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الركائز األربعة للحلول العقارية

تطوير العقارات

إن مهمــة ديــار هــي أبعــد بكثيــر مــن مجــرد كونهــا مطــورًا 
الشــاملة  الحلــول  تقديــم  تتضمــن  إذ  تقليديــً،  عقاريــً 
العقاريــة  االســتثمارات  قيمــة  تعــزز  التــي  األجــل  وطويلــة 
والرؤيــة  التميــز  بيــن  الجمــع  إلــى  باإلضافــة  للعمــاء، 
عاليــة  طبيعيــة  معيشــية  بيئــات  إلنشــاء  المســتقبلية 
متطلبــات  تلبيــة  علــى  األول  المقــام  فــي  تركــز  الجــودة، 

العمــاء. وتطلعــات 

ســكنية  مشــاريع  للشــركة،  الحاليــة  المحفظــة  وتضــم 
وتجاريــة فريــدة فــي مواقــع رئيســية فــي دبــي، بمــا فــي ذلــك 
دبــي مارينــا، البرشــاء، مركــز دبــي المالــي العالمــي، أبــراج 
بحيــرات الجميــرا، المنطقــة العالميــة لإلنتــاج اإلعامــي، واحــة 

دبــي للســيليكون، وتيكــوم لاســتثمارات. 

إدارة العقارات

للعمــاء  ديــار  فــي  واألصــول  العقــارات  إدارة  قســم  يقــدم 
تشــمل  المتخصصــة،  الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة 
عمليــات تفّقــد الممتلــكات وتقييمهــا ألصحــاب العقــارات، 
الخدمــات  عــن  فضــًا  والمدفوعــات،  اإليجــار  عقــود  وإدارة 
القانونيــة واإلداريــة األخــرى المتوفــرة علــى مــدار الســاعة مــن 

للمبنــى. المســتمرة  الصيانــة  أجــل 

العمــاء  تجربــة  إثــراء  إلــى  العقــارات  إدارة  فريــق  ويســعى 
بشــكل عــام وزيــادة قيمــة العقــار عــن طريــق ضمــان معدالت 
إشــغال عاليــة عبــر التحســين المســتمر للمبنــى والصيانــة 
لمعالجــة  واحــدة  اتصــال  نقطــة  القســم  ويوفــر  الدوريــة. 
كافــة طلبــات المــّلاك وتســهيل التواصــل معهــم وضمــان 

اســتجابة أســرع مــع خفــض التكاليــف اإلجماليــة.

وتشمل خدمات ديار إلدارة العقارات:
تفّقد وتقييم العقارات	 
إدارة عقود اإليجار	 
متابعة الدفعات المالية والتحصيات وتجديد العقود	 
التوثيق الكامل مع المساعدة القانونية	 
إدارة التسويق والمساعدة التشغيلية	 
إدارة المباني بشكل عام	 
التعامل مع المتطلبات القانونية األخرى	 

إدارة المرافق

إدارة  لقســم  مكمــل  بــدور  المرافــق  إدارة  قســم  يقــوم 
بمــا  للعمــاء  الدعــم  توفيــر خدمــات  حيــث  مــن  العقــارات 

الراحــة. معاييــر  أعلــى  لهــم  يضمــن 

ويتمتــع خبــراء شــركة ديــار بدرجــة عاليــة مــن االســتعداد 
ــة للتعامــل مــع كافــة المســائل اإلداريــة مــن خــال  والجاهزي

تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة تشــمل علــى ســبيل المثــال 
ال الحصــر:  

الصيانة الوقائية والطارئة والعامة	 
أنظمة األمن وإنذار الحرائق ومكافحتها	 
والكهربــاء 	  والتكييــف  والتهويــة  التدفئــة   أنظمــة 

والسبـاكـة والمصـاعـد
أعمال النجارة والبناء	 
مكافحة الحشرات وإدارة النفايات	 
العناية ببركة السباحة والبستنة	 

إدارة جمعيات المالك 

تأسســت شــركة ديــار إلدارة جمعيــات المــاك ذ.م.م. بغــرض 
إدارة جمعيــة المــاك التابعــة لمجموعــة »ديــار«. وقــد ســعت 
الشــركة منــذ بدايــة تأسيســها إلــى ضمــان تلبيــة توقعــات 
ويحــرص  النتائــج.  أفضــل  تحقيــق  خــال  مــن  العمــاء 
فريــق الشــركة علــى حفــظ ورفــع قيمــة الممتلــكات فــي 
المجتمعــات التــي تديرهــا عبــر تقديــم خدمــات إداريــة عاليــة 

الجــودة واالشــراف الدقيــق علــى العقــود. 

 3500 مــن  مكونــة  محفظــة  حاليــً  الشــركة  فريــق  ويديــر 
وحــدة ضمــن 15 مجمعــً ســكنيً، كمــا يتولــى اإلشــراف علــى 
كافــة المهــام الفنيــة والبيئيــة واألمنيــة والماليــة واإلداريــة، 

ــى جانــب خدمــة العمــاء. إل

ــدى »معهــد الجمعيــات  وقــد تلقــى فريــق العمــل تدريبــه ل
الســكنية« الــذي يتخــذ مــن الواليــات المتحــدة مقــرًا لــه؛ وتــم 
اعتمــاد عــدد مــن أعضــاء الفريــق محلًيــا مــن قبــل »مؤسســة 
التنظيــم العقــاري« )ريــرا(، كمــا يمتلكــون مؤهــات عالمّيــة 
مرموقــة بفضــل حصولهــم علــى شــهادة »مديــر معتمــد 

إلدارة الجمعيــات الســكنية«. 

ــا فـــريق  وال تــقـــتصر خدمــات اإلدارة المميــزة التــي يقدمهـ
»ديــار«  مشــاريع  علــى  المــاك«  جمعيــات  إلدارة  »ديــار 
العقـاريــّـة فحســب، بــل توفــر كذلــك خدمــات اإلدارة عاليــة 
الكفــاءة للجمعـــيات الســكنّية بموجــب عقــود خدمــات 
بمــا  وذلــك  للشــركة،  التابـــعة  غيــر  للمشـاريـــع  خاصــة 
يضمــن انسجامـهـــا مــع أرقــى المعـــايير المـــميزة الـــتي 

»ديــار«. تقدمهـــا 

ــز  ــة وتعزي ــار إلدارة جمعيــات المــاك كثيــًرا بحماي وتهتــم دي
قيمــة األصــول ضمــن المجمعــات الخاضعــة إلدارتهــا، وذلــك 
الحثيثــة  والمتابعــة  المتميــزة،  المهنيــة  اإلدارة  خــال  مــن 

2للعقــود المبرمــة، إضافــة إلــى ضبــط النفقــات.
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تعــد شــركة »ديــار للتطويــر«، التــي تتخــذ مــن دبــي مقــرًا 
لهــا، إحــدى شــركات التطويــر العقــاري الرائــدة والملتزمــة 
باالبتــكار وخدمــة العمــاء. ومنــذ تأسيســها فــي عــام 2002، 
ــل وســريع لتصبــح  نجحــت الشــركة فــي تســجيل نمــو هائ
ــر العقــاري علــى مســتوى  ــرز شــركات التطوي واحــدة مــن أب
المنطقــة التــي تعمــل فــي التطويــر العقــاري إضافــة إلــى 
بجانــب عمليــات  والمرافــق  العقــارات  إدارة  توفيــر خدمــات 

البيــع والتســويق.

وتتمتــع ديــار بمكانــة قويــة تؤهلهــا للعــب دور محــوري فــي 
بالمنطقــة. وســاهمت عبــر  العقــارات  نمــو وتطــور قطــاع 
رؤيتهــا العميقــة للســوق وخدماتهــا العالميــة المســتوى 
اســتثمارات  قيمــة  تعزيــز  فــي  العقــارات،  إدارة  مجــال  فــي 
مســاهميها وضمــان مكانــة رياديــة متقدمــة للشــركة فــي 

المشــهد العقــاري بالمنطقــة.

لتقــدم  الحكيمــة  والرؤيــة  التميــز  بيــن  ديــار  وتجمــع 
األولويــة  عمائهــا  تولــي  كمــا  مثاليــة،  عيــش  مســاحات 
الكبــرى فــي اســتراتيجياتها. وتعــد الشــركة رافــدًا رائــدًا 
التطويــر  مجــال  فــي  والشــاملة  المتكاملــة  للحلــول 
التطويــر  خدمــات  أعمالهــا  مجــاالت  وتتضمــن  العقــاري، 
العقــاري المتكاملــة وخدمــات إدارة العقــارات، حيــث تشــرف 
فــي  منتشــرة  عقاريــة  وحــدة  ألــف   20 مــن  أكثــر  علــى  
مختلــف أنحــاء دولــة اإلمــارات. كمــا توفــر »ديــار« خدمــات 
إدارة المرافــق لمحفظتهــا التــي تضــم أكثــر مــن 18 ألــف 
جمعّيــة  إدارة  فريــق  ويحــرص  وتجاريــة.  ســكنية  وحــدة 
المــاك علــى ضمــان رفاهيــة مجتمعــات »ديــار« مــن خــال 

الخدمــات.   أفضــل  تقديــم 

العقــاري  الضمــان  حســابات  بقانــون  الشــركة  وتلتــزم 
فــي دولــة  الصلــة  القوانيــن ذات  )Escrow( وغيرهــا مــن 
هيئــة  لــدى  مســجلة  وهــي  المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات 

.15/07 المرجعــي  الرقــم  تحــت  العقــاري  التنظيــم 

القيادة االستراتيجية

تتمثــل االســتراتيجية الرئيســية لشــركة ديــار فــي تطويــر 
العقــارات الســكنية والتجاريــة وبيعهــا بهــدف زيــادة عوائــد 
المســتثمرين، وفــي نفــس الوقــت توفيــر خدمــات شــاملة 
ومســتأجريها.  لعمائهــا  االهتمــام  مســتويات  أرقــى  مــع 
مــن  لاســتفادة  الشــركة  تســعى  ذلــك،  إلــى  وباإلضافــة 
محفظــة مشــاريعها الحاليــة فضــًا عــن المشــاريع الجديــدة 
قطــاع  فــي  رئيســيً  العبــً  لتصبــح  تطويرهــا  يجــري  التــي 

بالمنطقــة. العقــارات 

ــار لفريــق مــن الخبــراء يســاعد عمــاء الشــركة  إن امتــاك دي
فــي الحصــول بســهولة علــى خدمــات الدعــم، تماشــيً مــع 
العقــارات  إلدارة  متميــزة  تقديــم خدمــات  بشــأن  أهدافهــا 
فــي القطــاع، مــن خــال إجــراءات سلســة ومريحــة وبأســعار 

معقولــة للعمــاء.

وأبرمــت ديــار أيضــً سلســلة مــن الشــراكات االســتراتيجية 
لتقديــم  اإلمــارات  دولــة  فــي  رائــدة  ماليــة  مؤسســات  مــع 
خيــارات تمويــل عقــاري ذات قــدرة تنافســية عاليــة للعمــاء. 
وقــد ســاهمت تلــك الشــراكات فــي مســاعدة العمــاء علــى 
الحصــول بســهولة علــى التمويــل الــازم، وبالتالــي تمكيــن 

ــة امتــاك العقــارات. ــع بتجرب ــد مــن النــاس مــن التمت المزي

وتنطلــق ديــار مــن رؤيــة طموحــة للتوســع فــي المســتقبل 
بمــا يضمــن تعزيــز مكانــة الشــركة علــى مســتوى العالــم 
والجــودة  المبتكــرة  للتصاميــم  مرادفــً  اســمها  وجعــل 
والتميــز. وتمثــل هــذه المبــادئ األساســية نقطــة االرتــكار 
الرئيســية للشــركة فــي مســاعيها إلــى تقويــة حضورهــا 
نفــس  وفــي  بالدولــة،  العقاريــة  الســوق  فــي  وانتشــارها 
الوقــت، استكشــاف المزيــد مــن الفــرص فــي األســواق ذات 

النمــو المرتفــع فــي جميــع أنحــاء العالــم.



كلمة رئيس
مجلس إدارة

الشركة

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
المساهمون األعزاء، 

العــام  خــال  للتطويــر  ديــار  أهــم معالــم مســيرة  مــن  إن 
المنصــرم هــو تركيزهــا علــى جــودة ونوعيــة المشــاريع التــي 
لــم يكــن عــدد المشــاريع هــو شــغل الشــركة  أطلقتهــا، 
تلبيــة طلــب  فــي  المشــروع  أهميــة  مــدى  وإنمــا  الشــاغل 
ــة  الســوق وتحقيــق طموحــات العمــاء فــي الســوق العقاري

ــي. فــي دب

»علينــا أن نســتثمر ثروتنــا البتروليــة لاســتفادة منهــا فــي 
البتــرول  علــى  نعتمــد  وأال  األخــرى  االقتصاديــة  المجــاالت 
وحــده كمصــدر رئيســي للدخــل القومــي بــل علينــا أن ننــوع 
مصــادر دخلنــا وأن نبنــي المشــاريع االقتصاديــة التــي تؤمــن 

ألبنــاء هــذه الدولــة الحيــاة الحــرة الكريمــة والمســتقرة .« 

أن  يجــب  ألمتنــا  اهلل  وهبهــا  التــي  البتروليــة  الثــروة  »إن 
توجــه لخدمــة حاضــر المواطــن ومســتقبل األمــة، ويجــب أن 
نخطــط للمســتقبل لمواجهــة احتمــاالت نضــوب البتــرول 
وتزويدهــم  المواطنيــن  وإعــداد  المصانــع  بإقامــة  وذلــك 
ــة«. مــن أقــوال   ــع القاعــدة االقتصادي بالخبــرة والعلــم وتنوي
ــد  ــى صاحــب الســمو الشــيخ زاي ــإذن اهلل تعال ــه ب المغفــور ل

بــن ســلطان آل نهيــان

تســير اليــوم حكومــة اإلمــارات علــى خطــى المغفــور لــه بــإذن 
اهلل صاحــب الســمو الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، 
االقتصاديــة  القطاعــات  دعائــم  وترســي  وتطلــق  فتدعــم 
األخــرى مــن أجــل تحقيــق نمــو اقتصــادي ال يقــوم فقــط علــى 
الثــروة النفطيــة. فالعمــل قائــم علــى قدمٍ  وســاق في مجال 
تطويــر البنــى التحتيــة، وتقويــة روافــد االقتصــاد الوطنــي 

اإلماراتــي كالقطــاع العقــاري وغيرهــا مــن القطاعــات. 

فــي  العقــاري  القطــاع  شــهده  الــذي  االنتعــاش  وبســبب 
العقاريــون  المطــورون  بــدأ  مجاالتــه،  كافــة  فــي  الدولــة 
بالمســاهمة ليــس فقــط فــي العقــارات الفاخــرة فقــط، وإنمــا 
شــهدت الســوق اليــوم وال تــزال مشــاريع جديــدة تناســب 

الوحــدات.  مــن  الســوق  احتياجــات  كافــة 

تبقــى ديــار فــي وســط هــذه البيئــة التنافســية محافظــة 
علــى التزامهــا بتحقيــق قيمــة مضافــة مــن خــال مشــاريعها 
حــٍد  علــى  والمســاهمين  العمــاء  رضــا  تســتهدف  التــي 
فــي  التنويــع  اســتراتيجية  الشــركة  فانتهجــت  ســواء. 
فــي  لتســاهم  الشــركة  محفظــة  أثــرت  والتــي  المشــاريع 
مشــاريع عقاريــة فــي مجــاالت تتعــدى الســكنية والتجاريــة. 
فــي  الجديــدة  الشــركة  اســتراتيجة  نجــاح  تكلــل  لذلــك 
نتائجهــا الماليــة للعــام 2014 بارتفــاع وصــل إلــى 82% مقارنــة 

الــذي ســبقه. بالعــام 

اســتجابًة  مؤخــرًا  ديــار  أطلقتهــا  التــي  المشــاريع  وتأتــي 
للطلــب المتزايــد علــى الشــقق الســكنية والمفروشــة فــي 
دبــي. ويمثــل دخــول الشــركة إلــى هــذه القطاعــات الجديــدة 
المتوقعــة  الزيــادة  ظــل  فــي  هامــة  اســتراتيجية  خطــوة 
بينمــا  المتحــدة.  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  ولــزوار  للســياح 
ــار لقطــاع الضيافــة مــن خــال مشــروعيها  يمثــل دخــول دي
اســتراتيجيتها،  فــي  نجاحــً مهمــً  »مونــروز«  و  أتريــا«  »ذي 
وعامــة مضيئــة فــي مســيرة نجــاح الشــركة. وأتــت هــذا 
التحــول المهــم فــي اســتراتيجية الشــركة اســتجابة لدعــوة 
القيــادة الحكيمــة إلمــارة دبــي بضــخ المزيــد مــن االســتثمارات 
فــي تطويــر حلــول عقاريــة  تلبــي احتياجــات اإلقبــال المتزايــد 

ــارة.  ــى القطــاع الســياحي فــي اإلم عل

وأعلنــت ديــار خــال العــام المنصــرم عــن اســتعدادها لطــرح 
ــذي يتكــون  ــاون« متعــدد االســتخدامات، وال مشــروع »ميدت
مــن 27 مبنــى تبلــغ مســاحتها اإلجماليــة 5,5 مليــون قــدم 
مربــع. جــاء هــذا اإلعــان ضمــن فعاليــات معــرض ســيتي 
ســكيب جلوبال 2014. ويعد هذا المشــروع هو أول مشــروع 
لديــار فــي تطويــر المجتمعــات الســكنية المتكاملــة والتــي 
تتميــز بكونهــا تقــدم مثــاالً يحتــذى للمشــاريع القائمــة علــى 
ــاون  ــى ذلــك، يتميــز ميدت ــة إل ــة، باإلضاف ــاة الراقي نمــط الحي
بموقعــه القريــب مــن أهــم المناطــق الحيويــة فــي إمــارة 
دبــي، حيــث يبعــد المشــروع 10 دقائــق عــن مطــار آل مكتــوم 

الدولــي و15 دقيقــة مــن مركــز المدينــة.

ســوف   2015 عــام  بــأن  ثقــة  علــى  أننــا  بقولنــا  ونختتــم 
وتعزيــزًا  الســابق،  العــام  لنجاحــات  اســتكماالً  يشــهد 
للتوجهــات التــي أرســينا دعائمهــا ســابقً، وأن ديــار ســوف 
التــي  الفــرص  عــن  والتنقيــب  الســوق  بدراســة  تســتمر 
تشــكل مســاهمة الشــركة فيهــا إضافــة إلــى محفظــة 

المتنوعــة.  الشــركة 

عبداهلل الهاملي
رئيس مجلس اإلدارة 
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عبداهلل علي الهاملي
رئيس مجلس إدارة شركة “ديار للتطوير”

حاليــً  الهاملــي  عبيــد  علــي  عبــداهلل  الســيد  يشــغل 
منصــب رئيــس مجلــس إدارة شــركة »ديــار للتطويــر«. ومــن 
عمــل  ضمــان  مســؤولية  الهاملــي  يتولــى  هــذا،  موقعــه 
المنوطــة  بمســؤولياته  وقيامــه  بفعاليــة  اإلدارة  مجلــس 
بــه للحفــاظ علــى حقــوق المســاهمين ومتابعتــه  لكافــة 
األمــور الرئيســية التــي تعــرض علــى المجلــس مــن االدارة 
التنفيذيــة ومعالجتهــا بشــفافية واتخــاذ القــرارات المناســبة 
فــي موعدهــا . كمــا يتولــى الهاملــي أيضــً منصــب العضــو 
المنتــدب وعضــو مجلــس إدارة »بنــك دبــي اإلســامي« الــذي 
أمضــى فيــه قرابــة العقــد مــن الزمــن. وهــو يتمتــع بســمعة 
بــه فــي عــدد مــن  الــذي اضطلــع  القيــادي  للــدور  متميــزة 

المؤسســات العامــة فــي دبــي.

اإلســامي«  دبــي  »بنــك  فــي  بالعمــل  يلتحــق  أن  وقبــل 
ــا فــي عــدد مــن  ــى الهاملــي عــددًا مــن المناصــب العلي تول
أبــرز الشــركات فــي القطاعيــن الخــاص والعــام فــي دبــي. 
قضــى منهــا أكثــر مــن 10 ســنوات فــي منصــب مديــر نظــم 
الحــرة  والمنطقــة  دبــي  موانــئ  ســلطة  فــي  المعلومــات 

لجبــل علــي.

االقتصــاد  فــي  البكالوريــوس  درجــة  الهاملــي  ويحمــل 
والرياضيــات مــن جامعــة العيــن. إضافــة إلــى مشــاركته فــي 
العديــد مــن برامــج التدريــب المتخصصــة فــي إدارة النظــم 
وإدارة قواعــد البيانــات، وفــي تصميــم وتطويــر التطبيقــات 
المؤسســات  أبــرز  مــن  عــدد  فــي  وذلــك  لألعمــال  التجاريــة 

العالميــة. التعليميــة 

وقبيــل أن يتولــى منصبــه الحالــي فــي يوليــو من العــام 2009 ، 
كان الهاملــي عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة ديــار للتطوير .



عبداهلل علي عبيد الهاملي
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ــات  ــم تقريرهــم مــع البيان يســر أعضــاء مجلــس اإلدارة تقدي
الماليــة الموحــدة المدققــة لشــركة ديــار للتطويــر ش.م.ع 
بـــ  إليهــا مجتمعــة  التابعــة )ُيشــار  )»الشــركة«( وشــركاتها 

»المجموعــة«( للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2014.

األنشطة الرئيسية

تتمثــل األنشــطة الرئيســية للشــركة وشــركاتها التابعــة 
والتطويــر  االســتثمار  فــي  »المجموعــة«(  بـــ  إليهــا  )»يشــار 
المرافــق  إدارة  وخدمــات  الوســاطة  وأعمــال  العقــاري 

والعقــارات.

النتائج المالية

بلغــت إيــرادات المجموعــة 1.045 مليــون درهــم لســنة 2014 
 282 األربــاح  صافــي  بلــغ  كمــا  درهــم(،  مليــون   722  :2013(

درهــم(. مليــون   155  :2013( درهــم  مليــون 

مدققو الحسابات

تــم تدقيــق البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي 31 
ديســمبر 2014 مــن قبــل الســادة/ كــى بــي إم جــي، الــذي 
فــي  للمجموعــة  حســابات  كمدققــي  تعيينهــم  تــم 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوي المنعقــد بتاريــخ 10 

.2014 مــارس 

باإلنابة عن مجلس اإلدارة
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سيف اليعربي
عضو مجلس إدارة

خليفة سهيل الزفين
عضو مجلس إدارة

محمد الشريف
عضو مجلس إدارة

محمد النهدي
عضو مجلس إدارة

عبداهلل إبراهيم لوتاه
نائب رئيس مجلس اإلدارة

عبيد ناصر لوتاه
عضو مجلس إدارة

سيف بن علي الخاطري
عضو مجلس إدارة

د. عدنان شلوان
عضو مجلس إدارة

مجلس  
      اإلدارة



كلمة الرئيس
كلمة الرئيس التنفيذي     التنفيذي

المساهمين األعزاء، 

شــهدت ديــار للتطويــر نمــوًا فــي جميــع القطاعــات التــي 
نشــطت فيهــا خــال العــام 2014،  أتــى ذلــك فــي وقــٍت شــهد 
فيــه القطــاع العقــاري فــي إمــارة دبــي انتعاشــً كبيــرًا ممــا 
تحقيــق  ومــع  عــام.  بشــكل  الشــركة  أداء  علــى  أنعكــس 
معــدالت مهمــة للنمــو ومــع مســيرة النجــاح التــي أنجزتهــا 
الســعي  فــي  بأولوياتهــا  ملتزمــة  ديــار  تبقــى  الشــركة، 
اإلمــارات  فــي  العقــاري  القطــاع  فــي  محوريــً  دورًا  لتلعــب 

العقاريــة.  للحلــول  كمطــور ومــزود 

ومــع بدايــة العــام الجديــد، تمضــي شــركة ديــار قدمــً فــي 
مشــاريعها الطموحــة وإطــاق المبــادرات المختلفــة الراميــة 
إلــى تعزيــز توجيهــات حكومــة دبــي فــي مجــاالت التنميــة 

المســتدامة، واالبتــكار وريــادة األعمــال.  

