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  شركة الدار العقارية ش.م.ع.

 

 اإلدارة مجلس تقرير
 
 

والشركات التابعة لها  )"الشركة"( ش.م.ع العقارية الدار لشركة المدققة الموحدة المالية البيانات أقدم أن يسرني اإلدارة، مجلس عن بالنيابة
  .2017ديسمبر  31 في المنتهية للسنة إليها معًا بـ "المجموعة"( يشار)
 

 األنشطة الرئيسية
دارتها بما في ذلك المكاتب ومراكز التسوق  األنشطةال تزال   والفنادقالرئيسية الخاصة بالمجموعة تتمثل في تطوير العقارات واستثمارها وا 

 والمدارس والمراسي ومالعب الغولف.
 

  المالية النتائج
 من هذه البيانات المالية الموحدة.  10النتائج المالية للمجموعة في صفحة رقم  تم عرض

 
 لماليةالبيانات ا

 .2017ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في واعتماد قام أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة 
 

 اإلدارة مجلس أعضاء
 هم: 2017ديسمبر  31إن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 

 
 اإلدارة مجلس رئيس محمد خليفة المبارك /سعادة
 رئيس مجلس اإلدارةل األول نائبال صديق الخوري  أبوبكر /سعادة

 رئيس مجلس اإلدارةل الثاني نائبال سعادة/ وليد أحمد المقرب المهيري 
 اإلدارة مجلس عضو السيد/ علي سعيد عبدهللا سليم الفالسي

 اإلدارة مجلس عضو السيد/ منصور محمد المال

 عضو مجلس اإلدارة السيد/ أحمد خليفة محمد المهيري 
 اإلدارة مجلس عضو حاجي الخوري السيد/ محمد 

 اإلدارة مجلس عضو السيد/ مارتن لي إيدلمان

 اإلدارة مجلس عضو مري عاحمد سالم ال المهندس/

 
 إخالء المسؤولية

ديسمبر  31المنتهية في للسنة الخارجي واإلدارة من مسؤولياتهم فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليهم الحسابات مجلس اإلدارة مدقق أعضاء يخلي 
2017. 

 
 
 

 اإلدارة مجلس عن بالنيابة
 
 

___________________ 

 محمد المبارك
 اإلدارة مجلس رئيس
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 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 شركة الدار العقارية ش.م.ع. إلى السادة مساهمي

 
 الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 الرأي

والتي وشركاتها التابعة )ُيشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"( )"الشركة"(، الدار العقارية ش.م.ع. لشركة الموحدة لقد دققنا البيانات المالية 
التغيرات في حقوق بيان و  الموحد الدخل الشامل ، وبيان الدخل الموحد وبيان2017ديسمبر  31كما في  الموحد بيان المركز المالي تتضمن

ذلك  ويشمل، الموحدة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات حول البيانات المالية الموحد التدفقات النقديةبيان و  الموحد المساهمين
 ملخص السياسات المحاسبية الهامة.

 
كما في  الموحد للمجموعة، عن المركز المالي الماديةالمرفقة تعبر بصورة عادلة، من كافة النواحي  الموحدة في رأينا، إن البيانات المالية

للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير  الموحدة وتدفقاتها النقدية الموحد ، وعن أدائها المالي2017ديسمبر  31
 المالية.

 
 أساس إبداء الرأي

ولية مدققي الحسابات عن تدقيق في فقرة مسؤ  تم توضيحهالقد قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية. إن مسؤولياتنا بموجب هذه المعايير 
الصادرة عن مجلس القانونيين  للمحاسبينوفقًا لقواعد السلوك المهني  مستقلون عن المجموعةمن هذا التقرير. نحن  الموحدة البيانات المالية

في دولة اإلمارات  الموحدةالمالية ذات الصلة بتدقيقنا للبيانات أخالقيات المهنة إلى جانب متطلبات  المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين
قواعد السلوك المهني الصادرة عن مجلس المعايير لهذه المتطلبات و ، وقد استوفينا جميع مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقًا العربية المتحدة

 لنا األساس إلبداء رأينا حول البيانات الماليةلتوفر  ومناسبةن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية إاألخالقية الدولية للمحاسبين. وباعتقادنا 
 .الموحدة

 
 أمور التدقيق الهامة

للفترة الحالية. وقد  الموحدة في تدقيقنا للبيانات الماليةر بأكإن أمور التدقيق الهامة هي تلك األمور التي، في رأينا المهني، كان لها أهمية 
وعند تكوين رأينا حولها، وال نبدي رأيًا منفصاًل حول هذه  عامبشكٍل الموحدة تم التعامل مع تلك األمور في سياق تدقيقنا للبيانات المالية 

موضح في هذا  نامن خالل أعمال تدقيق األمر لكيفية التعامل مع ذلكاألمور. وبخصوص كل أمر من األمور الموضحة أدناه، فإن وصفنا 
 السياق.

 
من تقريرنا، بما في ذلك ما يتعلق  الموحدة لقد قمنا بتنفيذ مسؤولياتنا الموضحة في فقرة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

 في البيانات المالية الماديةطاء تقييمنا لمخاطر األخإلى تنفيذ اإلجراءات المصممة لالستجابة  تدقيقنااألمور. وبناًء عليه، فقد تضمن  بهذه
. وتوفر لنا نتائج إجراءات التدقيق التي قمنا بها، بما في ذلك اإلجراءات المنفذة للتعامل مع األمور الموضحة أدناه، أساسًا إلبداء الموحدة

 المرفقة.الموحدة البيانات المالية  تدقيق رأينا حول
 
 قييم الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتيروتإدراج اإليرادات من تطوير وبيع العقارات  (أ

تقديرات. تقوم استخدام الو جوهرية  أحكام وتقييم الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتير العقاراتيتضمن إدراج اإليرادات من تطوير وبيع 
المجموعة بإجراء تقييم لكل عقد من عقودها مع العمالء، لتحديد ما إذا كانت ستقوم بإدراج اإليرادات مع مرور الزمن أو في فترة زمنية 

لمجموعة محددة بناًء على األخذ في االعتبار ما إذا كانت المجموعة قد قامت بإنشاء أصل عقاري دون أي استخدام بديل وما إذا كان لدى ا
  حول البيانات المالية الموحدة(. 4.2و 3.7حق قانوني في المدفوعات مقابل األداء المنجز في أي وقت خالل مدة العقد )راجع اإليضاحين 



 

 

 
 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 )تتمة( شركة الدار العقارية ش.م.ع. إلى السادة مساهمي

 
 )تتمة( الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 )تتمة( أمور التدقيق الهامة

 )تتمة( وتقييم الذمم المدينة التي لم يصدر عنها فواتيرت إدراج اإليرادات من تطوير وبيع العقارا (أ
بالتزامات باعتبار أنه يتم إدراج اإليرادات مع مرور الزمن، تقوم المجموعة بتقدير إجمالي تكاليف التطوير والبنية التحتية الالزمة للوفاء 

دراج إيرادات متناسبة إلى مدى استيفاء التزامات األداء كما في نهاية فترة التقارير المالية.  األداء بموجب العقد وا 
 

ر التكلفة تم تقييم إدراج اإليرادات من تطوير وبيع العقارات كأحد أمور التدقيق الهامة نظرًا ألهمية تقييم مدى استيفاء التزامات األداء وتقدي
اإليرادات التي لم يصدر عنها تطلب تقييم وعالوة على ذلك،  اإلجمالية إلنجاز المشروع واألحكام الموضوعة لتقدير وقت إدراج اإليرادات.

 .مشروع تطويرتقدير بسبب المخاطر المحددة المرتبطة بكل  والجارية من اإلدارة إجراءمشاريع التطوير المنجزة  على فواتير
 

عينة من العقود مع العمالء فيما يتعلق بتطوير وبيع العقارات وتقييم عملية تحديد التزامات األداء التي أجرتها اإلدارة وتحديد  بتفحصلقد قمنا 
م، قمنا ما إذا كان يتوجب إدراج اإليرادات مع مرور الزمن أو في فترة زمنية محددة. لقد قمنا بتقييم مدى استيفاء التزامات األداء وعند اللزو 

 ثبات ذلك األمر باألدلة الخارجية المتاحة.بإ
 

تكاليف لقد قمنا بدراسة ميزانيات تكلفة المشروع المعتمدة لمشاريع التطوير العقاري الجوهرية الجارية ومراجعة نسب إنجاز المشاريع في ضوء ال
لمشاريع الجوهرية، قمنا بإعادة عينة من االنسبة لالمتكبدة وقمنا كذلك بمراجعة الفواتير، على أساس العينة، إلثبات التكاليف المتكبدة. ب

 .احتساب مبلغ اإليرادات الذي سيتم إدراجه
 

الحوكمة حول الموافقة على ميزانيات المشاريع وقمنا بإجراء مناقشات مع اإلدارة حيث لوحظت فروقات اختبار لقد قمنا بمراجعة العقود و 
 .الكامن وراء ذلكلفهم السبب  جوهرية مقابل الميزانيات المعتمدة

 
إلى  وباإلضافةالمنجزة وكذلك الجارية.  التطويرمشاريع  على التي لم يصدر عنها فواتيرتقييم اإليرادات  مالءمة عمليةقمنا بتقييم مدى لقد 

مخاطر والمخاطر ذات الصلة مثل  اإليرادات التي لم يصدر عنها فواتيرذلك، قمنا بتقييم مدى كفاية إفصاحات المجموعة بخصوص 
 البيانات المالية الموحدة. حول 33.6 رقم كما هو مبين في إيضاح االئتمان

 
 تقييم االستثمارات العقارية (ب

موضوعة من إن تقييم االستثمارات العقارية هو أحد أمور التدقيق الهامة نظرًا لدرجة التعقيد المتضمنة في التقييم وأهمية األحكام والتقديرات ال
عين االعتبار قبل اإلدارة. تم إجراء عمليات تقييم العقارات من قبل مقيمين خارجيين )"المقيمين"(. عند تحديد تقييم العقارات، يأخذ المقيمون ب

يجارات السوق  يرادات اإليجار ويقومون بتطبيق االفتراضات على العوائد وا   المعلومات الخاصة بالعقارات مثل اتفاقيات اإليجار الحالية وا 
حول  7و 4.2المقدرة، والتي تتأثر بالعوائد السائدة في السوق ومعامالت السوق القابلة للمقارنة، للوصول إلى التقييم )راجع اإليضاحين 

 البيانات المالية الموحدة( .
 

لعقارات لقد قرأنا تقارير تقييم العقارات وتوصل تقيمنا إلى أن طريقة التقييم المتبعة لكل عقار كانت وفقًا للمعايير المعمول بها في تقييم ا
 ومناِسبة لالستخدام عند تحديد القيمة الدفترية لغرض البيانات المالية الموحدة.

 
ييم استقاللية المقيمين ومؤهالتهم وخبراتهم وقمنا بقراءة شروط مهمتهم لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور قد أثرت على موضوعيتهم قمنا بتق

 أو ربما فرضت قيود نطاق على عملهم.
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 )تتمة( الموحدة تدقيق البيانات الماليةتقرير حول 

 
 )تتمة( أمور التدقيق الهامة

 )تتمة( تقييم االستثمارات العقارية (ب

 لقد قمنا بإشراك مختصو التقييم الداخلي لدينا في مراجعة تقييم عينة من العقارات. شملت المراجعة مناقشات مع اإلدارة، والنظر في مدى
الحركة في التقييمات مقابل توقعاتنا. باعتبار أن االفتراضات كانت خارج النطاقات المتوقعة أو بشكل آخر غير معقولية االفتراضات وتقييم 

 عادية، قمنا بالحصول على المزيد من أدلة التدقيق لدعم التوضيحات المقدمة من قبل اإلدارة.
 

من العوائد المتوقعة، التي تم تقييمها من خالل الرجوع إلى المعايير لقد قمنا بمقارنة عوائد االستثمار التي استخدمها المقيمون بنطاق مقدر 
بل المنشورة والتقارير البحثية. وعالوة على ذلك، قمنا بتحليل االفتراضات مثل قيم اإليجار المقدرة ورسوم الخدمات ومستويات اإلشغال مقا

لخيارات الغبن، قمنا باالستفسار من اإلدارة عن تقييمهم بناًء على  النسبةبالتوجهات التاريخية أو المعايير المنشورة أو المعامالت األخيرة. 
ثباتها في تقييم اإلدارة مع االفتراضات المستخدمة من قب ل المراسالت مع المستأجرين، وفيما إذا كانت هذه الخيارات سوف تتم ممارستها وا 

النطاق المتوقع أو بشكل آخر غير عادية، و / أو أظهرت التقييمات تحركات  التقييم. باعتبار أن االفتراضات كانت خارج تقاريرفي  ينالمقيم
 غير متوقعة، قمنا بإجراء المزيد من التحقيقات، وعند الضرورة، قمنا بعقد المزيد من المناقشات مع اإلدارة.

 
 تقييم االنخفاض في قيمة عقارات الفندق المصنفة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات (ج

. تقوم 2017ديسمبر  31مليون درهم كما في  2.065كان لعقارات الفندق المصنفة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات قيمة دفترية تبلغ 
المجموعة بإجراء مراجعة لمؤشرات االنخفاض في القيمة وحيثما توجد مؤشرات على انخفاض القيمة، يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمة 

حول البيانات  5و 4.2د المبلغ القابل لالسترداد الذي يأخذ في االعتبار القيمة العادلة للعقار قيد النظر )راجع اإليضاحين من خالل تحدي
 المالية الموحدة(.

 
قييم وأهمية دق كأحد أمور التدقيق الهامة نظرًا لدرجة التعقيد المتضمنة في التاتم تقييم تقدير المبالغ التي يمكن استردادها من عقارات الفن

 األحكام والتقديرات الموضوعة من قبل اإلدارة.
 

وقراءة شروط مهامهم لتحديد ما إذا كانت هناك أية أمور قد أثرت على  األطراف الثالثة المستقلين مقيميلقد قمنا بتقييم مؤهالت وخبرات 
 موضوعيتهم أو ربما فرضت قيود نطاق على عملهم.

 
م الداخلي لدينا في مراجعة تقييم عقارات الفندق. شملت المراجعة مناقشات مع اإلدارة، والنظر في مدى معقولية لقد قمنا بإشراك مختصو التقيي

منا االفتراضات وتقييم الحركة في التقييمات مقابل توقعاتنا. باعتبار أن االفتراضات كانت خارج النطاق المتوقع أو بشكل آخر غير عادية، ق
 لة التدقيق لدعم التوضيحات المقدمة من قبل اإلدارة.بالحصول على المزيد من أد

 
معايير لقد قمنا بمقارنة عوائد االستثمار التي استخدمها المقيمون بنطاق مقدر من العوائد المتوقعة، التي تم تقييمها من خالل الرجوع إلى ال

وسط المعدالت اليومية ومستويات اإلشغال مقابل التوجهات المنشورة والتقارير البحثية. وعالوة على ذلك، قمنا بتحليل االفتراضات مثل مت
التاريخية أو المعايير المنشورة. باعتبار أن االفتراضات كانت خارج النطاق المتوقع أو بشكل آخر غير عادية، و / أو أظهرت التقييمات 

 مزيد من المناقشات مع اإلدارة.تحركات غير متوقعة، قمنا بإجراء المزيد من التحقيقات، وعند الضرورة، قمنا بعقد ال
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 )تتمة( شركة الدار العقارية ش.م.ع. إلى السادة مساهمي

 
 )تتمة( الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 2017المدرجة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة خرى األمعلومات ال

وتقرير مدققي  الموحدة ، بخالف البيانات المالية2017للمجموعة لسنة  المعلومات األخرى المعلومات الواردة في التقرير السنوي  تتضمن
لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة قبل تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا، ونتوقع أن نحصل على األقسام المتبقية من الحسابات. 

 تتحمل اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. .بعد تاريخ تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا 2017للمجموعة لسنة  التقرير السنوي 

 
 .حولهااستنتاج تدقيق  نبدي أي الو المعلومات األخرى  يشملال  الموحدة إن رأينا حول البيانات المالية

 
والتحقق مما إذا كانت المعلومات  المذكورة أعاله، ل مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى ، تتمثالموحدة وفيما يتعلق بتدقيقنا للبيانات المالية

التي قد يبدوا أنها تتضمن المعرفة التي حصلنا عليها أثناء التدقيق أو أو  الموحدة األخرى غير متسقة بشكٍل جوهري مع البيانات المالية
ها على المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ التي قمنا بالتدقيق ناًء على أعمال ، بوفي حال توصلنا إلى استنتاجأخطاًء جوهرية. 

