدية التعاقدية

القيمة الدفترية
التدفقات النقدية 

التعاقدية
في غضون

من 2 - 5 سنواتسنة واحدة
أكثر من خمس 

سنوات
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2016
438،679482،747112،326351،26819،153تسهيالت تمويل إسالمي 

--736،767736،767736،767ذمم دائنة تجارية وأخرى 
-29،02929،0291،15527،874ذمم محتجزات دائنة 

--12،29912،29912،299مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 

1،216،7741،260،842862،547379،14219،153

في 31 ديسمبر 2015
478،848535،211157،855317،79159،565تسهيالت تمويل إسالمي 

--771،392771،392771،392ذمم دائنة تجارية وأخرى 
-27،86727،86717،49910،368ذمم محتجزات دائنة 

--14،01314،01314،013مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة 
1،292،1201،348،483960،759328،15959،565

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

50،37751،650ودائع ثابتة طويلة األجل
111،411102،080الذمم المدينة التجارية واألخرى

1،954،4491،951،333المستحق من أطراف ذات عالقة
645،718821،493األرصدة المصرفية

2،761،9552،926،556

تركيز كبيٍر آخر في مخاطر االئتمان. تقتصر الودائع 
المصرفية على الودائع لدى مؤسساٍت مالية ذات 

سيولة ائتمانية مرتفعـة. تمثل القيمة الدفترية 
للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في 
تاريخ التقرير. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان 

في تاريخ التقرير.

التسهيالت 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 استحقاق 
الموجودات والمطلوبات المالية. 
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•  معدل خصم على أساس المتوسط المرجح   
لتكلفة رأس المال لدى المجموعة مع عالوة مخاطر 

تعكس المخاطر النسبية الكامنة في األسواق 
التي تعمل فيها الشركات.

•  معدل نمو على أساس التقييم المتحفظ لمعدل   
النمو على المدى الطويل.

  بالنسبة للمحفظة العقارية المحتفظ بها من قبل 
الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية، تقوم 

اإلدارة بتقييم االنخفاض في القيمة عندما تشير 
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة 

الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. إن العوامل 
الهامة التي قد تستدعي إجراء تقييم لالنخفاض 

في القيمة تشمل الدليل على عدم جني أي أرباح أو 
تدفقات نقدية مستقبلية من األصل ذي الصلة.

15 من معايير التقارير المالية  )ج(  المعيار رقم 
الدولية "اإليرادات من العقود مع العمالء"

  إن تطبيق سياسة االعتراف باإليرادات وفقًا للمعيار 
رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية يقتضي من 

اإلدارة وضع األحكام التالية:

التعاقدية األعمال  بتعهدات  الوفاء   

  يتعين على المجموعة تقييم عقودها مع العمالء كٍل 
على حدة بغرض تحديد ما إذا تم الوفاء بتعهدات 

األعمال التعاقدية على المدى الزمني أو في وقت 
محدد حتى يتسنى لها تحديد الطريقة المناسبة 

لالعتراف باإليرادات. قامت المجموعة بإجراء هذا 
التقييم على أساس اتفاقيات البيع والشراء المبرمة 

مع العمالء وأحكام القوانين والتشريعات ذات الصلة، 
حيث يتم إبرام هذه االتفاقيات لتقديم موجودات 

عقارية للعميل، وال تقوم المجموعة بإنشاء أي 
موجودات يمكن استخدامها من قبل المجموعة ألي 

غرض آخر، وعادًة ما يكون لديها حق نافذ بدفعات 
مقابل األعمال التعاقدية المنجزة حتى تاريخه. في 

هذه الظروف، تقوم المجموعة باالعتراف باإليرادات على 
المدى الزمني، وفي حاالت أخرى يتم االعتراف باإليرادات 

في فترة زمنية محددة.

تحديد أسعار المعاملة  

  يتعين على المجموعة تحديد أسعار المعاملة فيما 
يتعلق بعقودها مع العمالء كٍل على حدة. عند وضع 
هذه األحكام، تقوم المجموعة بتقييم تأثير أي مقابل 

مالي متغير  في العقد، نتيجة خصومات أو غرامات، 
ومدى وجود أي عنصر تمويلي هام في العقد وأي 

مقابل غير مالي في العقد.

تحويل السيطرة في العقود مع العمالء  

  عندما تقرر المجموعة أنه قد تم الوفاء بتعهدات 
أعمال تعاقدية في فترة زمنية محددة، يتم 

االعتراف باإليرادات عندما يتم تحويل السيطرة على 
الموجودات المعنية بالعقد إلى العميل. في حال 

عقود بيع موجودات عقارية، يتم االعتراف باإليرادات 
عندما يتم تسليم الوحدة إلى العميل.

األعمال  لتعهدات  المعاملة    تخصيص سعر 
التعاقدية في العقود مع العمالء

  قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت لتخصيص 
سعر المعاملة لتعهدات األعمال التعاقدية حيث يتم 
االعتراف باإليرادات على المدى الزمني. ترى المجموعة 

أن أفضل مؤشر لإليرادات التي تم اكتسابها فعليًا 
من خالل استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب 

االعتراف باإليرادات على أساس الجهود المبذولة من 
قبل المجموعة للوفاء بتعهدات األعمال التعاقدية. 

عند تطبيق طريقة المدخالت، تقوم المجموعة 
بتقدير تكلفة إنجاز المشروعات بغرض تحديد قيمة 

اإليرادات التي سيتم االعتراف بها.

المشروعات إنجاز  تكلفة   

  تقوم المجموعة بتقدير تكلفة إنجاز المشروعات 
بغرض تحديد التكلفة المنسوبة لإليرادات التي 

يتم االعتراف بها. تتضمن هذه التقديرات تكلفة 
التصميم واالستشارات واإلنشاء والمبالغ المقدرة من 

قبل استشاريي المشروع فيما يتعلق بالمطالبات 
المحتملة من قبل المقاولين وتكلفة الوفاء 

بااللتزامات التعاقدية األخرى تجاه العمالء.  

  يمثل الجدول التالي موجودات المجموعة المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة: 

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2016
22،186--22،186الموجودات المالية المتاحة للبيع

كما في 31 ديسمبر 2015
23،893--23.893الموجودات المالية المتاحة للبيع

  إن القيمة الدفترية ناقصًا مخصص انخفاض قيمة 
الذمم المدينة والدائنة التجارية من المفترض أن 

تقارب قيمها العادلة نظرًا لطبيعة الذمم المدينة 
التجارية قصيرة األجل. ألغراض اإلفصاح، يتم تقدير 

القيمة العادلة للمطلوبات المالية عن طريق تخفيض 
التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بمعدل 

الفائدة السوقية الحالي المتوفر للمجموعة بالنسبة 
لألدوات المالية المماثلة. إن الذمم المدينة والدائنة 

األخرى ُتقارب قيمها العادلة. 

4  األحكام والتقديرات المحاسبية 
الهامة 

  يتم بصورة مستمرة تقييم التقديرات واألحكام وهي 
ترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في 

ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي ُيعتقد بأنها 
معقولة في ظل الظروف الراهنة.

  تقوم المجموعة بوضع تقديرات وافتراضات تتعلق 
بالمستقبل. نادرًا ما تتوافق التقديرات المحاسبية 

الناتجة بحكم طبيعتها مع النتائج الفعلية ذات 
الصلة. فيما يلي التقديرات واالفتراضات ذات المخاطر 

الهامة والتي ينتج عنها تعديل جوهري في القيم 
الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة 

المالية القادمة. 

تقييم العقارات االستثمارية  )أ( 

  تطبق المجموعة نموذج القيمة العادلة وفقًا للمعيار 
المحاسبي الدولي رقم 40 حيث يتم تقييم العقار 

االستثماري المحتفظ به بغرض تحقيق إيرادات إيجارية 
أو لزيادة رأس المال أو لكال الغرضين وفقًا للقيمة 

العادلة بناًء على التقييم الذي تم القيام به من 
قبل شركة تقييم مستقلة والتي أجرت التقييم 
وفقًا لدليل التقييم الصادر عن المعهد الملكي 

للمساحين القانونيين والتقييم الداخلي من قبل 
إدارة المالية لدى المجموعة.