واالســتراتيجية   2021 للســياحة  دبــي  إمــارة  رؤيــة  لعبــت 
الوطنيــة لابتــكار التــي تــم إطاقهــا مؤخــرًا دورًا كبيــرًا فــي 
تحفيــز نمــو األعمــال فــي الســوق وإيجــاد فــرص اســتثمارية 
ــر  نوعيــة خصوصــً فــي القطــاع العقــاري وفــي مجــال تطوي
البنــى التحتيــة. فــي هــذه البيئــة التنافســية، تبــذل شــركة 
بعنايــة  الســوق  لدراســة  كبــرى  جهــودًا  للتطويــر  ديــار 
لتحديــد الفــرص الســانحة أمامهــا بمــا يحقــق قيمــة مضافــة 
لمحفظــة ديــار العقاريــة المتنوعــة ولمــا تقدمــه لعمائهــا.

نتائــَج  المنصــرم  العــام  خــال  ديــار  لذلــك، حققــت  نتيجــة 
ماليــة إيجابيــة حيــث حققــت نمــوًا كبيــرًا فــي صافــي أرباحهــا 
بلــغ 281.85مليــون درهــم، مقارنــة مــع 154.52 مليــون درهــم 
خــال 2013 بزيــادة قدرهــا 82%. وباإلضافــة إلــى ذلــك، وصــل 
إجمالــي أربــاح الشــركة خــال العــام 2014 إلــى 1.1 مليــار درهــم 

ــة مــع 722 مليــون درهــم فــي 2013.  مقارن
تتمثــل أهــم انجــازات الشــركة فــي االســتحواذ علــى عــدد من 
األراضــي للتطويــر واســتكمال المشــاريع وتســليمها فــي 
مواعيدهــا، مثــل مشــروع »ســنترال بــارك« الرائــد متعــدد 

ــي العالمــي. االســتخدامات فــي منطقــة مركــز دبــي المال

للشركـــة  جديــدة  اســتراتيجية   2015 العــام  وسيشــهد 
يكــون محورهــا الرئيســي هــو تنويــع المشــاريع، األمــر الــذي 
يســتهدف تحديــد احتياجــات الســوق والعماء مــن الوحدات 
ومناسبـــة مرنــة  حلــول  توفيــر  مــع  وتلبيتهــا   العقاريــة 

لجمـيـع الفئــات.

الدخــول  فــي  الماضــي  العــام  خــال  الشــركة  قــرار  جــاء 
ــا« و »مــون  لقطــاع الضيافــة مــن خــال مشــروعيها »ذي أتري
روز«، اســتجابة لدعــوة القيــادة الحكيمــة إلمــارة دبــي بضــخ 
المزيــد مــن االســتثمارات فــي تطويــر مشــاريع عقاريــة فاخــرة 
تلبــي احتياجــات القطــاع الســياحي فــي اإلمــارة. وســاهم 
هــذا القــرار فــي إثــراء تجربــة ديــار فــي القطــاع العقــاري فــي 

مخاطبتهــا فئــة جديــدة مــن العمــاء.

ويتوقــع أن ينمــو عــدد الســكان فــي المناطــق الحضريــة فــي 
دولــة اإلمــارات بمعــدل 2.3 بالمئــة ســنويً بيــن عامــي 2010 
ــر.  و2020، وأن تســتقبل إمــارة دبــي مــا يقــارب 25 مليــون زائ
وستشــكل هــذه التطــورات ســوف تشــكل ضغطــً شــديدًا 
العقــاري  والقطــاع  خــاص  بشــكل  الضيافــة  قطــاع  علــى 
ــى مشــاريع نوعيــة وغيــر مكلفــة.  عمومــً لتلبيــة الحاجــة إل
فــي الوقــت ذاتــه تعمــل الدولــة علــى تحقيــق االســتدامة 
إلــى  التوجــه  القطاعــات، حيــث ســيؤدي هــذا  فــي جميــع 
البنــاء  فــي  والتكلفــة  والكفــاءة  الجــودة  معاييــر  رفــع 
والتصميــم وقطــاع العقــارات. وتعمــل شــركة ديــار للتطويــر 
علــى تحديــد معالــم التحــوالت االقتصاديــة المقبلــة والتــي 
وضــع  أجــل  مــن  االســتثمارية  البيئــة  علــى  ســتنعكس 

أولويــات اســتراتيجيتها خــال العــام 2015.   

وفــي الختــام، نحــن نؤكــد علــى ســيرنا بخطــى واثقــة خــال 
العــام الجديــدة نحــو تحقيــق هدفنــا الرئيســي فــي وضــع 
مــع  اإلمــارات  فــي  العقارييــن  المطوريــن  أكبــر  بيــن  ديــار 
ــا  ــا فــي العمــل وهــي إرضــاء عمائن التزامنــا دومــً بأولوياتن

والحــرص علــى مصالــح المســاهمين فــي نفــس الوقــت.

سعيد القطامي
الرئيس التنفيذي

لشركة ديار للتطوير

٨
-
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سبتمبر
»ديار« تعزز محفظتها العقارية بإطاق مشروع 
»مون روز« المكون من برجين سكنيين وبرج 
للشقق الفندقية

»ديار« تبيع معظم الوحدات السكنية من البرج 
السكني األول من مشروع »مون روز«

ديار تستعرض محفظة متنوعة من المشاريع 
في معرض سيتي سكيب العالمي 2014

»ديار« تعرض خطة مشروع »ميدتاون« المتعدد 
االستخدامات بقيمة 3,5 مليار درهم خال اليوم 
األول من سيتي سكيب جلوبال 2014

يناير
فــي   %50 البالغــة  حصتهــا  بيــع  عــن  تعلــن  ديــار 
نحــو  كخطــوة  تركيــا  فــي  المشــترك  المشــروع 

دبــي فــي  النمــو  فــرص  علــى  التركيــز 

مارس
ديار تعلن عن خطط لدخول قطاع تطوير 
منشآت الضيافة

ديار تطلق مشروع »ذي اتريا« الفاخر المكون من 
شقق مفروشة ووحدات سكنية فاخرة ضمن 
موقع متميز في منطقة الخليج التجاري بدبي

ديار تعلن بيع كافة الوحدات السكنية ضمن 
مشروع »ذي أتريا« في وسط منطقة الخليج 
التجاري محققًة مبيعات تتجاوز 500 مليون درهم

مايو
ديار تعلن مشاركتها األولى في معرض 

سيتي سكيب جدة

ديار تعزز حضورها بدخول مدينة دبي 
الماحية باالستحواذ على قطعة أرض 
متعددة االستخدامات بمساحة 70,226.53 
قدم مربعة في منطقة المرسى

ديار تفوز بجائزة نجمة اإلمارات للطاقة 

لتسجيل أكبر عدد من المباني ضمن 
البرنامج في عام 2013

إبريل
ديار تسلم وحدات برج »فيرفيو ريزيدنسي« وفق 

الموعد المحدد

مساهمو ديار للتطوير يصوتون بالموافقة على 
السماح بتملك األجانب ما نسبته 25% من أسهم 

الشركة

ديار تطلق برج الشقق الفندقية في مشروع »ذي 
أتريا« في منطقة الخليج التجاري بدبي

يوليو
»ديار« تعلن بيع قطعة أرض بمساحة 5.98 فدان 

في هيوستن - تكساس

ديسمبر
ديار تستعرض مشاريعها في معرض العقارات 

2014 في مركز دبي المالي العالمي

الجدول الزمني
 ٢٠١٤



اإليضاحات المالية
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صافي األرباح
لعام ٢٠١٤ هو

٢٨٢ مليون درهم
نمو المبيعات

٪163
خالل عام 2014

حققت الشركة خالل 2014 عائدات إجمالية بلغت

1٫0٥ مليار درهم



اإليضاحات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

صافي الدخل الربع سنوي

صافي الدخل التراكمي الربع سنوي
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اإليضاحات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

نمو  2013  2014  

األرباح والخسائر

%44.8  722.1  1.045.3 اإليرادات 

%82.4  154.5  281.9 الربح الصافي 

الميزانية العمومية   

%3.50-  6.321.7  6.098.9 إجمالي الموجودات 

%22.8-  2.234.8  1.725.9 إجمالي المطلوبات 

%7.0  4.086.9  4.373.1 إجمالي الحقوق )صافي الموجودات( 

%21.3-  826.4  650.2 إجمالي الديون 

%81.5  547.8  994.3 األرصدة لدى البنوك              

%0.0  5.778.0  5.778.0 رأس المال المصدر 

   

نسب األرباح   

 %3.8  %6.4 العائد على الحقوق 

 %2.4  %4.6 العائد على الموجودات 

 %21.4  %27.0 نسبة صافي األرباح 

 2.67  4.88 أرباح السهم بالدرهم اإلماراتي 

   

نسبة الميزانية العمومية   

 20.2%  14.9% نسبة المديونية إلى حقوق الملكية 

 8.7%  16.3% نسبة النقد إلجمالي الموجودات 

 0.71  0.76 صافي قيمة الموجودات للسهم 



الميزانية العمومية ٢٠١٣/٢٠١٤
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اإليضاحات المالية ٢٠١٣/٢٠١٤

إجمالي اإليرادات الربع سنوية

إجمالي اإليرادات التراكمية الربع سنوية
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إدارة المرافق
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إدارة العقارات

٪٨٧٫١
تطوير المشاريع

والعقارات

قطاع األعمال - اإليرادات ٢٠١٣/٢٠١٤
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والعقارات
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السادة المساهمين 
شركة ديار للتطوير ش.م.ع

تقريــر مدققــي الحســابات حــول البيانــات 
الماليــة الموحــدة

لقــد قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لـــ 
»ديــار للتطويــر ش.م.ع« »الشــركة« وشــركاتها التابعــة يشــار 
ــان  ــى بي إليهــا مجتمعــة بـــ »المجموعــة«، التــي تشــتمل عل
المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2014 وكذلــك 
البيانــات الموحــدة لألربــاح أو الخســائر واإليــرادات الشــاملة 
المنفصــل  الدخــل  بيــان  علــى  تشــتمل  )التــي  األخــرى 
الشــاملة  واإليــرادات  الخســائر  أو  األربــاح  وبيــان  الموحــد 
األخــرى الموحــد( والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة والتدفقات 
النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، باإلضافــة إلــى 
إيضاحــات تتضمــن ملخصــً للسياســات المحاســبية الهامــة 

ومعلومــات إيضاحيــة أخــرى.

مســؤولية اإلدارة عــن البيانــات الماليــة 
الموحــدة

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد وعــرض هــذه البيانــات الماليــة 
الماليــة  التقاريــر  لمعاييــر  وفقــً  عادلــة  بصــورة  الموحــدة 

أنهــا  اإلدارة  تــرى  التــي  الداخليــة  الرقابــة  وعــن  الدوليــة 
الماليــة الموحــدة بحيــث تكــون  البيانــات  ضروريــة إلعــداد 
خاليــة مــن األخطــاء الماديــة، الناتجــة عــن االحتيــال أو الخطــأ. 

مسؤولية مدققي الحسابات 

ــات  ــرأي حــول هــذه البيان ــداء ال تنحصــر مســؤوليتنا فــي إب
الماليــة الموحــدة بنــاًء علــى أعمــال التدقيــق التــي قمنــا 
بهــا. لقــد قمنــا بتنفيــذ تدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة 
للتدقيــق. وتقتضــي هــذه المعاييــر أن نلتــزم بالمتطلبــات 
األخاقيــة وأن نخطــط وننفــذ تدقيقنــا بحيــث نحصــل علــى 
تأكيــدات معقولــة بــأن البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة مــن 

ــة.  األخطــاء المادي

اإلجــراءات  بعــض  تنفيــذ  علــى  التدقيــق  أعمــال  تنطــوي 
للحصــول علــى أدلــة تدقيقيــة حــول المبالــغ واإلفصاحــات 
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. وتعتمــد اإلجــراءات التــي 
تــم اختيارهــا علــى األحــكام الموضوعــة مــن قبلنــا، بمــا فــي 
ذلــك تقييــم مخاطــر األخطــاء الماديــة فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة، التــي قــد تنتــج عــن االحتيــال أو الخطــأ. عنــد إجــراء 
تقييمــات هــذه المخاطــر، نضــع باالعتبــار الرقابــة الداخليــة 

المتعلقــة بقيــام المنشــأة بإعــداد وعــرض البيانــات الماليــة 
الموحــدة بصــورة عادلــة وذلــك لغــرض تصميــم اإلجــراءات 
ولكــن  الراهنــة،  الظــروف  مــع  تتناســب  التــي  التدقيقيــة 
ليــس لغــرض إبــداء الــرأي حــول فاعليــة الرقابــة الداخليــة 
لمــدى  تقييمــً  التدقيــق  أعمــال  تضمنــت  كمــا  للمنشــأة. 
ودرجــة  المســتخدمة  المحاســبية  السياســات  ماءمــة 
اإلدارة  التــي قامــت بهــا  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  عــرض  تقييــم  إلــى  باإلضافــة 

بصــورة عامــة. 

هــذا ونعتقــد بــأن األدلــة التدقيقيــة التــي حصلنــا عليهــا 
كافيــة ومناســبة لتزويدنــا بأســاس إلبــداء رأينــا. 

الرأي 

برأينــا، أن البيانــات الماليــة الموحــدة تعبــر بصــورة عادلــة، 
مــن كافــة النواحــي الماديــة، عــن المركــز المالــي الموحــد 
المالــي  وأدائهــا   2014 ديســمبر   31 فــي  كمــا  للمجموعــة 
الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة 
فــي ذلــك التاريــخ وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة.

أمور أخرى

 31 فــي  كمــا  للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إن 
ديســمبر 2013 وللســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ قــد تــم 
تدقيقهــا مــن قبــل شــركة تدقيــق حســابات أخــرى، والتــي 
أبــدت فــي تقريرهــا الصــادر بتاريــخ 4 فبرايــر 2014 رأي غيــر 

متحفــظ حــول تلــك البيانــات.

العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  االتحــادي  القانــون  يقتضــي  كمــا 
المتحــدة رقــم 8 لســنة 1984 )وتعدياتــه(، فإننــا نؤكــد أيضــا 
أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات الازمــة 
لتدقيقنــا، وأن البيانــات الماليــة تتفــق، مــن كافــة النواحــي 
اإلمــارات  لدولــة  االتحــادي  القانــون  مــع متطلبــات  الماديــة، 
العربيــة المتحــدة رقــم 8 لســنة 1984 )وتعدياتــه( وكذلــك 
ببنــود تأســيس الشــركة؛ وأن الشــركة قــد قامــت باالحتفاظ

أعضــاء  تقريــر  محتويــات  وأن  منتظمــة  ماليــة  بســجات 
الماليــة  البيانــات  بهــذه  يتعلــق  فيمــا  اإلدارة  مجلــس 
الموحــدة تتفــق مــع مــا جــاء فــي الســجات الماليــة للشــركة. 
للقانــون  مخالفــات  أي  وجــود  انتباهنــا  يســترع  لــم  كمــا 
المذكــور أعــاه أو لبنــود التأســيس خــال الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2014 ، التــي مــن شــأنها أن تؤثــر تأثيــرا ماديــا 

ســلبيا علــى أعمــال الشــركة أو مركزهــا المالــي.

كى بي إم جي لوار جلف ليمتد
محمد طارق

رقم التسجيل: 793
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الحسابات
المستقلين

تقرير
   مدققي



بيان األرباح أو الخسائر الموحد 
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

2013  2014   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

722.055  1.045.337  20 اإليرادات 
   

)414.598(  )742.023(  21 مصروفات التشغيل 
17.188  19.483  22 اإليرادات التشغيلية األخرى 

)119.104(  )155.974(  23 المصروفات العمومية واإلدارية 
-  )76.495(  25 مخصص المطالبات 
-  147.922  26 التزام تم عكسه 
-  )68.625(  27 مخصص انخفاض قيمة مبالغ مدفوعة مقدمً مقابل شراء عقارات 
-  16.982  33 األرباح من استبعاد عقار استثماري 

49.469  50.117  6 األرباح من تقييم العقارات االستثمارية وفقً للقيمة العادلة 
27.679  -  2 األرباح من استبعاد شركة تابعة 

282.689  236.724 األرباح التشغيلية  
   

)43.154(  )39.359(  28 تكاليف التمويل 
5.511  7.497  28 إيرادات التمويل 

)37.643(  )31.862( تكاليف التمويل – صافي  
   

)53.636(  5.880  7 األرباح / )الخسائر( من استبعاد ائتاف مشترك قبل تعديل إعادة التصنيف 
إعادة تصنيف خسائر تحويل العمات المتراكمة من اإليرادات الشاملة األخرى

)22.649(  )4.863(  7 عند استبعاد ائتاف مشترك 
)76.285(  1.017  7 صافي األرباح / )الخسائر( من استبعاد ائتالف مشترك 

)14.244(  75.971  7 الحصة من نتائج ائتافات مشتركة وشركات زميلة 
154.517  281.850 أرباح السنة  

األرباح المنسوبة إلى:   
154.517  281.850 مالكي الشركة األم  

154.517  281.850   
ربحية السهم المنسوبة إلى مساهمي الشركة خال السنة -

2.67 فلس 4.88 فلس   29 األساسية والمخففة 

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 26 إلى 57 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحتين 20 و 21.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر
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بيان المركز المالي الموحد 
كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

2013  2014   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

الموجودات   
الموجودات غير المتداولة   

27.106  39.865  5 الممتلكات والمعدات  
265.521  329.320  6 العقارات االستثمارية 

959.562  1.032.579  7 االستثمارات في ائتافات مشتركة وشركات زميلة 
261.157  695.906  9 العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع 
44.340  35.005  10 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

-  53.559  12 الودائع الثابتة طويلة األجل 
25.381  24.841  8 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

1.583.067  2.211.075   

الموجودات المتداولة   
1.409.805  707.228  9 العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع 

1.592  1.742 المخزون   
145.719  224.608  10 الذمم المدينة التجارية واألخرى 

2.633.673  1.959.974  11 المستحق من أطراف ذات عاقة 
547.825  994.292  12 النقد واألرصدة المصرفية  

4.738.614  3.887.844   
6.321.681  6.098.919 إجمالي الموجودات  

حقوق الملكية   
حقوق الملكية المنسوبة إلى مالكي الشركة األم   

5.778.000  5.778.000  13 رأس المال 
194.081  213.394  14 االحتياطي القانوني 

)4.863(  - احتياطي تحويل العمات   
6.046  5.506  8 احتياطي التقييم بالقيمة العادلة لألدوات المالية المتاحة للبيع 

)1.886.373(  )1.623.836( الخسائر المتراكمة  
4.086.891  4.373.064 إجمالي حقوق الملكية  

المطلوبات   
المطلوبات غير المتداولة   

505.161  482.870  15 القروض 
114.405  101.317  16 السلفيات من العماء 
6.470  1.241  18 ذمم المحتجزات الدائنة 

7.769  9.350  19 المخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
633.805  594.778   

المطلوبات المتداولة   
321.228  167.292  15 القروض  

439.534  186.968  16 السلفيات من العماء 
772.947  660.415  17 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

51.619  25.733  18 ذمم المحتجزات الدائنة 
-  76.495  25 مخصص المطالبات 

15.657  14.174  11 المستحق إلى أطراف ذات عاقة 
1.600.985  1.131.077   

2.234.790  1.725.855 إجمالي المطلوبات  
6.321.681  6.098.919 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات  

في ٣١ ديسمبر

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

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

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 26 إلى 57 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحتين 20 و 21.



بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

3.904.861  )2.025.076(  1.182  )27.512(  178.267  5.778.000 في 1 يناير 2013 
154.517  154.517  -  -  -  - صافي أرباح السنة 

-  )15.814(  -  -  15.814  - المحول إلى االحتياطي القانوني 
27.513  -  4.864  22.649  -  - اإليرادات الشاملة األخرى  

4.086.891  )1.886.373(  6.046  )4.863(  194.081  5.778.000 الرصيد في 31 ديسمبر 2013  

      
281.850  281.850  -  -  -  - صافي أرباح السنة 

      
-  )19.313(  -  -  19.313  - المحول إلى االحتياطي القانوني 

4.323  -  )540(  4.863  -  - اإليرادات الشاملة األخرى  
4.373.064  )1.623.836(  5.506  -  213.394  5.778.000 الرصيد في 31 ديسمبر 2014  

 
ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 26 إلى 57 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
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بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

2013  2014   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

154.517  281.850 أرباح السنة  
   

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

4.864  )540(  8 التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المتاحة للبيع 
خسائر تحويل العمات األجنبية الُمعاد تصنيفها إلى األرباح

22.649  4.863  7 أو الخسائر عند استبعاد ائتاف مشترك 
27.513  4.323 اإليرادات الشاملة األخرى للسنة  

182.030  286.173 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

المنسوبة إلى:   
182.030  286.173 مالكي الشركة األم  

182.030  286.173 إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 26 إلى 57 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 
إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول تدقيق البيانات المالية الموحدة مدرج على الصفحتين 20 و 21.

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر

رأس
المال

ألف درهم

االحتياطي 
القانوني

ألف درهم

احتياطي 
تحويل 

العمالت
ألف درهم

احتياطي التقييم 
بالقيمة العادلة 
لألدوات المالية 

المتاحة للبيع
ألف درهم

الــخسائر  
المتراكمة
ألف درهم

إجمالي 
حقوق 

الملكية
ألف درهم



الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

تــم تأســيس وتســجيل شــركة ديــار للتطويــر ش.م.ع.   
ــخ 10 يوليــو 2007 كشــركة مســاهمة  )»الشــركة«( بتاري
عامــة فــي إمــارة دبــي. إن عنــوان الشــركة المســجل 
هــو ص. ب 30833 دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة. إن 

الشــركة مدرجــة فــي ســوق دبــي المالــي.

وشــركاتها  للشــركة  الرئيســية  األنشــطة  تتمثــل   
التابعــة )»يشــار إليهــا مجتمعــة بـــ »المجموعــة«( فــي 
الوســاطة  وأعمــال  العقــاري  والتطويــر  االســتثمار 

والعقــارات. المرافــق  إدارة  وخدمــات 

ملخص حول السياسات المحاسبية  ٢

ــم  فيمــا يلــي السياســات المحاســبية الهامــة التــي ت  
تطبيقهــا عنــد إعــداد هــذه البيانات الماليــة الموحدة. 
ــم تطبيــق هــذه السياســات بصــورة متســقة علــى  ت
كافــة الســنوات التــي تــم بيانهــا، مــا لــم يذكــر خــاف 

ذلــك.

أساس اإلعداد  ٢ . ١

المركــز  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  هــذه  توضــح   
عمليــات  ونتائــج  النقديــة  والتدفقــات  المالــي 
الشــركة وشــركاتها التابعــة )»يشــار إليهــا مجتمعــة 
ــى حصــة المجموعــة فــي  ــة إل بـــ »المجموعــة«( باإلضاف
الشــركات المســتثمر بهــا المحتســبة وفقــً لحقــوق 

.36 إيضــاح  راجــع  الملكيــة. 