اإلبالغ عن تلك الحقيقة. وليس لدينا ما نبلغ ه يتطلب منا في تلك المعلومات األخرى، فإن ماديةأخطاًء  بوجود، تقرير مدققي الحسابات هذا
 عنه في هذا الصدد.

 
 الموحدة الحوكمة عن البيانات الماليةمسؤولية اإلدارة ومسؤولي 

ووفقًا لألحكام  وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الموحدة إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية
الرقابة نظام ، وعن 2015لسنة  2للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  النظام األساسيو عقد التأسيس المعنية من 

عند إعداد البيانات  .، سواًء كان ذلك نتيجًة الحتيال أو خطأماديةالداخلية التي تعتبرها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية خالية من أخطاء 
اإلفصاح، إذا أمكن، عن األمور عن و  ،مبدأ االستمراريةوفقًا لعلى االستمرار  المجموعةمسؤولية تقييم قدرة  ، تتحمل اإلدارةالموحدة المالية

أو إيقاف أعمالها  المجموعةاإلدارة تصفية  محاسبي، باستثناء في حال نيةمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ االستمرارية كأساس بذات العالقة 
 لديها عن ذلك. عدم وجود أي بديل واقعيأو 
 

 للمجموعة. الموحدة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية الحكومة مسؤولويتحمل 
 

 الموحدة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
 ، سواًء كانالماديةخالية من األخطاء الموحدة، بشكل إجمالي،  إن أهدافنا هي الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية

صدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا حول البيانات المالية ذلك عبارة  و. إن التأكيد المعقول هالموحدة نتيجًة الحتيال أو خطأ، وا 
 الماديةالدولية سوف يكتشف دائمًا األخطاء  من التأكيد، لكنه ليس ضمانًا بأن التدقيق الذي تم إجراؤه وفقًا لمعايير التدقيق عاليعن مستوى 

، بشكٍل معقول مجمعأو  بشكل منفردإذا كان من المتوقع أن تؤثر،  ماديةأو خطأ، وتعتبر  األخطاء نتيجة الحتيالتنشأ  قدعند وجودها. 
 .الموحدة على القرارات االقتصادية للمستخدمين والتي تم اتخاذها بناًء على تلك البيانات المالية

 
 

  



 

 

 
 
 
 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 )تتمة( شركة الدار العقارية ش.م.ع. إلى السادة مساهمي

 
 )تتمة( الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 

 )تتمة( الموحدة مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية
 

التدقيق.  خالل عمليةمبدأ الشك المهني  مع إبقاءكجزء من عملية التدقيق الذي يتم وفقًا لمعايير التدقيق الدولية، نقوم بإجراء األحكام المهنية 
 كما نقوم بما يلي:

 
نتيجًة الحتيال أو خطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات  ذلك ، سواًء كانالموحدة في البيانات المالية الماديةتحديد وتقييم مخاطر األخطاء  •

. الموحدة أساس إلبداء رأينا حول البيانات المالية لنا التدقيق المناسبة لتلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتوفر
، نظرًا ألن االحتيال قد يتضمن اءاألخط الناتجة عن مخاطرالمن  أعلىالناتج عن االحتيال  الماديإن مخاطر عدم اكتشاف الخطأ 

 أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية. الحذف المتعمدالتواطؤ أو التزوير أو 

لتصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف، وليس  الموحدة الرقابة الداخلية المعني بتدقيق البيانات المالية فهم حول نظامالحصول على  •
 .للمجموعةالرقابة الداخلية  بهدف إبداء رأي حول فعالية نظم

 تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات العالقة التي قامت بها اإلدارة. •

لى أدلة التدقيق التي تم مبدأ االستمرارية وتقييم، بناًء عل وفقاً  لطريقة المحاسبةمة استخدام اإلدارة ءمدى مالحول استنتاج التوصل إلى  •
الحصول عليها، ما إذا كان هناك عدم تأكد جوهري فيما يتعلق باألحداث أو الظروف التي قد تلقي بمزيد من الشكوك حول قدرة 

على مواصلة أعمالها على أساس مبدأ االستمرارية. إذا توصلنا إلى أن هناك عدم تأكد جوهري، فإنه يتعين علينا أن نلفت  المجموعة
أو تعديل رأينا إذا كانت هذه اإلفصاحات  الموحدة في البيانات المالية الصلةاالنتباه في تقرير مدققي الحسابات إلى اإلفصاحات ذات 

استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي حصلنا عليها حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي الحسابات الخاص بنا. إال أن  تعتمدغير كافية. 
 مبدأ االستمرارية.ل وفقاً عن االستمرار  المجموعةوف المستقبلية قد تتسبب في توقف ث أو الظر ااألحد

تمثل الموحدة ، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة وهيكل ومحتوى البيانات المالية العامتقييم العرض  •
 .الموحدة بشكٍل يحقق العرض العادل للبيانات المالية المتضمنةالمعامالت واألحداث 

الحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة بخصوص المعلومات المالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل المجموعة إلبداء رأٍي حول  •
للمجموعة واإلشراف عليها.  الموحدة اليةوتنفيذ عملية تدقيق البيانات الم توجيهنتحمل المسؤولية عن  إنناالبيانات المالية الموحدة. 

 .الموحدة ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأينا حول البيانات المالية

 
مع مسؤولي الحوكمة بخصوص، من بين أموٍر أخرى، النطاق واإلطار الزمني المخطط للتدقيق ونتائج التدقيق الجوهرية، بما  نقوم بالتواصل

 نحددها خالل عملية التدقيق. التي رقابة الداخليةفي ذلك أي عيوب جوهرية في نظم ال
 

واألمور ويتم إبالغهم بكافة العالقات ، يةاالستقاللب فيما يتعلققواعد السلوك المهني بكما نقدم إقرارًا لمسؤولي الحوكمة يفيد بأننا قد امتثلنا 
 .حال وجدتوالضوابط ذات الصلة، في ا، يتنعلى استقاللبشكل معقول األخرى التي قد تؤثر 

 
 

  



 

 

 
 
 
 

 تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 )تتمة( شركة الدار العقارية ش.م.ع. إلى السادة مساهمي

 
 )تتمة( الموحدة تقرير حول تدقيق البيانات المالية

 
 الموحدة )تتمة( مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية

تلك األمور التي نرى أنها كانت أكثر أهمية في تدقيق البيانات المالية  يتم تحديدمسؤولي الحوكمة، ل يتم اإلبالغ عنهاومن بين األمور التي 
أو  القوانين تإال إذا كان ،تقرير مدققي الحسابات في تعتبر أمور التدقيق الهامة. ونقوم بوصف تلك األمور وبذلكللفترة الحالية، الموحدة 

حيث أنه أنه يجب عدم اإلفصاح عن هذا األمر في تقريرنا  نرى اللوائح تمنع اإلفصاح عن هذا األمر للعامة أو، في حاالت نادرة للغاية، 
 .اإلفصاحهذا  الناتجة عنالمصلحة العامة فوائد  من المتوقع أن تتجاوز التداعيات السلبية للقيام بذلك بشكل معقول

 
 القانونية والتنظيمية األخرى تقرير حول المتطلبات 

 :إلى ما يلي ،في دولة اإلمارات العربية المتحدة 2015 لسنة( 2) رقم االتحادي القانون  وفقًا لمتطلبات ،نشير كما
 
 ؛تدقيقنا ألغراض ضرورية رأيناها التي وااليضاحات المعلومات جميع على حصلنا لقد (1
في  2015 لسنة( 2) رقم االتحادي لقانون المعنية من ا وفقًا لألحكام الجوهرية، النواحي كافة من ،الموحدة المالية البيانات إعداد تملقد  (2

 للشركة؛ النظام األساسيوعقد التأسيس و  ،دولة اإلمارات العربية المتحدة

 ؛محاسبية منتظمة سجالتتحتفظ المجموعة ب (3

 للمجموعة؛ المحاسبية والدفاتر السجالت مع اإلدارة مجلس تقرير في الواردة الموحدة المالية المعلومات تتفق (4

 المشتريات شملتو الموحدة،  المالية البياناتحول  9و 8تم إدراج االستثمارات في األسهم واألوراق المالية ضمن اإليضاحين رقم  (5
 ؛2017 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل المجموعة بها تقام التي واالستثمارات

 التي اعتمدت عليها؛ والشروط العالقة األطراف ذات مع الجوهرية المعامالت 31يبين اإليضاح رقم  (6
 المنتهية المالية السنة خالل ت،خالف قد الشركة بأن يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد لم ،لنا توفيرها تم التي المعلومات إلى استناداً  (7

 أو المتحدة العربية اإلمارات دولة في 2015 لسنة( 2) رقم االتحادي لقانون المعنية من ا األحكام من أي ،2017 ديسمبر 31 في
 ؛ و2017 ديسمبر 31 في كما الموحد المالي امركزه أو اأنشطته على على وجه قد يكون له تأثير مادي للشركة األساسيالنظام 

 خالل السنة. المدرجة المساهمات االجتماعية 36يعكس اإليضاح رقم  (8

 
 
 نست ويونغإر 
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 شريك
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 الموحد بيان المركز المالي
 2017ديسمبر  31في 
 
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
    

    الموجودات
    ةلو متداغير الودات جو مال

 2.986.073 2.930.941 5 ممتلكات وآالت ومعدات
 3.967 5.104 6 موجودات غير ملموسة

 15.773.282 16.076.549 7 ثمارات عقاريةتاس
 964.408 957.631 8 استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف

 126.448 119.389 9 للبيع متاحة موجودات مالية
     726.974 427.211 10 أخرى ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة 

         20.581.152 20.516.825  موجودات الغير متداولةالإجمالي 
    ودات المتداولةجو مال

 2.228.191 2.305.747  للبيعأراضي محتفظ بها 
 1.298.384 1.476.818 11 أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 220.645 286.601 12 مخزون 
 4.536.385 4.925.449 10 مدينة وذمم مدينة أخرى  تجارية ممذ

     6.696.340 6.885.486 13 وأرصدة لدى البنوكنقد 
     14.979.945 15.880.101  متداولةال موجوداتال إجمالي

         35.561.097 36.396.926  إجمالي الموجودات
    وباتلطمق المساهمين والوقح
    ق المساهمينوقح
 7.862.630 7.862.630 14 المال سأر 

 3.931.315 3.931.315 15 نظامياحتياطي 
 (19.136) (17.024)  حمايةاحتياطي 

 38.171 44.084  احتياطي قيمة عادلة
     10.069.933 11.200.549  أرباح محتجزة

 21.882.913 23.021.554  مساهمين العائدة إلى مالكي الشركةالحقوق 
     203.181 213.611  مسيطرةالغير  الحقوق 

     22.086.094 23.235.165  المساهمينإجمالي حقوق 
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 الموحد بيان المركز المالي
 )تتمة( 2017ديسمبر  31في 
 
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
    
    ةلو وبات الغير متدالطمال

 2.749.189 - 16 صكوك غير قابلة للتحويل 
 2.168.792 2.376.275 17 قروض بنكية 

 165.234 311.389  دائنةمحتجزات 
 128.137 141.763 18 ة للموظفينمدخالة ايهن ص مكافآتصخم

     15.081 16.263 19 مطلوبات مالية أخرى 
         5.226.433 2.845.690  إجمالي المطلوبات الغير متداولة

    وبات المتداولةلطمال
 9.983 2.762.570 16 غير قابلة للتحويل  صكوك

 636.268 817.173 17 قروض بنكية 
 397.525 310.175  محتجزات دائنة

 424.642 469.854  دفعات مقدمة من عمالء 
     6.780.152 5.956.299 20 وذمم دائنة أخرى  تجارية دائنةم مذ

     8.248.570 10.316.071  المتداولة إجمالي المطلوبات
     13.475.003 13.161.761  إجمالي المطلوبات

     35.561.097 36.396.926  والمطلوبات المساهمينإجمالي حقوق 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جريج فيور يابيطالل الذ محمد المبارك
 لماليـةللشؤون االتنفيـذي الرئيس  الرئيس التنفيذي رئيـس مجلـس اإلدارة

 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 الموحدبيـان الدخل 
 2017ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
    
 6.237.496 6.180.676 21 يراداتا

     (3.598.243) (3.525.171) 22 مباشرة تكاليف
 2.639.253 2.655.505  إجمالي الربح 

    
 (61.418) (74.978) 23 مصاريف بيع وتسويق

    
دارية:     مصاريف عمومية وا 

 (233.329) (227.767) 24 موظفين التكاليف   
طفاء    (199.050) (185.976) 6 ، 5 استهالك وا 
 (27.622) 8.821 25 صافي، (القيمة وشطب في نخفاضال، ا مخصصات ( / عكس  
 (109.856) (104.543) 36 أخرى   
    
 66.636 41.544 8 ، صافيوشركات ائتالف زميلة شركاتفي أرباح  حصةال

 14.409 3.835  عقارية استثمارات استبعادمن ربح 
 (169.680) (613.107) 7 ، صافيعقاريةاستثمارات العادلة على قيمة خسارة ال

 119.972 124.642 26 إيرادات تمويل
 (241.189) (254.253) 27 تكاليف تمويل
     954.280 632.212 28 إيرادات أخرى 
 2.752.406 2.005.935  الربح للسنة

    
    عائد إلى:ال

 2.782.364 1.995.505  مالكي الشركة
     (29.958) 10.430  غير مسيطرةالحقوق ال
  2.005.935 2.752.406     

 0.354 0.254 29 بالدرهم العائد إلى مالكي الشركة لسهمل األساسي والمخفض الربح
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 بيـان الدخل الشامل الموحد 
 2017ديسمبر  31المنتهية في  لسنةل
 
 

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم إيضاحات 
    

     2.752.406 2.005.935  الربح للسنة
    

 ى بيان الدخللالدخل الشامل اآلخر الذي سيتم إعادة تصنيفه إ
    في فترات الحقة:  

 8.888 5.913 9 موجودات مالية متاحة للبيعربح على إعادة تقييم 

     6.772 2.112 19 يرات في القيمة العادلة لحماية تدفقات ماليةتغ
     15.660 8.025  الدخل الشامل اآلخر

 2.768.066 2.013.960  إجمالي الدخل الشامل للسنة
    

    إجمالي الدخل الشامل العائد إلى:
 2.798.024 2.003.530  مالكي الشركة

     (29.958) 10.430  غير مسيطرةالحقوق ال
  2.013.960 2.768.066 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 
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 الموحد المساهمينرات في حقوق يبيان التغ
 2017ديسمبر  31المنتهية في  سنةلل
 
 

 حمايةاحتياطي  نظامياحتياطي  رأس المـال  
قيمة الاحتياطي 

 أرباح محتجزة عادلةال

حقوق الملكية 
مالكي ل العائدة
 الشركة

غير ال حقوق ال
 مسيطرة

إجمالي حقوق 
 الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  إيضاح 
          

 20.159.091 287.939 19.871.152 8.073.832 29.283 (25.908) 3.931.315 7.862.630   2016يناير  1في  الرصيد
 2.752.406 (29.958) 2.782.364 2.782.364 - - - -  لسنةلربح ال

 15.660 - 15.660 - 8.888 6.772 - -  الدخل الشامل اآلخر
 (841.063) (54.800) (786.263) (786.263) - - - -  2015مدفوعة لسنة أرباح  توزيعات

          
 22.086.094 203.181 21.882.913 10.069.933 38.171 (19.136) 3.931.315 7.862.630  2016ديسمبر  31في  الرصيد

          
          

 22.086.094 203.181 21.882.913 10.069.933 38.171 (19.136) 3.931.315 7.862.630  2017يناير  1في  الرصيد
 2.005.935 10.430 1.995.505 1.995.505 - - - -  لسنةلربح ال

 8.025 - 8.025 - 5.913 2.112 - -  الدخل الشامل اآلخر
 (864.889) - (864.889) (864.889) - - - - 30 2016مدفوعة لسنة أرباح  توزيعات

          
 23.235.165 213.611 23.021.554 11.200.549 44.084 (17.024) 3.931.315 7.862.630  2017ديسمبر  31في  الرصيد

          
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1من  المرفقةتشكل االيضاحات 
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 الموحدبيان التدفقات النقدية 
 2017ديسمبر  31ة المنتهية في سنلل
 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   التشغيلية األنشطة من النقدية التدفقات
 2.752.406 2.005.935 لسنةل ربحال