  تم تحديد القيم العادلة من خالل األخذ باالعتبار 
المقارنات السوقية و/ أو التدفقات النقدية 

المخصومة عندما يكون لدى المجموعة ترتيبات 
عقود إيجار مستمرة. ومن هذا المنطلق يتم األخذ 
باالعتبار ترتيبات اإليجار الحالية الخاصة بالمجموعة 
والتي يتم إبرامها وفقًا لشروط السوق االعتيادية 

والتي تتم مقارنتها مع عقارات مماثلة تقع في نفس 

موقع عقارات المجموعة التي يتم تقييمها.
  في حال لم يكن لدى المجموعة ترتيبات عقود إيجار 

مستمرة يتم تحديد القيم العادلة حيثما يكون 
مناسبًا من خالل األخذ باالعتبار معامالت السوق التي 

تمت مؤخرًا لعقارات مماثلة تقع في نفس موقع 
عقارات المجموعة التي يتم تقييمها. يتم تعديل 

هذه القيم حسب االختالفات الرئيسية بين العقارات 
مثل حجم العقار.

  قامت إدارة الشركة بمراجعة االفتراضات والمنهجيات 
المستخدمة من قبل شركة التقييم المستقلة، وترى 

اإلدارة أن هذه االفتراضات والمنهجيات تبدو معقولة 
كما في تاريخ التقرير مع األخذ باالعتبار الوضع الحالي 

لالقتصاد والقطاع العقاري في دولة اإلمارات.

)ب(  استرداد استثمار في ائتالف مشترك وشركة 
زميلة )"الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق 

الملكية"(

  إن استرداد استثمار في شركة مستثمر بها وفقًا 
لحقوق الملكية ُ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 

للشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية بالقيمة 
الدفترية للموجودات المحتفظ بها من قبل الشركات 

المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية.

  بالنسبة للمحفظة العقارية المحتفظ بها من قبل 
الشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية، تقوم 

اإلدارة بإجراء تقييم داخلي لتحديد القيمة العادلة 
باستخدام أسلوب تقييم يرتكز على نموذج التدفقات 

النقدية المخصومة، وحيثما تقتضي الضرورة، 
تستعين بشركات تقييم خارجية متخصصة ومؤهلة 

لتحديد القيمة العادلة لمحفظة العقارات الخاصة 
بالشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية.

  عند احتساب صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية للمحفظة العقارية الخاصة بالشركات 
المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية، يتعين وضع 

افتراضات محددة بخصوص مراجعات انخفاض القيمة. 
فيما يلي االفتراضات الرئيسية التي استندت إليها 

اإلدارة في إعداد توقعاتها للتدفقات النقدية عند 
تحديد القيمة القابلة لالسترداد من الموجودات:
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2-  خالل السنة السابقة، قامت الشركة بإعادة تصنيف 
قطعة أرض من العقارات االستثمارية إلى الممتلكات 

والمعدات. كان قد تم االعتراف سابقًا بهذا العقار 
ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا 

للسياسة المحاسبية للقيمة العادلة المطبقة لقياس 
العقارات االستثمارية. عقب إعادة التصنيف، بدت 

القيمة الدفترية البالغة 95.3 مليون درهم أنها تكلفة 
العقار وفقًا للسياسة المحاسبية للقيمة العادلة 
المطبقة لالعتراف وقياس الممتلكات والمعدات. 

لقد تمت عملية إعادة التصنيف كنتيجة لتغير رغبة 
الشركة في استخدام هذا العقار وفقًا لنموذج األعمال 

ذات الصلة لدى الشركة. بناًء على تقييم اإلدارة 
للقيمة العادلة للعقار الذي تم إعادة تصنيفه، لم يكن 
هناك فرق ملحوظ بين القيمة الدفترية لقطعة األرض 
وبين قيمتها العادلة في تاريخ التحويل، وبالتالي لم 

يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ضمن بيان األرباح أو 
الخسائر الموحد للشركة عند التحويل.

  يتم االعتراف بالعقارات االستثمارية بالقيمة العادلة، 
ويتم تصنيفها ضمن مستويات النظام المتدرج 

للقيمة العادلة استنادًا إلى أدنى مستوى من 
المدخالت الهامة للقياس بأكمله. تم تحديد مختلف 

المستويات على النحو التالي:

•  أسعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة 
لموجودات أو مطلوبات متطابقة )المستوى 1(؛ 

•  مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 
1 وهي عبارة عن مدخالت ملحوظة لموجودات أو 

مطلوبات، سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل 
غير مباشر )مشتقة من األسعار( )المستوى 2(؛ و

•  مدخالت لموجودات أو مطلوبات غير مرتكزة على 
معطيات السوق الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة( 

)المستوى 3(.

  تتمثل سياسة المجموعة في االعتراف بالتحويالت 
إلى ومن مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة 

في تاريخ الحدث أو الظروف التي تسببت في حدوث 
التحويل.

  تشمل التكاليف المباشرة/ التشغيلية المعترف بها 
في بيان األرباح أو الخسائر الموحد مبلغ 4.1 مليون 

درهم )2015: 2.7 مليون درهم(، بينما تشمل إيرادات 
اإليجار المعترف بها في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
مبلغ 32.9 مليون درهم )2015: 30.3 مليون درهم( من 

العقارات االستثمارية )إيضاح 20 وإيضاح 21(.

  يتم ضمان القروض المصرفية بموجب عقارات 
استثمارية بقيمة 131.5 مليون درهم )2015: 80 مليون 

درهم( )إيضاح 15(.

عمليات التقييم  

  تم تقييم وحدات التجزئة والمواقف ووحدات المخازن 
المدرجة ضمن العقارات االستثمارية للمجموعة من 
قبل شركات تقييم متخصصة ومستقلة، ويتمتع 

هؤالء المقيمين بمؤهالت مناسبة كما لديهم 
خبرة في تقييم مواقع وقطاعات العقارات المعنية 

بالتقييم. يتم حاليًا استخدام كافة العقارات 
االستثمارية على أكمل وجه. تم تقييم مبنى المكاتب 

في اإلمارات العربية المتحدة من قبل قسم المالية 
لدى المجموعة. يتضمن قسم المالية لدى المجموعة 

فريق يعمل أيضًا على مراجعة التقييمات التي تم 
تنفيذها من قبل شركات التقييم المستقلة ألغراض 

إعداد التقارير المالية. يتم إجراء مناقشات حول 
عمليات ونتائج التقييم فيما بين اإلدارة وشركات 

التقييم المستقلة بصورة منتظمة.

  يقوم قسم المالية في نهاية كل سنة مالية بإجراء ما 
يلي:

•  التحقق من كافة المدخالت في تقرير التقييم   
المستقل؛

•  تقييم حركات تقييم العقارات عند مقارنتها   
بتقرير التقييم الخاص بالسنة السابقة؛ 

•   وإجراء مناقشات مع شركات التقييم المستقلة.  
 

 فيما يلي معلومات حول قياسات القيمة العادلة باستخدام المدخالت الهامة غير الملحوظة )المستوى 3(:

حساسية تقديرات اإلدارة

تصنيف المدخالتالتقديرالتقييمالقطاعالدولة
أدنى تأثير
ألف درهم

أقصى تأثير
ألف درهم

رسملة اإليراداتمبنى المكاتب اإلمارات العربية المتحدة

القيمة اإليجارية المقدرة
95 درهم إلى 210 درهم 

914)914(لكل قدم مربع سنويًا

)11،572(9،067%11،59معدل الخصم

إن التغير بمقدار 100 نقطة أساس في تقديرات اإلدارة في تاريخ التقرير كان ليؤدى إلى زيادة/ )نقص( حقوق الملكية واألرباح أو 
الخسائر بالمبالغ المبينة أعاله.