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة   
ــر الماليــة الدوليــة الصــادرة عــن  وفقــً لمعاييــر التقاري

الدوليــة.  المحاســبة  معاييــر  مجلــس 

لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة طبقــً لمبــدأ   
التكلفــة التاريخيــة المعــدل بإعــادة تقييــم العقــارات 

للبيــع.  المتاحــة  والموجــودات  االســتثمارية 

الموحــدة وفقــً لمعاييــر  الماليــة  البيانــات  إعــداد  إن   
التقاريــر الماليــة الدوليــة يقتضــي اســتخدام تقديــرات 
مــن  يقتضــي  كمــا  محــددة،  أساســية  محاســبية 
السياســات  فــي عمليــة تطبيــق  رأيهــا  إبــداء  اإلدارة 
 4 رقــم  اإليضــاح  فــي  يتــم  للمجموعــة.  المحاســبية 
درجــة  علــى  تنطــوي  التــي  المجــاالت  عــن  اإلفصــاح 
ــد أو المجــاالت التــي  ــرأي أو التعقي ــداء ال ــة مــن إب عالي
تعــد فيهــا االفتراضــات والتقديــرات أساســية للبيانــات 

الموحــدة. الماليــة 

والتعديــات  الجديــدة  المعاييــر  مــن  عــدد  هنــاك   
ــرات الســنوية  ــى الفت ــر التــي تســري عل ــى المعايي عل
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2014 أو بعــد ذلــك التاريــخ، إال 
أن المجموعــة لــم تقــم بتطبيــق المعاييــر الجديــدة 
والتعديــات علــى المعاييــر التاليــة عنــد إعــداد هــذه 

الموحــدة: الماليــة  البيانــات 

المعيار رقم 9 من معايير التقارير المالية الدولية	 

الماليــة  التقاريــر  مــن معاييــر  رقــم 9  المعيــار  يحــل   
الدوليــة، المصــدر فــي يوليــو 2014، محــل التوجيهــات 
الحاليــة الــواردة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 
يتضمــن  والقيــاس.  االعتــراف  الماليــة:  األدوات   39
الدوليــة  الماليــة  التقاريــر  معاييــر  مــن   9 المعيــار 
األدوات  وقيــاس  تصنيــف  حــول  معدلــة  توجيهــات 
لخســائر  الجديــد  النمــوذج  ذلــك  فــي  بمــا  الماليــة، 
احتســاب  فــي  المســتخدم  المتوقعــة  االئتمــان 
والمتطلبــات  الماليــة  الموجــودات  قيمــة  انخفــاض 
الجديــدة العامــة لمحاســبة التحــوط. كمــا يتضمــن 
باالعتــراف  المتعلقــة  التوجيهــات  المعيــار  هــذا 
فــي  الــواردة  الماليــة  بــاألدوات  االعتــراف  وإيقــاف 
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. يســري المعيــار 
التقريــر  فتــرات  علــى   9 رقــم  الدولــي  المحاســبي 
الســنوية التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018 أو بعــد ذلــك 
بشــكل  المعيــار  هــذا  تطبيــق  يجــوز  كمــا  التاريــخ 

  . مســبق

المعيــار رقــم 15 مــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة: 	 
اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء 

يضــع المعيــار رقــم 15 مــن معاييــر التقاريــر الماليــة   
الدوليــة إطــار شــامل واحــد لتحديــد كيفيــة وحجــم 
رقــم  المعيــار  يحــل  باإليــرادات.  االعتــراف  وتوقيــت 
محــل  الدوليــة  الماليــة  التقاريــر  معاييــر  مــن   15
التوجيهــات الحاليــة المتعلقــة باالعتــراف باإليــرادات 
بمــا فــي ذلــك المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 18 
 11 رقــم  الدولــي  المحاســبي  والمعيــار  »اإليــرادات« 
»عقــود اإلنشــاءات« والتفســير رقــم 13 الصــادر عــن 
لجنــة تفســيرات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة 
المحاســبي  المعيــار  يســري  العمــاء«.  والء  »برامــج 
ــر الســنوية التــي  الدولــي رقــم 15 علــى فتــرات التقري
تبــدأ فــي 1 ينايــر 2017 أو بعــد ذلــك التاريــخ كمــا يجــوز 

مســبق.   بشــكل  المعيــار  هــذا  تطبيــق 

ليــس مــن المتوقــع أن يكــون ألي مــن هــذه المعاييــر   
ــات  ــة تأثيــرًا هامــً علــى هــذه البيان الجديــدة والمعدل

للمجموعــة. الموحــدة  الماليــة 

عمليــات 	  فــي  حصــص  علــى  االســتحواذ  احتســاب 
مــن   11 رقــم  المعيــار  علــى  )التعديــات  مشــتركة 

الدوليــة( الماليــة  التقاريــر  معاييــر 
واإلطفــاء 	  لاســتهاك  المقبولــة  الطــرق  توضيــح 

)التعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 
رقــم 38( الدولــي  المحاســبي  والمعيــار 

والتعديــات  المعاييــر  بتقييــم  حليــً  اإلدارة  تقــوم   
كان  إذا  مــا  لتحديــد  أعــاه  المبينــة  والتفســيرات 
لهــا أي تأثيــر مــادي علــى البيانــات الماليــة الموحــدة 

بالمجموعــة.  الخاصــة 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
)تشكل جزءًا من البيانات المالية(

26
-

27

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٤

2013  2014   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية   
255.384  710.244  30 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

   
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية   

)1.213(  )5.005( شراء ممتلكات ومعدات  
5  87 المتحصات من بيع ممتلكات ومعدات  
-  2.954 المتحصات من تخفيض استثمار في شركة زميلة  

135.706  5.880 المتحصات من استبعاد استثمار في ائتاف مشترك  
)137(  )13.682( إضافات إلى استثمارات عقارية -  صافية من مستحقات المشاريع  

-  )588.559( الحركة في ودائع ألجل بفترة استحقاق أصلية تزيد على ثاثة أشهر  
5.669  4.540 إيرادات التمويل المقبوضة من الودائع  

140.030  )593.785( صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمارية  
   
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية   

124.586  - المتحصات من القروض بما في ذلك تحويل السحب على المكشوف  
)43.631(  )176.227( سداد القروض  
)26.405(  )28.765( تكاليف التمويل المدفوعة  
54.550  )204.992( صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التمويلية  

   
449.964  )88.533( )النقص(/ الزيادة في النقد وما يعادله  

50.840  527.825 النقد وما يعادله في بداية السنة   
22.649  - أرباح صرف العمات من النقد وما يعادله   
4.372  - صافي النقد المحول إلى شركة تابعة تم استبعادها  

527.825  439.292  12 النقد وما يعادله في نهاية السنة 

ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 26 إلى 57 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 

السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر



أنهــا  علــى  التجاريــة  الشــهرة  قيــاس  مبدئيــً  يتــم   
الزيــادة فــي إجمالــي الثمــن المحــول وقيمــة أي حصــة 
عليهــا  المســتحوذ  الشــركة  فــي  مســيطرة  غيــر 
والقيمــة العادلــة بتاريــخ االســتحواذ ألي حصــة ســابقة 
فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا علــى القيمــة العادلــة 
والممكــن  عليهــا  المســتحوذ  الموجــودات  لصافــي 
كان  حــال  وفــي  المحملــة.  والمطلوبــات  تحديدهــا 
الثمــن أقــل مــن القيمــة العادلــة لصافــي الموجــودات 
يتــم  عليهــا،  المســتحوذ  التابعــة  الشــركة  فــي 

الخســائر.  أو  األربــاح  فــي حســاب  بالفــرق  االعتــراف 
 

المعامالت المحذوفة عند التوحيد   )2(

واإليــرادات  واألرصــدة  المعامــات  كافــة  حــذف  يتــم   
والمصروفــات الناتجــة عــن المعامــات الداخليــة بيــن 
شــركات المجموعــة. كمــا يتــم حــذف األربــاح والخســائر 
شــركات  بيــن  الداخليــة  المعامــات  عــن  الناتجــة 
المجموعــة التــي تــم االعتــراف بهــا فــي الموجــودات. 
لقــد تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة باســتخدام 
سياســات محاســبية موحــدة لمعامــات مماثلــة. لقــد 
تــم تغييــر السياســات المحاســبية للشــركات التابعــة 
السياســات  مــع  توافقهــا  االقتضــاء لضمــان  حســب 

المجموعــة.  تطبقهــا  التــي 

الشركات الزميلة   )3(

الشــركات الزميلــة هــي كافــة الشــركات التــي تملــك   
ســيطرة،  وليــس  كبيــرًا  نفــوذًا  المجموعــة  فيهــا 
ويرافــق ذلــك بوجــه عــام االحتفــاظ بحصــة ملكيــة مــن 
إلــى 50% مــن حقــوق التصويــت. يتــم احتســاب   %20
باســتخدام  الزميلــة  الشــركات  فــي  االســتثمارات 
طريقــة حقــوق الملكيــة المحاســبية. وفقــً لطريقــة 
باالســتثمار  االعتــراف  مبدئيــً  يتــم  الملكيــة  حقــوق 
الدفتريــة  القيمــة  أو خفــض  زيــادة  وتتــم  بالتكلفــة، 
خســائر  أو  أربــاح  فــي  المســتثمر  بحصــة  لاعتــراف 
االســتحواذ.  تاريــخ  بعــد  فيهــا  المســتثمر  الشــركة 
الشــركات  فــي  المجموعــة  اســتثمارات  تشــتمل 
عنــد  المحــددة  التجاريــة  الشــهرة  علــى  الزميلــة 

االســتحواذ.   

أو  أربــاح  فــي  المجموعــة  بحصــة  االعتــراف  يتــم   
أو  األربــاح  بيــان  ضمــن  االســتحواذ  بعــد  مــا  خســائر 
الخســائر الموحــد، أمــا حصتهــا فــي حــركات مــا بعــد 
االســتحواذ المدرجــة ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى 
فيتــم االعتــراف بهــا ضمــن اإليــرادات الشــاملة األخــرى 
الدفتريــة  القيمــة  فــي  مكافــئ  تعديــل  إجــراء  مــع 
فــي  المجموعــة  حصــة  تســاوي  عندمــا  لاســتثمار. 
الشــركة  فــي  حصتهــا  الزميلــة  الشــركة  خســائر 
الزميلــة أو تتجاوزهــا، بمــا فــي ذلــك أي ذمــم مدينــة 
باالعتــراف  المجموعــة  تقــوم  ال  مؤمنــة،  غيــر  أخــرى 
بخســائر إضافيــة مــا لــم تكــن قــد تكبــدت التزامــات 
قانونيــة أو إنشــائية أو قامــت بســداد دفعــات باإلنابــة 

الزميلــة.  الشــركة  عــن 

مــدى  بتقييــم  تقريــر  بتاريــخ كل  المجموعــة  تقــوم   
فــي  االســتثمارات  أن  علــى  موضوعــي  دليــل  توفــر 
فــي  لانخفــاض  تعرضــت  قــد  الزميلــة  الشــركات 
القيمــة. وعنــد توفــر هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة 
بيــن  الفــرق  أنــه  علــى  القيمــة  انخفــاض  باحتســاب 
القيمــة الممكــن اســتردادها مــن الشــركة الزميلــة 
باالعتــراف  المجموعــة  وتقــوم  الدفتريــة  والقيمــة 
الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  ضمــن  القيمــة  بانخفــاض 

الموحــد. 

مــن  الناتجــة  والخســائر  األربــاح  احتســاب  يتــم   
الزميلــة  وشــركاتها  المجموعــة  بيــن  المعامــات 
الماليــة الموحــدة للمجموعــة بمقــدار  البيانــات  فــي 
حصــص المســتثمر غيــر المتصلــة بهــذه المعامــات 
غيــر  الخســائر  حــذف  يتــم  الزميلــة.  الشــركات  فــي 
موضوعيــً  دليــًا  المعاملــة  توفــر  لــم  مــا  المحققــة 
علــى االنخفــاض فــي قيمــة األصــل المحــول. لقــد تــم 
الزميلــة  للشــركات  المحاســبية  السياســات  تغييــر 
حســبما اقتضــت الحاجــة للتأكــد مــن توافقهــا مــع 

المجموعــة. قبــل  مــن  المتبعــة  السياســات 

االئتالفات المشتركة   )4(

تقــوم المجموعــة باحتســاب حصصهــا فــي المنشــآت   
حقــوق  طريقــة  باســتخدام  للســيطرة  الخاضعــة 
الملكيــة المحاســبية. وبموجــب هــذه الطريقــة، يتــم 
وتعديلــه  بالتكلفــة  باالســتثمار  االعتــراف  مبدئيــً 
المجموعــة  حصــة  احتســاب  أجــل  مــن  ذلــك  بعــد 
فــي األربــاح أو الخســائر والتغيــرات بعــد االســتحواذ 
تســاوي  عندمــا  األخــرى.  الشــاملة  اإليــرادات  ضمــن 
المشــترك  االئتــاف  خســائر  فــي  المجموعــة  حصــة 
ال  تتجاوزهــا،  أو  المشــترك  االئتــاف  فــي  حصتهــا 
ــم  ــا ل ــة م ــراف بخســائر إضافي تقــوم المجموعــة باالعت
تكــن قــد تكبــدت التزامــات أو قامــت بســداد دفعــات 

المشــترك. االئتــاف  عــن  باإلنابــة 

مــدى  بتقييــم  تقريــر  بتاريــخ كل  المجموعــة  تقــوم   
فــي  االســتثمارات  أن  علــى  موضوعــي  دليــل  توفــر 
االئتافــات المشــتركة قــد تعرضــت لانخفــاض فــي 
القيمــة. وعنــد توفــر هــذا الدليــل، تقــوم المجموعــة 
باحتســاب االنخفــاض علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة 
الممكــن اســتردادها مــن االئتــاف المشــترك وقيمتــه 
بانخفــاض  باالعتــراف  المجموعــة  وتقــوم  الدفتريــة 

الموحــد.  الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  فــي  القيمــة 

يتــم احتســاب األربــاح والخســائر عــن المعامــات بيــن   
المجموعــة وائتافهــا المشــترك فــي البيانــات الماليــة 
الموحــدة للمجموعــة بمقــدار حصــة المســتثمر غيــر 
المتصلــة بهــذه المعامــات فــي االئتــاف المشــترك. 
توفــر  لــم  مــا  المحققــة  غيــر  الخســائر  حــذف  يتــم 
فــي  االنخفــاض  علــى  موضوعيــً  دليــًا  المعاملــة 
قيمــة األصــل المحــول. لقــد تــم تغييــر السياســات 
المحاســبية لائتافــات المشــتركة حســبما اقتضــت 
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٢ . ١ . ١   استبعاد شركة تابعة

الشــركة  إدارة  مجلــس  قــرر   ،2012 ديســمبر   26 فــي   
بالكامــل للشــركة  تابعــة مملوكــة  تصفيــة شــركة 
المحــدودة  الهندســية  أوميغــا  »شــركة  وهــي 
)أوميغــا(. وبالتالــي، قامــت دائــرة التنميــة االقتصاديــة 
تصفيــة  شــهادة  بإصــدار   2013 أغســطس   29 فــي 
علــى  الفعليــة  الســيطرة  عــن  الشــركة  وتوقفــت 

أوميغــا. شــركة 

أساس التوحيد   ٢ . ٢

الشركات التابعة   )1(

تخضــع  التــي  المنشــآت  هــي  التابعــة  الشــركات   
علــى  المجموعــة  تســيطر  المجموعــة.  لســيطرة 
منشــأة مــا عندمــا تتعــرض إلــى، أو يكــون لهــا حقــوق 
فــي الحصــول علــى، عائــدات متغيــرة نتيجــة ارتباطها 
مــع المنشــأة. يتــم توحيــد الشــركات التابعــة بالكامل 
اعتبــارًا مــن تاريــخ تحــول الســيطرة إلــى المجموعــة 
انتهــاء  تاريــخ  مــن  اعتبــارًا  التوحيــد  إلغــاء  ويتــم 

الســيطرة.

تســتخدم المجموعــة طريقــة االســتحواذ الحتســاب   
مقابــل  المحــول  الثمــن  يمثــل  األعمــال.  دمــج 
العادلــة  القيمــة  تابعــة  شــركة  علــى  االســتحواذ 
للموجــودات التــي تــم تحويلهــا والمطلوبــات التــي 
المســتحوذ  للشــركة  الســابقين  الُمـــاَّك  تكبدهــا 

ــرة المنتهيــة فــي 29  ــج الفت ــرادات ونتائ فيمــا يلــي إي  
أغســطس 2013 وصافــي موجــودات شــركة أوميغــا 

التاريــخ: ذلــك  فــي 

عــن  الصــادرة  الملكيــة  حقــوق  وحصــص  عليهــا 
ــة  المجموعــة. يتضمــن الثمــن المحــول القيمــة العادل
ألي أصــل أو التــزام ناتــج عــن أي ترتيــب طــارئ. يتــم 
عليهــا  المســتحوذ  الموجــودات  قيــاس  مبدئيــً 
الطارئــة  وااللتزامــات  المطلوبــات  وكذلــك  المحــددة 
المحملــة عــن اندمــاج األعمــال بقيمهــا العادلــة بتاريــخ 
االســتحواذ. لقــد تــم تغييــر السياســات المحاســبية 
للشــركات التابعــة حســب االقتضــاء لضمــان توافقهــا 

المجموعــة.  تطبقهــا  التــي  السياســات  مــع 

تقــوم المجموعــة باالعتــراف بالحصــة غيــر المســيطرة   
فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا علــى أســاس كل 
اســتحواذ علــى حــدة ويكــون ذلــك إما بالقيمــة العادلة 
المســيطرة  غيــر  الحصــص  مــن  متناســب  بجــزء  أو 
للمبالــغ المعتــرف بهــا لصافــي الموجــودات الممكــن 

تحديدهــا فــي الشــركة المســتحوذ عليهــا. 

29 اغسطس 2013  
ألف درهم  

)غير مدققة(  
 

15.536 إجمالي الموجودات 
132.957 إجمالي المطلوبات  
117.421 صافي المطلوبات  

)10.000( استثمار في شركة أوميغا قامت الشركة بخفض قيمته 
)79.742( ذمم مدينة من شركة أوميغا قامت الشركة بخفض قيمتها، صافية من المخصصات 

27.679 صافي األرباح من االستبعاد 

للفترة المنتهية في  
29 اغسطس 2013  

ألف درهم  
)غير مدققة(  

4.004 اإليرادات 
- خسارة الفترة  



السنوات  نوع الموجودات    
20 مباِن    
4 التحسينات على العقار المستأجر    

   5 – 4 أثاث وتجهيزات    
4 معدات مكتبية    
4 مركبات    

 
اإلنتاجيــة  واألعمــار  المتبقيــة  القيــم  مراجعــة  تتــم   
ذلــك  يكــون  عندمــا  تعديلهــا  ويتــم  للموجــودات 
تكــون  عندمــا  تقريــر.  فتــرة  نهايــة كل  فــي  مائمــً 
القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر مــن قيمتــه المقــدرة 
القابلــة لاســترداد، يتــم تخفيــض القيمــة الدفتريــة 

لاســترداد.  القابلــة  القيمــة  إلــى  مباشــرة 

يتــم تحديــد األربــاح والخســائر الناتجــة مــن االســتبعاد   
الدفتريــة  القيمــة  مــع  العوائــد  مقارنــة  خــال  مــن 
»اإليــرادات  بنــد  ضمــن  بهــا  االعتــراف  ويتــم  لألصــل، 
أو المصروفــات األخــرى« فــي بيــان األربــاح أو الخســائر 

الموحــد. 

يتــم بيــان األعمــال الرأســمالية قيــد اإلنجــاز بالتكلفــة   
تطويرهــا  يجــري  التــي  العقــارات  وتتضمــن 
الســتخدامها فــي المســتقبل. وعنــد االنتهــاء منهــا، 
إلــى  اإلنجــاز  قيــد  الرأســمالية  األعمــال  تحويــل  يتــم 
الفئــة المائمــة لهــا ويتــم اســتهاكها وفقــً لسياســة 

لمجموعــة. ا

العقارات االستثمارية  ٢ . ٦

)1( االعتراف  

تمتلكهــا  التــي  والمبانــي  األراضــي  تصنيــف  يتــم   
منهــا  إيجاريــة  إيــرادات  تحقيــق  بغــرض  المجموعــة 
كعقــارات  الســببين  لــكا  أو  المــال  رأس  لزيــادة  أو 
أو  تشــيدها  يتــم  التــي  العقــارات  إن  اســتثمارية. 
تطويرهــا بغــرض االســتخدام المســتقبلي كعقــارات 
اســتثمارية. كعقــارات  أيضًــ  تصنيفهــا  يتــم  اســتثمارية 

)2( القياس  

يتــم مبدئيــً قيــاس العقــارات االســتثمارية بالتكلفــة   
الصلــة.  ذات  المعاملــة  تكاليــف  ذلــك  فــي  بمــا 
العقــارات  احتســاب  يتــم  المبدئــي  لاعتــراف  الحقــً 
العادلــة  القيمــة  نمــوذج  باســتخدام  االســتثمارية 
وفقــً للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 40 »العقــارات 
االســتثمارية«. يتــم االعتــراف بــأي أربــاح أو خســائر ناتجــة 
أو  األربــاح  ضمــن  العادلــة  القيمــة  فــي  التغيــر  مــن 

الخســائر. 

اســتثماري  عقــار  بتطويــر  المجموعــة  تقــوم  عندمــا   
قائــم لكــي يتــم اســتخدامه فــي المســتقبل كعقــار 
اســتثماري يســتمر تصنيــف العقــار كعقــار اســتثماري 
ويتــم قياســه وفقــً لنمــوذج القيمــة العادلــة وال يتــم 
إعــادة تصنيفــه كعقــار للتطويــر خــال فتــرة التطويــر 

الخاصــة بــه.