   :للبنود التالية يالتدعت
طفاء استهالك  211.221 196.539 وا 

 (119.972) (124.642) تمويل إيرادات

 (1.200) (5.155) توزيعات أرباح إيرادات

 221.341 205.778 تمويل تكاليف

 19.848 18.017 مقدماً  مدفوعة تمويل تكاليف إطفاء

 169.680 613.107 صافي، عقاريةال الستثماراتعلى ا عادلةال قيمةالخسارة 

 (66.636) (41.544) وشركات ائتالفشركات زميلة  أرباح حصة فيال

 (24.142) 13.762 تحرير مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

 - 2.064 قيمة/ شطب مشاريعانخفاض في 

 (336.771) (111.228) صافيات وانخفاض في القيمة وشطب، مخصص

 (37.318) (98.899) معكوسات، صافي /مستحقات 

 33.583 (1.341) ، صافيواآلالت والمعداتالممتلكات انخفاض في قيمة عكس / مخصص 

 - 800 استثمار في شركات زميلة وشركات ائتالف شطب

 480 14 ومعدات وآالت ممتلكات استبعاد منخسارة 

 (14.409) (3.835) ربح من استبعاد استثمارات عقارية

    20.511 26.420 صافي ة للموظفين،الخدم نهاية مكافآت مخصص
 2.828.622 2.695.792 رأس المال العامل فيالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات 

   
   :رأس المال العامل في تغيرات
 633.261 61.377 أخرى الذمم المدينة و  المدينة تجاريةالذمم الفي  النقص

 247.920 (203.157) اإلنجاز قيد تطوير أعمال فيالنقص  /(الزيادة)

 (418.907) (143.515) في المخزون  الزيادة

 (72.381) 58.806  دائنةال جزاتتمحال في (نقصالزيادة / )ال

 (402.429) 45.211  عمالء منوودائع تأمينية  المبالغ المدفوعة مقدماً  في (نقص)ال /الزيادة

    (699.472) (630.844) خرى والذمم الدائنة األ دائنةال تجاريةال ذممال فيالنقص 
    2.116.614 1.883.670 النقد المولد من األنشطة التشغيلية

    (8.249) (12.794) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة
 2.108.365 1.870.876 تشغيليةالنشطة األ من المولد  نقدالصافي 
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 بيان التدفقات النقدية الموحد 
 (تتمة) 2017ديسمبر  31ة المنتهية في سنلل
 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   النقدية من األنشطة االستثمارية  التدفقات
 (260.658) (154.940) ومعدات وآالت ممتلكات شراء

 (2.768) (4.976) موجودات غير ملموسة  شراء

 (96.182) (944.211)  عقاريةإضافات إلى استثمارات 

 (1.067) - مساهمات لزيادة رأس المال تم دفعها مقابل موجودات مالية متاحة للبيع

 6.481 12.972 إعادة سدادها واستالمها مقابل موجودات مالية متاحة للبيع تمبالغ رأسمالية تم

 49.003 15.094 ةعقاري اتمن استبعاد استثمار متحصالت 

 78.248 74.620 مستلمة تمويل إيرادات

 48.238 66.544 مستلمة  أرباح توزيعات

 439.784 (71.417) ثالثة أشهر تتجاوز أصلية فترة استحقاق ذات ألجل في ودائع الحركة

 (969.003) (712.354) مقيدة بنكية أرصدةفي  الحركة
   

    (707.924) (1.718.668) ةستثمارياألنشطة اال المستخدم في صافي النقد
   النقدية من األنشطة التمويلية  التدفقات

 (20.704) (25.468) تسديد التزام عقد إيجار تشغيلي

 5.000 1.000.000 عليه متحصل بنكي تمويل
 (394.005) (627.592) قروض  تسديد

 (211.135) (204.631) مدفوعة تمويل تكاليف

 (843.048) (866.143) مدفوعةأرباح  توزيعات

    (29.183) (23.000) مدفوعةال اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت
    (1.493.075) (746.834) التمويليةاألنشطة  المستخدم في صافي النقد

 (92.634) (594.626) هوما يعادلنقد الفي  النقص صافي

   
    1.604.167 1.511.533 السنة بداية في ما يعادلهو  النقد
 1.511.533 916.907 (13)إيضاح  السنةفي نهاية ه وما يعادلنقد ال
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. 37إلى  1تشكل االيضاحات المرفقة من 



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 البيانات المالية الموحدة  حولإيضاحات 

 2017ديسمبر  31

15 

 
 
  امةع معلومات 1
 

الصادر عن دائرة التخطيط  2004لسنة ( 16شركة الدار العقارية ش.م.ع. )"الشركة"( بموجب القرار رقم ) تأسيستم الموافقة على  
 2005لسنة ( 59. تم إعالن تأسيس الشركة بموجب المرسوم الوزاري رقم )2004أكتوبر  12 بتاريخأبوظبي  إلمارةواالقتصاد 

في دولة اإلمارات العربية إن مقر الشركة . 2005فبراير  23الصادر عن وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 
 إن األسهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. ، أبوظبي.51133 :رقم المتحدة وعنوانها المسجل هو ص.ب.

 
ستثمار افي تطوير وبيع و  رئيسيات وبشكل قطاعال من عدد "المجموعة"( في التابعة )يشار إليها معًا بـ  تعمل الشركة وشركاتها  

دارة العقارات والخدمات المرتبطة بها وتشغيل الفنادق والمدارس والمراسي ومالعب الغولف.  نشاء وا   وا 
 
 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 

 المعايير الصادرة والمطبقة 2.1
 

فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد والتي تعد ، للمرة األولى التعديالتتفسيرات و الو معايير بعض البتطبيق مجموعة ال قامت 
 .2017يناير  1

 
تم الموحدة السنوية للمجموعة.  تأثير جوهري على البيانات المالية الجديدة توالتعديال اتتطبيق هذه المعايير والتفسير لم يكن ل 

 أدناه: معيار وتفسير وتعديل جديدلطبيعة وتأثير كل تقديم وصف 
 

يتعين على الشركات االفصاح عن التغيرات في بيان التدفقات النقدية  7معيار المحاسبة الدولي رقم :تعديالت على  •
)مثل أرباح أو  غير النقدية والتغيراتالتدفقات النقدية الناشئة عن ألنشطة التمويلية مثل التغيرات الناشئة عن امطلوباتها 

 خسائر صرف العمالت األجنبية(.
 
 : إدراج موجودات الضريبة المؤجلة للخسائر غير المحققةضرائب الدخل 12معيار المحاسبة الدولي رقم تعديالت على  •

نون الضرائب يحد من مصادر األرباح الخاضعة للضرائب توضح التعديالت أنه يتوجب على الشركة النظر في ما إذا كان قا
وعلى أساسه يمكنها إجراء خصومات على عكس ذلك الفرق المؤقت القابل للخصم. وعالوة على ذلك، تقدم التعديالت 
ن إرشادات حول كيفية قيام الشركة بتحديد األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة، وشرح الظروف التي يمكن من خاللها أ

 يشتمل الربح الخاضع للضريبة على استرداد بعض الموجودات بمبلغ أكبر من قيمتها الدفترية.

 
 ، وتتضمن:2016 – 2014السنوية  التحسيناتدورة  •

اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى: توضيح  12تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -
توضح التعديالت أن متطلبات اإلفصاح : 12نطاق متطلبات اإلفصاح في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، تنطبق على 16ب -10، باستثناء تلك الواردة في الفقرات ب12قم الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر 
حصة الشركة في شركة تابعة أو شركة ائتالف أو شركة زميلة )أو جزء من حصتها في شركة ائتالف أو شركة زميلة( 

 المصنفة )أو المدرجة ضمن مجموعة استبعاد مصنفة( كمحتفظ بها للبيع. 
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 )تتمة( لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد ا 2

 
 رة ولكن لم تدخل بعد حيز التنفيذالمعايير الصاد 2.2

 
ديالت الصادرة ولكن غير فعالة بعد حتى تاريخ إصدار البيانات المالية للمجموعة مفصح عنها أدناه. المعايير والتفسيرات والتع 

 حال إمكانية التطبيق، عندما تصبح فعالة.لدى اإلدارة النية في تطبيق هذه المعايير، في 
 

 فعال للفترات  
 السنوية التي 
 تبدأ في أو بعد

  المعايير والتفسيرات والتعديالت
 لى أساس تصنيف وقياس معامالت الدفعات ع 2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2المالية رقم الت على المعيار الدولي إلعداد التقارير يتعد –األسهم   
 2018يناير  1

 د ا: تطبيق المعيار الدولي إلعد4قم تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر 
 عقود  4األدوات المالية مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9التقارير المالية رقم   
 التأمين   

 2018يناير  1

 2018يناير  1 األدوات المالية 9التقارير المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد
 : 28ومعيار المحاسبة الدولي رقم  10تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 البيع أو المساهمة بالموجودات بين المستثمر وشركته الزميلة أو شركة االئتالف  
 مؤجل

 2018يناير  1 : تحويل االستثمارات العقارية40الدولي رقم  المحاسبة معيارتعديالت على 
المعامالت بالعمالت األجنبية واالعتبار المدفوع  22تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 مقدماً 
 2018يناير  1

إلعداد تعديالت على المعيار الدولي   - مع التعويضات السلبيةخصائص المبالغ المدفوعة مقدمًا 
 9التقارير المالية رقم 

 2019يناير  1

تعديالت على معيار المحاسبة  –الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة وشركات االئتالف 
 28الدولي رقم 

 2019يناير  1

 2019يناير  1 معالجة ضريبة الدخلل الشكوك حو  23رقم  تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية
 2021يناير  1 عقود التأمين 17الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار

 
  2016 – 2014ت السنوية ادورة التحسين

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  1المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
الدولية إلعداد التقارير المالية حذف االعفاءات قصيرة األجل لمطبقي المعايير  –للمرة األولى 
 للمرة األولى

 2018يناير  1

توضيح  –ت االئتالف االستثمارات في الشركات الزميلة وشركا 28معيار المحاسبة الدولي رقم  •
المستثمر فيها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر هو خيار االستثمار  اتأن قياس الجه

 الفردي

 2018يناير  1

في  الحصص المحتفظ بها سابقاً  –دمج األعمال  3المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  •
 عملية مشتركة

 2019يناير  1

 الحصص المحتفظ بها سابقاً   -االتفاقيات المشتركة  11المعيار الدولي إلعداد التقارير رقم  •
 في عملية مشتركة

 2019يناير  1

نتائج ضريبة الدخل للمدفوعات على األدوات  –ضرائب الدخل  12معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 المالية المصنفة كحقوق ملكية

 2019يناير  1

 2019يناير  1 تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة –تكاليف االقتراض  23معيار المحاسبة الدولي رقم  •
 

تدخل بعد حيز التنفيذ تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة ال تتوقع اإلدارة أن ينتج عن تطبيق المعايير الصادرة ولكن لم  
   للمجموعة.
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 الهامة المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 بيان االلتزام 3.1
 

العربية اإلمارات قوانين دولة بمتطلبات  وكذلك االلتزاملدولية إلعداد التقارير المالية وفقًا للمعايير اتم إعداد البيانات المالية الموحدة  
 .تم تطبيق السياسات المحاسبية بشكل متوافق المتحدة.

 
 االعدادأساس  3.2

 
 الموجوداتو  والمشتقات االستثمارات العقاريةمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم ل وفقاً تم إعداد البيانات المالية الموحدة  

 .مبينة أدناهإن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة  .المتاحة للبيع المالية
 

 بالدرهم اإلماراتي )الدرهم( وهو كذلك عملة المجموعة الوظيفية. رض هذه البيانات المالية الموحدةتم ع 
 

 أساس التوحيد 3.3
 

من  السيطرة عليها)ويشمل ذلك الشركات المهيكلة( التي يتم  الشركاتو للشركة  الموحدة البيانات المالية تتضمن البيانات المالية 
 يتم تحقيق السيطرة عندما يكون لدى الشركة:التابعة.  هاشركاتو الشركة  قبل

 
  سيطرة على الجهة المستثمر فيها؛ •

 الناتجة عن تعاملها مع الجهة المستثمر فيها؛ و المتفاوتةلعوائد االتعرض، أو الحقوق في  •

 ها للتأثير على عوائدها.الجهة المستثمر فيعلى  سيطرتهاتخدام قدرة على اسمال •

 
يرات يإلى وجود تغ تشير والظروفالحقائق في حال أن  ما إذا كان لديها سيطرة على جهة مستثمر فيهاتقوم الشركة بإعادة تقييم  

 حد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله. في أ
 

عندما  فيهاسيطرة على الجهة المستثمر الجهة المستثمر فيها، يكون لها لشركة أقل من غالبية حقوق التصويت في عندما يكون ل 
فيها بشكل منفرد. تقوم الشركة قدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر متكون حقوق التصويت كافية لمنحها ال

فيها أم الجهة المستثمر سيطرة على تمنحها  لديها حقوق التصويت ما إذا كانتقييم عند والظروف  الحقائقكافة باألخذ باالعتبار 
 ال، ويشمل ذلك:

 
 حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛ مع مقارنةحجم امتالك الشركة لحقوق التصويت  •

 أطراف أخرى؛حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو  •

 الحقوق الناشئة من االتفاقيات التعاقدية األخرى؛ و •

الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت  ال تمتلك المقدرة، أو الشركة تمتلكأية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن  •
  طلب فيه إصدار قرارات، ويشمل ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.تالذي ي



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 البيانات المالية الموحدة  حولإيضاحات 

 2017ديسمبر  31

18 

 
 
 )تتمة(الهامة  المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 )تتمة(أساس التوحيد  3.3
 

تابعة وتتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة الشركة العلى سيطرة على  شركة تابعة عندما تتحصل الشركة يبدأ توحيد 
 الدخلالتابعة. وعلى وجه التحديد، يتم إدراج ايرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في بيان 

الذي تفقد فيه الشركة السيطرة على الموحد والدخل الشامل اآلخر منذ التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة وحتى التاريخ 
 الشركة التابعة.

 
إجمالي الدخل  ينسبحقوق الغير مسيطرة. الينسب الربح أو الخسارة وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مساهمي الشركة و  

لى  ق الغير مسيطرة ستؤدي كانت النتيجة في الحقو لو حقوق الغير مسيطرة حتى الالشامل للشركات التابعة إلى مالكي الشركة وا 
 إلى عجز في الرصيد.

 
مع السياسات المحاسبية  بهدف توافق سياساتها المحاسبيةتعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة ، يتم إجراء عند الضرورة 

 للمجموعة.
 

ات النقدية المتعلقة بالمعامالت بين وااليرادات والمصاريف والتدفق المساهمينيتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق  
 أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيد.

 
 النشاط األساسي بلد التأسيس  نسبة الملكية سم الشركة التابعةا
    

دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %100 حدائق الراحة العقارية ذ.م.م.  العقاراتا 

دارة ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %100 مركز الجيمي للتسوق ذ.م.م.  االستثمارات العقارية وا 

 العقارات ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %100 الدار للخدمات العقارية ذ.م.م.

دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %100 ذ.م.م. شركة الراحة للبنية التحتية  العقاراتا 

دارة شركات تقدم ا اإلمارات العربية المتحدة %100 أكاديميات الدار ذ.م.م.  خدمات تعليميةالستثمار في وا 

دارة شركات تقدم ا اإلمارات العربية المتحدة 100% (iالدار إلدارة المرافق ذ.م.م. )  إدارة المرافقخدمات الستثمار في وا 
 شركة الدار لتطوير العقارات

 التجارية ذ.م.م.  
دارة وتطوير المباني المتحدةاإلمارات العربية  100%  امتالك وا 

دارة شركات تقدم خدمات  اإلمارات العربية المتحدة %100 الدار للفنادق والضيافة ذ.م.م. فندقية وخدمات االستثمار في وا 
 ضيافة

 البحريةإدارة وتشغيل المرافئ والنوادي الرياضية واآلالت  اإلمارات العربية المتحدة %100 ذ.م.م مراسي الدار
دارة واستثمار العقارات واألنشطة المتعلقة بها اإلمارات العربية المتحدة %100 أبوظبي ذ.م.م. -مركز التجارة العالمي   تطوير وا 

دارة واستثمار العقارات واألنشطة المتعلقة بها اإلمارات العربية المتحدة 100% (iشركة جزيرة ناريل للتطوير ذ.م.م. )  تطوير وا 
دارة الفنادق اإلمارات العربية المتحدة %100 ياس ذ.م.م.فندق   امتالك وتطوير وا 

دارة مالعب وأندية الغولف اإلمارات العربية المتحدة %100 ياس لينكس ذ.م.م.  امتالك وا 
 تقديم خدمات التعليم اإلمارات العربية المتحدة %100 مدرسة المنى االبتدائية ذ.م.م.