الممتلكات والمعدات  5

أعمال 
رأسمالية قيد 

اإلنجاز
ألف درهم 

المباني
ألف درهم 

التحسينات 
على العقارات 

المستأجرة
ألف درهم 

أثاث 
وتجهيزات 
ألف درهم 

معدات 
مكتبية

ألف درهم 
سيارات 

ألف درهم 
اإلجمالي 

ألف درهم 
التكلفة

39،7433،3187،55621،08691372،616-في 1 يناير 2015
199،891-----199،891تحويالت )إيضاح 6 وإيضاح 9(

30،621-1،8382706،160-22،353إضافات
)503(-)503(----استبعادات  

222،24439،7435،1567،82626،743913302،625في 31 ديسمبر 2015

222،24439،7435،1567،82626،743913302،625في 1 يناير 2016
82،973-432253--82،288إضافات

304،53239،7435،1568،25826،996913385،598في 31 ديسمبر 2016

االستهالك
5،4468777،00018،95347532،751-في 1 يناير 2015

1،4272،0172281،6091255،406-المحّمل للسنة )إيضاح 23(
)459(-)459(----استبعادات 

6،8732،8947،22820،10360037،698-في 31 ديسمبر 2015

6،8732،8947،22820،10360037،698-في 1 يناير 2016
2،270201661،2831253،945-المحّمل للسنة )إيضاح 23(

9،1433،0957،29421،38672541،643-في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية في 
31304،53230،6002،0619645،610188343،955 ديسمبر 2016

 صافي القيمة الدفترية 
222،24432،8702،2625986،640313264،927في 31 ديسمبر 2015

  
تم رهن مباني تبلغ قيمتها الدفترية 18.1 مليون درهم )2015: 19.4 مليون درهم( بموجب التزامات تمويل إسالمي )إيضاح 15(.

تتمثل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز في المصروفات المتكبدة على العقارات وتطوير العقارات المزمع استخدامها وفقًا لنموذج األعمال ذي الصلة لدى الشركة.

العقارات االستثمارية  6

مبنى المكاتب 
في اإلمارات 

المواقف في 
اإلمارات

وحدات المخازن 
في اإلمارات

وحدات التجزئة 
في اإلمارات

2016
إجمالي

2015
إجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3333النظام المتدرج للقيمة العادلة

167،823253،556329،320--85،733القيمة العادلة في 1 يناير
7868483،362--62إضافات 

المحول من عقار محتفظ به للبيع 
-773-773--)إيضاح 9 وإيضاح 1 أدناه(

المحول إلى الممتلكات والمعدات 
)95،302(-----)إيضاح 5 وإيضاح 2 أدناه(

صافي األرباح من تعديالت القيمة 
75،49216،176)891(66،4459،938-العادلة للعقارات االستثمارية

85،79566،44510،711167،718330،669253،556القيمة العادلة في 31 ديسمبر

1-  خالل السنة الحالية، قامت الشركة بإعادة تصنيف 
محفظتها الخاصة بالمواقف ووحدات المخازن في 
مختلف المباني من عقارات محتفظ بها للبيع إلى 

عقارات استثمارية، وذلك نظرًا لتغير استخدام 
هذه المواقف ووحدات المخازن. تمت إعادة تصنيف 

المواقف ووحدات المخازن ضمن العقارات االستثمارية 
بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل وفقًا للتقييم 

بالقيمة العادلة الذي قامت به شركة تقييم خارجية 
مما ترتب عليه أرباح قيمة عادلة بمبلغ 66.45 مليون 

درهم ومبلغ 9.93 مليون درهم على التوالي. تم 
االعتراف بهذه األرباح ضمن بيان األرباح أو الخسائر 

الموحد وفقًا للسياسة المحاسبية للقيمة العادلة 
المطبقة لقياس العقارات االستثمارية.
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 االستثمار في االئتالفات المشتركة  

 تملك المجموعة حصة بنسبة 50% في االئتالفات المشتركة التالية التي تعمل في قطاع التطوير العقاري. تمثل المبالغ التالية حصة 
المجموعة البالغة 50% في موجودات ومطلوبات وإيرادات ونتائج عمليات االئتالفات المشتركة، كما تشتمل أيضًا على التعديالت 
التي تمت ألغراض التوحيد على مستوى المجموعة لضمان اتساق السياسات المحاسبية. تم إدراج هذه المبالغ في بيان المركز 

المالي الموحد وبيان األرباح أو الخسائر الموحد للمجموعة على النحو التالي:

اسم الشركة
الحصة 

المحتفظ بها
بلد 

التأسيس
الموجودات غير 

المتداولة
الموجودات 

المتداولة
المطلوبات 

صافي األرباحالمتداولة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم%

31 ديسمبر 2016

803،329141،98156،2573،290اإلمارات50أراضي للتطوير ذ.م.م
--150-اإلمارات50شركة دبي الدولية للتطوير ذ.م.م *

803،329142،13156،2573،290

31 ديسمبر 2015
825،689145،57460،542159،875اإلمارات50أراضي للتطوير ذ.م.م

--150-اإلمارات50شركة دبي الدولية للتطوير ذ.م.م *

825،689145،72460،542159،875

بلغت حصة المجموعة التناسبية في التزامات االئتالفات المشتركة ال شيء )2015: الشيء(. 
* لم يبدأ هذا االئتالف المشترك تنفيذ عملياته التجارية كما في تاريخ التقرير.  

الموجودات المالية المتاحة للبيع  8

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

23،89324،841في 1 يناير

)948()1،707(التغير في القيمة العادلة

22،18623،893في 31 ديسمبر

أساليب التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة لتقدير القيمة العادلة

يتم تقييم مبنى المكاتب باستخدام طريقة رسملة اإليرادات استنادًا إلى المعطيات الهامة غير الملحوظة التالية: 

قيمة اإليجار المقدرة )لكل قدم مربع سنويًا(
يتم تحديدها بناًء على الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات، ويتم دعمها من خالل شروط عقد اإليجار الحالي أو العقود األخرى أو دليل خارجي مثل 

القيمة اإليجارية الحالية السائدة في السوق لعقارات مماثلة؛

معدل خصم التدفقات النقدية
يعكس تقييمات السوق الحالية للشكوك المتعلقة بقيمة وموعد التدفقات النقدية.

تم تقييم وحدات التجزئة والمواقف ووحدات المخازن بواسطة قسم المالية لدى المجموعة وذلك باستخدام القيم العادلة 
االسترشادية الخاصة بهذه العقارات االستثمارية كما في 31 ديسمبر 2016 والتي تم الحصول عليها من قبل شركة تقييم مستقلة 

متخصصة ومؤهلة. قامت شركة التقييم باستخدام طريقة مقارنة المبيعات لتحديد القيم العادلة لهذه الموجودات.

االستثمار في ائتالفات مشتركة وشركة زميلة  7

اإلجــــــــــــــــــــــــــماليالشـــــــركات الــــــزميلةاالئتــــــــالفات الـــــــمشتركة

201620152016201520162015
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

882،403740،285299،237292،2941،181،6401،032،579في 1 يناير، كما هو مبين سابقًا
تأثير التغير في السياسة 

)17،757(--)17،757(-المحاسبية )إيضاح 3-2(

882،403722،528299،237292،2941،181،6401،014،822الرصيد المعدل في 1 يناير 2015
3،290159،8752،2026،9435،492166،818حصة األرباح

عكس مخصص انخفاض قيمة 
-68،884-68،884--استثمار في شركة زميلة )1(

885،693882،403370،323299،2371،256،0161،181،640في 31 ديسمبر

)1(  خالل السنة الحالية، قامت اإلدارة بشطب مخصص انخفاض قيمة استثمار في شركة زميلة بمبلغ 68.8 مليون درهم بناًء 
على تقييم اإلدارة للقيمة القابلة لالسترداد الخاصة بحصة المجموعة في الموجودات المحتفظ بها من قبل المنشأة التي 

تمتلك الشركة الزميلة حصص ملكية بها. يرتكز تقييم اإلدارة على القيم العادلة االسترشادية للموجودات بعد األخذ 
باالعتبار التطورات التي طرأت على المشروع الذي يتم القيام به من قبل المنشأة.