)1( التحويل من عقارات محتفظ بها للبيع   
إلى عقارات استثمارية

يتــم تحويــل بعــض العقــارات المحتفــظ بهــا للبيــع   
الهــدف  يكــون  عندمــا  االســتثمارية  العقــارات  إلــى 
رأس  لزيــادة  أو  إيجاريــة  إيــرادات  تحقيــق  هــو  منهــا 
العقــارات  تحويــل  يتــم  الســببين.  لــكا  أو  المــال 
المحتفــظ بهــا للبيــع إلــى فئــة العقــارات االســتثمارية 
ــة فــي تاريــخ التحويــل ويتــم االعتــراف  بالقيمــة العادل
باألربــاح الناتجــة مــن التحويــل ضمــن بيــان األربــاح أو 
الخســائر. الحقــً للقيــاس المبدئــي يتــم تقييــم هــذه 
العقــارات بالقيمــة العادلــة وفقــً لسياســة القيــاس 
الخاصــة بالعقــارات االســتثمارية. يتــم االعتــراف باألربــاح 
أو  األربــاح  بيــان  القيــاس ضمــن  إعــادة  عــن  الناتجــة 

بالعقــار. الخــاص  الموحــد  الخســائر 

)2( التحويل من عقارات استثمارية إلى عقار   
مشغول من قبل المالك

مــن  االســتثماري مشــغول  العقــار  فــي حــال أصبــح   
قبــل المالــك، تتــم إعــادة تصنيفــه علــى أنــه ممتلكات 
ومنشــآت ومعــدات وتصبــح قيمتــه العادلــة بتاريــخ 
الحقــة.  ُمـــحاسبية  ألغــراض  تكلفتــه  التصنيــف  إعــادة 

)3( بيع العقارات االستثمارية  

يتــم بيــع بعــض العقــارات االســتثمارية فــي ســياق   
وال  أربــاح  بــأي  االعتــراف  يتــم  ال  االعتياديــة.  األعمــال 
العقــارات  ببيــع  الخاصــة  المباشــرة  بالتكاليــف 
خســائر  أو  أربــاح  بــأي  االعتــراف  يتــم  االســتثمارية. 
االســتثمارية  العقــارات  بيــع  أو  اســتبعاد  مــن  ناتجــة 
)والتــي يتــم احتســابها علــى أنهــا الفــرق بيــن صافــي 
المتحصــات مــن االســتبعاد وبيــن القيمــة الدفتريــة( 

الموحــد. الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  ضمــن 

انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  ٢ . ٧

ــر بمراجعــة القيــم  ــخ كل تقري تقــوم المجموعــة بتاري  
بهــا،  الخاصــة  الماليــة  غيــر  للموجــودات  الدفتريــة 
إذا  ممــا  للتحقــق  االســتثمارية،  العقــارات  باســتثناء 
كان هنــاك أي مؤشــر علــى انخفــاض القيمــة. فــي حــال 
ــر قيمــة األصــل  وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقدي

لاســترداد.  القابلــة 

تتمثــل الوحــدة المنتجــة للنقــد فــي أصغــر مجموعــة   
للموجــودات التــي تنتــج تدفقــات نقديــة بحيــث تكون 
مســتقلة إلــى أبعــد الحــدود عــن الموجــودات األخــرى 
أو مجموعــات الموجــودات. ألغــراض اختبــار انخفــاض 
أصغــر  فــي  معــً  الموجــودات  تجميــع  يتــم  القيمــة، 
مجموعــة للموجــودات التــي تنتــج تدفقــات نقديــة مــن 
إلــى  تكــون مســتقلة  بحيــث  المســتمر  االســتخدام 
أبعــد الحــدود عــن التدفقــات النقديــة الداخلــة الخاصــة 

بالموجــودات األخــرى أو الوحــدات المنتجــة للنقــد.
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السياســات  مــع  توافقهــا  مــن  للتأكــد  الضــرورة 
المجموعــة. قبــل  مــن  المتبعــة 

التقارير حول القطاعات    ٢ . ٣

التشــغيلية  القطاعــات  حــول  التقاريــر  إعــداد  يتــم   
يتــم  التــي  الداخليــة  التقاريــر  بطريقــة تتوافــق مــع 
اتخــاذ  عــن  الرئيســي  المســؤول  إلــى  تقديمهــا 
الرئيســي  المســؤول  إن  التشــغيلية.  القــرارات 
يتولــى  الــذي  التشــغيلية  القــرارات  اتخــاذ  عــن 
القطاعــات  أداء  وتقييــم  المــوارد  تخصيــص  مهمــة 
التشــغيلية هــو مجلــس اإلدارة الــذي يقــوم باتخــاذ 

االســتراتيجية.     القــرارات 

تحويل العمالت األجنبية   ٢ . ٤

العملة الرسمية وعملة عرض البيانات   )1(  
المالية

يتــم قيــاس البنــود المدرجــة فــي البيانــات الماليــة   
باســتخدام  المجموعــة  شــركات  مــن  شــركة  لــكل 
تعمــل  التــي  الرئيســية  االقتصاديــة  البيئــة  عملــة 
الشــركة ضمنهــا )»العملــة الرســمية«(. يتــم عــرض 
البيانــات الماليــة الموحــدة بدرهــم اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة )»الدرهــم اإلماراتــي«( وهــو العملــة الرســمية 
للمجموعــة. الماليــة  البيانــات  عــرض  وعملــة  للشــركة 

المعامالت واألرصدة  )2(  

إلــى  األجنبيــة  بالعمــات  المعامــات  تحويــل  يتــم   
العملــة الرســمية باســتخدام أســعار الصــرف الســائدة 
إعــادة قيــاس  التقييــم عنــد  أو  المعامــات  بتواريــخ 
البنــود. يتــم االعتــراف بأربــاح وخســائر صــرف العمــات 
األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية هــذه المعامــات وعــن 
تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة بالعمــات 
األجنبيــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي نهايــة الســنة 

فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 

األجنبيــة  العمــات  أربــاح وخســائر صــرف  بيــان  يتــم   
المتعلقــة بالقــروض والنقــد ومــا يعادلــه فــي بيــان 
أو  »إيــرادات  بنــد  الموحــد ضمــن  أو الخســائر  األربــاح 
تكاليــف تمويــل«. يتــم عــرض كافــة أربــاح وخســائر 
صــرف العمــات األجنبيــة األخــرى فــي بيــان األربــاح أو 
ــرادات أو مصروفــات  الخســائر الموحــد ضمــن بنــد »إي

األخــرى«.  التشــغيل 

شركات المجموعة   )5(

يتــم تحويــل النتائــج والمركــز المالــي لجميــع شــركات   
اقتصــاٍد  مــن  عملتهــا  تعانــي  ال  )التــي  المجموعــة 
عــن  الرســمية  عملتهــا  تختلــف  والتــي  متضخــم( 
التالــي:  النحــو  علــى  العــرض  عملــة  إلــى  العــرض  عملــة 
يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات لــكل بيــان   )1(

مركــز مالــي معــروض بســعر الصــرف عنــد اإلغــاق 
بتاريــخ بيــان المركــز المالــي؛ 

 
يتــم تحويــل اإليــرادات والمصروفــات لــكل بيــان   )2(

الصــرف؛  أســعار  بمتوســط  خســائر  أو  أربــاح 
 

عــن  الناتجــة  الفــروق  بكافــة  االعتــراف  ويتــم   )3(
الملكيــة.  حقــوق  مــن  منفصــل  كعنصــر  الصــرف 

العمــات  فــروق صــرف  تحويــل  يتــم  التوحيــد،  عنــد   
الناتجــة مــن تحويــل صافــي االســتثمار فــي العمليــات 

الملكيــة.  حقــوق  إلــى  والقــروض  األجنبيــة 

عنــد اســتبعاد عمليــة أجنبيــة يتــم إعــادة تصنيــف   
كافــة فــروق الصــرف المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة 
فيمــا يتعلــق بتلــك العمليــة المنســوبة إلــى إجمالــي 

الخســائر. أو  األربــاح  إلــى  الشــركة  أســهم 

فــي حــال إجــراء اســتبعاد جزئــي ال يــؤدي إلــى فقــدان   
التــي  التابعــة  الشــركة  المجموعــة للســيطرة علــى 
تشــمل عمليــات أجنبيــة، فــإن الحصــة النســبية فــي 
فروقــات أســعار الصــرف المتراكمــة يتــم إعادتهــا إلــى 
الحصــص غيــر المســيطرة وال يتــم االعتــراف بهــا فــي 

األربــاح أو الخســائر.

الممتلكات والمعدات   ٢ . ٥

يتــم بيــان الممتلــكات والمعــدات بالتكلفــة التاريخيــة   
ناقصــً االســتهاك المتراكــم. إن تكلفــة الممتلــكات 
والمعــدات تتكــون مــن تكلفــة الشــراء مضافــً إليهــا 
يتــم  باالســتحواذ.  الخاصــة  العرضيــة  المصروفــات 
إدراج التكاليــف الاحقــة فــي القيمــة الدفتريــة لألصــل 
حســبما  منفصــل،  كأصــل  بهــا  االعتــراف  يتــم  أو 
يكــون مائمــً، فقــط عندمــا يكــون مــن المحتمــل أن 
تتدفــق إلــى المجموعــة فوائــد اقتصاديــة مســتقبلية 
تكلفــة  قيــاس  باإلمــكان  ويكــون  بالبنــد  مرتبطــة 

بموثوقيــة.  البنــد 

التصليــح  عمليــات  مصروفــات  كافــة  تحميــل  يتــم   
الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  علــى  األخــرى  والصيانــة 
الموحــد خــال الفتــرة الماليــة التــي يتــم تكبــد هــذه 

فيهــا. المصروفــات 

ال يتــم احتســاب اســتهاك علــى األرض. يتــم حســاب   
باســتخدام  األخــرى  الموجــودات  علــى  االســتهاك 
تــم  التــي  بالمعــدالت  الثابــت  القســط  طريقــة 
احتســابها لتخفيــض تكلفــة الموجــودات إلــى قيمهــا 
اإلنتاجيــة  أعمارهــا  مــدى  علــى  المقــدرة  المتبقيــة 

التالــي: النحــو  علــى  المقــدرة 



فــي حــال نقــص مبلــغ خســائر انخفاض القيمــة، في أي   
فتــٍرة الحقــة، وكان باإلمــكان ربــط النقــص بموضوعيــة 
القيمــة  بحــدث وقــع بعــد االعتــراف باالنخفــاض فــي 
فإنــه  للمديــن(،  االئتمانــي  التصنيــف  )مثــل تحســن 
القيمــة  انخفــاض  خســائر  بعكــس  االعتــراف  يتــم 
المعتــرف بهــا مســبقً، فــي بيــان األربــاح أو الخســائر 

الموحــد. 

موجودات مصنفة على أنها متاحة للبيع   )2(

المصنفــة  الملكيــة  حقــوق  بســندات  يتعلــق  فيمــا   
أو  الكبيــر  التراجــع  فــإن  للبيــع،  متاحــة  أنهــا  علــى 
الماليــة  لــألوراق  العادلــة  القيمــة  فــي  األجــل  طويــل 
علــى  دليــل  بمثابــة  يعتبــر  تكلفتهــا  مــن  ألقــل 
تعرضهــا النخفــاض القيمــة. وعنــد توفــر هــذا الدليــل 
بالنســبة للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع، فإنــه 
يتــم حــذف الخســائر المتراكمــة التــي يتــم قياســها 
والقيمــة  االســتحواذ  تكلفــة  بيــن  الفــرق  بوصفهــا 
العادلــة الحاليــة ناقصــً خســائر انخفــاض القيمــة مــن 
ذلــك األصــل والمعتــرف بهــا ســابقً ضمــن بيــان األربــاح 
ويتــم  الملكيــة  حقــوق  مــن  الموحــد،  الخســائر  أو 
االعتــراف بهــا ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. 
فيمــا يتعلــق بــأدوات حقــوق الملكيــة فــإن خســائر 
انخفــاض القيمــة الُمعتــرف بهــا ضمــن بيــان األربــاح أو 
الخســائر الموحــد ال يتــم عكســها فــي بيــان األربــاح أو 

الموحــد.  الخســائر 

لغــرض  بهــا  المحتفــظ  العقــارات   ٢ . ١٠ 
التطـويـر والبيــع 

يتــم تصنيــف األراضــي والمبانــي التــي تــم تحديدهــا   
علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع، بمــا فــي ذلــك المبانــي 
قيــد اإلنشــاء، علــى أنهــا محتفــظ بهــا للبيــع ويتــم 
بيانهــا بالتكلفــة أو صافــي القيمــة المتبقيــة المقدرة، 
أيهمــا أقــل. تتألــف تكلفــة األعمــال قيــد اإلنجــاز مــن 
تكاليــف اإلنشــاءات وغيرهــا مــن التكاليــف المباشــرة 
فــي  المتبقيــة  القيمــة  صافــي  يتمثــل  الصلــة.  ذات 
المقــدر فــي ســياق األعمــال االعتياديــة  البيــع  ســعر 

ناقصــً تكلفــة اإلنجــاز ومصروفــات البيــع. 

ذمم مدينة تجارية وأخرى   ٢ . ١١

المبالــغ  فــي  التجاريــة  المدينــة  الذمــم  تتمثــل   
المســتحقة مــن العمــاء مقابــل العقــارات الُمباعــة أو 
االعتياديــة.  األعمــال  ســياق  فــي  الُمقدمــة  الخدمــات 
فــي  المبالــغ  تلــك  تحصيــل  المتوقــع  مــن  كان  وإذا 
غضــون عــاٍم أو أقــل )أو فــي دورة التشــغيل العاديــة 
للشــركة إذا كانــت أطــول(، يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا 
ــك، يتــم  ــم يكــن األمــر كذل ــة. وإن ل موجــودات متداول

متداولــة.  غيــر  كموجــودات  بيانهــا 

التجاريــة  المدينــة  بالذمــم  االعتــراف  مبدئيــً  يتــم   
بالتكلفــة  الحقــً  قياســها  ويتــم  العادلــة  بالقيمــة 
المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة ناقصــً 

القيمــة.  انخفــاض  مخصــص 

يتــم رصــد مخصــص النخفــاض قيمــة الذمــم المدينــة   
أن  علــى  موضوعــي  دليــل  ينشــأ  عندمــا  التجاريــة 
كافــة  تحصيــل  علــى  قــادرة  تكــون  لــن  المجموعــة 
ــة للذمــم  ــغ المســتحقة وفقــً للشــروط األصلي المبال
المدينــة. تتمثــل قيمــة المخصــص فــي الفــرق بيــن 
القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات 
النقديــة المســتقبلية المقــدرة مخصومــة باســتخدام 

معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي. 

خــال  مــن  لألصــل  الدفتريــة  القيمــة  خفــض  يتــم   
اســتخدام حســاب المخصــص، ويتــم احتســاب مبلــغ 
الخســارة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد. فــي 
لاســترداد  قابلــة  غيــر  المدينــة  الذمــم  حــال كانــت 
مقابــل  المخصــص  حســاب  مقابــل  شــطبها  يتــم 
الاحــق  االســترداد  إن  التجاريــة.  المدينــة  الذمــم 
للمبالــغ المشــطوبة مســبقً يتــم إدراجــه فــي بيــان 

الموحــد.  الخســائر  أو  األربــاح 

النقد وما يعادله   ٢ . ١٢

يشــمل النقــد ومــا يعادلــه علــى النقــد فــي الصنــدوق   
والودائــع تحــت الطلــب لــدى المصــارف وغيرهــا مــن 
الســيولة  ذات  األجــل  قصيــرة  األخــرى  االســتثمارات 
العاليــة ذات فتــرات اســتحقاق تصــل إلــى ثاثــة أشــهٍر 
علــى  المصرفيــة  الســحوبات  مــن  صافيــة  أقــل  أو 
المكشــوف. لقــد تــم إظهــار الســحوبات المصرفيــة 
علــى المكشــوف فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد 

القــروض فــي بنــد المطلوبــات المتداولــة.  ضمــن 

امتيازات الموظفين   ٢ . ١٣

تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن مــن غيــر   )1(
مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

يرتكــز مخصــص تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن   
تــم  لــو  قــد ينشــأ فيمــا  الــذي  االلتــزام  أســاس  علــى 
إنهــاء خدمــات كافــة موظفــي المجموعــة فــي تاريــخ 
التقريــر ويتــم احتســاب هــذا المخصــص وفقــً ألحــكام 
العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  االتحــادي  العمــل  قانــون 
المطبقــة  الصلــة  ذات  المحليــة  وللقوانيــن  المتحــدة 
األخــرى. تعتبــر  األقطــار  فــي  التابعــة  الشــركات  علــى 
اإلدارة أن هــذا المخصــص يمثــل التــزام طويــل األجــل 
األجــل.  طويلــة  كمطلوبــات  تصنيفــه  تــم  وبالتالــي 

االجتماعيــة  والتأمينــات  المعاشــات  خطــة   )2(
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  لــدى 

إن المجموعــة عضــو فــي برنامــج المعاشــات المطبــق   
للمعاشــات  العامــة  االتحاديــة  الهيئــة  قبــل  مــن 
والتأمينــات االجتماعيــة. حيــث يتــم أداء المســاهمات 
الخاصــة بالموظفيــن مــن مواطنــي اإلمــارات العربيــة 
أو  األربــاح  بيــان  ضمــن  احتســابها  ويتــم  المتحــدة 
االتحــادي  القانــون  ألحــكام  وفقــً  الموحــد،  الخســائر 
المعاشــات  بقانــون  المتعلــق   1999 لســنة   7 رقــم 

االجتماعيــة. والتأمينــات 
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تتمثــل القيمــة القابلــة لاســترداد ألصــل مــا أو الوحدة   
المنتجــة للنقــد بالقيمــة مــن اإلســتخدام أو القيمــة 
العادلــة، ناقصــً تكاليــف البيــع أيهمــا أكبــر. ترتكــز 
النقديــة  التدفقــات  علــى  االســتخدام  مــن  القيمــة 
إلــى  تخفيضهــا  تــم  التــي  المقــدرة  المســتقبلية 
ــا قبــل  ــة باســتخدام معــدل خصــم م قيمتهــا الحالي
الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة 
ــك الوقــت والمخاطــر المتعلقــة  لقيمــة المــال فــي ذل

بذلــك األصــل أو بالوحــدة المنتجــة للنقــد. 

هــذا ويتــم االعتــراف بخســائر انخفــاض القيمــة عندمــا   
ــه المنتجــة  ــة ألصــل مــا أو وحدت ــد القيمــة الدفتري تزي
للنقــد عــن قيمتــه القابلــة لاســترداد. ويتــم االعتــراف 
بيــان  إن وجــدت، ضمــن  القيمــة،  انخفــاض  بخســائر 

الموحــد. أو الخســائر  االربــاح 

الموجودات المالية   ٢ . ٨

التصنيف    ٢ . ٨ . ١

تصنــف المجموعــة موجوداتهــا الماليــة ضمــن الفئــات   
المبينــة أدنــاه. يســتند التصنيــف إلــى الغــرض الــذي 
تــم اقتنــاء الموجــودات الماليــة مــن أجله. تحــدد اإلدارة 
تصنيــف موجوداتهــا الماليــة عنــد االعتــراف المبدئــي. 

قروض وذمم مدينة  )1(

إن القــروض والذمــم المدينــة هــي موجــودات ماليــة   
غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد 
وغيــر مدرجــة فــي ســوق نشــطة، ويتــم إدراجهــا تحــت 
بنــد الموجــودات المتداولــة، باســتثناء تلــك التــي لهــا 
فتــرات اســتحقاق تزيــد عــن 12 عشــر شــهرًا بعــد تاريــخ 
بيــان المركــز المالــي، فيتــم تصنيفهــا كموجــودات 
غيــر متداولــة. يتــم إدراج القــروض والذمــم المدينــة 
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل العائــد 
المدينــة  والذمــم  القــروض  يتــم تصنيــف  الفعلــي. 
كذمــم مدينــة تجاريــة وأخــرى ومبالــغ مســتحقة مــن 
أطــراف ذات عاقــة ونقــد ومــا فــي حكمــه )اإليضاحــات 

ــي الموحــد.  10 11 12( فــي بيــان المركــز المال

موجودات مالية متاحة للبيع  )2(

أدوات  هــي  للبيــع  المتاحــة  الماليــة  الموجــودات  إن   
غيــر مشــتقة تكــون مصنفــة فــي هــذه الفئــة أو غيــر 
الماليــة.  للموجــودات  األخــرى  الفئــات  فــي  مصنفــة 
للبيــع  المتاحــة  الماليــة  الموجــودات  إدراج  يتــم 
ــة مــا لــم يحــن أجــل  ضمــن الموجــودات غيــر المتداول
االســتثمار أو تعتــزم اإلدارة بيعــه خــال 12 شــهرًا مــن 

التقريــر.  فتــرة  نهايــة 

االعتراف والقياس   ٢ . ٨ . ٢

يتــم احتســاب كافــة مشــتريات ومبيعــات الموجودات   
الماليــة بتاريــخ المعاملــة، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم 
قيــاس  يتــم  األصــل.  بيــع  أو  بشــراء  الشــركة  فيــه 

االســتثمارات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة زائــدًا تكاليــف 
المعاملــة لكافــة الموجــودات الماليــة غيــر المدرجــة 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. والحقــً 
يتــم إدراج كافــة الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع 
بالقيمــة العادلــة. يتــم إيقــاف االعتــراف بالموجــودات 
الماليــة عنــد انقضــاء الحقــوق فــي قبــض التدفقــات 
تقــوم  عندمــا  أو  الماليــة  الموجــودات  مــن  النقديــة 
المجموعــة بتحويــل كافــة مخاطــر وامتيــازات الملكيــة 

بصــورة فعليــة. 

العادلــة  القيمــة  فــي  بالتغيــرات  االعتــراف  يتــم   
للموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ضمــن اإليــرادات 
األربــاح  بتوزيعــات  االعتــراف  ويتــم  األخــرى،  الشــاملة 
مــن الموجــودات الماليــة المتاحــة للبيــع ضمــن بيــان 
األربــاح أو الخســائر الموحــد كجــزٍء مــن اإليــرادات األخــرى 
الدفعــات.   قبــض  فــي  المجموعــة  حــق  يثبــت  عندمــا 

انخفاض قيمة الموجودات المالية   ٢ . ٩

موجودات مدرجة بالتكلفة الُمـطفأة   )1(

تقريــرًا  فتــرة  كل  بنهايــة  عنــد  المجموعــة  تقــدم   
بتقييــم مــدى توفــر دليــٍل موضوعــي علــى أن األصــل 
المالــي أو مجموعــة الموجــودات الماليــة قــد تعرضــت 

القيمــة.  فــي  النخفــاض 

يعتبــر األصــل المالــي أو مجموعــة الموجــودات الماليــة   
تكبــد  ويتــم  القيمــة  فــي  النخفــاض  تعرضــت  قــد 
خســائر انخفــاض القيمــة فقــط إذا كان هنــاك دليــل 
موضوعــي علــى وقــوع االنخفــاض فــي القيمــة نتيجــة 
لوقــوع حــدٍث أو أكثــر بعــد االعتــراف المبدئــي باألصــل 
تلــك  )أو  الحــدث  لذلــك  ويكــون  خســارة«(  )»حــدث 
األحــداث( أثــر علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية 
الموجــودات  مجموعــة  أو  المالــي  لألصــل  المقــدرة 
تقديــره بصــورة موثوقــة.  الممكــن  مــن  الماليــة ويكــون 

قــد يتضمــن الدليــل علــى انخفــاض القيمــة مؤشــرات   
مــن  مجموعــة  أو  المدينيــن  تعــرض  علــى  تــدل 
المدينيــن لصعوبــات ماليــة كبيــرة أو العجــز أو التأخــر 
فــي ســداد الفوائــد أو المبالــغ األصليــة أو التعــرض 
ــات  ــر بيان ــة وعنــد توف ــة مالي لإلفــاس أو إعــادة هيكل
يمكــن ماحظتهــا تشــير إلــى وجــود انخفــاض قابــل 
مثــل  المقــدرة  النقديــة  التدفقــات  فــي  للقيــاس 
االقتصاديــة  الظــروف  أو  المتأخــرات  فــي  التغيــرات 

الســداد.  عــن  التأخــر  بحــاالت  المرتبطــة 

يتــم  المدينــة،  والذمــم  القــروض  لفئــة  بالنســبة   
قيــاس مبلــغ الخســارة علــى أنــه الفــرق بيــن القيمــة 
الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة المقــدرة للتدفقــات 
النقديــة )باســتثناء الخســائر االئتمانيــة المســتقبلية 
غيــر المتكبــدة( مخصومــة باســتخدام طريقــة معــدل 
الفائــدة الفعلــي. يتــم خفــض القيمــة الدفتريــة لألصل 
ويتــم االعتــراف بمبلــغ الخســارة فــي بيــان األربــاح أو 

الموحــد.  الخســائر 



الفعلــي  والتســليم  اإلنشــاءات  مــن  االنتهــاء  بعــد 
للعقــار. ومــع ذلــك، وفــي حــاالٍت معينــة، قــد يتــم منــح 
المشــتري حــق االنتفــاع قبــل اســتام ســند الملكيــة 
القانونــي، وبالتالــي يتــم تحويــل مخاطــر وامتيــازات 
الملكيــة فــي تلــك المرحلــة. فــي مثــل هــذه الحــاالت، 
إضافيــة  أعمــال  المجموعــة  لــدى  يكــون  أال  شــريطة 
العقــار،  ببيــع  يتعلــق  فيمــا  إنجازهــا  يتعيــن  كبيــرة 
االنتفــاع  باإليــرادات عنــد تحويــل حــق  االعتــراف  يتــم 

المشــتري.  إلــى 

إيرادات من مصادرة العقارات    )2(

يتــم االعتــراف بإيــرادات مصــادرة العقــارات فــي بيــان   
يلتــزم  لــم  حــال  فــي  الموحــد  الخســائر  أو  األربــاح 
العميــل بشــروط الســداد التعاقديــة وذلــك بالنســبة 
بهــا  االعتــراف  يتــم  لــم  التــي  المباعــة  للعقــارات 
كإيــرادات بعــد. مــن المتوقــع أن يحــدث ذلــك، علــى 
الرغــم مــن إجــراءات المتابعــة الصارمــة مــع العميــل 
المتعثــر، وفقــً لإلجــراءات التــي وضعتهــا مؤسســة 
التنظيــم العقــاري بدبــي، عنــد اســتمرار العميــل فــي 

التعاقديــة.  للشــروط  طبقــً  الســداد  عــن  العجــز 

إيــرادات العقــود مــن األعمــال الميكانيكيــة   )5( 
والكهـربـائيــة والصحـيــة 

لقــد تــم تعريــف عقــود اإلنشــاءات بحســب المعيــار   
اإلنشــاءات«  »عقــود   ،11 رقــم  الدولــي  المحاســبي 
بخصــوص  فيــه  التفــاوض  يتــم  عقــٍد  أي  بوصفهــا 

األصــل.  تشــييد 

عندمــا يكــون باإلمــكان تقديــر نتيجــة العقــد بصــورة   
موثوقــة، ويكــون مــن المرجــح أن يكــون العقــد مربحــً 
يتــم االعتــراف بإيــرادات العقــد علــى مــدى فتــرة العقــد 
ــراف بتكاليــف  ــة اإلنجــاز. يتــم االعت ــى مرحل بالرجــوع إل
العقــد كمصروفــات بالرجــوع إلــى مرحلــة إنجــاز العقــد 
فــي نهايــة فتــرة التقريــر. عندمــا يكــون مــن المرجــح 
أن يتجــاوز إجمالــي تكاليــف العقــد إجمالــي إيــرادات 
العقــد، يتــم االعتــراف بالخســائر المتوقعــة مباشــرة 

كمصــروف. 