 العمل كمضارب وفقًا لهيكل إصدار الصكوك اإلمارات العربية المتحدة %100 صروح أبوظبي للعقارات
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 أساس التوحيد )تتمة( 3.3
 

 النشاط األساسي بلد التأسيس  نسبة الملكية اسم الشركة التابعة
    

 تطوير الممتلكات والعقارات  العربية المتحدة اإلمارات %100 جزيرة اللولو لتطوير المشاريع  ذ.م.م.

دارة العقارات اإلمارات العربية المتحدة %100 تالل ليوا لالستثمارات العقارية ذ.م.م.  تأجير وا 
 إدارة وتأجير العقارات؛ استثمار المشاريع العقارية اإلمارات العربية المتحدة %91.4 السيح إلدارة العقارات ذ.م.م.
دارة العقارات؛ استثمار اإلمارات العربية المتحدة %91.4 سيح سديرة للعقارات ذ.م.م.   المشاريع العقارية تأجير وا 

 شركة المحور الهندسية للمقاوالت
 عمال الهندسية واإلنشاءات العامةاأل اإلمارات العربية المتحدة %65.2 ذ.م.م. العامة  

 إدارة وتأجير العقارات المتحدةاإلمارات العربية  %60 خدمة ذ.م.م.
 

 (i) .خالل السنة، قامت الشركة بإيقاف بعض الشركات التابعة الغير نشطة 
 
 

 دمج األعمال 3.4
 

يتم احتساب االستحواذ على الشركات التابعة باستخدام طريقة الشراء. يتم قياس تكلفة دمج األعمال كإجمالي القيم العادلة )كما في  
( للموجودات الممنوحة والمطلوبات المتكبدة أو المفترضة وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل التبادل تاريخ

، باإلضافة إلى أية تكاليف مباشرة متعلقة بدمج األعمال. يتم إدراج الموجودات والمطلوبات عليهاالسيطرة على الجهة المستحوذ 
لدولي والتي تستوفي شروط االدراج المنصوص عليها ضمن المعيار ا عليهاللجهة المستحوذ  القابلة للتحديدوااللتزامات المحتملة 

مجموعات )أو  ةغير المتداولال الموجوداتباستثناء العادلة بتاريخ االستحواذ  بقيمهادمج األعمال ( 3إلعداد التقارير المالية رقم )
 متداولةغير ال موجوداتال (5) لتقارير المالية رقمإلعداد ا الدولي للمعياروفقا كموجودات محتفظ بها للبيع  المصنفة االستبعاد(

 بيع.ال تكاليف اً وقياسها بالقيمة العادلة ناقص إدراجها والتي يتم الغير مستمرةعمليات الو  للبيع المحتفظ بها
 

 المجموعةاألعمال عن حصة  دمجتكلفة ادة  بالتكلفة، وهي زيقياسها مبدئياً  االستحواذ كأصل ويتمالشهرة الناتجة عن  يتم إدراج 
 .المدرجة القابلة للتحديد وااللتزامات الطارئةفي صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 

 
 الشركة موجوداتمن صافي  تناسبيةحصة لحالية وتخول مالكيها الملكية ال حصة تمثلالتي  غير مسيطرةالحقوق ال قد يتم قياس 

 الموجوداتمن المبالغ المعترف بها لصافي  المتناسبة مسيطرةغير ال بحصة الحقوق  أو إما بالقيمة العادلة مبدئياً في حالة التصفية 
 . الجهة المستحوذ عليهافي  المحددة

 
سابقًا في  المحتفظ بها المساهمينقياس حصة المجموعة في حقوق إعادة يتم  فإنه دمج األعمال على مراحل،في حال تحقيق  

 خسارةالربح أو ال إدراجالسيطرة( ويتم على المجموعة  حصولتاريخ أي ) االستحواذبالقيمة العادلة في تاريخ  الجهة المستحوذ عليها
 االستحواذقبل تاريخ  الجهة المستحوذ عليهافي  الحصصعن  الناتجة يتم إعادة تصنيف المبالغ. بيان الدخل، إن وجد، في الناتجة

 .الحصصتم استبعاد تلك  فيما لومالئمة  المعالجةهذه  في حال كانت بيان الدخلفي الدخل الشامل اآلخر إلى  إدراجهاوالتي سبق 
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 )تتمة( دمج األعمال 3.4
 

 الدمج، تقوم المجموعة بإدراجالتي حدث فيها  المالية ريرانهاية فترة التقباألعمال  في حال عدم اكتمال االحتساب المبدئي لدمج 
كتمل محاسبتها. يتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس، أو يتم االعتراف بموجودات أو المبالغ المؤقتة للبنود التي لم ي

، إذا االستحواذوالظروف القائمة بتاريخ  الحقائقمطلوبات إضافية، وذلك لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول 
 في ذلك التاريخ. المدرجةكانت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ 

 
 

 االستثمار في الشركات الزميلة وشركات االئتالف 3.5
 

. إن التأثير ي شركة ائتالفوهي ليست شركة تابعة أو حصة ف عليها بتأثير جوهري  المجموعة تتمتع ةشرك هي الزميلة ةالشرك إن 
، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة للجهة المستثمر فيهاالجوهري هو المقدرة على المساهمة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية 

 على هذه السياسات.
 

حقوق في صافي  تمنحالثنائية حيث يكون لألطراف سيطرة مشتركة على الترتيب التي  الترتيباتإن شركة االئتالف هي نوع من  
. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة السيطرة على الترتيب، حيث توجد فقط عندما يتطلب الترتيب الثنائيموجودات 

 تتشارك السيطرة. اتخاذ القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي
 

يتم دمج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو شركات االئتالف في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق  
الملكية المحاسبية باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة، يتم احتسابه وفقًا للمعيار الدولي 

. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم الموجودات الغير متداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات الغير مستمرة 5إلعداد التقارير المالية رقم 
مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقًا إلدراج  االئتالف إدراج االستثمار في الشركة الزميلة أو شركة

 االئتالف. لمجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو شركةحصة ا
 

التي و االئتالف ) االئتالف التي تتجاوز حصة المجموعة في تلك الشركة الزميلة أو شركة يتم إدراج خسائر الشركة الزميلة أو شركة 
 من صافي استثمار المجموعة في شركة زميلة أو شركة ، تشكل جزءاً في جوهرها، والتي تتضمن أية حصص طويلة األجل

االئتالف( فقط إلى المدى الذي تتكبد فيه المجموعة التزامات قانونية أو استنتاجية أو قامت بإجراء دفعات بالنيابة عن الشركة 
 االئتالف. الزميلة أو شركة

 
للمجموعة، يتم حذف األرباح والخسائر إلى مدى  ائتالفشركة عندما تقوم إحدى شركات المجموعة بالتعامل مع شركة زميلة أو  

 االئتالف ذات العالقة. حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو شركة
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 استثمار في عمليات مشتركة 3.6

مشتركة لالتفاقية تتيح حقوق للموجودات والتزامات إن العملية المشتركة هي اتفاقية ثنائية حيث يكون لألطراف بموجبها سيطرة  
للمطلوبات المتعلقة باالتفاقية. إن السيطرة المشتركة هي اتفاقية تعاقدية لمشاركة سيطرة على اتفاقية، والتي توجد فقط عندما تتطلب 

 القرارات حول األنشطة ذات الصلة موافقة جماعية لألطراف التي تتشارك السيطرة.
 

م المجموعة بأنشطة ضمن عملية ثنائية، تقوم المجموعة كمشغل مشترك بإدراج ما يلي فيما يتعلق بحصتها من العملية عندما تقو  
 المشتركة:

 
 ؛موجوداتها، ويشمل ذلك حصتها من أي موجودات محتفظ بها بشكل مشترك •

 ؛مطلوباتها، ويشمل ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تكبدها بشكل مشترك •

 ؛بيعات حصتها من المخرجات الناتجة من العمليات المشتركةإيراداتها من م •

 ؛ والعمليات المشتركةالمخرجات الناتجة من حصتها من اإليرادات من بيع  •

 .مصاريفها، ويشمل ذلك حصتها من المصاريف المتكبدة بشكل مشترك •
 

حصتها في عملية مشتركة وفقًا للمعايير الدولية تقوم المجموعة باحتساب الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المتعلقة ب 
 إلعداد التقارير المالية القابلة للتطبيق على الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المحددة.

 
عندما تقوم شركة في المجموعة بالتعامل مع عملية مشتركة تكون فيها شركة المجموعة مشغل مشترك )مثل البيع أو المساهمة  

موجودات(، يتم اعتبار المجموعة كمنجز المعاملة مع األطراف األخرى للعملية المشتركة، ويتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة بال
 فقط لمدى حصص األطراف األخرى في العملية المشتركة. للمجموعة من المعامالت في البيانات المالية الموحدة

 
مشتركة تكون فيها شركة المجموعة مشغل مشترك )مثل شراء الموجودات(، ال تقوم  عندما تتعامل شركة في المجموعة مع عملية 

 المجموعة بإدراج حصتها من األرباح والخسائر إلى أن يتم إعادة بيع هذه الموجودات إلى طرف ثالث.
 
 

 إدراج االيرادات 3.7
 

 . 2015يناير  1من  ابتداءً  15اختارت المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 

 وتقديم الخدمات اإلنشاءلبيع العقارات وعقود العقود مع العمالء  اإليرادات من 
 في المعيار الدولي كما هو محددطوات خمس خمن على نموذج بناًء  العمالء مع عقودالاإليرادات من بإدراج المجموعة  تقوم 

 :15 إلعداد التقارير المالية رقم
 

حقوق والتزامات  ينشأ بموجبهالعقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر  يتم تعريف: العميلمع  العقود /العقد تحديد :1رقم الخطوة  
 لكل عقد. استيفائهامعايير التي يجب الويحدد  واجبة النفاذ
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 إدراج االيرادات 3.7
 

 )تتمة( وتقديم الخدمات اإلنشاءلبيع العقارات وعقود العقود مع العمالء  اإليرادات من 
 أو خدمة للعميل. بضاعة لتحويلالعقد مع العميل  ضمناألداء هو وعد  إن التزامتحديد التزامات األداء في العقد:  :2رقم الخطوة  

 
البضائع أو  تحويلمقابل  استحقاقهاتتوقع المجموعة  المبلغ الذيهو  المعاملةسعر إن : المعاملةتحديد سعر  :3رقم الخطوة  

 عن أطراف ثالثة. المحصلة بالنيابة، باستثناء المبالغ التي تم االلتزام بها للعميلالخدمات 
 

 تقومالتزام أداء، بالنسبة للعقد الذي يحتوي على أكثر من األداء في العقد:  اتاللتزام المعاملةتخصيص سعر  :4رقم الخطوة  
 استيفاءمقابل  قيمة االعتبارات التي تتوقع المجموعة استحقاقها بمبلغ يعكسلكل التزام أداء  المعاملةتخصيص سعر بالمجموعة 

 كل التزام أداء.
 

 األداء. التزام تستوفي المجموعة( كما يرادات عندما )أوإدراج اإل :5رقم الخطوة  
 

 أحد المعايير التالية: تم استيفاءاإليرادات مع مرور الوقت، إذا وتقوم بإدراج داء األمجموعة التزام تستوفي ال 
 

 زالمنجاألداء  في دفعاتلدى المجموعة حق قانوني يكون بديل للمجموعة، و  ذو استخدام أصلأداء المجموعة  ال ينشأ عنأن أ( 
 حتى اآلن.

 
 أو تعزيزه. إنشاء األصل أثناء العميل يهسيطر علي أصلأو تعزير  أن يؤدي أداء المجموعة إلى إنشاءب( 

 
 .قيام المجموعة بأدائها عند في وقت متزامن، وفرها أداء المجموعةيالتي  منافعاستالم واستهالك العميل للج( 

 
يتم فيه استيفاء التزام الذي في الوقت  إدراج اإليراداتأحد الشروط المذكورة أعاله، يتم  تستوفيلم  التياللتزامات األداء بالنسبة  

 .األداء
 

على أساس  ينشأ عن ذلك أصل التي وعدت بها،أو الخدمات  البضائعتقديم  عن طريقالمجموعة التزام األداء  تستوفيعندما  
من العميل  المستلمة الشراء اعتباراتتزام تعاقدي عندما تتجاوز قيمة لينشأ ااألداء.  االعتبار المتحصل عليه منمبلغ ب تعاقدي
 .اإليرادات المدرجةمبلغ 

 
التعاقدية المحددة الشروط  األخذ باالعتبارب، القبض ةالمستحقأو  ةالمستلم ات الشراءعتبار اليتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة  

بصفة  ت تعمل إيراداتها مقابل معايير معينة لتحديد ما إذا كان اتفاقياتوعة بتقييم باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم المجم للدفع
 وكيل.كأو  مورد رئيسي

 
مكانية قياس المنافع االقتصادية للمجموعة المحتمل لتدفق  المدىإلى اإليرادات يتم إدراج   إذا كان ذلك اإليرادات والتكاليف، وا 

 ، بشكل موثوق.ممكناً 
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 )تتمة( إدراج االيرادات 3.7
 

 إيرادات اإليجار 
 الصلة. و ذ عقد اإليجار فترة مدى إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت علىإدراج تم ي 

 
 القابلة لالسترداد من المستأجر مصاريف الخدماتو  تكاليف 
. تعاقدياً التكاليف فيها يمكن استرداد التي المستأجرين في الفترة  إلى تحميلها يتم إعادةالتي  الناتجة عن التكاليفاإليرادات يتم إدراج  

المجموعة  عندما تعملفي اإليرادات  التكاليف ذات الصلة بإجماليالمقبوضات المماثلة رسوم الخدمات وغيرها من  إدراجيتم 
 .في هذا الصدد كمورد رئيسي

 
 من الفنادق اإليرادات 
إدراجها ، ويتم التي يتم تقديمها ذات الصلة األخرى  والمشروبات والخدمات واألطعمةإيرادات الغرف  من فنادقالاإليرادات من  تتكون  

 بيع السلع أو تقديم الخدمات. وقت عند
 

 من األعمال الترفيهية اإليرادات 
 إدراجهالجولف، ويتم ااإليرادات من السلع المباعة والخدمات المقدمة في المراسي وملعب من اإليرادات من أعمال الترفيه  تتكون  

 بيع السلع أو تقديم الخدمات. ما يتمعند
 

 من المدارس اإليرادات 
رسوم الدراسية ال يتم إدراج. فترة الدراسةخالل  الدراسيةالرسوم  اإليرادات من إدراج. يتم كإيراد عند استالمهرسم التسجيل  يتم إدراج 

 كإيرادات مؤجلة. مقدماً  المستلمة
 

 رباحاأل إيرادات توزيعات  
 .اتفي استالم الدفعالحق لمجموعة ينشأ ل ماإيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات عند إدراجيتم  

 
 الفوائد إيرادات 
 المطبق. الفعلي الفائدة ومعدل القائمالمبلغ األساسي الفوائد على أساس زمني بالرجوع إلى  يتم استحقاق إيرادات 

 
 عقود اإليجار 3.8

 
 .2016يناير  1اعتبارًا من  16لقد اختارت المجموعة التطبيق المبكر للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

 
العقد هو، أو يحتوي على، عقد في بداية العقد، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يمثل، أو يحتوي على، عقد إيجار. إن 

 إيجار إذا قام العقد بنقل الحق في السيطرة على استخدام أصل محدد لفترة من الزمن مقابل اعتبار.
 

منفصل إيجار بالنسبة للعقد الذي يمثل، أو يحتوي على، عقد إيجار، تقوم المجموعة باحتساب كل مكون إيجار ضمن العقد كعقد  
 رية للعقد.عن المكونات غير اإليجا
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 الهامة )تتمة( المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 )تتمة( عقود اإليجار 3.8
 

 تحدد المجموعة مدة اإليجار كفترة غير قابلة لإللغاء من عقد اإليجار، إلى جانب كل من: 
 

 الخيار؛ والفترات الخاضعة لخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من ممارسة هذا  (أ

 الفترات الخاضعة لخيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر متأكدًا بشكل معقول من عدم ممارسة هذا الخيار. (ب

 
عند تقييم ما إذا كانت ممارسة خيار تمديد عقد اإليجار، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار من قبل المستأجر مؤكدة بشكل  

عتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة التي تولد حافزًا اقتصاديًا لممارسة المستأجر لخيار تمديد معقول، تأخذ المجموعة باال
عقد اإليجار، أو عدم ممارسة خيار إنهاء عقد اإليجار. تقوم المجموعة بتعديل مدة عقد اإليجار إذا كان هناك تغيير في الفترة 

 غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار.
 