االستثمار في شركة زميلة

لدى المجموعة حصة بنسبة 22.72% في شركة "سوليدير انترناشونال الزوراء لالستثمارات في األسهم إنك" )"الزوراء"(، شركة 
مسجلة في جزر كايمان. إن الشركة الزميلة هي شركة قابضة تستثمر في شركات تعمل في مجال التطوير العقاري. 

فيما يلي ملخص المعلومات المالية المتعلقة بحصة المجموعة في شركاتها الزميلة: 

اسم الشركة
 الحصة المحتفظ 

بها %
الموجودات
ألف درهم

المطلوبات
ألف درهم

اإليرادات
ألف درهم

صافي األرباح
ألف درهم

31 ديسمبر 2016
6،1392،202)82،551(22،72312،955الزوراء

312،955)82،551(6،1392،202
في 31 ديسمبر 2015

11،2236،943)84،577(22،72315،059الزوراء
315،059)84،577(11،2236،943

بلغت حصة المجموعة في التزامات شركتها الزميلة 46 مليون درهم )2015: 46،5 مليون درهم(.
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الذمم المدينة التجارية واألخرى  10

20162015
ألف درهمألف درهم

196،875212،292الذمم المدينة التجارية )راجع إيضاح 1 أدناه(
)119،852()110،108(ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

86،76792،440

136،293153،455سلفة لشراء عقارات )راجع إيضاح 2 أدناه(
49،60567،892السلفيات المقدمة للمقاولين
18،53017،192السلفيات المقدمة للموردين

1،6681،153مبالغ مدفوعة مقدمًا 
24،6449،640ذمم مدينة أخرى

230،740249،332
317،507341،772

)183،152()176،379(ناقصًا: االستحقاق قصير األجل

141،128158،620االستحقاق طويل األجل

أرصدة العقود  )1(

ترتبط موجودات العقود بصورة أساسية بحق المجموعة في الحصول على مقابل مالي عن األعمال المنجزة التي لم يتم استالمها 
حتى تاريخ التقرير. ترتبط مطلوبات العقود بصورة أساسية بالسلفيات المستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات.

ُيقدم الجدول التالي معلومات حول موجودات ومطلوبات العقود المبرمة مع العمالء:

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

86،76792،440موجودات العقود )المدرجة ضمن الذمم المدينة التجارية(
106،396175،148مطلوبات العقود )السلفيات من العمالء - إيضاح 16(

فيما يلي التغيرات الهامة في أرصدة العقود خالل السنة:

مطلوبات العقود
ألف درهم

149،342اإليرادات المعترف بها التي كانت مدرجة ضمن رصيد مطلوبات العقود في بداية السنة
184،337الزيادة نتيجة النقد المستلم، باستثناء المبالغ المعترف بها كإيرادات خالل السنة

سلفة لشراء عقارات - طويلة األجل  )2(

20162015
ألف درهمألف درهم

392،813295،088سلفة لشراء حصة في مشروعات عقارية )إيضاح 1 أدناه(

392،813295،088

)141،633()256،520(ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة سلفة لشراء حصة في مشروعات عقارية )إيضاح 1 أدناه(

136،293153،455

)1(  خالل السنوات السابقة، أبرمت الشركة اتفاقية تفاهم لشراء حصتها من محفظة العقارات االستثمارية في أحد المشروعات 
العقارية. قامت الشركة بتقديم سلفة بمبلغ 186 مليون درهم من إجمالي مبلغ 353 مليون درهم لشراء هذه العقارات. 
توصلت الشركة الحقًا التفاقية تسوية في سنة 2015 مع أطراف مذكرة التفاهم، وتمت الموافقة بموجب اتفاقية التسوية 

على سداد مبلغ 186.2 مليون درهم على عدة أقساط. يمكن استرداد السلفة من خالل التنازل عن حصة الشركة في 
العقارات المعنية في المشروع )إيضاح 25(.

العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع  9

عقارات محتفظ بها 
عقارات قيد اإلنشاءللبيع

أراٍض محتفظ بها 
للتطوير والبيع 

اإلجماليمستقباًل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

462،832387،123553،1791،403،134في 1 يناير 2015 )كما هو مبين سابقًا(
)177،684(-)19،058()158،626(تأثير التغير في السياسة المحاسبية )إيضاح 3-2(

304،206368،065553،1791،225،450الرصيد المعدل في 1 يناير 2015

111،707233،633345،340-اإلضافات )إيضاح 26(
-)309،183(309،183-التحويل نتيجة تطوير العقارات )إيضاح 1 أدناه(

)53،113()53،113(--مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 26(
9،102--9،102عكس انخفاض القيمة )إيضاح 21(

)104،589(-)104،589(-التحويل إلى المملتكات والمعدات )إيضاح 5(

)109،750(-)93،553()16،197(المبيعات )إيضاح 21(

31297،111590،813424،5161،312،440 ديسمبر 2015 

297،111590،813424،5161،312،440في 1 يناير 2016

215،685-1،898213،787اإلضافات
3،295--3،295عكس انخفاض القيمة )إيضاح 21(

)773(--)773(التحويل إلى عقارات استثمارية )إيضاح 6(
)240،418(-)193،466()46،952(المبيعات )إيضاح 21(

31254،579611،134424،5161،290،229 ديسمبر 2016 

20162015
ألف درهمألف درهم

333،482313،543االستحقاق طويل األجل
956،747998،897االستحقاق قصير األجل

1،290،2291،312،440كما في 31 ديسمبر

)ا(  خالل السنة السابقة، بدأت الشركة مشروع إنشاء عقارات على قطعة أرض محتفظ بها للتطوير في المستقبل. وعليه، تم 
تحويل األرض إلى عقارات قيد اإلنشاء.

  إن التقييم الذي أجرته اإلدارة بخصوص صافي القيمة القابلة للتحقيق من العقارات المحتفظ بها لغرض التطوير والبيع 
أظهر صافي عكس انخفاض في القيمة بمبلغ 3.3 مليون درهم )2015: 9.1 مليون درهم(، وقد تم االعتراف بهذا المبلغ ضمن 

األرباح أو الخسائر تحت بند "التكاليف المباشرة/ التشغيلية" )إيضاح 21(. 

  تم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق على أساس سعر البيع المتعهد به إذا كان المبلغ المتبقي مستحق القبض أقل 
من القيمة السوقية الحالية للوحدات السكنية المحجوزة من قبل العمالء. بالنسبة للوحدات السكنية غير المحجوزة، فإن 

صافي القيمة القابلة للتحقيق تأخذ باالعتبار أسعار السوق الحالية. 

  قامت الشركة خالل السنة الحالية بإعادة تصنيف محفظة المواقف ووحدات المخازن لديها في عدة مباني من عقارات 
محتفظ بها للبيع إلى عقارات استثمارية، وذلك نظرًا لتغير في استخدامها.

  تم رهن قطعة أرض بإجمالي قيمة دفترية 244 مليون درهم )2015: 244 مليون درهم( بموجب التزامات تمويل إسالمي )إيضاح 15(.

  خالل السنة الحالية، اعترفت الشركة بمبلغ 240.4 مليون درهم )2015: 109.8 مليون درهم( في بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
تحت بند "التكاليف المباشرة/ التشغيلية" مقابل إيرادات معترف بها بمبلغ 306.9 مليون درهم )2015: 147 مليون درهم( 

)اإليضاح 20 واإليضاح 21(.

  بالنسبة لألرض المحتفظ بها لغرض التطوير واالستخدام في المستقبل، تباشر اإلدارة حاليًا أعمال تقييم مدى جدوى 
المشروعات، وتنظر الخيارات المجزية والمربحة البديلة.
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مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين )ب( 

20162015
ألف درهمألف درهم

12،44014،265رواتب وامتيازات الموظفين قصيرة األجل
579453تعويضات ومعاشات نهاية الخدمة للموظفين 

4،3231،350مكافآت/ أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

17،34216،068

المستحق من األطراف ذات العالقة  )ج( 

20162015
ألف درهمألف درهم

قصيرة األجل
15،90816،075المستحق من ائتالفات مشتركة

1،940،0791،935،258المستحق من أطراف أخرى ذات عالقة

1،955،9871،951،333
-)1،538(ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة المستحق من طرف ذي عالقة

1،954،4491،951،333

يشتمل النقد واألرصدة المصرفية على ودائع ثابتة بمبلغ 290 مليون درهم )2015: 330 مليون درهم( لدى أحد المساهمين 
األساسيين في الشركة )أحد البنوك(، وتخضع هذه الودائع لمعدل الربح السائدة في السوق.  