عندمــا ال يكــون باإلمــكان تقديــر نتيجــة العقــد بصــورة   
إلــى  العقــد فقــط  بإيــرادات  االعتــراف  يتــم  موثوقــة، 
المــدى الــذي يكــون معــه ممكنــً أن تكــون تكاليــف 

لاســترداد.  قابلــة  المتكبــدة  العقــد 

والمطالبــات  العقــد  أعمــال  فــي  التغييــرات  إن   
ومدفوعــات الحوافــز يتــم إدراجهــا فــي إيــرادات العقــد 
وفقــً لمــا تــم االتفــاق عليــه مســبقً مــع العميــل بحيــث 

موثوقــة.  بصــورة  قياســها  يمكــن 

تســتخدم المجموعــة »طريقــة نســبة اإلنجــاز« لتحديــد   
المبلــغ المناســب لاعتــراف فــي فتــرٍة معينــة. يتــم 
قيــاس مرحلــة اإلنجــاز بالرجــوع إلــى تكاليــف العقــد 
المتكبــدة حتــى نهايــة فتــرة التقريــر كنســبة مــن 
إجمالــي التكاليــف المقــدرة لــكل عقــٍد علــى حــدة. 

يخــص  فيمــا  الســنة  فــي  المتكبــدة  التكاليــف  إن 
النشــاط المســتقبلي علــى العقــد يتــم اســتبعادها 

مــن تكاليــف العقــد عنــد تحديــد مرحلــة اإلنجــاز. 

عــن  المالــي،  المركــز  بيــان  فــي  المجموعــة،  ُتـــعلن   
صافــي مركــز العقــد بالنســبة لــكل عقــد ســواء كان 
بمثابــة أصــٍل أو التــزام. يعتبــر العقــد أصــًا إذا تجــاوزت 
بهــا  المعتــرف  األربــاح  زائــدًا  المُتـــكبدة  التكاليــف 
)ناقصــً الخســائر المعتــرف بهــا( فواتيــر ســير العمــل. 
فــي حيــن يعتبــر العقــد بمثابــة التــزام إذا تجــاوزت 
فواتيــر ســير العمــل التكاليــف المُتـــكبدة زائــدًا األربــاح 

المعتــرف بهــا )ناقصــً الخســائر المعتــرف بهــا(. 

إيرادات الخدمات  )د( 

إن اإليــرادات الــواردة مــن الخدمــات مثــل إدارة العقــارات   
والمرافــق يتــم االعتــراف بهــا فــي الفتــرة المحاســبية 

التــي يتــم تقديــم الخدمــة فيهــا. 

إيرادات اإليجارات  )هـ( 

اإليجــار  عقــود  مــن  باإليــرادات  االعتــراف  يتــم   
فتــرة  مــدى  علــى  متســاوية  بأقســاط  التشــغيلية 
عقــد اإليجــار. عندمــا تقــوم المجموعــة بتقديــم حوافــز 
إيجــاٍر تشــغيلية لعمائهــا، يتــم االعتــراف بالتكلفــة 
اإلجماليــة للحوافــز كخصــم مــن إيــرادات اإليجــار علــى 

متســاوية. بأقســاط  اإليجــار  عقــد  فتــرة  مــدى 

إيرادات الفائدة  )و( 

األربــاح  بيــان  فــي  الفائــدة  بإيــرادات  االعتــراف  يتــم   
الموحــد علــى أســاٍس متناســب زمنيــً  الخســائر  أو 

الفعليــة.  الفائــدة  طريقــة  باســتخدام 

إيرادات توزيعات األرباح  )ز( 

يتــم االعتــراف بإيــرادات توزيعــات األربــاح عندمــا ينشــأ   
األربــاح.  توزيعــات  اســتام  فــي  الحــق 

ضريبة الدخل   ٢ . ٢٠

علــى  الحاليــة  الدخــل  ضريبــة  احتســاب  يتــم   
التــي  أو  المطبقــة  الضريبيــة  القوانيــن  أســاس 
بيــان  بتاريــخ  جوهــري  بشــكٍل  تطبيقهــا  ســيتم 
فيهــا  تديــر  التــي  البلــدان  فــي  المالــي  المركــز 
للمجموعــة  الزميلــة  والشــركات  التابعــة  الشــركات 
العمليــات  تلــك  مــن  إيراداتهــا  وتكــون  عملياتهــا 
تقييــم  بإجــراء  اإلدارة  تقــوم  للضريبــة.  خاضعــة 
الضريبيــة  العوائــد  المتخــذة بشــأن  للقــرارات  دوري 
الخاصــة بالعمليــات عندمــا تكــون األنظمــة الضريبيــة 
برصــد  تقــوم  كمــا  للتفســير،  خاضعــة  المطبقــة 
مخصصــات حســب االقتضــاء علــى أســاس المبالــغ 

الضريبيــة.  للســلطات  ســدادها  المتوقــع 
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دفعات مقدمة من عمالء   ٢ . ١٤

إن الدفعــات المقبوضــة مــن المشــترين بخصــوص   
العقــارات المباعــة أو الخدمــات المقدمــة قبــل الوفــاء 
علــى  بهــا  االعتــراف  يتــم  اإليــرادات  تحقــق  بمعاييــر 
أنهــا دفعــات مقدمــة مــن العمــاء. إذا كان متوقعــً 
اإليــرادات  تحقــق  خــال  مــن  الدفعــات،  هــذه  قبــض 
أو االســترداد، فــي غضــون عــاٍم واحــد أو أقــل، يتــم 
لــم  أنهــا مطلوبــات متداولــة. وإن  تصنيفهــا علــى 
يكــن األمــر كذلــك، يتــم عرضهــا علــى أنهــا مطلوبــات 

غيــر متداولــة. 

ذمم دائنة تجارية   ٢ . ١٥

تتمثــل الذمــم الدائنــة التجاريــة فــي التزامــات الســداد   
الحصــول  تــم  التــي  الخدمــات  أو  بالبضائــع  الخاصــة 
عليهــا فــي ســياق األعمــال االعتياديــة مــن المورديــن. 
يتــم تصنيــف ذمــم الحســابات الدائنــة كمطلوبــات 
متداولــة إذا كان مــن المتوقــع ســداد تلــك المبالــغ 
فــي غضــون عــاٍم واحــد أو أقل )أو في دورة التشــغيل 
ــم يكــن  ــت أطــول(. وإن ل ــة للشــركة إذا كان االعتيادي
ــات غيــر  ــك، يتــم بيانهــا علــى أنهــا مطلوب األمــر كذل
التجاريــة  الدائنــة  بالذمــم  االعتــراف  يتــم  متداولــة. 
الحقــً  قياســها  ويتــم  العادلــة  بالقيمــة  مبدئيــً 
الفائــدة  طريقــة  باســتخدام  الُمطفــأة  بالتكلفــة 

الفعليــة. 

القروض   ٢ . ١٦

العادلــة  بالقيمــة  مبدئيــً  بالقــروض  االعتــراف  يتــم   
ويتــم  المتكبــدة،  المعاملــة  تكاليــف  مــن  صافيــة 
إظهارهــا الحقــً بالتكلفــة الُمـــطفأة. يتــم االعتــراف بأي 
فــرق بيــن العوائــد )صافيــة مــن تكاليــف المعاملــة( 
الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  فــي  االســترداد  وقيمــة 
باســتخدام  القــروض  فتــرة  مــدى  علــى  الموحــد 

الفعليــة.  الفائــدة  طريقــة 

يتــم االعتــراف بالرســوم المدفوعــة للحصــول علــى   
تســهيات القــروض كتكاليــف معاملــة القــرض إلــى 
ــذي يكــون فيــه مــن المرجــح ســحب بعــض  المــدى ال
أو كل التســهيات. وفــي هــذه الحالــة، يتــم تأجيــل 

الســحب.  حــدوث عمليــة  حتــى  الرســوم 

تكاليف القروض   ٢ . ١٧

إن تكاليــف القــروض العامــة والمحــددة التــي تعــود   
مؤهلــة  موجــودات  علــى  االســتحواذ  إلــى  مباشــرة 
التــي  الموجــودات  وهــي  إنتاجهــا،  أو  تشــييدها  أو 
لتصبــح  كبيــرة  فتــرة  تأخــذ  أن  الضــرورة  تقتضــي 
جاهــزة لاســتخدام المقصــود منهــا أو بيعهــا، يتــم 
إضافتهــا إلــى تكلفــة تلــك الموجــودات، حتــى يحيــن 
ــً  ـ ــذي تكــون فيــه الموجــودات جاهــزة فعليِّ الوقــت ال

البيــع.  أو  لاســتخدام 

يتــم خصــم إيــرادات االســتثمار الناتجــة عــن االســتثمار   
المؤقــت لقــروٍض محــددة ريثمــا يتــم إنفاقهــا علــى 
الموجــودات المؤهلــة، مــن تكاليــف القــروض المؤهلــة 

للرســملة. 

يتــم االعتــراف بكافــة تكاليــف القــروض األخــرى ضمــن   
يتــم تكبدهــا  التــي  الفتــرة  فــي  الخســائر  أو  األربــاح 

 . فيهــا

المخصصات   ٢ . ١٨

لــدى  يكــون  عندمــا  بالمخصصــات  االعتــراف  يتــم   
المجموعــة التــزام حالــي )قانونــي أو إنشــائي( نتيجــة 
ألحــداث ســابقة، ويكــون مــن المحتمــل أن يلــزم إجــراء 
تدفقــات خارجــة للفوائــد االقتصاديــة لتســوية االلتــزام 
ويكــون مــن الممكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام بصــورة 
بالنســبة  مخصصــات  احتســاب  يتــم  ال  موثوقــة. 

المســتقبلية.  العمليــات  لخســائر 

فــي حــال وجــود عــدد مــن االلتزامــات المماثلــة، فــإن   
احتماليــة أن يســتدعي األمــر خــروج مــوارد لتســوية 
فئــة  االعتبــار  بعيــن  باألخــذ  تحديدهــا  يتــم  االلتــزام 
بمخصــص  االعتــراف  يتــم  عــام.  بشــكٍل  االلتزامــات 
حتــى لــو كانــت احتماليــة خــروج المــوارد الخاصــة بــأي 

االلتزامــات ضئيلــة.  فئــة  نفــس  فــي  مــدرج  بنــٍد 

يتــم قيــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة للنفقــات   
االلتــزام  لتســوية  مطلوبــة  تكــون  أن  المتوقــع 
باســتخدام معــدٍل يعكــس عمليــات التقييــم الحاليــة 
والمخاطــر  للمــال  الزمنيــة  للقيمــة  الســوق  فــي 
فــي  بالزيــادات  االعتــراف  يتــم  لالتــزام.  المحــددة 
فائــدة.  كمصــروف  الوقــت  لمــرور  نتيجــة  المخصصــات 

تحقق اإليرادات   ٢ . ١٩

تتألــف اإليــرادات مــن القيمــة العادلــة للثمــن المقبوض   
أو المســتحق القبــض مــن بيــع البضائــع والخدمــات 
المجموعــة.  ألنشــطة  االعتياديــة  األعمــال  ســياق  فــي 

تعتــرف المجموعــة باإليــرادات عندمــا يكــون باإلمــكان   
ــرادات بصــورة موثوقــة، ويكــون مــن  قيــاس مبلــغ اإلي
المرجــح أن تتدفــق إلــى المجموعــة منافــٍع اقتصاديــة 
مــن  نشــاٍط  لــكل  محــددة  معاييــٍر  اســتيفاء  ويتــم 

أدنــاه.  المبيــن  النحــو  علــى  المجموعــة  أنشــطة 

مبيعات العقارات   )1(

العقــارات  مبيعــات  مــن  باإليــرادات  االعتــراف  يتــم   
يتــم  عندمــا  الموحــد  الخســائر  أو  األربــاح  بيــان  فــي 
تحويــل مخاطــر وامتيــازات الملكيــة إلــى المشــتري. 
تعتبــر المخاطــر واالمتيــازات قــد تحولــت عندمــا يتــم 
ــي باســم المشــتري،  تســجيل ســند الملكيــة القانون
والــذي يحــدث عــادة فــي حالــة بيــع العقــارات فقــط 



مخاطر السيولة  )د( 

تراقــب المجموعــة مخاطرهــا المتمثلــة فــي نقــص   
النقديــة  التدفقــات  توقعــات  باســتخدام  التمويــل 
التــي تأخــذ بعيــن االعتبــار فتــرة االســتحقاق لــكٍل 
الماليــة  وموجوداتهــا  الماليــة  اســتثماراتها  مــن 
المدينــة  الحســابات  ذمــم  المثــال  ســبيل  )علــى 
النقديــة  والتدفقــات  األخــرى(  الماليــة  والموجــودات 

العمليــات.  مــن  المتوقعــة 

يتمثــل هــدف المجموعــة فــي االحتفــاظ بتــوازٍن بيــن   
ــه مــن خــال اســتخدام  ــل ومرونت اســتمرارية التموي

2013  2014   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

-  53.559 ودائع ثابتة طويلة األجل  
الذمم المدينة التجارية واألخرى باستثناء المدفوعات مقدمً 

150.127  173.144 والسلفيات للمقاولين والموردين  
2.633.673  1.959.974 المستحق من أطراف ذات عاقة  

--546.979  993.113 األرصدة المصرفية  
3.330.779  3.179.790   

36
-

37

التســهيات المصرفيــة، وتعمــل المجموعــة علــى 
خــال  مــن  بهــا  الخاصــة  الســيولة  مخاطــر  إدارة 
المحافظــة علــى االحتياطيات الكافية والتســهيات 
المصرفيــة، وذلــك عــن طريــق المراقبــة المســتمرة 
للتدفقــات النقديــة المتوقعــة والفعليــة ومطابقــة 
تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات الماليــة. 
ُيـــحلل الجــدول أدنــاه المطلوبــات الماليــة للمجموعة 
إلــى مجموعــات االســتحقاق ذات الصلة استنـــادًا إلى 
الفتــرة المتبقيــة بتـــاريخ بيــان المركــز المالــي إلــى 
تاريــخ االســتحقاق التعاقــدي. إن المبالــغ المفصــح 
النقديــــة التـدفـقــــات  تمـــثل  الجــدول  فــي   عـــنها 

غــير المخصومة. 

في 31 ديسمبر 2014     
34.506  381.888  156.153  572.547  544.586 تسهيات تمويل إسامي  

-  94.984  24.270  119.254  105.576 قروض أخرى  
-  -  660.415  660.415  660.415 ذمم دائنة تجارية وأخرى  
-  1.241  25.733  26.974  26.974 محتجزات دائنة  
-  -  14.174  14.174  14.174 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة  

34.506  478.113  880.745  1.393.364  1.351.725  
     
في 31 ديسمبر 2013     

49.542  378.540  313.490  741.572  701.870 تسهيات تمويل إسامي  
19.008  100.309  24.034  143.351  124.519 قروض أخرى  

-  -  772.947  772.947  772.947 ذمم دائنة تجارية وأخرى  
-  6.470  51.619  58.089  58.089 محتجزات دائنة  
-  -  15.657  15.657  15.657 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عاقة  

68.550  485.319  1.177.747  1.731.616  1.673.082  

توزيعات األرباح   ٢ . ٢١

مســاهمي  إلــى  األربــاح  توزيعــات  احتســاب  يتــم   
الشــركة كمطلــوب فــي البيانــات الماليــة الموحــدة 
اعتمــاد  فيهــا  يتــم  التــي  الفتــرة  فــي  للمجموعــة 
الشــركة.  مســاهمي  قبــل  مــن  األربــاح  توزيعــات 

عقود اإليجار  ٢ . ٢٢

يتــم تصنيــف عقــود اإليجــار التــي يحتفــظ بموجبهــا   
المؤجــر بكافــة مخاطــر وامتيــازات الملكيــة بصــورة 
فعليــة كعقــود إيجــاٍر تشــغيلية. يتــم إدراج المبالــغ 
المدفوعــة بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية )صافية 
بأقســاط  المؤجــر(  مــن  المقبوضــة  الحوافــز  مــن 
متســاوية فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد علــى 

مــدى فتــرة عقــد اإليجــار. 

مقاصة األدوات المالية   ٢ . ٢٣

يتــم إجــراء مقاصــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة   
وإدراج صافــي القيمــة فــي بيــان المركــز المالــي عنــد 
وجــود حــٍق قانونــي واجــب النفــاذ بمقاصــة المبالــغ 
الُمعتــرف بهــا وتكــون هنــاك نيــة إمــا فــي تســوية 
المعامــات علــى أســاس صافــي المبلــغ أو تحصيــل 
متزامنــة. بصــورة  المطلوبــات  وتســوية  الموجــودات 

إدارة المخاطر المالية   ٣

عوامل المخاطر المالية   ٣ . ١

إن أنشــطة المجموعــة تعرضهــا للعديد من المخاطر   
الماليــة وهــي: مخاطــر الســوق )بمــا فــي ذلــك مخاطــر 
العمــات ومخاطــر أســعار الفائــدة للتدفقــات النقديــة 
ــة ومخاطــر األســعار األخــرى( ومخاطــر  والقيمــة العادل
االئتمــان ومخاطــر الســيولة. يركــز برنامــج المجموعــة 
إمكانيــة  عــدم  علــى  عامــة  بصفــٍة  المخاطــر  إلدارة 
خفــض  إلــى  ويســعى  الماليــة،  األســواق  أداء  توقــع 
اآلثــار الســلبية المحتملــة لهــذه المخاطــر علــى األداء 

المالــي للمجموعــة. 

المجموعــة(  المركزيــة )خزينــة  الخزينــة  إدارة  تتولــى   
المعتمــدة  السياســات  بموجــب  المخاطــر  إدارة 
المجموعــة  تقــوم خزينــة  اإلدارة.  مــن قبــل مجلــس 
مــع  بالتعــاوِن  الماليــة  المخاطــر  وتقـــييم  بتحديــد 

بالمجموعــة.  التشــغيلية  الوحــدات 

مخاطر السوق   )1(

مخاطر العمالت  )1(

مــن  األجنبيــة  العمــات  صــرف  مخاطــر  تنشــأ   
والموجــودات  المســتقبلية  التجاريــة  المعامــات 
االســتثمارات  وصافــي  بهــا  المعتــرف  والمطلوبــات 

األجنبيــة.  العمليــات  فــي 

ال تتعــرض المجموعــة ألي مخاطــر كبيــرة مــن صــرف   
العمــات األجنبيــة نظــرًا ألن معظــم المعامــات تتــم 
عمــات  أو  األمريكــي  الــدوالر  أو  اإلماراتــي  بالدرهــم 
أخــرى مثبــت ســعر صرفهــا أمــام ســعر صــرف الــدوالر 

األمريكــي.     

مخاطر األسعار   )2(

إن المجموعــة معرضــة لمخاطــر أســعار األســهم مــن   
المجموعــة  لــدى  بهــا  المحتفــظ  االســتثمارات  خــال 

للبيــع. متاحــة  كاســتثمارات  والمصنفــة 

ــة  ــات النقدي ــدة للتدفق ــعار الفائ ــر أس مخاط  )3(
العادلــة  والقيمــة 

تتعــرض المجموعــة لقــدر ضئيــل مــن مخاطــر أســعار   
الفائــدة والتــي تنشــأ مــن الودائــع المصرفيــة التــي 
تخضــع لفائــدة. يتــم إيــداع الودائــع المصرفيــة لــدى 
مخاطــر  تنتــج  مشــجعة.  أســعارًا  تقــدم  مصــارف 
مــن  المجموعــة  لهــا  تتعــرض  التــي  الفائــدة  أســعار 

لفائــدة.  تخضــع  التــي  مطلوباتهــا 

فــي 31 ديســمبر 2014، فيمــا لــو كانــت معــدالت األربــاح   
ارتفعــت / انخفضــت بنســبة %1  القــروض قــد  علــى 
مــع بقــاء كافــة المتغيــرات ثابتــة، لكانــت أربــاح الســنة 
قــد انخفضــت / ارتفعــت بواقــع 7.015.000 درهــم )2013: 
لكانــت أربــاح الســنة قــد انخفضــت / ارتفعــت بواقــع 
8.703.000 درهــم(، وذلــك كنتيجــة رئيســية النخفــاض أو 
ارتفــاع مصــروف الفائــدة علــى القــروض التــي تخضــع 

لمعــدالت فائــدة متغيــرة. 

مخاطر االئتمان   )2(

فيمــا  االئتمــان  مخاطــر  إلــى  المجموعــة  تتعــرض   
أساســي  وبشــكٍل  النقديــة،  بموجوداتهــا  يتعلــق 
الذمــم المدينــة التجاريــة والمبالــغ المســتحقة مــن 
تتعامــل  المصرفيــة.  والودائــع  عاقــة  ذات  أطــراٍف 
المجموعــة مــع العمــاء بخصــوص الذمــم المدينــة 
وال  المائــم،  االئتمانــي  التاريــخ  بحســب  التجاريــة 
فــي  آخــر  كبيــٍر  تركيــز  ألي  المجموعــة  تتعــرض 
مخاطــر االئتمــان. تقتصــر الودائــع المصرفيــة علــى 
الودائــع لــدى مؤسســاٍت ماليــة ذات ســيولة ائتمانيــة 
للموجــودات  الدفتريــة  القيمــة  تمثــل  مرتفعـــة. 
ــخ  الماليــة أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان فــي تاري
التقريــر. فيمــا يلــي أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان 

التقريــر. تاريــخ  فــي 
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة   ٤

يتــم بصــورة مســتمرة تقييــم التقديــرات واألحــكام   
ــة وعوامــل أخــرى،  ــرة التاريخي ــى الخب وهــي ترتكــز عل
بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية التــي 
الراهنــة. الظــروف  ظــل  فــي  معقولــة  بأنهــا  يعتقــد 

التقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة   ٤ . ١

وافتراضــات  تقديــرات  بوضــع  المجموعــة  تقــوم   
تتوافــق  أن  النــادر  ومــن  بالمســتقبل.  تتعلــق 
التقديــرات المحاســبية الناتجــة بحكــم طبيعتهــا مــع 
النتائــج الفعليــة ذات الصلــة. فيمــا يلــي التقديــرات 
واالفتراضــات ذات المخاطــر الهامــة والتــي ينتــج عنهــا 
للموجــودات  الدفتريــة  القيــم  فــي  تعديــل جوهــري 
القادمــة.  الماليــة  الســنة  غضــون  فــي  والمطلوبــات 

تقييم االستثمارات العقارية   )1(

وفقــً  العادلــة  القيمــة  نمــوذج  المجموعــة  تطبــق   
للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 40 حيــث يتــم تقييم 
العقــار االســتثماري الــذي يتــم االحتفــاظ بــه لغــرض 
ــكا  ــادة رأس المــال أو ل ــة أو لزي ــرادات إيجاري تحقيــق إي
ــة بنــاًء علــى التقييــم  الســببين وفقــً للقيمــة العادل
الــذي تــم القيــام بــه مــن قبــل شــركة تقييــم مســتقلة 
والتــي أجــرت التقييــم وفقــً لدليــل التقييــم الصــادر 
مــن قبــل المعهــد الملكــي للمقيميــن القانونييــن 

ومــن قبــل إدارة الماليــة لــدى المجموعــة.