 مستأجرالمجموعة ك 
احد أو أكثر من المكونات اإليجارية أو غير اإليجارية اإلضافية، تقوم المجموعة و بالنسبة للعقد الذي يحتوي على مكون إيجاري  

بتخصيص االعتبار في العقد إلى كل مكون إيجار على أساس سعر مكون اإليجار النسبي المستقل والسعر الكلي المستقل 
 للمكونات غير اإليجارية.

 
يتم تحديد السعر النسبي المستقل للمكونات اإليجارية وغير اإليجارية على أساس السعر الذي سيقوم المؤجر، أو مورد مماثل،  

بتحميله لشركة مقابل هذا المكون أو مكون مماثل، بشكل منفصل. إذا كان السعر المستقل الملحوظ غير متاحًا بسهولة، تقوم 
 زيادة استخدام المعلومات الملحوظة.المجموعة بتقدير سعر مستقل، مع 

 
 يتم احتساب المكونات غير اإليجارية وفقًا لسياسات المجموعة. 

 
لتحديد مدة اإليجار، تقوم المجموعة بإعادة تقييم ما إذا كانت ممارسة خيار التمديد، أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء، مؤكدة بشكل  

 جوهرية في الظروف التي:يرات معقول عند وقوع أي حدث هام أو تغ
 

 تقع ضمن سيطرة المجموعة؛ و (أ)

تؤثر على ما إذا كانت المجموعة متأكدة بشكل معقول من ممارسة خيار لم يؤخذ في عين االعتبار سابقًا في عملية تحديد  (ب)
 مدة اإليجار، أو عدم ممارسة خيار تم أخذه في عين االعتبار في السابق في عملية تحديد مدة اإليجار.

 
 ي تاريخ بدء اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج أصل حق االستخدام والتزام عقد اإليجار وفقًا لعقد اإليجار.ف 

 
 التزام عقد اإليجار 
يتم إدراج التزام عقد اإليجار مبدئيًا بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار التي ال يتم دفعها في تاريخ بدء اإليجار. يتم خصم مدفوعات  

تخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل بسهولة. إذا لم يكن باإلمكان تحديد اإليجار باس
 هذا المعدل بسهولة، تقوم المجموعة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي.

 
لتعكس الفائدة على التزام عقد اإليجار؛ )ب( بعد اإلدراج المبدئي، يتم قياس التزام عقد اإليجار من خالل )أ( زيادة القيمة الدفترية  

تخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المقدمة؛ و)ج( إعادة قياس القيمة الدفترية لتعكس أي عملية إعادة تقييم أو 
  تعديالت على عقد اإليجار أو لتعكس دفعات اإليجار الثابتة المعدلة في جوهرها.
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 الهامة )تتمة( المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 )تتمة( عقود اإليجار 3.8
 

 )تتمة( التزام عقد اإليجار 
حيث أن )أ( هناك تغيير في مدة اإليجار نتيجة إلعادة تقييم ما إذا كانت ممارسة خيار التمديد أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء  

خيار شراء األصل، الذي يتم تقييمه بالنظر إلى األحداث مؤكدة كما تم مناقشته أعاله؛ أو )ب( يكون هناك تغيير في تقييم 
مطلوبات عقود اإليجار لتعكس التغيرات في مدفوعات اإليجار عن  إعادة قياسوالظروف في سياق خيار الشراء، تقوم المجموعة ب

عدل الفائدة الضمني طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل خصم معدل. تحدد المجموعة معدل الخصم المعدل كم
في عقد اإليجار للفترة المتبقية من مدة عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل بسهولة، أو معدل االقتراض اإلضافي في 

 تاريخ إعادة التقييم، إذا كان من غير الممكن تحديد معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة.
 

المبالغ المتوقع أن تكون مستحقة الدفع بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ أو )ب( يكون هناك تغيير  حيث )أ( يكون هناك تغيير في 
في دفعات اإليجار المستقبلية الناتجة عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم لتحديد تلك المدفوعات، بما في ذلك التغيير 

مطلوبات عقد  إعادة قياسراجعة إيجار السوق، تقوم المجموعة بالذي يعكس التغيرات في معدالت اإليجار في السوق بعد م
خصم لم يتم تغييره، إال إذا كان التغيير في دفعات اإليجار  اإليجار عن طريق خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل

دام معدل الخصم المعدل الذي يعكس قد نتج عن التغيير في معدالت الفائدة المتذبذبة. في مثل هذه الحالة، تقوم المجموعة باستخ
 التغيرات في معدل الفائدة.

 
التزام عقد اإليجار كتعديل ألصل حق االستخدام. حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية ألصل  قياستقوم المجموعة بإدراج مبلغ إعادة  

المجموعة بإدراج أي مبلغ متبقي من حق االستخدام إلى الصفر، وحيث يوجد هناك انخفاض آخر في قياس التزام اإليجار، تقوم 
 إعادة القياس في األرباح والخسائر.

 
 تقوم المجموعة باحتساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار منفصل إذا: 

 
 زاد التعديل من نطاق عقد اإليجار وذلك بإضافة الحق في استخدام واحد أو أكثر من الموجودات األساسية؛ و (أ

لغ يتناسب مع السعر المستقل للزيادة في النطاق وأية تعديالت مالئمة لهذا السعر المستقل لتعكس زاد اعتبار عقد اإليجار بمب (ب
 ظروف عقد معين.

 
بالنسبة لتعديالت اإليجار التي لم يتم احتسابها كعقد إيجار منفصل، تقوم المجموعة، في تاريخ سريان مفعول تعديل اإليجار: )أ(  

التزام اإليجار عن طريق  إعادة قياسل؛ )ب( تحديد مدة اإليجار لعقد اإليجار المعدل؛ و )ج( بتخصيص االعتبار في العقد المعد
 خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل الخصم المعدل.

 
يمكن تحديد يتم تحديد معدل الخصم المعدل، كمعدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار للفترة المتبقية من مدة عقد اإليجار، إذا كان  

هذا المعدل بسهولة، أو معدل االقتراض اإلضافي للمستأجر في تاريخ سريان مفعول التعديل، إذا لم يكن باإلمكان تحديد معدل 
 الفائدة الضمني في عقد اإليجار بسهولة.
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 الهامة )تتمة( المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 )تتمة( عقود اإليجار 3.8
 

 موجودات حق االستخدام 
 يتم إدراج أصل حق االستخدام مبدئيًا بالتكلفة التي تتكون من: 

 
 مبلغ القياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار؛ (أ)

 أية دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ بدء اإليجار ناقصًا أية حوافز إيجار مستلمة؛ (ب)

 أية تكاليف مبدئية مباشرة تكبدتها المجموعة؛ و (ج)

زالة األصل المعني، وا عادة الموقع الذي يقع عليه أو إعادة األصل تقدير للتكاليف التي ستت (د) كبدها المجموعة في تفكيك وا 
للحالة التي تتطلبها شروط وأحكام عقد اإليجار. يتم إدراج هذه التكاليف كجزء من تكلفة أصل حق االستخدام عندما تتكبد 

قابل هذه التكاليف إما في تاريخ بدء اإليجار أو كنتيجة الستخدام المجموعة التزامًا مقابل هذه التكاليف. يتم تكبد االلتزام م
 األصل المعني خالل فترة معينة.

 
 بعد اإلدراج المبدئي، تطبق المجموعة نموذج القيمة العادلة على موجودات حق االستخدام التي تستوفي تعريف االستثمار العقاري. 

 بالنسبة للموجودات التي تستوفي تعريف الممتلكات واآلالت والمعدات، يتم إطفاء أصل حق االستخدام على مدى فترة عقد اإليجار. 
 

 جنبيةاألعمالت ال 3.9
 

 تحويليتم إعادة  .بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت )العمالت األجنبية(درهم ال بخالفالمعامالت بعمالت  يتم إدراج 
يتم إعادة تحويل البنود  بذلك التاريخ بنهاية كل فترة تقارير مالية. بأسعار الصرف السائدة بعمالت أجنبية السائدةالنقدية  البنود

التي  الغير نقدية المدرجة بالقيمة العادلة السائدة بعمالت أجنبية باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن البنود الغير نقدية
 م قياسها حسب التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يتم إعادة تحويلها.ت

 
 تكاليف االقتراض 3.10

 
نتاج و  وبناء باستحواذمباشرًة  المتعلقةتكاليف االقتراض  يتم إضافة  فترة بالضرورة التي تتطلب  الموجوداتمؤهلة، وهي  موجوداتا 

جاهزة الموجودات إلى أن تصبح هذه  الموجوداتهذه  تكلفةبيعها، إلى لأو  لهالمقصود  لالستخدامجاهزة  لتصبحالوقت  منجوهرية 
 بيعها.لأو  المقصود له لالستخدامبصورة جوهرية 

 
من تكاليف  ةالمؤهلالموجودات على  لقروض معينة يتوقف إنفاقهامن االستثمار المؤقت  المكتسبةاالستثمار  اتيتم خصم إيراد 

 االقتراض المؤهلة للرسملة.
 

 في الفترة التي يتم تكبدها.بيان الدخل تكاليف االقتراض األخرى في  كافة إدراجيتم  
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 الهامة )تتمة( المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 ومعدات آالتو ممتلكات  3.11
 

مل ت. تشالمتراكمة القيمةفي نخفاض اال ةر ستهالك المتراكم وخساناقصًا اال التاريخية واآلالت والمعدات بالتكلفة الممتلكات إدراجيتم  
 صل.االستحواذ على األبشكل مباشر إلى  المتعلقةالمصاريف على التكلفة التاريخية 

 
فوائد  تدفق عند إمكانيةفقط  إدراجها كأصل منفصل، كما هو مناسب،لألصل أو  المدرجةيتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة  

مكانيةاقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند المعني  قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح  إلى المجموعة وا 
 تم تكبدها.يالفترة التي  في بيان الدخلوالصيانة األخرى في 

 
ة اإلنتاجي أعمارها مدىعلى  الموجودات إلى قيمها المتبقيةتكلفة  باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيصاالستهالك  احتسابيتم  

 كما يلي: المقدرة
 

 سنوات 
  

 30 - 20 مباني
 5 عمال سكن
 5 وتركيباتأثاث 

 5 - 3 معدات مكتبية
  3 أجهزة الحاسب اآللي

 4 سيارات
 4 - 3 تحسينات على المأجور

 
 استهالك األرض المصنفة كتملك حر.ال يتم  

 
يتم استهالك الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تمويلية على مدى فترة أعمارها اإلنتاجية المتوقعة أو مدة عقد االيجار  

 ذو العالقة، أيهما أقصر. 
 

تغييرات في القيم يتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة، ويتم احتساب تأثير أي  
 المقدرة على أساس مستقبلي.

 
القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة المدرجة لألصل تتجاوز قيمته القابلة لالسترداد  قيمتهيتم خفض القيمة المدرجة لألصل مباشرة إلى  

 المقدرة.
 

الممتلكات واآلالت والمعدات كالفرق بين متحصالت البيع يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو تقاعد بند من بنود  
 والقيمة المدرجة لألصل ويتم إدراجها في بيان الدخل.
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 الهامة )تتمة( المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 3.12
 

راض إدارية بالتكلفة، ناقصًا أية خسارة انخفاض في يتم إدراج العقارات أو الموجودات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج والتوريد أو ألغ 
نشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين ذات العالقة،  القيمة مدرجة. تشمل التكلفة جميع التكاليف المباشرة المتعلقة بتصميم وا 

ندما تصبح الموجودات جاهزة وبالنسبة للموجودات المؤهلة، يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقًا لسياسة المجموعة المحاسبية. ع
لالستخدام المقصود له، يتم تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى البند المالئم ضمن فئة الممتلكات واآلالت والمعدات ويتم 

 استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة. 
 

 ات العقاريةستثمار الا 3.13
 

يجار اإل عوائدللحصول على تتكون االستثمارات العقارية من عقارات مكتملة وعقارات قيد التطوير. يتم االحتفاظ بالعقارات المكتملة  
في حين أن العقارات قيد التطوير هي عقارات يتم بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل  العوائد الرأسمالية،و/أو زيادة 

 .كاستثمارات عقارية
 

، وبالنسبة للعقارات قيد التطوير فيتم قياسها بالتكاليف المعاملة تكاليف ويشمل ذلك ،بالتكلفة يتم قياس االستثمارات العقارية مبدئياً  
نشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين ذات العالقة ات يتم قياس االستثمار  المبدئي الحقًا لإلدراج. المباشرة المتعلقة بتصميم وا 

بيان رات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن ين التغميتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة  القيمة العادلة.ب عقاريةال
 .تنشأ فيهاالفترة التي  الدخل في

 
 يتم تحويل العقار بعد االنتهاء من إنشائه أو تطويره من عقارات قيد التطوير إلى عقارات مكتملة.  

 
 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 3.14

 
القابلة صافي القيمة بيعها ويتم إدراجها بالتكلفة أو  بهدفتطوير قيد اإلنجاز من عقارات يتم تطويرها بشكل رئيسي التتكون أعمال  

نشاءتصميم ب المتعلقةتضم التكلفة كافة التكاليف المباشرة للتحقق، أيهما أقل.  . إن المباشرة ذلك تكاليف الموظفين ويشملالعقار  وا 
مصاريف البيع اإلنجاز المقدرة و  ناقصًا تكاليفاالعتيادية  األعمالسياق  ضمنسعر البيع المقّدر و ه القابلة للتحققصافي القيمة 

  المتغيرة.
 

 المخزون  3.15
 

المخزون التشغيلي. يتم إدراج االعتيادية وغيرها من األعمال يتكون المخزون من العقارات المكتملة المحتفظ بها للبيع ضمن سياق  
المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة بطريقة معدل التكلفة المرجح، ويتكون من تكاليف 

 قابلة للتحققاإلنشاء/ االستحواذ وغيرها من التكاليف المتكبدة إليصال المخزون إلى موقعه ووضعه الحالي. يمثل صافي القيمة ال
 سعر البيع المقدر ناقصًا كافة التكاليف المقدرة للبيع والتسويق التي سيتم تكبدها.
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 أراضي محتفظ بها للبيع 3.16
 

بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تشمل التكلفة سعر األرض المشتراة  للبيعيتم إدراج األراضي المحتفظ بها  
وجميع التكاليف المباشرة العائدة إلى أعمال البنية التحتية لألرض. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر لألرض 

 ناقصًا كافة التكاليف الضرورية إلجراء البيع. 
 

 جودات غير ملموسةمو  3.17
 

في القيمة اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  ناقصاً منفصل بالتكلفة  بشكل المتحصل عليهاملموسة غير اليتم إدراج الموجودات  
كل سنة  بنهاية المقدرةتم مراجعة األعمار المقدرة. ياألعمار  مدىالقسط الثابت على  على أساسيتم تحميل اإلطفاء المتراكمة. 

 ويتم إدراج أية تغيرات في التقديرات بأثر مستقبلي. ية مال
 

 اآللي الحاسببرامج  
برامج الحاسب اآللي المحددة ووضعها  الستحواذ المتكبدةعلى أساس التكاليف  المستحوذةبرامج الحاسب اآللي  يتم رسملة رخص 

طريقة القسط الثابت والتي تمتد عادًة على فترة المقدرة وفقًا لاالستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على مدى أعمارها اإلنتاجية  قيد
 ثالث إلى خمس سنوات.

 
  الرخص 
يتم عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم.  للرخصإن التاريخية.  ةالتكلفب المستحوذة الرخص إدراجيتم  

  أعمارها اإلنتاجية المقدرة. مدىعلى  الرخصتكلفة  لتخصيصالقسط الثابت  باستخدام طريقة اإلطفاءاحتساب 
 

 ة وغير الملموسة باستثناء الشهرةقيمة الموجودات الملموس في نخفاضاال  3.18
 

إذا كان لتحديد  الملموسة وغير الملموسة مراجعة القيم المدرجة لموجوداتهاب فترة إعداد التقارير المالية نهاية كل في المجموعة تقوم 
 ةيتم تقدير القيم في حال وجود ذلك المؤشرالقيمة.  في انخفاض رةإلى خسا بتعرض أي من هذه الموجودات الك أي مؤشر يفيدهن

تقدير القيمة القابلة  إمكانيةفي حال عدم  القيمة )إن وجدت(.في نخفاض اال مدى خسارةوذلك لتحديد لألصل سترداد القابلة لال
تحديد  عند إمكانيةإليها األصل.  ينتميللنقد التي  المولدةسترداد للوحدة بتقدير القيمة القابلة لال ، تقوم المجموعةسترداد ألصللال

، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة الفرديةللنقد  المولدوحدات الالمشتركة إلى  الموجوداتأسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع 
 أسس توزيع معقولة وثابتة لها.للنقد التي يمكن تحديد  المولدةمن الوحدات 

 
قيد قيمة عند تقييم ال االستخدام، أيهما أعلى. قيد قيمةالالبيع أو  تكاليفسترداد هي القيمة العادلة ناقصًا إن القيمة القابلة لال 

ات السوق الحالية ، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييماالستخدام
 للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر الخاصة باألصل.  