في سنة 2010، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي عالقة بغرض بيع عقارات تبلغ قيمتها الدفترية 1.337.8 مليون درهم 
وحقوق لشراء قطع أراضي بقيمة 899.6 مليون درهم. بلغ ثمن البيع المتفق عليه من كال الطرفين حسب االتفاقية المبدئية 

3.647.5 مليون درهم. 

فيما يلي أهم شروط وأحكام هذه المعاملة بما في ذلك التعديالت الالحقة:

يستحق قبض ثمن البيع في 1 يونيو 2016 أو قبل ذلك التاريخ؛  -1
2-  يمكن سداد ثمن البيع نقدًا أو عينًا أو كالهما حسبما يقرر المشتري. في حال كان السداد عينًا، فإن القيمة العادلة 

للموجودات المحولة سيتم تحديدها بواسطة خبير تقييم مستقل، على أن يتم اختيار هذا الخبير من قبل البائع والمشتري؛ 
و

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

عند إجراء التعديالت على االتفاقية األصلية، تم تخفيض ثمن البيع بمبلغ 731 مليون درهم تقريبًا، وذلك نتيجة اللتزام المشتري 
بسداد هذا الرصيد عند الطلب، في 31 ديسمبر 2017 أو قبل ذلك التاريخ سواًء نقدًا أو عينًا، أو كالهما.

في سنة 2014، ووفقًا لملحق اتفاقية البيع والشراء األصلية لقطعة األرض، المبرمة مع المطور الرئيسي، قامت المجموعة بتعديل 
االتفاقية مع الطرف ذي العالقة، مما ترتب عليه تخفيض إضافي لثمن البيع بواقع 141 مليون درهم. عالوة على ذلك، قام الطرف ذي 

العالقة بالتنازل عن قطع أراضي، وبذلك تمت تسوية الرصيد المدين بمبلغ 669.3 مليون درهم مقابل الحساب المدين القائم.

خالل سنة 2015، قامت الشركة بتسوية مبلغ 108 مليون درهم فيما يتعلق ببعض األراضي باإلنابة عن طرف ذي عالقة، مما ترتب عليه 
تخفيض التزامات الشركة. يتم عكس المبلغ مستحق القبض في دفاتر الشركة بعد اقتطاع دفعات مستقبلية متعهد بها بمبلغ 

170 مليون درهم )إيضاح 30( فيما يتعلق بحقوق شراء أراضي من ثمن البيع وفقًا التفاقية البيع والشراء. تباشر اإلدارة حاليًا أعمال 
تقييم مختلف الخيارات لتسوية هذا الرصيد.

كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت الذمم المدينة التجارية المستحقة من بيع عقارات 61.6 مليون درهم )2015: 61.9 مليون درهم(، ولم 
تتعرض النخفاض القيمة.

كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت الذمم المدينة التجارية المستحقة من تدفقات إيرادات أخرى 25.2 مليون درهم )2015: 30.6 مليون 
درهم(، ولم تتعرض النخفاض القيمة. فيما يلي تحليل أعمار هذه الذمم المدينة التجارية:

20162015
ألف درهمألف درهم

1،7084،370لم يحن موعد سدادها
7،8047،293حتى 3 أشهر

15،64618،919أكثر من 3 أشهر

25،15830،582

كما في 31 ديسمبر 2016، تعرضت ذمم مدينة تجارية بمبلغ 110.1 مليون درهم )2015: 119.9 مليون درهم( النخفاض القيمة وتم رصد 
مخصص لها بالكامل. فيما يلي تحليل أعمار هذه الذمم المدينة التجارية:

20162015
ألف درهمألف درهم

110،108119،852أكثر من سنة واحدة

فيما يلي الحركات في مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية لدى المجموعة:

20162015
ألف درهمألف درهم

119،852118،507في 1 يناير 
1،345)9،744()عكس وتعديل(/ رصد مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية

110،108119،852في 31 ديسمبر 

تمثل القيمة الدفترية لكل فئة من الذمم المدينة أقصى تعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير. تحتفظ المجموعة بسندات ملكية 
للموجودات المباعة أو شيكات مؤجلة كضمان.

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   11

تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين األساسيين وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركة الزميلة واالئتالفات المشتركة 
وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطر عليها المساهمين األساسيين أو أعضاء مجلس اإلدارة بشكٍل مباشر أو غير مباشر 

أو تلك التي بإمكانهم التأثير عليها إداريًا بشكل هام.  

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ( 

أبرمت المجموعة خالل السنة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األعمال االعتيادية باألسعار والشروط 
المتفق عليها مع إدارة المجموعة.

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

أحد المساهمين األساسيين 
5،6364،770إيرادات تشغيلية/ تمويلية أخرى 

11،09113،009تكاليف التمويل
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رأس المال   13

  كما في 31 ديسمبر 2016 و31 ديسمبر 2015، يتألف رأس المال من 5.778.000.000 سهم بقيمة درهم واحد للسهم. إن كافة 
األسهم ُمـصرٌح بها ومصدرة ومدفوعة بالكامل. 

االحتياطي القانوني   14

  وفقًا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لسنة 2015 والنظام األساسي للشركة، يتعين تحويل نسبة %10 
من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع على أن يستمر التحويل حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل 

نسبة 50% على األقل من رأس المال المدفوع.

القروض  15

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

طويلة األجل
343،046342،308التزامات التمويل اإلسالمي

343،046342،308

قصيرة األجل
95،633136،540التزامات التمويل اإلسالمي

95،633136،540
438،679478،848إجمالي القروض

اإلجمالي
ألف درهم

650،161في 1 يناير 2015
)171،313(مبالغ مسددة

478،848في 31 ديسمبر 2015
100،000سحب إضافي
)140،169(مبالغ مسددة

438،679في 31 ديسمبر 2016

تمثل التزامات التمويل اإلسالمي تسهيالت اإلجارة والمرابحة والمضاربة التي تم الحصول عليها من بنك دبي اإلسالمي ش.م.ع 
)مساهم أساسي( ومن مصارف إسالمية محلية أخرى. يتم الحصول على هذه التسهيالت لتمويل العقارات قيد اإلنشاء. خالل 

السنة السابقة، قامت المجموعة بالتوقيع على اتفاقيات إلعادة هيكلة تسهيالت اإلجارة والمرابحة مع المصارف، والتي بموجبها 
تمت إعادة هيكلة هذه التسهيالت إلى التزامات تمويل مستحقة الدفع على مدى فترة من خمس إلى سبع سنوات، مع تعديل 

معدالت الربح. تخضع التزامات التمويل اإلسالمي لمعدالت الربح السائدة في السوق، وتستحق على أقساط شهرية أو ربع سنوية 
على مدى فترة من أربع سنوات إلى سبع سنوات اعتبارًا من تاريخ التقرير )2015: من سنة واحدة إلى ثمان سنوات(. 

يتم ضمان التزامات التمويل االسالمي بموجب رهونات على عقارات مصنفة ضمن العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع )إيضاح 9(، 
والممتلكات والمعدات )إيضاح 5( والعقارات االستثمارية )إيضاح 6(.

راجع أيضًا اإليضاح 11.

المستحق إلى األطراف ذات العالقة )د( 

20162015
ألف درهمألف درهم

قصيرة األجل
1،714المستحق ألحد المساهمين األساسيين

12،29912،299المستحق لشريك في ائتالف مشترك

12،29914،013

كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت قيمة القروض المصرفية لدى المجموعة من أحد المساهمين األساسيين )أحد البنوك( 307.6 مليون 
درهم )2015: 264.1 مليون درهم(، وتخضع هذه القروض لمعدالت الربح السائدة في السوق. راجع أيضًا إيضاح 15.