األخــذ بعيــن  مــن خــال  العادلــة  القيــم  تــم تحديــد   
المخصومــة  النقديــة  التدفقــات  إيــرادات  االعتبــار 
إيجــار  عقــود  ترتيبــات  الشــركة  لــدى  يكــون  عندمــا 
بعيــن  األخــذ  يتــم  المنطلــق  هــذا  ومــن  مســتمرة. 
االعتبــار ترتيبــات اإليجــار الحاليــة الخاصــة بالمجموعــة 
والتــي  الســوق  إبرامهــا وفقــً لشــروط  يتــم  والتــي 
تتــم مقارنتهــا مــع عقــارات مماثلــة تقــع فــي نفــس 

تقييمهــا. يتــم  التــي  المجموعــة  عقــارات  موقــع 

فــي حــال لــم يكــن لــدى الشــركة ترتيبــات عقــود إيجــار   
مســتمرة يتــم تحديــد القيــم العادلــة حيثمــا يكــون 
معامــات  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  خــال  مــن  مناســبً 
الســوق الحديثــة الخاصــة بعقــارات مماثلــة تقــع فــي 
نفــس موقــع عقــارات المجموعــة التــي يتــم تقييمهــا. 
يتــم تعديــل هــذه القيــم وفقــً لاختافــات الرئيســية 

بيــن العقــارات مثــل حجــم العقــار.

تحديــد  يتــم  اإلنشــاء  قيــد  بالعقــارات  يتعلــق  فيمــا   
التقييــم باســتخدام طريقــة القيمــة المتبقيــة والتــي 
تتضمــن مزيــج بيــن طريقــة اإليــرادات والمصروفــات. 
إن القيمــة الســوقية المقــدرة الخاصــة بهــذه العقــارات 
فــي  العقــارات  إنشــاء  مــن  االنتهــاء  تفتــرض  والتــي 
تاريــخ التقييــم والتــي يتــم اقتطــاع التكلفــة الخاصــة 
بإنجــاز المشــروع منهــا لتقييــم قيمــة العقــار وفقــً 

الحالــي. لوضعــة 

االفتراضــات  بمراجعــة  الشــركة  إدارة  قامــت   
شــركة  قبــل  مــن  المســتخدمة  والمنهجيــات 
التقييــم المســتقلة وتــرى اإلدارة أن هــذه االفتراضــات 
ــر  ــة كمــا فــي تاريــخ التقري والمنهجيــات تبــدو معقول
مــع األخــذ بعيــن االعتبــار الوضــع الحالــي لاقتصــاد 

اإلمــارات. دولــة  فــي  العقــاري  والقطــاع 
 

استرداد استثمار في ائتالف مشترك  )2(

إن اســترداد اســتثمار فــي ائتــاف مشــترك يعتبــر مــن   
المجــاالت التــي تنطــوي علــى أحــكام هامــة مــن اإلدارة 
حيــث تتطلــب إجــراء تقييــم حــول مــا إذا كان مــن 
الممكــن أن يتــم دعــم القيمــة الدفتريــة للموجــودات 
والعقــارات  االســتثمارية  للعقــارات  العادلــة  بالقيمــة 
المحتفــظ بهــا لغــرض التطويــر والبيــع فــي االئتــاف 

المشــترك.

اإلنشــاء،  قيــد  االســتثمارية  للعقــارات  بالنســبة   
إلــى  يســتند  تقييــم  أســلوب  اإلدارة  اســتخدمت 
نمــوذج التدفقــات النقديــة المخفضــة نظــرًا لغيــاب 
الســوق بســبب طبيعــة  فــي  المماثلــة  المعطيــات 
القيمــة  صافــي  احتســاب  ســبيل  وفــي  العقــارات. 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية، يقتضــي 
األمــر وضــع افتراضــات معينــة فيمــا يتعلــق بعمليــات 
االفتراضــات  إن  القيمــة.  فــي  االنخفــاض  مراجعــة 
إعــداد  فــي  اإلدارة  إليهــا  اســتندت  التــي  الرئيســية 
توقعاتهــا للتدفقــات النقديــة عنــد تحديــد القيمــة 

كالتالــي: هــي  الموجــودات  مــن  المســتردة 

- معــدل خصــم بنســبة 11% علــى أســاس المتوســط   
مــع  المجموعــة  لــدى  المــال  رأس  لتكلفــة  المرجــح 
عــاوة مخاطــر تعكــس المخاطــر النســبية الكامنــة 

الشــركات. فيهــا  تعمــل  التــي  األســواق  فــي 
- معــدل نمــو بنســبة 3.3% علــى أســاس التقييــم   

الطويــل. المــدى  علــى  النمــو  لمعــدل  المتحفــظ 

لغــرض  بهــا  المحتفــظ  للعقــارات  بالنســبة  أمــا   
التطويــر والبيــع فــي االئتــاف المشــترك، تقــوم اإلدارة 
بتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث 
أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى أن القيمــة الدفتريــة 
قــد ال تكــون قابلــة لاســترداد. إن العوامــل الهامــة 
التــي قــد تســتدعي إجــراء تقييــم لانخفــاض فــي 
ــاح أو  القيمــة تشــمل الدليــل علــى عــدم جنــي أي أرب
الصلــة.     األصــل ذي  مــن  نقديــة مســتقبلية  تدفقــات 

38
-

39

إدارة مخاطر رأس المال  ٣ . ٢

تتمثــل أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال فــي   
حمايــة قــدرة المجموعــة علــى االســتمرارية فــي العمــل 
والفوائــد  المســاهمين  عوائــد  تعظيــم  بهــدف 
ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن والمحافظــة علــى هيــكل 

المــال.  رأســمالي قــوي لخفــض تكلفــة رأس 

أو  المــال  رأس  هيــكل  علــى  المحافظــة  وبهــدف   
مبلــغ  بتعديــل  المجموعــة  تقــوم  فقــد  تعديلــه، 
إعــادة  أو  للمســاهمين  المدفوعــة  األربــاح  توزيعــات 
أســهم  إصــدار  أو  المســاهمين  إلــى  المــال  رأس 

الديــن.  لخفــض  موجــودات  بيــع  أو  جديــدة 

لــم تكــن هنــاك تغيرات فــي منهج المجموعــة المتبع   
فــي إدارة رأس المــال خــال الســنة. بخــاف المتطلبــات 
المحــددة للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
التــي  )وتعدياتــه(،   1984 لســنة   8 رقــم  المتحــدة 
تلتــزم بهــا المجموعــة، ال تخضــع المجموعــة إلــى أي 
متطلبــات رأســمالية مفروضــة مــن جهــات خارجيــة.

قياس القيمة العادلة  ٣ . ٣

يتعلــق  فيمــا  للرقابــة  عــام  إطــار  المجموعــة  لــدى   
ــق قســم  ــك فري ــة. يتضمــن ذل بقيــاس القيــم العادل
عــن  عامــة  بصــورة  مســؤوالً  يكــون  الــذي  الماليــة 
ــة الهامــة، بمــا  متابعــة كافــة قياســات القيمــة العادل
فــي ذلــك القيــم العادلــة ضمــن المســتوى 3، ويقــوم 
المســؤول  إلــى  مباشــرًة  بشــأنها  تقاريــر  بتقديــم 

الرئيســي. المالــي 

يقــوم فريــق قســم الماليــة بصــورة منتظمــة بمراجعة   
المدخــات الهامــة غيــر الملحوظــة والتعديــات علــى 
التقييــم. فــي حــال االســتعانة بمعلومــات صــادرة عــن 
طــرف آخــر، مثــل عــروض األســعار المقدمــة من وســيط 
أو خدمــات التســعير، لقيــاس القيــم العادلــة، يقــوم 
فريــق قســم الماليــة بتقييــم األدلــة التــي تــم الحصول 
بــأن  االســتنتاج  لدعــم  األخــرى  األطــراف  مــن  عليهــا 
التقاريــر  تفــي بمتطلبــات معاييــر  التقييمــات  هــذه 
الماليــة الدوليــة، بمــا فــي ذلــك المســتوى فــي النظــام 
إطــاره  فــي  يتــم  الــذي  العادلــة  للقيمــة  المتــدرج 

تصنيــف مثــل هــذه التقييمــات.

الخاصــة  الهامــة  األمــور  حــول  تقاريــر  تقديــم  يتــم    
المجموعــة. لــدى  التدقيــق  لجنــة  إلــى  بالتقييــم 

االلتــزام،  أو  لألصــل  العادلــة  القيمــة  قيــاس  عنــد   
تســتخدم المجموعــة معطيــات الســوق الملحوظــة 
فــي  العادلــة  القيــم  تصنيــف  يتــم  اإلمــكان.  بقــدر 
مســتويات مختلفــة ضمــن النظــام المتــدرج للقيمــة 
فــي  المســتخدمة  المدخــات  إلــى  اســتنادًا  العادلــة 

التالــي:  النحــو  علــى  المبينــة  التقييــم  أســاليب 

فــي  معدلــة(  )غيــر  مدرجــة  أســعار   :1 المســتوى   
متطابقــة.  مطلوبــات  أو  لموجــودات  نشــطة  أســواق 
المدرجــة  األســعار  بخــاف  مدخــات   :2 المســتوى   
مدخــات  عــن  عبــارة  وهــي   1 المســتوى  ضمــن 
بشــكل  ســواء  أو مطلوبــات،  لموجــودات  ملحوظــة 
ــر مباشــر )مشــتقة  مباشــر )كاألســعار( أو بشــكل غي

األســعار(. مــن 
المســتوى 3: مدخــات لموجــودات أو مطلوبــات، غيــر   
مرتكــزة علــى معطيــات الســوق الملحوظــة )مدخــات 

غيــر ملحوظــة(.

تقــارب  أن  المفتــرض  مــن  التجاريــة  والدائنــة  المدينــة  الذمــم  قيمــة  انخفــاض  مخصــص  ناقصــً  الدفتريــة  القيمــة  إن   
ــة  ــر القيمــة العادل ــة نظــرًا لطبيعــة الذمــم المدينــة التجاريــة قصيــرة األجــل. وألغــراض اإلفصــاح، يتــم تقدي قيمهــا العادل
للمطلوبــات الماليــة عــن طريــق خصــم التدفقــات النقديــة التعاقديــة المســتقبلية بمعــدل الفائــدة الســوقية الحالــي 

العادلــة.  األخــرى قيمهــا  المدينــة والدائنــة  الذمــم  تقــارب  المماثلــة.  الماليــة  لــألدوات  بالنســبة  للمجموعــة  المتوفــر 

يمثل الجدول التالي موجودات المجموعة المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة:   

كما في 31 ديسمبر 2014     
24.841  -  -  24.841 الموجودات المالية المتاحة للبيع 

     
كما في 31 ديسمبر 2013     

25.381  25.381  -  - الموجودات المالية المتاحة للبيع 

اإلجمالي المستوى 3  المستوى 2  المستوى 1   
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   



العقارات االستثمارية  ٦

تصنيــف  بإعــادة  الســنة  خــال  الشــركة  قامــت   
عقــارات  مــن  التجزئــة  بوحــدات  الخاصــة  المحفظــة 
تبلــغ  اســتثمارية  عقــارات  إلــى  للبيــع  بهــا  محتفــظ 
إعــادة  عنــد  درهــم.  مليــون   118 الدفتريــة  قيمتهــا 
التصنيــف قامــت الشــركة بتحويــل العقــارات بالقيمــة 
تحقيــق  إلــى  أدى  التحويــل ممــا  تاريــخ  فــي  العادلــة 
أربــاح قيمــة عادلــه بقيمــة 50 مليــون درهــم والتــي تــم 
االعتــراف بهــا ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد 
وفقــً للسياســة المحاســبية للقيمــة العادلة المطبقة 
إعــادة  عمليــة  تمــت  االســتثمارية.  العقــارات  لقيــاس 
التصنيــف نتيجــة لنيــة اإلدارة فــي تغييــر االســتخدام 

الصلــة. ذات  الشــركة  عمــل  لنمــوذج  وفقــً 

بالقيمــة  االســتثمارية  بالعقــارات  االعتــراف  يتــم   
ــة، ويتــم تصنيفهــا ضمــن مســتويات النظــام  العادل
المتــدرج للقيمــة العادلــة اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى 
ــد  ــم تحدي ــه. ت مــن المدخــات الهامــة للقيــاس بأكمل

التالــي: النحــو  علــى  المســتويات  مختلــف 

- أســعار مدرجــة )غيــر معدلــة( فــي أســواق نشــطة   

1(؛  )المســتوى  متطابقــة  مطلوبــات  أو  لموجــودات 
- مدخــات بخــاف األســعار المدرجــة ضمــن المســتوى   

لموجــودات  ملحوظــة  مدخــات  عــن  عبــارة  وهــي   1
)كاألســعار(  مباشــر  بشــكل  ســواء  مطلوبــات،  أو 
األســعار(  مــن  )مشــتقة  مباشــر  غيــر  بشــكل   أو 

)المستوى 2(؛ 
مرتكــزة  غيــر  مطلوبــات،  أو  لموجــودات  مدخــات   -  

غيــر  )مدخــات  الملحوظــة  الســوق  معطيــات   علــى 
ملحوظة( )المستوى 3(.

تتمثــل سياســة المجموعــة فــي االعتــراف بالتحويــات   
للقيمــة  المتــدرج  النظــام  مســتويات  وإلــى  مــن 

العادلــة فــي تاريــخ الحــدث أو الظــروف التــي تســببت 
التحويــل. حــدوث  فــي 

فــي 31 ديســمبر 2014، ال يوجــد لــدى المجموعــة أيــة   
بعمليــات  يتعلــق  فيمــا  قائمــة  تعاقديــة  التزامــات 

المســتقبلية. والصيانــة  اإلصاحــات 

تشــمل المصاريــف التشــغيلية المباشــرة المعتــرف   
بهــا فــي بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد مبلــغ 155.000 
إيــرادات  بينمــا تشــمل  146.000 درهــم(،   :2013( درهــم 
األربــاح أو الخســائر  اإليجــار المعتــرف بهــا فــي بيــان 
الموحــد مبلــغ 5.274.000 درهــم )2013: 4.770.000 درهــم( 

العقاريــة. االســتثمارات  مــن 

عقــارات  بموجــب  المصرفيــة  القــروض  ضمــان  يتــم   
اســتثمارية بقيمــة 158.500.000 درهــم )2013: 158.500.000 

.)15 )إيضــاح  درهــم( 

عمليات التقييم  

تــم تقييــم األراضــي ووحــدات التجزئــة المدرجــة ضمــن   
العقــارات االســتثمارية للمجموعــة مــن قبــل شــركات 
هــؤالء  ويتمتــع  ومســتقلة،  متخصصــة  تقييــم 
المقيميــن بمؤهــات مناســبة كمــا أن لديهــم خبــرة 
فــي معامــات التقييــم التــي أبرمــت مؤخــرًا بشــأن 
بالتقييــم.  المعنيــة  العقــارات  وقطاعــات  مواقــع 
االســتثمارية  العقــارات  كافــة  اســتخدام  حاليــً  يتــم 
علــى أكمــل وجــه. تــم تقييــم المكاتــب فــي اإلمــارات 
لــدى  الماليــة  قســم  قبــل  مــن  المتحــدة  العربيــة 
ــدى المجموعــة  ــة ل المجموعــة. يتضمــن قســم المالي
فريــق يعمــل أيضــً علــى مراجعــة التقييمــات التــي 
تــم تنفيذهــا مــن قبــل شــركات التقييــم المســتقلة 
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الممتلكات والمعدات  ٥

التكلفة      
69.479  678  24.748  6.337  381  37.335 في 1 يناير 2013 

4.027  -  523  157  -  3.347 إضافات  
7.286  1.352  2.616  3.252  760  )694( تعديات 

)103(  -  )43(  )60(  -  - استبعادات   
)23.340(  )1.237(  )8.133(  )2.656(  )427(  )10.887( استبعاد شركة تابعة 
57.349  793  19.711  7.030  714  29.101 في 31 ديسمبر 2013 

15.647  500  1.375  526  2.604  10.642 إضافات / تحويات 
)380(  )380(  -  -  -  - استبعادات  

72.616  913  21.086  7.556  3.318  39.743 في 31 ديسمبر 2014 

االستهالك      
33.929  646  21.556  6.312  381  5.034 في 1 يناير 2013 

3.479  50  1.761  61  -  1.607 المحّمل للسنة )إيضاح 23( 
7.286  1.334  2.559  3.243  656  )506( تعديات 

)100(  -  )41(  )59(  -  - استبعادات  
)14.351(  )1.237(  )7.786(  )2.655(  )427(  )2.246( استبعاد شركة تابعة 
30.243  793  18.049  6.902  610  3.889 في 31 ديسمبر 2013 

2.888  62  904  98  267  1.557 المحّمل للسنة )إيضاح 23( 
)380(  )380(  -  -  -  - استبعادات  

32.751  475  18.953  7.000  877  5.446 في 31 ديسمبر 2014 

صافي القيمة الدفترية
39.865  438  2.133  556  2.441  34.297 في 31 ديسمبر 2014 

صافي القيمة الدفترية
27.106  -  1.662  128  104  25.212 في 31 ديسمبر 2013 

  
إن المبانــي التــي تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة 20.655.496 درهــم )2013: 21.946.464 درهــم( مرهونــة بموجــب التزامــات تمويــل إســامي 

)إيضــاح 15(.

مباني
ألف درهم

تحسينات 
على العقارات 

المستأجرة
ألف درهم

أثاث 
وتجهيزات
ألف درهم

معدات 
مكتبية

ألف درهم
مركبات

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

  3  2  3  3 النظام المتدرج للقيمة العادلة 
      

215.916  265.521  -  104.921  92.036  68.564 القيمة العادلة في 1 يناير 
136  15  -  -  15  - إضافات  

-  )104.921(  -  )104.921(  -  - االستبعادات 
المحول من عقار محتفظ به للبيع

-  118.588  118.588  -  -  - )إيضاح 9( 
صافي األرباح من تعديات القيمة

49.469  50.117  50.117  -  -  - العادلة للعقارات االستثمارية 
265.521  329.320  168.705  -  92.051  68.564 القيمة العادلة في 31 ديسمبر 

المكاتب 
في اإلمارات
ألف درهم

األراضي
في اإلمارات
ألف درهم

األراضي 
في الواليات 

المتحدة 
األمريكية

ألف درهم

وحدات 
التجزئة في 

اإلمارات
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم

إجمالي
ألف درهم



االستثمار في االئتالفات المشتركة والشركات الزميلة  ٧

اإلجمالي الشركات الزميلة  االئتالفات المشتركة   
2013  2014  2013  2014  2013  2014  

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

1.163.148  959.562  273.828  274.662  889.320  684.900 في 1 يناير  
)14.244(  75.971  834  20.586  )15.078(  55.385 حصة األرباح/ )الخسارة( 

إعادة شراء حصة من قبل
-  )2.954(  -  )2.954(  -  - شركة زميلة 

)189.342(  -  -  -  )189.342(  - استبعاد استثمار 
959.562  1.032.579  274.662  292.294  684.900  740.285 في 31 ديسمبر 

صافي األرباح/ اإليرادات  المطلوبات  الموجودات  الحصة   
)الخسائر( المحتفظ بها     اسم الشركة 

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ٪  

31 ديسمبر 2014      
20.586  19.827  )80.586(  304.124  22.72 الزوراء 

20.586  19.827  )80.586(  304.124 استبعاد استثمار  

في 31 ديسمبر 2013      
952  1.958  )50.549(  256.201  22.72 الزوراء 
)181(  -  )181(  198  40 الندمارك العقارية* 
834  1.958  )50.730(  256.399   

االستثمار في الشركات الزميلة  

لــدى المجموعــة حصــة بنســبة 22.72% فــي شــركة »ســوليدير انترناشــونال الــزوراء لاســتثمارات فــي األســهم إنــك«   
)»الــزوراء«(، شــركة مســجلة فــي جــزر كايمــان. إن الشــركة الزميلــة هــي شــركة قابضــة تســتثمر فــي شــركات تعمــل فــي 

العقــاري.  التطويــر  مجــال 

فــي الســنة الســابقة، كان لــدى المجموعــة حصــة بنســبة 40% فــي شــركة »الندمــارك العقاريــة ذ.م.م« )»الندمــارك العقاريــة«(،   
شــركة مســجلة فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة وتعمــل فــي مجــال الوســاطة العقاريــة. تــم خــال الســنة الحاليــة تصفيــة 
أعمــال »الندمــارك العقاريــة«، وتــم بتاريــخ 13 مــارس 2014 إصــدار شــهادة إلغــاء الرخصــة التجاريــة مــن قبــل دائــرة التنميــة 

االقتصاديــة. 

فيما يلي ملخص المعلومات المالية الخاصة بحصة المجموعة في شركاتها الزميلة:   

* خــال الســنة الســابقة فــي 2013، تجــاوزت حصــة المجموعــة فــي الخســائر المتراكمــة للشــركة الزميلــة القيمــة الدفتريــة   
لاســتثمار، ولذلــك لــم يتــم االعتــراف بخســائر أخــرى.

بلغت حصة المجموعة في التزامات الشركات الزميلة 44.729.000 درهم )2013: 7.429.000 درهم(.  

االستثمار في االئتالفات المشتركة   

تملــك المجموعــة حصــة بنســبة 50% فــي االئتافــات المشــتركة التاليــة التــي تعمــل فــي قطــاع التطويــر العقــاري. تمثــل   
المبالــغ التاليــة حصــة المجموعــة البالغــة 50% فــي موجــودات ومطلوبــات وإيــرادات ونتائــج عمليــات االئتافــات المشــتركة. 
كمــا تشــتمل أيضــً علــى تعديــات التوحيــد علــى مســتوى المجموعــة لضمــان اتســاق السياســات المحاســبية. تــم إدراج 

هــذه المبالــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد وبيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد للمجموعــة علــى النحــو التالــي:
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ألغــراض تقديــم التقاريــر الماليــة. يقــوم هــذا الفريــق بتقديــم تقاريــره بصــورة مباشــرة إلــى المســؤول المالــي الرئيســي. 
يتــم إجــراء مناقشــات حــول عمليــات ونتائــج التقييــم فيمــا بيــن المســؤول المالــي الرئيســي وفريــق التقييــم وشــركات 

التقييــم المســتقلة مــرة كل ســتة أشــهر علــى األقــل.

يقوم قسم المالية في نهاية كل سنة مالية بإجراء ما يلي:  

التحقق من كافة المدخات 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 المدخات الهامة غير الملحوظة )المستوى 3(:  

إن التغيــر بمقــدار 100 نقطــة أســاس فــي تقديــرات اإلدارة فــي تاريــخ التقريــر كان ســيؤدى إلــى زيــادة/ )نقــص( حقــوق   
أعــاه. المبينــة  بالمبالــغ  الخســائر  أو  واألربــاح  الملكيــة 

أساليب التقييم المستخدمة من قبل اإلدارة لتقدير القيمة العادلة  

يتم تقييم مبنى المكاتب باستخدام طريقة رسملة اإليرادات استنادًا إلى المعطيات الهامة غير الملحوظة التالية:  

قيمــة اإليجــار المقــدرة )لــكل قــدم مربــع ســنويًا( يتــم تحديدهــا بنــاًء علــى الموقــع الفعلي ونــوع وجــودة العقــارات،   
ــة الحاليــة  ــي أو العقــود األخــرى أو دليــل خارجــي مثــل القيمــة اإليجاري ويتــم دعمهــا مــن خــال شــروط عقــد اإليجــار الحال

ــة؛ الســائدة فــي الســوق لعقــارات مماثل
 

معدل خصم التدفقات النقدية يعكس تقييمات السوق الحالية للشكوك المتعلقة بقيمة وموعد التدفقات النقدية.  