 
ض القيمة المدرجة لألصل المدرجة، يتم خف تهقيمعن  أقلللنقد(  المولدةالوحدة أو حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل ) في 
باستثناء في ، بيان الدخلمباشرًة في  في القيمة االنخفاض ةر خساإدراج القابلة لالسترداد. يتم  قيمتهللنقد( إلى  المولدةالوحدة أو )

 .التقييم إعادة كانخفاض في القيمة االنخفاض حال إدراج األصل ذو الصلة بمبلغ معاد تقييمه، وفي تلك الحالة يتم معاملة خسارة
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 )تتمة(قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة  في نخفاضاال  3.18
 

للنقد( إلى القيمة القابلة  المولدةالوحدة أو تم زيادة القيمة المدرجة لألصل )الحقًا، ي القيمة في نخفاضاال خسارة عكسفي حالة  
للنقد( فيما لو لم يتم  المولدةالوحدة أو مدرجة لألصل )القيمة المدرجة المعدلة القيمة ال تتجاوز بحيث الولكن ، المقدرة لالسترداد

بيان الدخل إال القيمة مباشرًة في في نخفاض اال خسارة إدراج عكسالقيمة في السنوات السابقة. يتم  في احتساب خسائر انخفاض
 القيمة كزيادة إعادة التقييم. في نخفاضاالخسائر  عكس إدراجوفي هذه الحالة يتم  في حال إدراج األصل بمبلغ معاد تقييمه،

 
 المخصصات 3.19

 
لحدث سابق، ومن المحتمل الحاجة لتدفقات  كنتيجة استنتاجيمخصصات عندما يكون على المجموعة التزام قانوني أو إدراج يتم  

مكانية  بشكل موثوق. المبلغ تقدير موارد خارجة لتسديد االلتزام وا 
 

 معدلباستخدام  في نهاية فترة التقارير المالية، للنفقات المتوقع تسديدها لتسوية االلتزام يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية 
 والمخاطر الخاصة بااللتزام.  الزمنية للنقدلقيمة لالسوق الحالية  تقييماتيعكس 

 
ن طرف ثالث، يتم إدراج م عندما يكون من المتوقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات 

 الذمم المدينة كأصل في حال تأكيد استالم التعويض وفي حال إمكانية قياس قيمة الذمم المدينة بشكل موثوق به.
 

 بااللتزامات مثقلة عقود 
بااللتزامات قائم عندما يتم إدراج وقياس االلتزامات الحالية الناتجة بموجب عقود مثقلة بااللتزامات كمخصصات. يعتبر العقد المثقل  

يكون للمجموعة عقد تتخطى فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها الستيفاء االلتزامات التعاقدية المنافع االقتصادية المتوقع استالمها 
 من العقد.

 
 الموظفينمكافآت  3.20

 
من قبل لخدمات المقدمة كنتيجة لاكر السفر لموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذل احتساب مخصصات االلتزامات المقدرةيتم  

  .نهاية السنةحتى  المؤهلين الموظفين
 

نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون  آتمكافلمخصص  احتساب كذلكيتم  
باإلجازة السنوية  ةالمتعلقإدراج المخصصات . يتم نهاية السنةخدمتهم حتى  إلمارات العربية المتحدة عن فترةالعمل في دولة ا
ضمن المطلوبات الغير ، بينما يتم إدراج المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة ضمن المطلوبات المتداولةوتذاكر السفر 

 .متداولة

 
العامة للمعاشات  المساهمات المطلوبة للهيئة بدفع المجموعةتقوم  ،من مواطني دولة االمارات العربية المتحدةموّظفين لل بالنسبة 

المتعلق بالمعاشات والتأمينات  2000 لسنة( 2رقم ) تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدةوفقًا للقانون اال والتأمينات االجتماعية
 لموظفين.في بيان الدخل خالل فترة خدمة ااالجتماعية. يتم تحميل هذه المساهمات 
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 منح حكومية 3.21
 

 ال يتم إدراج المنح الحكومية إال عند وجود تأكيد معقول بالتزام المجموعة بالشروط المرتبطة بها واستالم المنح.  
 

بإدراج التكاليف ذات يتم إدراج المنح الحكومية في بيان الدخل على أساس منظم على مدى الفترات التي تقوم المجموعة فيها  
العالقة والتي يقصد بالمنح تعويضها كمصاريف. وعلى وجه الخصوص، فإن المنح الحكومية التي يتمثل شرطها األساسي في أن 
يكون على المجموعة شراء أو إنشاء أو تملك موجودات غير نقدية يتم ادراجها كمنح حكومية مؤجلة في بيان المركز المالي ويتم 

 بيان الدخل بشكل منظم ومنطقي على مدى األعمار اإلنتاجية للموجودات ذات العالقة. تحويلها إلى
 

 وجوديتم إدراج المنح الحكومية المدينة كتعويض عن مصاريف تم تكبدها فعليًا أو لغرض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة بدون  
 تحقة فيها.تكاليف مستقبلية ذات عالقة في بيان الدخل في الفترة التي تصبح مس

 
منفعة القرض الحكومي الذي يحمل معدل فائدة أقل من معدل السوق كمنحة حكومية، ويتم قياسها كالفرق بين المتحصالت إدراج يتم  

 المستلمة والقيمة العادلة للقرض بناًء على أسعار الفائدة السوقية السائدة.
 

وأن  باستالم األراضية اإلسمية عندما يكون هناك تأكيد معقول بالقيمأبوظبي الممنوحة من قبل حكومة  إدراج األراضييتم  
 .بأي شروط مرتبطة بها، كما هو مالئمالمجموعة ستلتزم 

 
 الموجودات المالية 3.22

 
". يعتمد التصنيف وذمم مدينة"قروض والتالية: "موجودات مالية متاحة للبيع"  المحددة الفئات فيالموجودات المالية  نيفتصيتم  

تشتمل القروض والذمم المدينة على النقد  .اإلدراج المبدئيعلى طبيعة والهدف من الموجودات المالية ويتم تحديد التصنيف عند 
واألرصدة البنكية والذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والقروض والمبالغ 

 عة مقدمًا ألطراف ثالثة.المدفو 
 

 وما يعادلهالنقد  
ذات  )باستثناء الودائع المحتفظ بها كرهن( البنوك المحتفظ بها لدى والودائعفي الصندوق من النقد  وما يعادلهيتكون النقد  

 أو أقل. ثالثة أشهرلمدة  استحقاقات أصلية
 

 موجودات مالية متاحة للبيع 
تتطلب عقد بموجب شراء أو بيع االستثمارات  يخضعيتم االعتراف أو إلغاء االعتراف باالستثمارات على أساس تاريخ التداول حيث  

مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها  ويتم قياسهامن قبل السوق المعني، ضمن اإلطار الزمني المقرر  تسليم االستثمار شروطه
 .ذات العالقة ةتكاليف المعاملة المباشر 

 
. موثوق قدرة على احتساب القيمة العادلة بشكل مفي حال عدم ال باستثناءبالقيمة العادلة الحقًا المتاحة للبيع  ستثماراتيتم قياس اال 

ة تقييم ويتم تراكمها في احتياطي إعاد في الدخل الشامل اآلخرفي القيمة العادلة  اتر يالتغ منيتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة 
االستثمارات في حقوق الملكية، باستثناء خسائر االنخفاض في القيمة، والفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية 

 وأرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية على الموجودات النقدية والتي يتم إدراجها في بيان الدخل. 
 

المتراكمة المدرجة  رو الخسائأاألرباح  تحديدها كمنخفضة القيمة، يتم إعادة تصنيفأو  لمتاحة للبيعاالستثمارات ا استبعاديتم  عندما 
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى بيان الدخل. سابقًا في 
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 )تتمة( الموجودات المالية 3.22
 

 )تتمة( موجودات مالية متاحة للبيع 
 

 توزيعاتاستالم حق في مجموعة للعندما ينشأ  في بيان الدخلالمتاحة للبيع  على أدوات حقوق الملكيةاألرباح  يتم إدراج توزيعات 
 األرباح.

 
 والذمم المدينة قروضال 
. يتم شطفي سوق نأو قابلة للتحديد وغير متداولة دفعات ثابتة  ذات إن القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة 

 معدل إدراج إيرادات الفائدة من خالل تطبيقناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم  ،بالتكلفة المطفأة والذمم المدينةقياس القروض 
 الفائدة غير مادي.إدراج قصيرة األجل حيث يكون الالفائدة الفعلي باستثناء األرصدة المدينة 

 
 المالية الموجودات قيمة االنخفاض في 
يتم اعتبار  لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاض في قيمتها.تقارير مالية في نهاية كل فترة  الموجودات المالية تقييم يتم 

لية المقدرة الموجودات المالية كمنخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي، كنتيجة لحدث سابق، بأن التدفقات النقدية المستقب
  لالستثمار قد تأثرت.

 
 القيمة ما يلي: في نخفاضلالالدليل الموضوعي  قد يشملوالمصنفة كمتاحة للبيع بالتكلفة،  متداولةغير ال لألسهمبالنسبة  

 
 يواجهها المصدر أو الطرف المقابل؛ أو جوهريةصعوبات مالية  •

 األساسية؛ أوتأخر في سداد الفائدة أو الدفعات الأو  التعثر •

 .تنظيم ماليأو إعادة  إلفالسالمقترض  إمكانية مواجهة •

 
على أنها غير  التي يتم تقييمها بشكل فرديبالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل الذمم التجارية المدينة والموجودات  

في القيمة لمحفظة  الدليل الموضوعي لالنخفاض قد يشملالقيمة على أساس جماعي. في النخفاض لمنخفضة القيمة، فيتم تقييمها 
التي دد المدفوعات المتأخرة في المحفظة ، والزيادة في عالمدفوعاتتحصيل بص تلمجموعة السابقة فيما يخاخبرة الذمم المدينة 

تعثر الذمم بطة بتر مال ةو المحليأرات الملحوظة في األوضاع االقتصادية الوطنية يشمل التغياالقراض، كما قد تتتعدى معدل فترة 
 المدينة.

 
القيمة الفرق بين قيمة األصل المدرجة والقيمة  في نخفاضيكون مبلغ االالمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة،  للموجوداتبالنسبة  

 الفائدة الفعلي األساسي لألصل المالي. بمعدلالحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقّدرة والمخصومة 
 

المالية باستثناء  الموجوداتالقيمة مباشرًة، وذلك لكافة في خسارة االنخفاض  من خاللالقيمة المدرجة لألصل المالي  خفضيتم  
 التجاريةعندما تعتبر إحدى الذمم  ل استخدام حساب مخصص.القيمة المدرجة من خال خفض، حيث يتم المدينة الذمم التجارية

التحصيالت الالحقة للمبالغ  يتم إضافةحساب المخصص.  مقابل طب الذمم المدينةشغير قابلة للتحصيل يتم عندها  المدينة
 . في بيان الدخلرات في القيمة المدرجة لحساب المخصصات إدراج التغيالمحذوفة مسبقًا مقابل حساب المخصص. يتم 
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 الهامة )تتمة( المحاسبية السياسات ملخص 3
 

 )تتمة( الموجودات المالية 3.22
 

 )تتمة( المالية الموجودات قيمة االنخفاض في 
مكانيةالقيمة في فترة الحقة، ارة االنخفاض في مبلغ خس انخفض في حال حقوق الملكية المتاحة للبيع أدواتباستثناء   ربط  وا 

سابقًا من  المدرجة في القيمة القيمة، يتم عكس خسارة االنخفاضإدراج االنخفاض في بشكل موضوعي بحدث تم بعد  االنخفاض
ا لو لم يتم القيمة التكلفة المطفأة فيملالستثمار بتاريخ عكس االنخفاض في  تتجاوز القيمة المدرجة بيان الدخل على أالخالل 

 القيمة.االعتراف باالنخفاض في 
 

 من خالل بيان الدخل. سابقاً  المدرجةالقيمة بيع، ال يتم عكس خسائر االنخفاض في المتاحة لل بأدوات حقوق الملكيةفيما يتعلق  
 الدخل الشامل اآلخر.مباشرًة في  في القيمة نخفاضاالأي زيادة في القيمة العادلة بعد خسارة  يتم إدراج

 
 الموجودات الماليةاستبعاد  
 تقومأصل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما باستبعاد تقوم المجموعة  

أخرى. في حالة عدم قيام المجموعة  شركةإلى الجوهرية لألصل ملكية وكافة مخاطر ومنافع ال بتحويل األصل المالي المجموعة
بإدراج المجموعة  تقوم ،جوهري واستمرارها بالسيطرة على األصل المحولبشكل  حتفاظ بمخاطر ومنافع الملكيةحويل أو االتب

بكافة احتفاظ المجموعة  في حالالمجموعة دفعها.  يتطلب منالتي قد للمبالغ به  قالمتعل وااللتزامفي األصل  المتبقية حصتها
 باألصل المالي.، تستمر المجموعة باالعتراف بشكل جوهري  المحول المالي ألصلمخاطر ومنافع ملكية ا

 
 الصادرة من قبل المجموعة المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية 233.

 
 كدين أو حقوق ملكية التصنيف 
 .ةالتعاقدي االتفاقيةجوهر وفقًا لكمطلوبات مالية أو حقوق ملكية  إما تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية يتم 

 
 حقوق الملكية أدوات 
أدوات  إدراجكافة مطلوباتها. يتم  اقتطاعبعد  الشركةحصة متبقية في موجودات على  يدلإن أداة حقوق الملكية هي أي عقد  

 اإلصدار المباشرة. تكاليف ، صافيمن قبل المجموعة بالمبالغ المستلمة صادرةالملكية الحقوق 
 

 مالية أخرى  مطلوبات 
 تكاليف المعاملة. صافيالقروض، مبدئيًا بالقيمة العادلة،  مل ذلكويشيتم قياس المطلوبات المالية األخرى  

 
على أساس  الفائدةمصاريف إدراج يتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم  

 .الفائدة غير مادي ، باستثناء الذمم الدائنة القصيرة األجل عندما يكون إدراجالعائد الفعلي
 

على مدى الفترة المعنية.  الفائدةإن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف  
لتزام لال العمر الزمني المتوقع خالل المقدرةالمستقبلية  الفعلية النقدية يخصم المدفوعاتإن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي 

 .كما هو مناسبالمالي أو فترة أقصر، 
 

 استبعاد المطلوبات المالية 
أو انتهاء  اأو إلغائه بااللتزامات التعاقدية للمجموعةستيفاء اليتم ا ،وفقط عندما ،المطلوبات المالية عندماباستبعاد تقوم المجموعة  

  .امدته
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 )تتمة( الهامة ملخص السياسات المحاسبية 3
 

 مالية الدوات مشتقات األ 3.24
 

 معدلالفائدة وذلك إلدارة تعرضها لمخاطر  معدلعقود مقايضة  ويشمل ذلكمالية الدوات مشتقات األبالدخول في  المجموعةتقوم  
 . الفائدة

 
في الحقًا إعادة قياسها بالقيمة العادلة  ويتم العقد،مبدئيًا بالقيمة العادلة وذلك بتاريخ الدخول في  المالية األدوات مشتقات قياسيتم  

العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة، وكمطلوبات عندما  كافة المشتقات بالقيم. يتم إدراج نهاية كل فترة تقارير مالية
نت المدة المتبقية الستحقاق المشتقات كموجودات غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كا عرضتكون القيم العادلة سالبة. يتم 

المشتقات األخرى كموجودات  عرضم تشهرًا. ي 12فترة خالل  تسديدهامن غير المتوقع تحقيقها أو شهرًا و  12أكثر من األداة 
 متداولة أو مطلوبات متداولة. 