النقد واألرصدة المصرفية  12

20162015
ألف درهمألف درهم

165،628161،493النقد واألرصدة المصرفية بما في ذلك ودائع تحت الطلب
530،467711،650ودائع ثابتة

1،4531،847النقد في الصندوق 

697،548874،990
)51،650()50،377(ناقصًا: وديعة ثابتة طويلة األجل لدى مؤسسة مالية - صافي )راجع اإليضاح 1 أدناه(

647،171823،340

تتضمن األرصدة المصرفية نقد بمبلغ 83.4 مليون درهم )2015: 32 مليون درهم( وودائع ثابتة بمبلغ 205 مليون درهم وفقًا لمعدالت 
الربح السائدة في السوق )2015: 245 مليون درهم( محتفظ بها في حسابات مشروطة.

الودائع الثابتة طويلة األجل  )1(

  خالل سنة 2014، قامت الشركة بالتوقيع على برنامج إعادة هيكلة مالية مع أحد المؤسسات المالية بغرض تسوية وديعة 
الوكالة الخاصة بها والبالغ قيمتها 101 مليون درهم. فيما يلي الشروط األساسية لبرنامج إعادة الهيكلة المالية:

ستقوم المؤسسة المالية باحتساب 20% من المبلغ القائم كدفعة مقدمة عند التوقيع على برنامج إعادة الهيكلة؛  •  
سيتم سداد 65% من المبلغ على أقساط شهرية يتم تقديرها مسبقًا على مدى 12 سنة، بفائدة بواقع 2% سنويًا؛ و  •  

•  سيتم تحويل 15% من القيمة المتبقية إلى أدوات مشروطة قابلة للتحويل، وستتم تسويتها نقدًا أو من خالل أسهم   
ملكية للمؤسسة المالية أو كليهما، وذلك بعد 12 سنة. تخضع هذه النسبة لمعدل ربح بواقع 1% عينًا. 

  خالل سنة 2014، عقب التوقيع على برنامج إعادة الهيكلة، ودراسة شروطه األساسية، اعترفت االدارة بخسائر انخفاض قيمة بمبلغ 
15.3 مليون درهم وتأثير القيمة الحالية بمبلغ 6.7 مليون درهم على الوديعة الثابتة طويلة األجل. في سنة 2015، استلمت الشركة 

مبلغ 2.3 مليون درهم مقابل أدوات طارئة قابلة للتحويل، وعليه قامت بعكس خسائر انخفاض القيمة من خالل هذا المبلغ.

  كما في 31 ديسمبر 2016، استلمت المجموعة مبلغ مجموعه 32.4 مليون درهم )2015: 30.3 مليون درهم( من المؤسسة 
المالية تجاه سداد الوديعه بما في ذلك سداد مبكر لبعض األقساط. تم تصنيف قيمة الرصيد القائم على أنها طويلة األجل 

وفقًا لالتفاقية. 

ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على ما يلي:

20162015
ألف درهمألف درهم

697،548874،990النقد واألرصدة المصرفية
)421،650()190،376(ناقصًا: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تمتد ألكثر من ثالثة أشهر

507،172453،340النقد وما يعادله 

تنطوي الودائع الثابتة قصيرة األجل على فترات استحقاق أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل. تخضع الودائع الثابتة قصيرة األجل والودائع تحت الطلب 
لمعدالت الربح السائدة في السوق.   
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سعر المعاملة المحدد لتعهدات األعمال التعاقدية المتبقية

يتضمن الجدول أدناه اإليرادات المتوقع االعتراف بها في المستقبل فيما يتعلق بتعهدات األعمال التعاقدية التي لم يتم الوفاء بها 
)أو لم يتم الوفاء بجزء منها( في تاريخ التقرير.

2017
ألف درهم

2018
ألف درهم

2019
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

615،536194،545134،060944،141بيع عقارات

تطبيقًا للمعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية، ال تقوم المجموعة باإلفصاح عن معلومات حول تعهدات األعمال 
التعاقدية المتبقية التي تبلغ فتراتها األصلية سنة أو أقل. 

 
التكاليف المباشرة/ التشغيلية  21

20162015
ألف درهمألف درهم

240،418109،750تكاليف عقارات تم بيعها )إيضاح 9( 
)9،102()3،295(عكس االنخفاض في قيمة عقارات محتفظ بها لغرض التطوير والبيع، بالصافي )إيضاح 9(

27،14120،752إدارة مرافق
4،1393،085تكاليف تأجير 

-399أخرى

268،802124،485

تطبيقًا للمعيار رقم 15 من معايير التقارير المالية الدولية، قامت المجموعة باالعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على العقود 
كمصروفات عندما يتم تكبدها في حال كانت فترة اإلطفاء التي تقوم المجموعة خاللها باالعتراف بالموجودات هي سنة أو أقل.

اإليرادات التشغيلية األخرى   22

20162015
ألف درهمألف درهم

-28،385عكس مخصصات والتزامات لم تعد مستحقة الدفع )راجع إيضاح 1 أدناه(
-8،400عكس مخصص للديون المعدومة

1،962-رسوم إدارة المبيعات
18،45913،207أخرى

55،24415،169

1-  يتضمن ذلك مبلغ 18 مليون درهم وهو ما يمثل عكس االلتزام الزائد الذي نشأ خالل مرحلة إنشاء مشروع في السنوات 
السابقة.

قامت إدارة الشركة بتقييم كافة االلتزامات والمخصصات مستحقة الدفع كما في 31 ديسمبر 2016.  -2

السلفيات المقدمة من العمالء  16

  تمثل السلفيات المقدمة من العمالء األقساط المستلمة من العمالء مقابل شراء أراضي وعقارات محتفظ بها لغرض 
التطوير والبيع.

الذمم الدائنة التجارية واألخرى  17

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

66،905104،193الذمم الدائنة التجارية 
391،888391،888مبالغ مستحقة الدفع مقابل شراء أراضي 

1،07229رسوم تسهيالت إسالمية مستحقة
77،86144،846تكاليف مشروعات مستحقة

199،041230،436ذمم دائنة أخرى ومصاريف مستحقة 

736،767771،392

ذمم المحتجزات الدائنة   18

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

27،87410،368االستحقاق طويل األجل
1،15517،499االستحقاق قصير األجل

29،02927،867

من المقرر سداد المحتجزات طويلة األجل للمقاولين في غضون فترة تتراوح بين سنة واحدة إلى خمس سنوات من تاريخ التقرير. 

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   19

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

10،9909،350في 1 يناير 
2،9172،503المحّمل للسنة

)863()1،015(التعويضات المدفوعة 

12،89210،990في 31 ديسمبر 

يتم احتساب تعويضات نهاية الخدمة للموظفين، المفصح عنها كالتزام طويل األجل، وفقًا لقانون العمل االتحادي بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة.  

اإليرادات   20

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

306،854147،089بيع عقارات
6482،171إيرادات مصادرة عقارات

41،85938،198إدارة عقارات
33،86132،578إيرادات تأجير 

45،03837،066إدارة مرافق

428،260257،102
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عكس مخصص انخفاض قيمة سلفيات شراء عقارات  26

  في 2014، قامت الشركة بقيد مخصص انخفاض قيمة بمبلغ 68.6 مليون درهم مقابل السلفيات المدفوعة لشراء عقارات 
بمبلغ 114 مليون درهم، والتي من المتوقع مبادلتها بقطع أراضي أخرى ودفعات نقدية نظرًا للتغيرات في خطة التطوير 

األساسية. يعكس هذا المخصص التقييم المبدئي الذي تم تحديده وفقًا ألفضل تقديرات تم وضعها من قبل اإلدارة فيما 
يتعلق باألراضي الجديدة المتوقع استالمها من قبل الشركة. في مارس 2015، اقترح المطور الرئيسي على الشركة خيارات 

لتسوية المبالغ المدفوعة مقدمًا لشراء عقارات. تم تحديد عكس المخصص للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 على 
أساس العروض المستلمة من المطور الرئيسي واستنادًا إلى قيمها العادلة التي تم تحديدها بواسطة شركة مستقلة 

متخصصة في مجال مسح األراضي واالستشارات العقارية.