فيمــا يتعلــق بقطــع األراضــي يتــم إجــراء التقييــم مــن قبــل شــركة مســتقلة متخصصــة فــي مجــال مســح األراضــي   
واستشــاري عقــارات باســتخدام طريقــة القيمــة المتبقيــة. يتــم تقييــم العقــارات باســتخدام منهــج القيمــة المتبقيــة مــع 
مراعــاة إجمالــي قيمــة أعمــال التطويــر المقترحــة بافتــراض إنجازهــا وخصــم إجمالــي قيمــة أعمــال التطويــر بمعــدل خصــم 
ــر المقترحــة مــن إجمالــي قيمــة أعمــال  مناســب لفتــرة اإلنشــاء. يتــم افتــراض واقتطــاع تكاليــف اإلنشــاء ألعمــال التطوي

التطويــر لتحديــد القيمــة المتبقيــة لــألرض.

تــم تحديــد التقييــم الخــاص بوحــدات التجزئــة عــن طريــق قســم الماليــة لــدى المجموعــة وذلــك باســتخدام القيــم العادلــة   
التوضيحيــة الخاصــة بالعقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2014 والتــي تــم الحصــول عليهــا مــن قبــل شــركات 
مســتقلة فــي مجــال مســح األراضــي واستشــاري عقــارات. قامــت شــركات مســح األراضــي باســتخدام الطــرق الخاصــة 

بمقارنــة المبيعــات ورســملة رأس المــال لتحديــد القيــم العادلــة لوحــدات التجزئــة.

       
حــساسية تقديرات اإلدارة      
أقصى تأثير أدنى تأثير  تصنيف المدخالت  التقدير  التقييم  القطاع  الدولة 

ألف درهم ألف درهم       

733  )733( 80 درهم إلى 180 درهم  القيمة  رسملة  مبنى   اإلمارات العربية 
لكل قدم مربع سنويً اإليجارية  اإليرادات  المكاتب  المتحدة 

المقدرة    
     

)6.729(  8.419  %12.3 معدل     
الخصم    



العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع  ٩

اإلجمالي أراٍض محتفظ بها  عقارات  عقارات   
للتطوير والبيع قيد اإلنشاء  محتفظ بها   

مستقباًل للبيع    
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

    
1.970.278  240.000  934.066  796.212 في 1 يناير 2013 

    
98.909  4.396  94.513  - اإلضافات 
)70.916(  -  )14.050(  )56.866( مخصص انخفاض القيمة )إيضاح 21( 

175.497  -  347  175.150 عكس انخفاض القيمة )إيضاح 21( 
398  -  398  - تكاليف اقتراض مرسملة )إيضاح 28(  

-  -  )754.117(  754.117 التحويات   
)503.204(  -  -  )503.204( المبيعات )إيضاح 21(  

1.670.962  244.396  261.157  1.165.409 31 ديسمبر 2013  
    

743.089  308.783  401.775  32.531 اإلضافات )إيضاح 11 )ج(( 
-  -  )161.434(  161.434 التحويل نتيجة إلنجاز العقارات 

التعديل )راجع إيضاح 17(/ إعادة التصنيف 
)160.036(  -  )114.375(  )45.661( إلى السلفيات )إيضاح 10( 
158.949  -  -  158.949 عكس انخفاض القيمة )إيضاح 21( 

)118.588(  -  -  )118.588( التحويل إلى عقار استثماري )إيضاح 6( 
)10.642(  -  -  )10.642( التحويل إلى الممتلكات والمعدات 

)880.600(  -  -  )880.600( المبيعات )إيضاح 21( )إيضاح 5( 
1.403.134  553.179  387.123  462.832 31 ديسمبر 2014  

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
261.157  695.906 االستحقاق طويل األجل   

1.409.805  707.228 االستحقاق قصير األجل   
1.670.962  1.403.134 كما في 31 ديسمبر   

 

إن التقييــم الــذي أجرتــه اإلدارة بخصــوص صافــي القيمــة القابلــة للتحقيــق مــن العقــارات المحتفــظ بهــا لغــرض التطويــر   
والبيــع أظهــر صافــي انخفــاض معكــوس بقيمــة 158.949.000 درهــم )2013: 104.581.000 درهــم(، وقــد تــم االعتــراف بهــذا 

المبلــغ ضمــن بيــان األربــاح أو الخســائر الموحــد تحــت بنــد »التكاليــف التشــغيلية« )إيضــاح 21(. 
 

ــغ مســتحق القبــض  ــه إذا كان المبل ــة للتحقيــق علــى أســاس ســعر البيــع المتعهــد ب ــد صافــي القيمــة القابل ــم تحدي ت  
المتبقــي أقــل مــن القيمــة الســوقية الحاليــة للوحــدات الســكنية المحجــوزة مــن قبــل العمــاء. بالنســبة للوحــدات 

الحاليــة.  الســوق  أســعار  االعتبــار  بعيــن  تأخــذ  للتحقيــق  القابلــة  القيمــة  فــإن صافــي  المحجــوزة،  الســكنية غيــر 

تــم رهــن أحــد المبانــي وقطعــة أرض بإجمالــي قيمــة دفتريــة 292.756.000 درهــم )2013: 282.997.000 درهــم( بموجــب   
.)15 )إيضــاح  إســامي  تمويــل  التزامــات 

بالنســبة لــألرض المحتفــظ بهــا لغــرض التطويــر واالســتخدام فــي المســتقبل، تباشــر اإلدارة حاليــً أعمــال تقييــم مــدى   
االســتخدام. متعــددة  المشــروعات  لتطويــر  والمربحــة  المجزيــة  الخيــارات  وتنظــر  المشــروعات،  جــدوى 
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صافي األرباح/ المطلوبات  المطلوبات  الموجودات  الموجودات  بلد  الحصة   
)الخسائر( المتداولة  غير المتداولة  المتداولة  غير المتداولة  التأسيس  المحتفظ بها  اسم الشركة 

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم    ٪  

31 ديسمبر 2014       
أراضي

55.385  373.377  15.433  522.260  591.737 اإلمارات   50 للتطوير ذ.م.م 
شركة دبي الدولية

-  -  -  150  - اإلمارات   50 للتطوير ذ.م.م * 

55.385  373.377  15.433  522.410  591.737    

31 ديسمبر 2013       
 195.327  5.160  364.396  528.118 اإلمارات   50 أراضي للتطوير ذ.م.م 

)1 5 . 0 7 8 (
شركة دبي الدولية

-  -  -  150  - اإلمارات   50 للتطوير ذ.م.م * 

)15.078(  195.327  5.160  364.546  528.118    

بلغت حصة المجموعة التناسبية في التزامات االئتافات المشتركة 133.626.000 درهم )2013: 289.617.000 درهم(. 

* لم يبدأ هذا االئتاف المشترك تنفيذ عملياته التجارية.  

بتاريــخ 3 أكتوبــر 2013، قامــت الشــركة بتوقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء أســهم مــع الشــريك اآلخــر فــي االئتــاف المشــترك 
بغــرض بيــع اســتثمارها فــي »أالركــو ديــار«، )»االئتــاف المشــترك«( والخــروج مــن ائتافهــا المشــترك. وعليــه، قامــت الشــركة 

ببيــع حصتهــا البالغــة 50% فــي »أالركــو ديــار« بعــد الحصــول علــى الموافقــة مــن قبــل إدارة ومجلــس إدارة المجموعــة.

فيما يلي صافي موجودات »أالركو ديار« في 31 ديسمبر 2013 وصافي الخسائر من االستبعاد:

31 ديسمبر 2013  
ألف درهم  

378.689 إجمالي الموجودات 
)5( إجمالي المطلوبات 

378.684 صافي الموجودات 
189.342 حصة 50% من صافي الموجودات 
135.706 ثمن البيع 

)53.636( الخسارة من االستبعاد قبل تعديل إعادة التصنيف 
إعادة تصنيف خسائر تحويل العمات المتراكمة من اإليرادات

)22.649( الشاملة اآلخرى عند استبعاد ائتاف مشترك 
)76.285( صافي الخسارة من االستبعاد 

الموجودات المالية المتاحة للبيع  ٨

2013  2014  
ألف درهم ألف درهم   

  
20.517  25.381 في 1 يناير 
4.864  )540( التغير في القيمة العادلة 

25.381  24.841 في 31 ديسمبر 



معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   ١١

تشــتمل األطــراف ذات العاقــة علــى المســاهمين الرئيســيين وموظفي اإلدارة الرئيســيين والشــركات الزميلــة واالئتافات   
المشــتركة وأعضــاء مجلــس اإلدارة والشــركات التــي يســيطر عليهــا المســاهمين الرئيســيين أو أعضــاء مجلــس اإلدارة 

بشــكٍل مباشــر أو غيــر مباشــر أو التــي بإمكانهــم التأثيــر عليهــا إداريــً بشــكل هــام. 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ(   

أبرمــت المجموعــة خــال الســنة المعامــات الهامــة التاليــة مــع األطــراف ذات العاقــة فــي ســياق األعمــال االعتياديــة باألســعار   
والشــروط المتفــق عليهــا مــع إدارة المجموعــة.

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
أحد المساهمين الرئيسيين       

183  3.522 إيرادات تشغيلية/ تمويلية أخرى      

مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين )ب(   

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين      
23.390   26.506 رواتب وامتيازات الموظفين قصيرة األجل     

556  1.287 تعويضات ومعاشات نهاية الخدمة للموظفين     
870  1.500 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة     

24.816  29.293    

المستحق من شركات األطراف ذات العالقة )ج(   

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

قصيرة األجل    
136.326  131.976 المستحق من ائتافات مشتركة   

2.497.347  1.827.998 المستحق من أطراف أخرى ذات عاقة   
2.633.673  1.959.974    

يتألــف النقــد واألرصــدة المصرفيــة مــن وديعــة ثابتــة بمبلــغ 455.000.000 درهــم )31 ديســمبر 2013: 135.000.000 درهــم( لــدى بنــك   
دبــي اإلســامي، أحــد المســاهمين الرئيســيين فــي الشــركة.  

كمــا فــي 31 ديســمبر 2014، بلغــت قيمــة القــروض المصرفيــة لــدى المجموعــة مــن بنــك دبــي اإلســامي 303.355.000 درهــم   
درهــم(.   337.806.000  :2013(

فــي ســنة 2010، أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع طــرف ذي عاقــة لغــرض بيــع عقــارات تبلــغ قيمتهــا الدفتريــة   
1.337.846.000 درهــم وحقــوق لشــراء قطــع أراضــي بقيمــة 899.589.000 درهــم. بلــغ ثمــن البيــع المتفــق عليــه مــن كا 

درهــم.   3.647.483.730 المبدئيــة  االتفاقيــة  حســب  الطرفيــن 

فيما يلي أهم شروط وأحكام هذه المعاملة:  

1- يستحق قبض ثمن البيع في 1 يونيو 2016 أو قبل ذلك التاريخ؛  
2- يمكــن ســداد ثمــن البيــع نقــدًا أو عينــً أو كاهمــا حســبما يقــرر المشــتري. فــي حــال كان الســداد عينــً، فــإن القيمــة   
العادلــة للموجــودات المحولــة ســيتم تحديدهــا بواســطة خبيــر تقييــم مســتقل، علــى أن يتــم اختيــار هــذا الخبيــر مــن 

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

 
ــك نتيجــة  ــً، وذل ــغ 731 مليــون درهــم تقريب ــم تخفيــض ثمــن البيــع بمبل ــة، ت ــاقية األصلي ــات علــى االتفـ عنــد إجــراء التعدي  
 اللتــزام المشــتري بســداد هــذا الرصيــد عنــد الطلــب، فــي 31 ديســمبر 2015 أو قبــل ذلــك التاريــخ ســواًء نقــدًا أو عينــً،

أو بكليهــمـا.
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2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
209.828  273.638 الذمم المدينة التجارية   

)125.047(  )118.507( ناقصً: مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  
84.781  155.131    

-  45.750 سلفة لشراء عقارات )1(   
53.592   11.625 مبلغ مستحق القبض من إلغاء اتفاقية بيع   

1.701  541 السلفيات المقدمة للمقاولين   
33.910  33.560 السلفيات المقدمة للموردين   
6.512  5.850 مبالغ مدفوعة مقدمً وذمم مدينة أخرى   

9.563  7.156 مدينون أخرون   
105.278  104.482    
190.059  259.613    

)145.719(  )224.608( ناقصًا: االستحقاق قصير األجل   
44.340  35.005 االستحقاق طويل األجل   

سلفة لشراء عقارات
2013  2014    

ألف درهم ألف درهم     
    

187.510  187.510 سلفة لشراء حصة في أحد المشروعات العقارية  
-  114.375 سلفة لشراء عقارات )إيضاح 9(   

187.510  301.885    

)187.510(   )256.135( ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة السلفيات )اإليضاحان 25 )1(، 27(  
-  45.750    

كما في 31 ديسمبر 2014، لم يتم رصد مخصص كامل لذمم مدينة تجارية بمبلغ 124.430.000 )2013: 57.241.000(.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2014، بلغــت الذمــم المدينــة التجاريــة المســتحقة التــي لــم تتعــرض النخفــاض القيمــة 30.702.000 درهــم )2013: 
27.540.000(. فيمــا يلــي تحليــل أعمــار هــذه الذمــم المدينــة التجاريــة:

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
-  5.231 لم يحن موعد سدادها   

7.666  14.605 حتى 3 أشهر   
19.874  10.866 أكثر من 3 أشهر   

27.540  30.702    

ــم رصــد مخصــص لهــا  ــغ 118.507.000 درهــم النخفــاض القيمــة وت ــة بمبل ــة تجاري كمــا فــي 31 ديســمبر 2014، تعرضــت ذمــم مدين
بالكامــل )2013: 125.047.000 درهــم(. إن الذمــم المدينــة التــي تعرضــت النخفــاض فــي القيمــة بصــورة فرديــة ترتبــط بصورة أساســية 

بالعمــاء الذيــن يعانــون مــن ظــروف اقتصاديــة حرجــة. فيمــا يلــي تحليــل أعمــار هــذه الذمــم المدينــة التجاريــة:

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
125.047  118.507 أكثر من 6 أشهر   

فيما يلي الحركات في مخصص الذمم المدينة التجارية الذي تم رصده من قبل المجموعة:
    

151.339  125.047 في 1 يناير    
2.716  )6.540( )عكس(/ مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية  

)2.716(  - ذمم مدينة مشطوبة خال السنة لعدم قابلية تحصيلها  
)26.192(  - عكس مخصص عند استبعاد شركة تابعة   
125.047  118.507 في 31 ديسمبر    

 
إن أقصــى تعــرض لمخاطــر االئتمــان بتاريــخ التقريــر يتمثــل فــي القيمــة الدفتريــة لــكل فئــة مــن الذمــم المدينــة. تحتفــظ 

أو شــيكات مؤجلــة كضمــان. المباعــة  للموجــودات  المجموعــة بســندات ملكيــة 

الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٠



ألغراض بيان التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما يعادله على ما يلي:  

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
547.825   1.047.851 النقد واألرصدة المصرفية     

)20.000(   )608.559( ناقصًا: ودائع ذات فترات استحقاق أصلية تمتد ألكثر من ثاثة أشهر   
527.825   439.292 النقد وما يعادله      

تنطــوي الودائــع الثابتــة قصيــرة األجــل علــى فتــرات اســتحقاق أصليــة تمتــد لثاثــة أشــهر أو أقــل. تخضــع الودائــع الثابتــة   
ً )2013: 0.55% إلــى 1.75% ســنويً(.   قصيــرة األجــل والودائــع تحــت الطلــب لمعــدالت فائــدة تتــراوح بيــن 0.55% إلــى 1.10% ســنوي

رأس المال   ١٣
 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2014 و31 ديســمبر 2013، يتألــف رأس المــال مــن 5.778.000.000 ســهم بقيمــة درهــم واحــد للســهم. إن   
كافــة األســهم ُمـــصرٌح بهــا ومصــدرة ومدفوعــة بالكامــل. 

احتياطي قانوني   ١٤

وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لســنة 1984 )وتعدياتــه( والنظــام األساســي للشــركة،   
يتــم تحويــل نســبة 10% مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي غيــر القابــل للتوزيــع علــى أن يســتمر التحويــل حتــى 

ــا يعــادل نســبة 50% علــى األقــل مــن رأس المــال المدفــوع.  ــغ رصيــد االحتياطــي م يبل

القروض  ١٥

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

طويلة األجل      
399.587  397.305 التزامات التمويل اإلسامي     

105.574  85.565 القروض اإلسامية األخرى     
505.161  482.870     

قصيرة األجل      
302.283  147.283 التزامات التمويل اإلسامي     

18.945  20.009 القروض اإلسامية األخرى     
321.228  167.292     

826.389  650.162 إجمالي القروض     

اإلجمالي القروض  التزامات     
اإلسالمية  ألخرى التمويل اإلسالمي    

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم    
    

887.450  138.296  749.154 في 1 يناير 2013   
)9.200(  )9.200(  - استبعاد شركة تابعة   

)51.861(  )4.577(  )47.284( مبالغ مسددة   
826.389  124.519  701.870 في 31 ديسمبر 2013   
)176.228(  )18.945(  )157.283( مبالغ مسددة   

650.161  105.574  544.587 في 31 ديسمبر 2014   

ــي  ــم الحصــول عليهــا مــن بنــك دب ــة التــي ت ــل اإلســامي تســهيات اإلجــارة والمرابحــة والمضارب تمثــل التزامــات التموي  
اإلســامي ش.م.ع )مســاهم رئيســي( ومــن مصــارف إســامية محليــة ومؤسســات ماليــة أخــرى حيــث يتــم اســتخدام هــذه 
التســهيات لتمويــل العقــارات قيــد اإلنشــاء. تخضــع التزامــات التمويــل اإلســامي لمعــدل ربــح فعلــي تــم احتســابه علــى 
أســاس معــدل الربــح الســائد بيــن المصــارف فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )إيبــور( لمــدة شــهر زائــدًا نســبة 3% بحــد 
أدنــى 5% إلــى 5.5% ســنويً )2013: معــدل الربــح الســائد بيــن المصــارف فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )إيبــور( لمــدة 
شــهر زائــدًا نســبة 3% بحــد أدنــى 5% إلــى 6.25% ســنويً(، ُيســتحق ســداد هــذه التســهيات علــى أقســاط شــهرية أو ربــع 
ســنوية متســاوية القيمــة علــى مــدى فتــرة مــن خمــس إلــى عشــر ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ التقريــر. إن التزامــات التمويــل 
اإلســامي مضمونــة برهونــات علــى عقــارات مصنفــة ضمــن فئــة العقــارات الُمحتفــظ بهــا لغــرض التطويــر والبيــع )إيضــاح 

9( وممتلــكات ومعــدات )إيضــاح 5( واســتثمارات عقاريــة )إيضــاح 6(. 
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فــي الســنة الحاليــة، ووفقــً لملحــق اتفاقيــة البيــع والشــراء األصليــة لقطعــة األرض، المبرمــة مــع المطــور الرئيســي،   
ــه تخفيــض إضافــي لثمــن البيــع بواقــع 141  ــب علي ــة مــع الطــرف ذي العاقــة، ممــا ترت ــل االتفاقي قامــت المجموعــة بتعدي
مليــون درهــم. تــم عكــس المبلــغ مســتحق القبــض ضمــن ســجات الشــركة بعــد اقتطــاع الدفعــات المتعهــد بهــا فــي 
المســتقبل بمبلــغ 279 مليــون درهــم )راجــع إيضــاح 31( فيمــا يتعلــق بحقــوق شــراء قطــع أراضــي مــن ثمــن البيــع وفقــً 

التفاقيــة البيــع والشــراء. 

خــال الســنة الحاليــة، قــام الطــرف ذي العاقــة بالتنــازل عــن قطــع أراضــي، وبذلــك تمــت تســوية الرصيــد المديــن بمبلــغ   
669.307.510 درهــم مقابــل الحســاب المديــن القائــم )راجــع إيضــاح 9(. تتوقــع اإلدارة أن يتــم ســداد الرصيــد المديــن خــال 
ســنة 2015. إن اإلجــراءات القانونيــة المتعلقــة بإنجــاز اتفاقيــة التســوية/ التعديــات المدرجــة علــى االتفاقيــة مــا تــزال قيــد 

ــة العموميــة. ــخ الميزاني التنفيــذ كمــا فــي تاري

المستحق إلى شركات األطراف ذات العالقة )د(   

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

 
قصيرة األجل      

1.605   1.875 المستحق ألحد المساهمين الرئيسيين     
14.052  12.299 المستحق الئتافات مشتركة     

15.657  14.174     

النقد واألرصدة المصرفية  ١٢

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
280.841   158.066 النقد واألرصدة المصرفية بما في ذلك ودائع تحت الطلب    
266.138  888.606 ودائع ثابتة قصيرة األجل      

846  1.179 النقد في الصندوق      
547.825  1.047.851     

-  )53.559( ناقصًا: وديعة ثابتة طويلة األجل لدى مؤسسة مالية – صافي )1(   
547.825  994.292     

الودائع الثابتة طويلة األجل  )1(  

خــال الســنة الحاليــة، قامــت الشــركة بالتوقيــع علــى برنامــج إعــادة هيكلــة مالــي مــع أحــد المؤسســات الماليــة لغــرض 	 
تســوية وديعــة الوكالــة الخاصــة بهــا والبالــغ قيمتهــا 101 مليــون درهــم. فيمــا يلــي الشــروط األساســية لبرنامــج إعــادة 

الهيكلــة المالــي:

ســتقوم المؤسســة الماليــة باحتســاب 20% مــن المبلــغ القائــم كدفعــة مقدمــة عقــب التوقيــع علــى برنامــج إعــادة 	 
الهيكلــة؛

ــدة بواقــع %2 	  ســيتم ســداد 65% مــن المبلــغ علــى أقســاط شــهرية يتــم تقديرهــا مســبقً علــى مــدى 12 ســنة، بفائ
ســنويً؛ 

ســيتم تحويــل 15% مــن القيمــة المتبقيــة إلــى أدوات مشــروطة قابلــة للتحويــل، وســتتم تســويتها نقــدًا أو أســهم 	 
ملكيــة للمؤسســة الماليــة أو كليهمــا، وذلــك بعــد 12 ســنة. تخضــع هــذه النســبة لمعــدل ربــح بواقــع 1% عينــً. 

عقــب التوقيــع علــى برنامــج إعــادة الهيكلــة، ودراســة شــروطها الرئيســية، قامــت اإلدارة باالعتــراف بانخفــاض قيمــة بمبلــغ   
15.3 مليــون درهــم )إيضــاح 23(، وتأثــر القيمــة الحاليــة بمبلــغ 6.7 مليــون درهــم علــى الوديعــة الثابتــة طويلــة األجــل.

خــال الســنة، حصلــت الشــركة علــى مبلــغ 25 مليــون درهــم مــن المؤسســة الماليــة فيمــا يتعلــق بســداد الوديعــة 	 
بمــا فــي ذلــك ســداد مبكــر لبعــض األقســاط. تــم تصنيــف القيمــة القائمــة علــى أنهــا طويلــة األجــل وفقــً لاتفاقيــة. 