 
نقدية التدفقات النماذج و ، المتداولةسوقية السعار األإلى  بالرجوعين مستقلين يم العادلة للمشتقات بواسطة مقيمالق يتم تقدير 
 . مناسب كما هومعترف بها  تسعيرمخصومة، ونماذج ال

 
عند حدوثها. يتم  بيان الدخلفي  الحمايةلمحاسبة  الغير مؤهلةألدوات المالية رات في القيمة العادلة لمشتقات االتغيإدراج يتم  

 للمتاجرة.محتفظ بها مشتقات كالحماية لمحاسبة الغير مؤهلة األدوات المالية مشتقات تصنيف 
 

لتعرض ا والتي تحميالقيمة العادلة  حماية: )أ( حمايةمشتقات معينة إلى فئتي  بتعيين، تقوم المجموعة الحمايةلغرض محاسبة  
قات النقدية المتعلقة التدف اتالتعرض لتقلب لحمايةالتدفقات النقدية  حمايةو )ب(  يمة العادلة ألصل أو التزام مدرج؛للتغيرات في الق

تؤثر على صافي الدخل المستقبلي س والتيمتوقع حدوثها بشكل كبير  بمعاملةأو  بمخاطر معينة مرتبط بأصل أو التزام مدرجإما 
 .المدرج

 
 محاسبة الحماية 
للغاية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو  لةفعا الحماية تكون  ، يجب أن يكون من المتوقع أنالحمايةالتأهل لمحاسبة  بهدف 

مكانية بشكل فعال المحميبند رات المقابلة في الالتغي أن تعمل على تسويةيجب  الحمايةالتدفقات النقدية ألداة  قياس الفعالية  وا 
 ،متنوعة حمايةلقيام بمعامالت جيتها لتيبتوثيق أهداف إدارة المخاطر واسترا المجموعة، تقوم الحمايةبشكل موثوق. عند بدء عالقة 

، وكيفية قيام المجموعة بتقييم فعالية عالقة المحميةوطبيعة المخاطرة  المحمي ذو العالقةوالبند  الحمايةبما في ذلك تحديد أداة 
 على نحو مستمر. ةفعال حمايةشكل الحماية وتحديد ما إذا كانت تالحقًا، يجب تقييم الحماية. 

 
وباإلضافة لذلك، تم تقديم . الحمايةألغراض  المستخدمة لمشتقات األدواتتفاصيل القيم العادلة  )ب( 33.5 رقم يعرض اإليضاح 

 .المساهمين الموحدفي بيان التغيرات في حقوق الحماية في احتياطي  تفاصيل الحركة
 

 حماية القيمة العادلة 
ضافة ألي تغيرات باإل بيان الدخلفي مباشرًة  إدراجهاللقيمة العادلة يتم  كحماية المعنيةإن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات  

 .التي يتم حمايتهاالمخاطر ب المتعلقة المحميفي القيمة العادلة للبند 
 

 ممارستهاأو بيعها، إلغاؤها أو الحماية انتهاء أداة أو ، الحمايةعالقة  بإلغاء ما تقوم المجموعةعندالحماية يتوقف استخدام محاسبة  
المخاطر الناتج من  المحمي. يتم إطفاء التعديل على القيمة المدرجة للبند الحمايةأو أنها لم تعد مستوفية لمتطلبات محاسبة 

 الخسائر ابتداًء من ذلك التاريخ. وأفي األرباح  المحمية
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 )تتمة( الهامة ملخص السياسات المحاسبية 3
 

 )تتمة(مالية الدوات مشتقات األ 3.24

 
 حماية التدفقات النقدية 
. الدخل الشامل اآلخرنقدية في كحماية تدفقات والمؤهلة  المعينةالجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات  يتم إدراج 

 .بيان الدخلفي فّعال مباشرًة الغير الربح أو الخسارة المتعلق بالجزء  إدراج كما يتم
 

يبان إلى يتم إعادة تحويل المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر والمتراكمة في احتياطي الحماية في حقوق المساهمين  
المحمية نتجت إلى إدراج المعاملة المتوقعة  في حال أن. بيان الدخلفي  المحميفي الفترات التي يتم فيها االعتراف بالبند  الدخل
دراجهاسابقًا في حقوق الملكية  المتراكمة، يتم تحويل األرباح والخسائر تزام غير ماليالأو  ل غير ماليأص  المبدئيفي القياس  وا 

 .االلتزاملتكلفة األصل أو 
 

إلغاؤها أو  أو أو بيعها الحماية، عند انتهاء أداة أو من قبل المجموعة الحمايةعالقة  إلغاءعند  الحمايةيتوقف استخدام محاسبة  
تحويلها ويتم  ساهمينحقوق الم ضمن أو خسارة متراكمة تظل أي أرباح. الحمايةلمتطلبات محاسبة  تتأهلأو أنها لم تعد  هاممارست

األرباح أو المتوقعة فإن  المحمية من المتوقع حدوث المعاملة يكون عندما ال بيان الدخل. في المعاملة المتوقعة حينما يتم إدراج 
 .بيان الدخلفي مباشرة  إدراجهاضمن حقوق الملكية يتم والتي قد تم تأجيلها المتراكمة  الخسائر

 
 
 عدم اليقين اتلتقدير الرئيسية مصادر الو  الهامةمحاسبية ال القرارات 4
 

 بعض القرارات باتخاذقامت إدارة المجموعة ، 3رقم  إيضاحوالتي تم اإلفصاح عنها في المحاسبية  السياساتخالل تطبيق  
 السابقةبها على الخبرة  المتعلقةمن مصادر أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات  الغير متوفرة بشكل واضحفتراضات التقديرات واالو 

 تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. قدوعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. 
 

 مراجعةفترة التي تمت فيها ال خاللمراجعة التقديرات المحاسبية  تم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات على نحٍو مستمر. يتم إدراجي 
، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال كان تأثير فقطتأثير المراجعة يقتصر على تلك الفترة  أنفي حال  اتالتقدير 

 المراجعة يشمل الفترة الحالية والفترات المستقبلية.
 

 يق السياسات المحاسبية في تطب الهامة القرارات 4.1
 

 للموجوداتللقيم المدرجة  مادية تتعديال إجراءؤدي إلى قد ت جوهرية مخاطر لهااإلدارة، والتي  القرارات الجوهرية التي اتخذتهاإن  
 :كما يلي والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي

 
 معدل الخصم المستخدم للقياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار 
تقوم المجموعة، كمستأجر، بقياس التزام عقد اإليجار بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار غير المسددة بتاريخ بدء اإليجار. يتم خصم  

مدفوعات اإليجار باستخدام معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد هذا المعدل بسهولة. إذا لم يكن باإلمكان 
 بسهولة، تقوم المجموعة باستخدام معدل االقتراض اإلضافي.تحديد هذا المعدل 

 
إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يتوجب على المجموعة دفعه للقيام خالل مدة مماثلة، وبضمان مماثل،  

 اقتصادية مماثلة.باقتراض األموال الالزمة للحصول على أصل بقيمة مماثلة لقيمة موجودات حق االستخدام في بيئة 
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 القرارات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين)تتمة( 4
 

 )تتمة(في تطبيق السياسات المحاسبية  الهامة القرارات 4.1
 

 )تتمة( معدل الخصم المستخدم للقياس المبدئي اللتزام عقد اإليجار 
المجموعة بتحديد معدل االقتراض اإلضافي، بالرجوع إلى تكلفة االقتراض الحالية والتاريخية المعدلة للمدة والضمان مقابل  تقوم 

 هذا االقتراض.
 

 تصنيف الممتلكات 
خالل عملية تصنيف الممتلكات قامت اإلدارة باتخاذ عدة قرارات. تستخدم القرارات لتحديد إذا كان العقار عقار استثماري، أو  

ضمن ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. قامت المجموعة بوضع معايير معينة للتمكن من القرار بشكل 
عند اتخاذ قراراتها،  .والممتلكات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمعدات  التالممتلكات واآلالعقارية، االستثمارات وفقا لتعريف منتظم 

 2رقم معيار المحاسبة الدولي على النحو المبين في  العقاراتتصنيف ب لجأت اإلدارة إلى الشروط المفصلة والتوجيهات المتعلقة
ستخدام الممتلكات على النحو الذي تحدده ابصفة خاصة، و ، 40 رقمالدولي معيار المحاسبة و  16رقم معيار المحاسبة الدولي و 

 .اإلدارة
 

 القرارات فيما يتعلق بالعقود مع العمالء 
 التزامات األداءاستيفاء  
التزامات األداء مع مرور الوقت أو في وقت  تم استيفاءعقودها مع العمالء لتحديد ما إذا من  عقد مجموعة تقييم كلال يتطلب من 

على العقود المبرمة مع العمالء وأحكام  بناءً بتقييم ذلك المجموعة  قامتاإليرادات.  إلدراجتحديد الطريقة المناسبة  بهدف محدد
 التالية: الحاالتفي  مع مرور الوقتيرادات وتقوم المجموعة بإدراج اإلذات الصلة،  والتشريعاتالقوانين 

 
حق  ايكون لهو استخدام بديل للمجموعة  ذو ال تقوم المجموعة بإنشاء أصل، (بيع عقارات للعمالء)لتطويرلالعقود  أ( في حالة إبرام 

 تاريخه؛حتى  المنجزداء قانوني في مدفوعات لأل
 

 يسيطر عليه العميل عند أصل ينتج أداء المجموعة عن إنشاء أو تعزيز ،(لعميل لإلنشاء )إلنشاء أصلالعقود  في حالة إبرامب(  
 ؛ وهأو تعزيز  األصلإنشاء 

 
دارة المرافق( في حالة إبرامج(   أداء المقدمة من خالل  يستلم العميل ويستهلك المنافع العقود لتقديم خدمات )إدارة العقارات وا 

 .بمجرد قيام المجموعة بأدائها في وقت متزامن المجموعة
 

 تقوم، في وقت محدد عندما يتم إدراج اإليرادات. في وقت محدد إدراج اإليراداتلم يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله، يتم  إذا 
 بموجب العقد. الوقت الذي تم فيه استيفاء التزام األداء للمجموعةمع العمالء لتحديد  من عقودها المجموعة بتقييم كل عقد
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 الهامة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين )تتمة( القرارات المحاسبية 4
 

 )تتمة( في تطبيق السياسات المحاسبية القرارات الهامة 4.1
 

 )تتمة( القرارات فيما يتعلق بالعقود مع العمالء 
 تحديد أسعار المعامالت 
المجموعة بتقييم  تقوم هذا القرار،اتخاذ  عندفيما يتعلق بكل من عقودها مع العمالء.  المعاملةتحديد سعر  يتطلب من المجموعة 

وأي اعتبار غير  جوهري تمويل  عنصروجود أي و  نتيجة للخصومات أو الغراماتفي العقد،  ةمتغير ال الشراء اتعتبار ا  من تأثير أي
 نقدي في العقد.

 
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير " تماالً األكثر اح المبلغ"طريقة ، تستخدم المجموعة اعتبارات الشراء المتغيرةتحديد تأثير  عند 

 . االعتبارات المحتملةمجموعة من مبالغ  بين المبلغ األكثر احتماالً بالرجوع إلى  المعاملةحيث يتم تحديد سعر  15 المالية رقم
 

 السيطرة في العقود مع العمالء تحويل 
السيطرة  تحويلعندما يتم  يتم إدراج اإليرادات، في وقت محددالتزامات األداء  ه تم استيفاءفي الحاالت التي تقرر المجموعة أن 

 الموجودات. في حالة عقود بيع العميلالخدمات من قبل  عندما يتم استالم أو استهالك منافعأو  العميلإلى  على الموجودات
أي عوائق في تسليم عدم وجود و  بشكل جوهري  لوحدةذات العالقة با الشراء اتعتبار يتم استالم ا عادة عندما  يتم ذلك ،العقارية

 الوحدة للعميل.
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة 4.2
 

المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة كما في نهاية فترة التقارير المالية  الرئيسية إن االفتراضات 
والتي لها مخاطر هامة قد تتسبب في  إجراء تعديالت جوهرية على القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية 

 القادمة، تم مناقشتها أدناه:
 

 لتزام األداء في العقود مع العمالءال  لمعاملةاتخصيص سعر  
. مع مرور الوقت عند إدراج اإليراداتاللتزامات األداء  المعاملةتخصيص سعر  عند المدخالت طريقةتطبيق  اختارت المجموعة 

 الستيفاءلمجموعة على أساس الجهود التي تبذلها ا إدراج اإليرادات والتي تتطلب، طريقة المدخالتأن استخدام  تعتبر المجموعة
جهود أو المدخالت ال، تقوم المجموعة بتقدير المدخالتتطبيق طريقة  عند. فعلياً  المحققةيرادات لإلأفضل مرجع تقدم التزام األداء، 

 ، تتضمن هذه التقديرات بشكل رئيسي ما يلي:تعاقدي للعمالءال الوفاء بااللتزامتكلفة باإلضافة ل التزام األداء. الستيفاء
 

 بالنسبة لعقود التطوير، تكلفة التطوير والبنية التحتية المتعلقة بها؛ (أ)

 بالنسبة لعقود اإلنشاء، األعمال المصدقة كما تم تقييمها من قبل استشاري المشروع؛ و (ب)

 بالنسبة لعقود الخدمات، الوقت المستغرق. (ج)
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 )تتمة( القرارات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقديرات عدم اليقين 4
 

 )تتمة( المصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة 4.2
 

 عقارية قيد التطويرالستثمارات العقارية واالالستثمارات لالقيمة العادلة  
 هذه تشمل. بها معترف تقييم أساليب باستخدام مستقلين عقارات تقييم خبراء قبل من العقارية لالستثمارات العادلة القيمة تحديد يتم 

 .الدخل رسملة وطريقة طريقة القيمة المتبقية األساليب
 

أسعار البيع  تتكون منتقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات )طريقة القيمة المتبقية استخدام يتطلب استخدام  
معدل ومتطلبات (، الخ تمويلتكلفة و  تكاليف اإلنشاء وما يرتبط بها من أتعاب مهنيةو ادات المستقبلية، واإليجار وتدفقات اإلير 
ر وربحيتاالعائد الداخلي ومخاطر  التقارير تستند هذه التقديرات على ظروف السوق المحلية القائمة في نهاية فترة المطلوبة.  هلمطو 

 .المالية
 

ت اإليجار المستقبلية فقابناًء على طريقة رسملة الدخل، يتم رسملة الدخل المتوقع تحصيله بموجب عقود اإليجار القائمة وتد 
 التقييم. تواريخمناسبة لعكس ظروف سوق االستثمار كما في  أسعار ستعمال معدالتاالمتوقعة ب

 
 مؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل جوهري.غير الفتراضات هذه التقديرات على بعض اال تستند 

 
 اإلمارات العربية المتحدة دولة انخفاض حجم التعامالت في عنقطاع العقارات التذبذب المستمر في النظام المالي العالمي و نتج  

، لجأ المقيمون إلى معلوماتهم السوقية 2017ديسمبر  31وفي سبيل تحديد تقديرات القيم السوقية كما في  ،وبالتالي. بشكل جوهري 
درجة  توجدهذه الظروف، ظل في و على مقارنات المعامالت التاريخية. فقط وتقديرهم المهني، ولم يقتصر اعتمادهم في التقدير 

 عن تلك التي تتميز بها األسواق األكثر نشاطًا لتقدير القيم السوقية لالستثمارات العقارية. اليقينأكبر من عدم 
 

 الرئيسية المستخدمة هي كما يلي: إن االفتراضات 
 

 %المدى 
  

 15 - 9 المطلوب معدل العائد الداخلي
 12 - 7 عوائد اإليجار

 
 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون وأعمال التطوير قيد اإلنجاز 
القابلة للتحقق،  القيمة صافي أو بها للبيع والعقارات المصنفة ضمن أعمال تطوير قيد اإلنجاز بالتكلفة المحتفظ العقارات يتم إدراج 

وحالة  وتكاليف اإلكمال والمبالغ المدفوعة مقدمًا المستلمةإلى أسعار البيع  بالرجوعة القابلة للتحقق يتم تقييم صافي القيمأيهما أقل. 
بعد  المجموعةمن قبل يتم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق  السوق في نهاية فترة التقارير المالية. بالنسبة لبعض العقارات،

 .عامالت السوق الحديثة، حيثما وجدتوفي ضوء مخارجية مناسبة  الحصول على نصائح
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 )تتمة( عدم اليقينلتقديرات اسبية الهامة والمصادر الرئيسية القرارات المح 4
 

 المصادر الرئيسية للتقديرات الغير مؤكدة )تتمة( 4.2
 

 رأسمالية قيد اإلنجازالعمال األمعدات و الالت و آلممتلكات واالقيمة في نخفاض اال  
يتم تقييم العقارات المصنفة كممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز لالنخفاض في القيمة عند وجود ما يشير إلى  

من خالل تحديد المبلغ القابل لالسترداد  يتم إجراء مراجعة لالنخفاض في القيمةتعرض هذه الموجودات لخسارة انخفاض في القيمة. 
بند الممتلكات  ضمنمصنفة ال الفندقلعقارات العادلة الذي يأخذ في االعتبار القيمة العادلة للعقار قيد النظر. يتم تحديد القيمة 

 عقاري مستقل باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة.تقييم واآلالت والمعدات من قبل خبير 
 

حديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضاع السوق الحديثة، واألسعار السائدة بنهاية فترة التقارير المالية واالتفاقيات التعاقدية يتم ت 
وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات ويتم خصمها باستخدام مجموعة من معدالت الخصم التي تعكس تقييمات السوق الحالية 

ل والمخاطر الخاصة باألصل. يتم مقارنة صافي القيم الحالية بالمبالغ المدرجة لتقييم أي انخفاض محتمل في للقيمة الزمنية لألموا
 القيمة.