  في أغسطس 2015، أبرمت الشركة اتفاقية بيع وشراء قطعة أرض جديدة مع الُمطور األساسي، واعترفت بهذه القطعة من 
األرض بما في ذلك الرسوم القانونية/ رسوم التسجيل المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2015 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 

استنادًا إلى القيمة العادلة لألرض والدفعات النقدية المستلمة ورسوم تسجيل األرض، قامت الشركة خالل السنة بعكس 
صافي مخصص بقيمة 157.8 مليون درهم خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وقامت بتسجيل األرض بصافي القيمة 

القابلة وفقًا لتقييم شركة تقييم مؤهلة ومتخصصة. خالل السنة الحالية، قامت الشركة بعكس مخصص لم يعد الزمًا 
بمبلغ 6.1 مليون درهم.

)تكاليف(/ إيرادات تمويل  27

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

19،48526،775تكاليف تمويل على قروض مصرفية 

 
10،2938،410إيرادات تمويل من ودائع مصرفية قصيرة األجل 

9711،482إيرادات تمويل من عكس تخفيضات على ذمم مدينة تجارية

11،2649،892إجمالي إيرادات التمويل 

)16،883()8،221(صافي تكاليف التمويل 

ربحية السهم   28

األساسية   
  يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية المصدرة خالل السنة، باستثناء األسهم العادية المشتراة من قبل الشركة والمحتفظ بها كأسهم خزينة، 
في حال وجودها. 

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم  

216،145291،354األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة )بآالف الدراهم( 
5،778،0005،778،000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )باآلالف( 

3،745،04 ربحية السهم )بالفلس( 

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

المصروفات العمومية واإلدارية   23

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

89،85890،942تكاليف الموظفين )إيضاح 24(
13،76520،840مصاريف التسويق والبيع

8،51214،945األتعاب القانونية والمهنية 
3،9455،406االستهالك )إيضاح 5(

2،3671،177اإليجار 

مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى والمستحق من 
1931،345طرف ذي عالقة، صافي )اإليضاحين 10 و11(

132المساهمات المجتمعية
23،07823،413أخرى 

141،718158،200

تكاليف الموظفين   24

2016
ألف درهم

2015
ألف درهم

59،42760،245رواتب وأجور 
2،9172،503تعويضات نهاية الخدمة )إيضاح 19(

788831مساهمات المعاشات والتأمينات االجتماعية
26،72627،363مكافآت أخرى 

89،85890،942

مخصص المطالبات  25

يشتمل مخصص المطالبات على ما يلي:  

1-  مخصص بمبلغ 6 مليون درهم فيما يتعلق بالمطالبات القانونية المرفوعة من قبل عمالء ضد الشركة السترداد دفعات   
جزئية تم تقديمها لشراء وحدات عقارية محددة. وفقًا للقانون رقم 9 لسنة 2009 الساري في إمارة دبي، قامت الشركة 

في وقت سابق بمصادرة هذه المبالغ نظرًا لعجز العمالء عن سداد األرصدة القائمة بموجب اتفاقية البيع والشراء.

2-  مخصص مقابل مطالبة بمبلغ 65.9 مليون درهم في نهاية السنة السابقة فيما يتعلق بالجزء الخاضع لالستئناف.   
ارتكز المخصص على أفضل التقديرات الموضوعة من قبل اإلدارة بعد الوضع في االعتبار التدفقات النقدية المحتملة 

المتعلقة بهذه المطالبة. قامت اإلدارة خالل السنة الحالية بتسوية مبلغ 64.6 مليون درهم مقابل هذه المطالبة، وقامت 
بعكس صافي مخصص بقيمة 1.3 مليون درهم بناًء على تقدير اإلدارة لهذه المطالبة.

  قررت الشركة عدم عرض اإلفصاحات كاملة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 "المخصص وااللتزامات الطارئة 
والموجودات الطارئة"، حيث ترى اإلدارة أن هذه المعلومات قد تلحق الضرر بمركزها في هذا الشأن نظرًا ألنه قد صدر حكم 

مبدئي فيما يتعلق بالمطالبات القضائية وقد تم الطعن على الحكم الصادر بشأن مطالبات المقاولين.
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اإلدارة أن هذه المعلومات قد تلحق الضرر بمركزها في هذا الشأن نظرا ألن هذه المطالبات القضائية ما تزال متداولة أمام 
المحكمة ويتم الطعن فيها. راجع أيضًا اإليضاح 30.

  قد تنتج بعض االلتزامات المحتملة األخرى في سياق األعمال االعتيادية، والتي بناًء على المعلومات المتاحة حاليًا، ال يمكن 
تحديدها في هذه المرحلة أو التي ترى اإلدارة أنها دون جدوى. إال أن اإلدارة ترى أنه ليس من المحتمل أن ينتج عن هذه 

االلتزامات المحتملة تدفقات نقدية خارجة من المجموعة.

معلومات حول القطاعات  32

القطاعات التشغيلية  

  يعتبر مجلس اإلدارة المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى المجموعة. يأخذ مجلس اإلدارة باالعتبار أعمال 
المجموعة ككل لغرض اتخاذ القرارات.

  قامت اإلدارة بتحديد القطاعات التشغيلية بناًء على القطاعات التي تم تحديدها لغرض تخصيص الموارد وتقييم األداء. تم 
تقسيم المجموعة إلى قطاعين تشغيليين رئيسيين يتمثال في؛ قطاع التطوير العقاري، وقطاع إدارة العقارات والمرافق.

  تعمل اإلدارة على مراقبة نتائج قطاعاتها التشغيلية بغرض اتخاذ القرارات االستراتيجية حول تقييم األداء. يتم تقييم أداء 
القطاعات استنادًا إلى األرباح أو الخسائر من العمليات.

أنشطة التطوير 
العقاري

 إدارة العقارات 
اإلجماليوالمرافق

ألف درهمألف درهمألف درهم

في 31 ديسمبر 2016 
341،36386،897428،260إيرادات القطاع - خارجية

188،68827،457216،145أرباح القطاع
6،049،892164،8386،214،730موجودات القطاع

 في 31 ديسمبر 2015 
181،83875،264257،102إيرادات القطاع - خارجية

265،94925،405291،354أرباح القطاع
6،062،466144،3126،206،778موجودات القطاع

المعلومات الجغرافية  

  كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت القيمة الدفترية إلجمالي الموجودات الكائنة خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 3.3 مليون 
درهم )31 ديسمبر 2015: 3.3 مليون درهم(.

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  29

20162015
ألف درهمألف درهم

216،145291،354أرباح السنة
تسويات لـ:

3،9455،406االستهالك )إيضاح 5(
2،9172،503مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 19(

1931،345مخصص الديون المشكوك في تحصيلها، صافي )اإليضاحات 10 و11 و23(
)9،102()3،295(عكس انخفاض قيمة العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع، صافي )إيضاح 21(

)157،877()6،144(عكس مخصص انخفاض قيمة سلفيات لشراء عقارات
-)68،884(عكس مخصص استثمار في شركة زميلة

4،63022،220مخصص المطالبات 
)9،892()11،264(إيرادات التمويل )إيضاح 27(

19،48526،775تكاليف التمويل )إيضاح 27(
)166،818()5،492(الحصة من نتائج شركات زميلة وائتالفات مشتركة )إيضاح 7(

)16،176()75،492(األرباح من تقييم عقار استثماري وفقًا للقيمة العادلة )إيضاح 6(

التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع تعويضات نهاية الخدمة للموظفين والتغيرات في رأس 
)10،262(76،744المال العامل

)863()1،015(تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين )إيضاح 19(

التغيرات في رأس المال العامل:
24،73315،412العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع صافية من استحقاقات تكاليف المشروع

17،5069،127ذمم المحتجزات الدائنة غير المتداولة 
)8،234()16،344(ذمم المحتجزات الدائنة المتداولة

17،49229،840الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة 
)22،491(8،495الذمم المدينة التجارية واألخرى المتداولة

)89،230(41،965السلفيات غير المتداولة من العمالء 
117،710)110،717(السلفيات المتداولة من العمالء 

)485(56المخزون
8،641)4،654(المستحق من أطراف ذات عالقة

)1،630()118،439(الذمم الدائنة التجارية واألخرى
)161()1،714(المستحق إلى أطراف ذات عالقة

47،374)65،892(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية  

االرتباطات  30

  في 31 ديسمبر 2016، كان لدى المجموعة إجمالي ارتباطات بمبلغ 612.1 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 643.7 مليون درهم( 
فيما يتعلق بعقود صادرة لمشروعات صافية من الفواتير المستلمة واالستحقاقات التي تمت في ذلك التاريخ. كان لدى 

المجموعة أيضًا ارتباطات تتعلق بشراء أراضي بقيمة 170.4 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 170.4 مليون درهم(. )اإليضاح 11 ج، 
واإليضاح 31(.