اإليرادات  ٢٠

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
513.390   948.959 بيع عقارات     
110.947   2.852 إيرادات مصادرة عقارات     

34.726   37.918 إدارة عقارات     
30.697   25.266 إيرادات تأجير      
28.291   30.342 إدارة مرافق     

4.004   - إيرادات عقود     
722.055   1.045.337     

التكاليف التشغيلية  ٢١

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
503.204   880.600 تكاليف بيع عقارات )إيضاح 9(      

عكس االنخفاض في قيمة عقارات محتفظ بها  
)104.581(   )158.949( لغرض التطوير والبيع، بالصافي )إيضاح 9(    

9.954   16.055 إدارة مرافق     
1.993   - تكاليف عقود      
4.028   4.317 تكاليف تأجير      

414.598   742.023     
 

اإليرادات التشغيلية األخرى   ٢٢

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
-   4.209 رسوم إدارة المبيعات     

17.188   15.274 اإليرادات التشغيلية األخرى     
17.188   19.483     

المصروفات العمومية واإلدارية   ٢٣

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

  
64.897   78.058 تكاليف موظفين )إيضاح 24(     

11.458   5.828 أتعاب مشاركة     
8.308   6.734 أتعاب قانونية ومهنية      
7.182   25.406 مصاريف تسويق وبيع     
3.570   2.979 مصاريف اتصاالت      
3.479   2.888 استهاك )إيضاح 5(     

3.150   3.245 تكاليف صيانة المشاريع     
2.716   - مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية واألخرى، صافي )إيضاح 10(   
1.090   972 إيجار      

-   15.361 مخصص انخفاض قيمة الودائع طويلة األجل )إيضاح 12)1((    
13.254   14.503 أخرى      
119.104   155.974     
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تشــمل التزامــات التمويــل اإلســامي أيضــً تســهيل تــم الحصــول عليــه مــن مؤسســة ماليــة بمبلــغ 145.000.000 درهــم )2013:   
255.000.000 درهــم(، مــن ضمنــه مبلــغ 45.000.000 درهــم تــم تصنيفــه علــى أنــه طويــل األجــل، وال يخضــع لمعــدل ربــح، ويســتحق 
ســداده علــى أقســاط نصــف ســنوية علــى مــدى ســنة ونصــف. تــم عكــس االســتحقاق طويــل األجــل مــن القــروض ضمــن 

البيانــات الماليــة بالقيمــة العادلــة بعــد الخصــم. راجــع أيضــً اإليضــاح 26.

تشمل القروض مبلغ بقيمة 303.355.000 درهم )2013: 337.806.000 درهم( تم الحصول عليه من مساهم رئيسي.  

السلفيات المقدمة من العمالء  ١٦

تمثــل الســلفيات المقدمــة مــن العمــاء األقســاط المســتلمة مــن العمــاء مقابــل شــراء أراٍض وعقــارات محتفــظ بهــا   
درهــم(.  553.939.000  :2013( درهــم   288.285.000 بقيمــة  والبيــع  التطويــر  لغــرض 

الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ١٧

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

43.472   33.377 الذمم الدائنة التجارية      
396.888   396.888 ذمم دائنة لشراء أراضي      

81.628   1.778 رسوم تسهيات إسامية مستحقة )راجع إيضاح 26(    
51.559   27.477 مستحقات تكاليف مشروعات )راجع إيضاح 9(    

4.152   4.152 ضريبة مستحقة الدفع      
195.248   196.743 ذمم دائنة أخرى ومصاريف مستحقة      

772.947   660.415     

ذمم المحتجزات الدائنة   ١٨

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

6.470   1.241 االستحقاق طويل األجل     
51.619   25.733 االستحقاق قصير األجل     

58.089   26.974 ذمم المحتجزات الدائنة     

مــن المقــرر ســداد المحتجــزات طويلــة األجــل للمقاوليــن فــي غضــون فتــرة تتــراوح بيــن ســنة واحــدة إلــى خمــس ســنوات   
مــن تاريــخ بيــان المركــز المالــي. إن القيمــة العادلــة لذمــم المحتجــزات الدائنــة طويلــة األجــل تقــارب قيمهــا الدفتريــة نظــرًا 

ــر الخصــم ال يعتبــر كبيــرًا.  ألن أث

مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين   ١٩

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

    
8.502   7.769 في 1 يناير      
1.845   2.900 المحّمل للسنة     
)1.316(   )1.319( التعويضات المدفوعة      
)1.262(   - التزام محول عن استبعاد شركة تابعة     
7.769   9.350 في 31 ديسمبر      

يتــم احتســاب تعويضــات نهايــة الخدمــة للموظفيــن، المفصــح عنهــا كالتــزام طويــل األجــل، وفقــً لقانــون العمــل االتحادي   
ــة المتحــدة. ــارات العربي ــة اإلم بدول



)تكاليف( / إيرادات تمويل  ٢٨

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

  
43.552   39.359 تكاليف تمويل على قروض مصرفية    

)398(   - ناقصًا: مبالغ مرسملة على موجودات مؤهلة )إيضاح 9(  
 43.154   39.359 إجمالي تكاليف التمويل    

3.751   6.397 إيرادات تمويل من ودائع مصرفية قصيرة األجل   
1.760   1.100 إيرادات تمويل من عكس ذمم مدينة تجارية مخصومة   

5.511   7.497 إجمالي إيرادات التمويل    
)37.643(   )31.862( صافي تكاليف التمويل    

ربحية السهم الواحد   ٢٩

األساسية   

ــاح العائــدة إلــى مســاهمي الشــركة علــى المتوســط المرجــح لعــدد  يتــم احتســاب ربحيــة الســهم الواحــد بقســمة األرب
األســهم العاديــة المصــدرة خــال الســنة، باســتثناء األســهم العاديــة المشــتراة مــن قبــل الشــركة والمحتفــظ بهــا 

كأســهم خزينــة )إيضــاح 13(. 

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

  
154.517   281.850 األرباح العائدة إلى مساهمي الشركة )بآالف الدراهم(     

5.778.000   5.778.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة )باآلالف(     
2 .67   4 .88   ربحية السهم الواحد )بالفلس(    

المخّفضة  

لم تقم الشركة بإصدار أي أدوات من شأنها أن يكون لها تأثير مخّفض على ربحية السهم عند استخدامها.   
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تكاليف الموظفين   ٢٤

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

  
45.958   56.249 رواتب وأجور      

1.845   2.778 تعويضات نهاية الخدمة      
17.094   19.031 مكافآت أخرى      

64.897   78.058     

مخصص المطالبات  ٢٥

يشتمل مخصص المطالبات على ما يلي:   

1- المخصــص الــذي يتعلــق بالمطالبــات القانونيــة المرفوعــة مــن طــرف آخــر ضــد الشــركة فيمــا يتعلــق بتســهيل لتمويــل 
شــراء حصــة فــي مشــروع عقــاري. يعكــس هــذا المخصــص التقييــم المبدئــي الــذي تــم تحديــده وفقــً ألفضــل تقديــرات 
تــم وضعهــا مــن قبــل اإلدارة فيمــا يتعلــق بصافــي االلتــزام الــذي قــد تتكبــده الشــركة مــن جــراء هــذه المطالبــات بعــد 

صــدور حكــم المحكمــة. ال تــزال إجــراءات التحكيــم متداولــة لــدى المحكمــة. راجــع كذلــك اإليضــاح 10)1(.

ــذي يتعلــق بالمطالبــات المرفوعــة مــن قبــل المقاوليــن ضــد الشــركة فيمــا يتعلــق بالمشــرع المتأخــر  2- المخصــص ال
والــذي مــا يــزال قيــد التقييــم مــن قبــل اإلدارة واالستشــاريين. يعكــس هــذا المخصــص التقييــم المبدئــي الــذي تــم 
تحديــده وفقــً ألفضــل تقديــرات تــم وضعهــا مــن قبــل اإلدارة فيمــا يتعلــق بصافــي االلتــزام الــذي قــد تتكبــده الشــركة 

مــن جــراء هــذه المطالبــات.

»المخصــص   37 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  لمتطلبــات  وفقــً  كاملــة  اإلفصاحــات  عــرض  عــدم  الشــركة  قــررت 
ــرى اإلدارة أن هــذه المعلومــات قــد تلحــق الضــرر بمركزهــا فــي هــذا  ــة«، حيــث ت ــة والموجــودات الطارئ وااللتزامــات الطارئ
ــم الطعــن علــى الحكــم الصــادر  ــي فيمــا يتعلــق بالمطالبــات القضائيــة وقــد ت ــه قــد صــدر حكــم مبدئ الشــأن نظــرًا ألن

بشــأن مطالبــات المقاوليــن.
شركة ديار للتطوير ش.م.ع

التزام تم عكسه   ٢٦

بتاريــخ 14 أغســطس 2014، أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســوية وديــة مــع مؤسســة ماليــة بغــرض ســداد أحــد االلتزامــات الماليــة 
اإلســامية. ترتــب علــى شــروط اتفاقيــة التســوية خفــض المبلــغ األصلــي بقيمــة 60 مليــون درهــم باإلضافــة إلــى تنــازل عــن 
ربــح مســتحق بقيمــة 87.92 مليــون درهــم. وعليــه، تــم االعتــراف بمبلــغ 147.9 مليــون درهــم كإيــرادات خــال الســنة الحاليــة. 
وفقــً التفاقيــة التســوية، فإنــه يتــم تصنيــف الرصيــد مســتحق الدفــع البالــغ 145 مليــون درهــم علــى أنــه رصيــد متــداول 

وغيــر متــداول بعــد االعتــراف بتأثيــر القيمــة الحاليــة للرصيــد غيــر المتــداول. راجــع كذلــك اإليضاحيــن 15 و 17.

مخصص انخفاض قيمة المبالغ المدفوعة مقدمًا لشراء عقارات  ٢٧

يتضمــن ذلــك مخصــص بمبلــغ 68.6 مليــون درهــم فيمــا يتعلــق بالمبالــغ المدفوعــة مقدمــً لشــراء عقــارات والتــي مــن 
المتوقــع مبادلتهــا بقطــع أراضــي أخــرى مــن قبــل الُمطــور الرئيســي نظــرًا للتغيــرات فــي خطــة التطويــر األساســية. 
يعكــس هــذا المخصــص التقييــم المبدئــي الــذي تــم تحديــده وفقــً ألفضــل تقديــرات تــم وضعهــا مــن قبــل اإلدارة فيمــا 

يتعلــق بقيمــة األراضــي الجديــدة المتوقــع اســتامها مــن قبــل الشــركة. راجــع كذلــك اإليضــاح 10)1(.



تعتبــر الشــركة طرفــً فــي بعــض الدعــاوى القضائيــة حيــث قــام المطــورون الرئيســيون بتزويــد الشــركة بشــهادات   
تســليم خاصــة ببعــض األراضــي ولكــن الشــركة لــم تقبــل هــذه الشــهادات نظــرًا لحالــة البنيــة التحتيــة. قــام بعــض 
المطوريــن الرئيســيين برفــع دعــاوى / مطالبــات قضائيــة مطالبيــن فيهــا بالمبالــغ القائمــة باإلضافــة إلــى الشــرط الجزائــي. 
تــرى اإلدارة أنــه ال يوجــد التــزام علــى الشــركة بدفــع الشــرط الجزائــي وفقــً لالتزامــات التعاقديــة. عــاوة علــى ذلــك بعــد 
مراجعــة اإلدارة للــرأي الــذي تــم الحصــول عليــه مــن قبــل االستشــاريين القانونييــن، تــرى إدارة الشــركة أنــه ليــس مــن 
المتوقــع أن يكــن لــدى الشــركة تدفقــات نقديــة خارجــة فيمــا يتعلــق بالشــرط الجزائــي. بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار هــذه 
العوامــل وأن هــذه المطالبــات القضائيــة )الشــرط الجزائــي( ال تــزال فــي المراحــل األوليــة، لــم تقــم الشــركة باالعتــراف 
ــار  ــات المعي ــة وفقــً لمتطلب ــررت الشــركة عــدم عــرض اإلفصاحــات كامل ــق بهــذه الرســوم. وق ــأي مخصــص فيمــا يتعل ب
المحاســبي الدولــي رقــم 37 »المخصــص وااللتزامــات الطارئــة والموجــودات الطارئــة«، حيــث تــرى اإلدارة أن هــذه المعلومــات 
قــد تلحــق الضــرر بمركزهــا فــي هــذا الشــأن نظــرا ألنــه قــد صــدر حكــم مبدئــي فيمــا يتعلــق بالمطالبــات القضائيــة وقــد 

تــم الطعــن عليــه.

قــد تنتــج بعــض االلتزامــات الطارئــة األخــرى فــي ســياق األعمــال االعتياديــة، والتــي بنــاًء علــى المعلومــات المتاحــة حاليــً، ال   
يمكــن تحديدهــا فــي هــذه المرحلــة أو التــي تــرى اإلدارة أنهــا دون جــدوى. إال أن اإلدارة تــرى أنــه ليــس مــن المحتمــل أن ينتــج 

عــن هــذه االلتزامــات الطارئــة تدفقــات نقديــة خارجــة مــن المجموعــة.

معلومات حول القطاعات  ٣٣

القطاعات التشغيلية:  

يعتبــر مجلــس اإلدارة المســؤول الرئيســي عــن اتخــاذ القــرارات التشــغيلية لــدى المجموعــة. يأخــذ مجلــس اإلدارة باالعتبــار   
أعمــال المجموعــة ككل لغــرض اتخــاذ القــرارات.

ــع المــوارد وتقييــم  ــم تحديدهــا لغــرض توزي ــاًء علــى القطاعــات التــي ت ــد القطاعــات التشــغيلية بن قامــت اإلدارة بتحدي  
األداء. يتــم تقســيم المجموعــة إلــى ثــاث قطاعــات تشــغيلية رئيســية تتمثــل فــي؛ قطــاع التطويــر العقــاري، وقطــاع 

والمرافــق. العقــارات  إدارة  وقطــاع  والميكانيكيــة،  الكهربائيــة  األعمــال 

ــج قطاعاتهــا التشــغيلية لغــرض اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية حــول تقييــم األداء. يتــم  تعمــل اإلدارة علــى مراقبــة نتائ  
العمليــات. مــن  الخســائر  أو  األربــاح  إلــى  اســتنادًا  القطاعــات  أداء  تقييــم 

اإلجمالي  إدارة  األعمال  أنشطة   
العقارات الكهربائية  التطوير   
والميكانيكية  والمرافق العقاري   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 في 31 ديسمبر 2014 
    

1.045.337  68.260  -  977.077 إيرادات القطاع – خارجية 
281.850  28.818  -  253.032 أرباح / )خسائر( القطاع 

6.098.919  121.161  -  5.977.758 موجودات القطاع 
    
 في 31 ديسمبر 2013     

722.055  63.017  4.004  655.034 إيرادات القطاع – خارجية 
154.517  24.004  -  130.513 أرباح / )خسائر( القطاع 

6.321.681  90.372  -  6.231.309 موجودات القطاع 

المعلومات الجغرافية  

خــال الســنة الحاليــة، قامــت الشــركة باســتبعاد قطعــة أرض فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة، يتــم تصنيفهــا ضمــن العقارات   
االســتثمارية بقيمــة دفتريــة بلغــت 104.921.000 درهــم )راجــع اإليضــاح 6(، ممــا ترتــب عليــه أربــاح بقيمــة 16.981.786 درهــم.

ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة  كمــا فــي 31 ديســمبر 2014، بلغــت القيمــة الدفتريــة إلجمالــي الموجــودات الكائنــة خــارج دول  
درهــم(.  108.221.000  :2013 ديســمبر   31( درهــم   3.280.000
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التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  ٣٠

2013  2014    
ألف درهم ألف درهم     

  
154.517   281.850 أرباح السنة     

تسويات لـ:    
3.479   2.888 االستهاك )إيضاح 5(     
1.845   2.900 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين )إيضاح 19(    
2.716   - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح 23(    

عكس انخفاض قيمة العقارات المحتفظ بها  
)104.581(   )158.949( للتطوير والبيع، صافي )إيضاح 21(     

-   )2.803( عكس التزام/ مخصص مقابل المطالبات     
)27.679(   - أرباح من استبعاد شركة تابعة     

)5.511(   )7.497( إيرادات التمويل )إيضاح 28(     
43.154   39.359 تكاليف التمويل )إيضاح 28(     
14.244   )75.971( الحصة من نتائج شركات زميلة وائتاف مشترك )إيضاح 7(    

)49.469(   )50.117( األرباح من تقييم عقار استثماري وفقً للقيمة العادلة )إيضاح 6(   
76.285   )1.017( )األرباح( / الخسائر من استبعاد استثمار في ائتاف مشترك )إيضاح 7(   

)2(   )87( األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات     
التدفقات النقدية التشغيلية قبل دفع تعويضات نهاية الخدمة  

108.998   30.556 للموظفين  والتغيرات في رأس المال العامل    
)1.316(   )1.319( تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين )إيضاح 19(    

)40.767(   9.335 الزيادة في الذمم المدينة التجارية واألخرى غير المتداولة     
)18.619(   )5.229( النقص في ذمم المحتجزات الدائنة غير المتداولة     

-   )13.088( النقص في السلفيات غير المتداولة من العماء     
التغيرات في رأس المال العامل:    

العقارات المحتفظ بها للتطوير والبيع صافية  
400.586   416.135 من استحقاقات تكاليف المشروع     
49.655   )78.889( الذمم المدينة التجارية واألخرى      
)1.592(   )150( المخزون     

2.514   673.699 المستحق من أطراف ذات عاقة     
)22.983(   )25.886( ذمم المحتجزات الدائنة     
)200.925(   )252.566( دفعات مقدمة من عماء      

)21.178(   )40.871( الذمم الدائنة التجارية واألخرى     
1.011   )1.483( المستحق إلى أطراف ذات عاقة     

255.384   710.244 صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية     

االرتباطات  ٣١

فــي 31 ديســمبر 2014، كان لــدى المجموعــة إجمالــي ارتباطــات بمبلــغ 25.175.000 درهــم )31 ديســمبر 2013: 13.417.000 درهــم(   
فيمــا يتعلــق بعقــود صــادرة لمشــروعات صافيــة مــن الفواتيــر المســتلمة واالســتحقاقات فــي ذلــك التاريــخ. كمــا كان لــدى 
المجموعــة ارتباطــات تتعلــق بشــراء أراضــي بقيمــة 278.604.000 درهــم )31 ديســمبر 2013: 419.639.000 درهــم(. راجــع كذلــك 

اإليضــاح 11 )ج(.

االلتزامات المحتملة  ٣٢

فــي 31 ديســمبر 2014، كان لــدى المجموعــة التزامــات طارئــة بمبلــغ 128.881.000 درهــم )31 ديســمبر 2013: 84.539.000 درهــم(   
فيمــا يتعلــق بضمانــات حســن األداء وضمانــات أخــرى صــادرة مــن البنــك باإلنابــة عــن االئتــاف المشــترك وإحــدى الشــركات 

ــة. ــة مطالبــات مادي ــة، والتــي ال يتوقــع أن ينتــج عنهــا أي التابعــة فــي ســياق األعمــال االعتيادي



الشركات التابعة والشركات المستثمر بها وفقًا لحقوق الملكية  ٣٦

األنشطة الرئيسية نسبة الملكية  بلد التأسيس  اسم الشركة 
الفعلية    

   
خدمات إدارة المرافق  %100 اإلمارات  ديار إلدارة المرافق ذ.م.م 

   
الوساطة والخدمات ذات الصلة  %100 اإلمارات  نيشن وايد ريالتورز ذ.م.م 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 اإلمارات  ديار للضيافة ذ.م.م 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 اإلمارات  ديار إلدارة العقارات ذ.م.م 

   
االستشارات العقارية  %100 اإلمارات  ديار الدولية ذ.م.م 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 اإلمارات  ديار فينشر ذ.م.م 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 اإلمارات  فامنجو كريك ذ.م.م 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 لبنان  بيروت باي ش.م.ل 

   
شركة استثمار قابضة   %100 هولندا  ديار وست آسيا كوبيراتيف يو. آي  

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 أمريكا  ديار ديفلوبمنت كوربوريشن 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 البحرين  ديار اإلمارات القابضة ذ.م.م  

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 السعودية  ديار التواصل للتطوير العقاري 

   
االستثمار والتطوير العقاري  %100 اإلمارات  ديار ليمتد ذ.م.م 

   
إدارة جمعيات الماك  %100 اإلمارات  ديار إلدارة جمعيات الماك ذ.م.م 

   

إن المركز المالي ونتائج عمليات الشركات التابعة الواردة أعاه، ال تعتبر هامة بالنسبة للمجموعة
   

االئتالفات المشتركة   
   

االستثمار والتطوير العقاري  %50 اإلمارات  شركة دبي الدولية للتطوير 
   

االستثمار والتطوير العقاري  %50 اإلمارات  أراضي للتطوير ذ.م.م 

   
الشركات الزميلة   

   
سوليدير انترناشونال الزوراء

االستثمار والتطوير العقاري  %22.72 اإلمارات  لاستثمارات في األسهم إنك 
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أرقام المقارنة   ٣٤

تمت إعادة تصنيف / إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية.  

األدوات المالية حسب الفئة   ٣٥
 

تم تطبيق السياسات المحاسبية الخاصة باألدوات المالية على البنود التالية:  

اإلجمالي الموجودات المالية   القروض      
المتاحة للبيع والذمم المدينة     

ألف درهم ألف درهم   ألف درهم  31 ديسمبر 2014    

الموجودات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي     
24.841   24.841  - الموجودات المالية المتاحة للبيع    

الذمم المدينة التجارية واألخرى، باستثناء المبالغ المدفوعة   
173.144   -  173.144 مقدمً والسلفيات المقدمة للمقاولين والموردين   

1.959.974   -  1.959.974 المستحق من أطراف ذات عاقة    
53.559    53.559 الودائع الثابتة طويلة األجل    

993.133   -  993.133 األرصدة المصرفية    
3.204.631   24.841  3.179.790    

اإلجمالي بالتكلفة المطفأة      
ألف درهم ألف درهم       

 
المطلوبات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي    

660.415   660.415 الذمم الدائنة التجارية واألخرى     
76.495   76.495 مخصص المطالبات     
26.974   26.974 ذمم المحتجزات الدائنة     
650.162   650.162 القروض     

14.174   14.174 المستحق إلى أطراف ذات عاقة     
1.428.220   1.428.220     

اإلجمالي الموجودات المالية   القروض      
المتاحة للبيع والذمم المدينة     

ألف درهم ألف درهم   ألف درهم  31 ديسمبر 2013    

الموجودات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي     
25.381   25.381  - الموجودات المالية المتاحة للبيع    

الذمم المدينة التجارية واألخرى، باستثناء المبالغ المدفوعة   
150.127   -  150.127 مقدمً والسلفيات المقدمة للمقاولين والموردين   

2.633.673   -  2.633.673 المستحق من أطراف ذات عاقة    
546.979   -  546.979 األرصدة المصرفية    

3.356.160   25.381  3.330.779    

اإلجمالي بالتكلفة المطفأة      
ألف درهم ألف درهم       

المطلوبات وفقًا لما جاء في بيان المركز المالي    
772.947   772.947 الذمم الدائنة التجارية واألخرى     

58.089   58.089 ذمم المحتجزات الدائنة     
826.389   826.389 القروض     

15.657   15.657 المستحق إلى أطراف ذات عاقة     
1.673.082   1.673.082     



مكاتب ديار للتطوير
المكتب الرئيسي

بناية الديار
الطابق 5

جانب مول اإلمارات، البرشاء
ص.ب. 30833 دبي

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

الخليج التجاري
الطابق األرضي

بناية ميتروبوليس
ص.ب. 30833 دبي

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

ديرة
بناية المسعود

الطابق 5
شارع المطار

ص.ب. 30833 دبي
هاتف: 2955844 4 971+

فاكس: 2954029 4 9714+

الشارقة
منطقة القاسمية، شارع الجوازات

مقابل جامع الملك فيصل
بناية بنك دبي اإلسامي

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

فاكس: 5730600 6 971+

رأس الخيمة
مكتب 102، الطابق األول

بناية بنك دبي اإلسامي
منطقة النخيل

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

فاكس: 2285666 7 971+

العين
مكتب 402 الطابق 2

بناية بنك دبي اإلسامي
شارع عوض الثوبة، دوار العالم

ص.ب 86644، العين
هاتف: 7510443 3 971+

فاكس: 7513473 3 971+

عجمان
الطابق األرضي، بناية بنك دبي اإلسامي

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 اإلسامي

شارع حمد بن عبداهلل
ص،ب 1376، الفجيرة

هاتف: 2241235 9 971+
فاكس: 2241236 9 971+

مركز المبيعات

برج بارلينجتون
الخليج التجاري
الطابق األرضي

ص.ب 30833، دبي
هاتف: 3533 338 4 971+
فاكس: 2665 321 4 971+
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شبكـة 
  المبادئ 



 الطريق
لمجتمعات      سعيدة