االلتزامات الطارئة    31

  في 31 ديسمبر 2016، كان لدى المجموعة التزامات طارئة بمبلغ 10.6 مليون درهم )31 ديسمبر 2015: 26.1 مليون درهم( فيما 
يتعلق بضمانات حسن األداء وضمانات أخرى صادرة من البنك باإلنابة عن إحدى الشركات التابعة في سياق األعمال االعتيادية، 

والتي ال يتوقع أن ينتج عنها أي مطالبات مادية.

  تعتبر الشركة أيضًا طرفًا في بعض الدعاوى القضائية فيما يتعلق ببعض قطع األراضي. بناًء على مراجعة الرأي المطروح 
من قبل االستشاريين القانونين، ترى اإلدارة أنه ليس من المتوقع خروج تدفقات نقدية من قبل الشركة فيما يتعلق بهذه 
المطالبات في هذه الدعاوي القضائية وعليه، لم تقم الشركة باالعتراف بمخصص لها. قررت الشركة عدم عرض اإلفصاحات 

كاملة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 37 "المخصص وااللتزامات الطارئة والموجودات الطارئة"، حيث ترى 
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الشركات التابعة والشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية  34

نسبة الملكية بلد التأسيساسم الشركة
األنشطة الرئيسيةالفعلية

خدمات إدارة المرافق%100اإلماراتديار إلدارة المرافق ذ.م.م

الوساطة والخدمات %100اإلماراتنيشن وايد ريالتورز ذ.م.م
ذات الصلة

االستثمار والتطوير %100اإلماراتديار للضيافة ذ.م.م
العقاري

االستشارات العقارية%100اإلماراتديار الدولية ذ.م.م

االستثمار والتطوير %100اإلماراتديار فينشر ذ.م.م
العقاري

االستثمار والتطوير %100اإلماراتفالمنجو كريك ذ.م.م
العقاري

االستثمار والتطوير %100لبنانبيروت باي ش.م.ل
العقاري

شركة استثمار قابضة %100هولنداديار وست آسيا كوبيراتيف يو. آي 

االستثمار والتطوير %100أمريكاديار ديفلوبمنت كوربوريشن
العقاري

االستثمار والتطوير %100البحرينديار اإلمارات القابضة ذ.م.م 
العقاري

االستثمار والتطوير %100السعوديةديار التواصل للتطوير العقاري
العقاري

االستثمار والتطوير %100اإلماراتديار ليمتد ذ.م.م
العقاري

إدارة جمعيات المالك%100اإلماراتديار إلدارة جمعيات المالك ذ.م.م

إدارة المواقف%100اإلماراتديار إلدارة المواقف ذ.م.م

االئتالفات المشتركة

االستثمار والتطوير %50اإلماراتشركة دبي الدولية للتطوير
العقاري

االستثمار والتطوير %50اإلماراتأراضي للتطوير ذ.م.م
العقاري

الشركة الزميلة

االستثمار والتطوير %22.72جزر كايمانسوليدير انترناشونال الزوراء لالستثمارات في األسهم إنك
العقاري

االستثمار في األسهم   35

خالل السنة، لم تقم المجموعة بشراء أو استثمار أي أسهم.

األدوات المالية حسب الفئة   33

  تم تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة باألدوات المالية على البنود التالية:

القروض 
والذمم المدينة 

الموجودات المالية 
اإلجماليالمتاحة للبيع 

ألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2016
الموجودات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي الموحد

22،18622،186-الموجودات المالية المتاحة للبيع
111،411-111،411الذمم المدينة التجارية واألخرى

1،954،449-1،954،449المستحق من أطراف ذات عالقة
50،377-50،377الودائع الثابتة طويلة األجل

645،718-645،718األرصدة المصرفية

2،761،95522،1862،784،141

اإلجماليالتكلفة المطفأة
ألف درهمألف درهم

المطلوبات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي الموحد
736،767736،767الذمم الدائنة التجارية واألخرى

29،02929،029ذمم المحتجزات الدائنة
438،679438،679القروض

12،29912،299المستحق إلى أطراف ذات عالقة

1،216،7741،216،774

القروض 
والذمم المدينة 

الموجودات المالية 
اإلجماليالمتاحة للبيع 

ألف درهمألف درهمألف درهم31 ديسمبر 2015
الموجودات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي الموحد

23،89323،893-الموجودات المالية المتاحة للبيع
102،080-102،080الذمم المدينة التجارية واألخرى

1،951،333-1،951،333المستحق من أطراف ذات عالقة
51،650-51،650الودائع الثابتة طويلة األجل

821،493-821،493األرصدة المصرفية

2،926،55623،8932،950،449

اإلجماليالتكلفة المطفأة
ألف درهمألف درهم

المطلوبات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي الموحد
771،392771،392الذمم الدائنة التجارية واألخرى

27،86727،867ذمم المحتجزات الدائنة
478،848478،848القروض

14،01314،013المستحق إلى أطراف ذات عالقة

1،292،1201،292،120
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مكاتب ديار للتطوير
المكتب الرئيسي

بناية ديار
الطابق 5

جانب مول اإلمارات، البرشاء
ص.ب. 30833 دبي

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

ديرة
الفتان بالزا

شارع المطار، القرهود
الطابق الثاني

ص.ب 30833، دبي
هاتف: 2940774 4 971+

فاكس: 2944029 4 971+

الشارقة
برج الهالل

شارع الكورنيش، المجاز
الطابق السادس

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

فاكس: 5730600 6 971+

رأس الخيمة
مكتب 102، الطابق األول

بناية بنك دبي اإلسالمي
منطقة النخيل

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

فاكس: 2285666 7 971+

العين
مكتب 402 الطابق 2

بناية بنك دبي اإلسالمي
شارع عود التوبة، دوار العالم

ص.ب 86644، العين
هاتف: 7510443 3 971+

فاكس: 7513473 3 971+

عجمان
الطابق األرضي، بناية بنك دبي اإلسالمي

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

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

أبوظبي
بناية حاجي عبداهلل حسين الخوري

مكتب 502 - 504
فوق بنك االتحاد الوطني

مقابل غرفة تجارة أبوظبي
شارع المطار

ص.ب 111130، أبوظبي
هاتف: 6353000 2 971+

فاكس: 6353111 2 971+

الفجيرة
مكتب 201، الطابق الثاني
بناية بنك دبي اإلسالمي

شارع حمد بن عبداهلل
ص،ب 1376، الفجيرة

هاتف: 2241235 9 971+
فاكس: 2241236 9 971+

مركز المبيعات
برج بيرلينغتون

الخليج التجاري
الطابق األرضي

ص.ب 30833، دبي
هاتف: 3533 338 4 971+
فاكس: 2665 321 4 971+

ديار إلدارة المرافق
المكتب الرئيسي، برج 51

شارع األبراج، الخليج التجاري
الطابق األول

ص.ب 30833، دبي
هاتف: 5530325 4 971+

فاكس: 5530324 4 971+