 
 ملموسةالغير األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات  
ملموسة في نهاية كل غير الوالموجودات  الت والمعداتقدرة للممتلكات واآلالقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المبمراجعة اإلدارة  تقوم 

. قررت اإلدارة بأن توقعات السنة 38 الدولي رقم ةمعيار المحاسبو  16الدولي رقم  ةمعيار المحاسبل وفقاً  مالية سنويةرير افترة تق
 السابقة باالستناد إلى مراجعتها.الحالية ال تختلف عن التقديرات 

 
 الغير متداولةتقييم استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع  
، أساس تجاري الحديثة بناًء على  يةمعامالت السوقالعادًة على  متداولةغير التقييم استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع  يعتمد 

، أو نماذج مماثلةالمخصومة بأسعار حالية ألدوات التدفقات النقدية المتوقعة و مماثلة بشكل جوهري أو أو القيمة العادلة ألداة أخرى 
 أخرى. تقييم

 
 االنخفاض في قيمة استثمارات في/ الذمم المدينة من شركات االئتالف والشركات الزميلة 
تقوم اإلدارة بمراجعة استثماراتها في شركات االئتالف والشركات الزميلة على نحٍو منتظم لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى  

انخفاض في قيمتها. يتطلب تحديد ما إذا كانت االستثمارات في شركات االئتالف والشركات الزميلة منخفضة القيمة من اإلدارة 
تقييم ربحية الجهة المستثمر فيها وسيولتها وعجزها المالي ومقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستحواذ وحتى 

دراج الفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة المدرجة لالستثمار و/ أو المبلغ المستحق كمصاريف المستقبل المنظور. يتم إ
في بيان الدخل. إن اإلدارة على رضا بعدم وجود ضرورة لتكوين مخصص انخفاض في القيمة إضافي الستثمارها في الشركات 

( بما يتجاوز المبلغ 10.5ة من الشركات الزميلة وشركات االئتالف )إيضاح ( والذمم المدين8الزميلة شركات االئتالف )إيضاح 
 المخصص له من قبل.

 
 االنخفاض في قيمة الذمم التجارية المدينة والذمم األخرى  
. إن تحديد يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل من الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى عند عدم امكانية تحصيل كامل المبلغ 

ما إذا كانت الذمم المدينة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يتطلب من اإلدارة تقييم وضع االئتمان والسيولة للعمالء والجهات ذات 
العالقة ومعدالت االسترداد التاريخية الخاصة بهم، بما في ذلك المناقشة مع الدائرة القانونية ومراجعة البيئة االقتصادية الحالية. 

اإلدارة على رضى بعدم وجود ضرورة إلجراء مخصص انخفاض إضافي للذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى الخاصة إن 
 (.10.1بها بما يتجاوز المبلغ المخصص فعليًا )إيضاح 
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 ممتلكات وآالت ومعدات 5

 
 أراضي 
 ومباني

 سكن
 عمال

  أثاث
 وتركيبات

 معدات 
 مكتبية

 أجهزة حاسب
 سيارات آلي

تحسينات على 
 المأجور

 أعمال رأسمالية 
 اإلجمالي قيد اإلنجاز

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

          التكلفة 
 8.461.091 22.231 13.659 5.856 100.467 73.998 617.351 1.654.047 5.973.482 2016يناير  1  
 167.608 - 65.440 9.500 29.019 126 2.614 (13.649) 260.658 (i)إضافات   
 - - - - - (6.554) - - 6.554 تحويالت  
 11.301 - - - - - 11.301 - - (11تحويالت من أعمال تطوير قيد االنجاز )إيضاح   
 20.364 23.286 - - - - - - (2.922) (7استثمارات عقارية )إيضاح  من / )إلى( تتحويال  
           (11.648) - - - - - (11.648) - - استبعادات  
 8.741.766 31.868 16.273 5.982 129.486 76.944 682.444 1.654.047 6.144.722 2016ديسمبر  31  
          
 8.741.766 31.868 16.273 5.982 129.486 76.944 682.444 1.654.047 6.144.722 2017 يناير 1

 82.189 - 18.709 9.906 9.667 354 - 34.115 154.940 (i) إضافات
 - - (69) - 69 - - - - تحويالت

 8.150 8.150 - - - - - - - (11أعمال تطوير قيد االنجاز )إيضاح تحويالت من 
 (26.849) (26.849) - - - - - - - (7استثمارات عقارية )إيضاح  (إلىمن/ ) تتحويال

 (2.833) - - (643) - - (2.190) - - استبعادات
          

 8.875.174 47.284 16.204 5.693 139.222 86.850 698.963 1.654.047 6.226.911 2017ديسمبر  31
          
          ينقيمة المتراكمالواالنخفاض في  ستهالكاال
 5.525.488 - 11.850 4.486 87.311 56.150 525.899 1.638.038 3.201.754 2016يناير  1  
 207.790 - 341 852 10.304 7.010 40.739 15.099 133.445 للسنةمحمل ال  
 33.583 - - - - - - - 33.583 (25االنخفاض في القيمة )إيضاح   
           (11.168) - - - - - (11.168) - - استبعادات  
 5.755.693 - 12.191 5.338 97.615 63.160 555.470 1.653.137 3.368.782 2016ديسمبر  31  
          
 5.755.693 - 12.191 5.338 97.615 63.160 555.470 1.653.137 3.368.782 2017 يناير 1  
 192.700 - 1.512 786 11.004 12.535 38.407 853 127.603 للسنةمحمل ال  
 - - (69) - 69 - - - - تحويالت  
 (1.341) - - - - - - (34.057) 32.716 (25االنخفاض في القيمة / )العكس( )إيضاح   
 (2.819) - - (629) - - (2.190) - - استبعادات  
          

 5.944.233 - 13.634 5.495 108.688 75.695 591.687 1.619.933 3.529.101 2017ديسمبر  31
          

          الدفتريةالقيمة 
           2.930.941 47.284 2.570 198 30.534 11.155 107.276 34.114 2.697.810 2017ديسمبر  31  
           2.986.073 31.868 4.082 644 31.871 13.784 126.974 910 2.775.940 2016ديسمبر  31  

 
 إن كافة ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
 (i تتضمن اإلضافات )خالل األراضي والمباني ضافات تتضمن إ ( والمتعلقة بتطوير مدرسة.27)إيضاح  مليون درهم 2.362 تكاليف التمويل المرسملة البالغة 2016 خالل السنة المنتهية في

بإيجار أرض مدرسة.فيما يتعلق  موجودات حق االستخدام 2017
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 ممتلكات وآالت ومعدات )تتمة( 5
 

 للسنة كما يلي: تخصيص االستهالك المحملتم  
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 12.171 10.563 تكلفة مباشرة
دارية     195.619 182.137 مصاريف عمومية وا 

 192.700 207.790    
 

صافي عكس القابلة لالسترداد للممتلكات واآلالت والمعدات. نتج عن عملية المراجعة  ةقامت المجموعة بمراجعة القيم ،خالل السنة 
( والتي تم إدراجها 25مليون درهم( )إيضاح  33.6: انخفاض في القيمة يبلغ 2016مليون درهم ) 1.3انخفاض في القيمة بمبلغ 

ذات الصلة من خالل استخدام طريقة التدفقات النقدية في بيان الدخل الموحد. تم تحديد القيمة القابلة لالسترداد للموجودات 
إلى  %10.25 بنسبة ( ومعدل خصم%10إلى  %7.75: 2016) %9.0إلى  %7.5 المخصومة باستخدام عائد يتراوح من

 (.%13.0إلى  10.75%: 2016) 13.0%
 

تم إجراء تحليل بند الممتلكات واآلالت والمعدات.  ضمنالمصنفة الفنادق المملوكة و  لكافةحساسية بإجراء تحليل  المجموعة قامت 
 بناًء على تحليل الحساسية هذا: .والعائد الناتجحساسية على اإليرادات لكل غرفة متاحة ومعدل الخصم ال

 
٪ 7.2مليون درهم أو  148 تقدر بـ إلى زيادة نقطة أساس 50بمعدل  والعائد الناتجفي معدل الخصم  االنخفاضقد يؤدي  •

 انخفاضإلى  نقطة أساس 50بمقدار  والعائد الناتجزيادة في معدل الخصم قد تؤدي ال، في حين القيمة القابلة لالستردادفي 
 .القيمة القابلة لالسترداد٪ في 6.3أو  درهم مليون  130 يقدر بـ

القيمة القابلة ٪ في 19.5أو مليون درهم  402 تقدر بـ ٪ إلى زيادة10غرفة متاحة بنسبة اإليرادات لكل زيادة في قد تؤدي ال •
درهم  مليون  401 يقدر بـ إلى انخفاض٪ 10متاحة بنسبة اإليرادات لكل غرفة نخفاض في اال في حين قد يؤدي، لالسترداد

 .القيمة القابلة لالسترداد٪ في 19.4أو 
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 ملموسة غير موجودات 6
 

 الياإلجم برامج حاسب آلي التراخيص 
 درهم ألف ألف درهم ألف درهم 
    

    التكلفة
 75.205 75.205 - 2016يناير  1  
     2.768 2.768 -  إضافات  
     77.973 77.973 - 2016ديسمبر  31  
 77.973 77.973 - 2017يناير  1  
     4.976 2.681 2.295 إضافات  
     82.949 80.654 2.295  2017ديسمبر  31 

    المتراكم اإلطفاء
 70.575 70.575 - 2016يناير  1  
     3.431 3.431 - لسنةل محمل  
     74.006 74.006 - 2016ديسمبر  31  
 74.006 74.006 - 2017يناير  1  
     3.839 3.506 333 لسنةل محمل  
     77.845 77.512 333 2017ديسمبر  31  

    الدفتريةالقيمة 
     5.104 3.142 1.962 2017ديسمبر  31  
     3.967 3.967 - 2016ديسمبر  31  

 
 
 استثمارات عقارية 7
 

 قيد التطوير.  واستثمارات عقارية( ني ومراكز بيع بالتجزئةمكتملة )مباالعقارات ال منستثمارات العقارية الا تتكون  
 

 كانت الحركة خالل السنة كما يلي: 
 

 2017 2016 
 

 عقارات مكتملة
قيد عقارات 
 عقارات مكتملة اإلجمالي التطوير

عقارات قيد 
 اإلجمالي التطوير

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

 15.901.738 787.469 15.114.269 15.773.282 843.908 14.929.374 في بداية السنة  الرصيد

 623.006 271.205 894.211 908 95.274 96.182 (i، صافي )خالل السنة إضافات

 - - - 213 213 - (27تكاليف تمويل مرسملة )إيضاح 

 (169.680) - (169.680) (613.107) - (613.107) صافي ،في القيمة العادلة خسارة

 (34.594) - (34.594) (11.259) - (11.259) إستبعادات

       تحويالت من/)إلى(:
 - - - - (165.234) 165.234 عقارية قيد التطويراستثمارات عقارات مكتملة /   

 (20.364) (38.835) 18.471 26.849 - 26.849 (5ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح   

 - - - 6.360 - 6.360 (11أعمال تطوير قيد اإلنجاز )إيضاح   
       

 15.773.282 843.908 14.929.374 16.076.549 950.092 15.126.457 في نهاية السنة الرصيد
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 )تتمة( استثمارات عقارية 7
 

(i) مليون درهم. 659.3 اإلضافات خالل السنة االستثمارات العقارية المستحوذ عليها والبالغة قيمتها تشمل 

 
  .المتحدة العربية اإلمارات في العقارية االستثمارات كافة إن 

 
 مقّيمون  تم تنفيذه من قبلالتقييم الذي  على بناءً عقارات قيد التطوير الذلك  بما في العقارية لالستثماراتتحديد القيم العادلة  يتم 

 في وخبرات مالئمة مؤهالت وذوي  التقييم لخبراء مهنية جمعيات في أعضاءهم  المقيمين إن. بالمجموعة صلة لهم ليس مستقلون 
 أكتوبر 31 تم إجراء التقييم بتاريخ. رسملة الدخل طريقة باستخدام بشكل رئيسي التقييم تحديد . تممماثلة مواقع في العقارات تقييم

ديسمبر  31 إلى 2017أكتوبر  31من في القيم العادلة لالستثمارات العقارية  ةجوهري ات؛ وتعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد تغير 2017
 لالطالع على االفتراضات الرئيسية المستخدمة. 4.2الرجاء االشارة إلى ايضاح رقم  .2017

 
مليار  11.6بإجراء تحليل الحساسية على تسع من أكبر الموجودات في محفظة استثماراتها العقارية بإجمالي قيمة  المجموعةقامت  

 بناًء على تحليل الحساسية هذا: ر.درهم. يتم إجراء تحليل الحساسية على معدالت الرسملة وقيم اإليجا
 

 %6.0سبة مليون درهم أو بن 696زيادة بمبلغ إلى  نقطة أساس 50الخصم بنسبة  معدل /النقص في معدل الرسملةعن ينتج  •
مليون درهم  651نقطة أساس إلى نقص بمبلغ  50في التقييم، بينما ينتج عن الزيادة في معدل الرسملة/ معدل الخصم بنسبة 

 في التقييم. %5.6أو بنسبة 

 في التقييم، بينما ينتج %7.8مليون درهم وبنسبة  902زيادة بمبلغ إلى  %10الزيادة في معدالت اإليجار بنسبة  عن نتجي •
 في التقييم. %7.9مليون درهم أو بنسبة  920نقص بمبلغ إلى  %10النقص في معدالت اإليجار بنسبة  عن

 
وفقًا لظروف السوق. قد يتأثر التقييم  بشكل عامغير قابلة للمالحظة التي يتم تحديدها الوجد عالقات متداخلة بين المدخالت ت 

؛ على سبيل المثال، قد يتم تسوية الزيادة في اإليجار بالزيادة التي ال يمكن مالحظتهمابالعالقات المتداخلة بين اثنين من المدخالت 
وبالتالي لن ينتج عن ذلك تأثير على صافي التقييم. وبالمثل، قد ينتج عن الزيادة في اإليجار بالتزامن مع في معدل الرسملة، 

 النقص في معدل الرسملة زيادة في القيمة.
 

 لقيمة العادلة.ا من تراتيبية 3تم تصنيف االستثمارات العقارية ضمن المستوى  
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 وشركات ائتالفزميلة  شركات فيستثمار ا 8
 

 مكان التسجيل  نسبة التصويت نسبة الملكية الجهة المستثمر فيها

 حصة في صافي
 الموجودات كما 

 يناير  1في 
2017 

حصة في 
ربح/)خسارة( السنة 

 الحالية
احتياطي حصة في 

 حماية
توزيعات أرباح 

 مستلمة

مخصص على 
الحساب الجاري 

للشركات 
الزميلة/شركات 

 االئتالف
 /استبعادات
 مشطوبات

 فيحصة المجموعة 
صافي الموجودات 

ديسمبر  31بتاريخ 
2017 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم    
           شركات زميلة

 - (800) - - - - 800 أبوظبي %40 %40 شركة الفيافي الخضراء لتخطيط الحدائق ذ.م.م.

 146.934 - - (3.364) - 5.762 144.536 أبوظبي %32 %32 أبوظبي للتمويل ش.م.ع.

 54.731 - - - - (8.873) 63.604 أبوظبي %30 %30 لعقارات ذ.م.م. ستثمارات االسديرة ال

 - - - - - - - أبوظبي %34 %34 اإللكترونية ذ.م.م.ديماركو لألنظمة 

 - - - - - - - أبوظبي %33 %33 بنية ذ.م.م

 6.086 - - (775) - - 6.861 جزر كايمان %19 %19 اسكندر القابضة المحدودة
           
    215.801 (3.111) - (4.139) - (800) 207.751 
           
           

           شركات ائتالف
 16.238 - - - - 73 16.165 أبوظبي %50 %51 الدار بسيكس ذ.م.م

 21.067 - - (7.500) - 5.335 23.232 أبوظبي %50 %50 الراحة الدولية إلدارة المرافق المتكاملة ذ.م.م.

 531.304 - - (12.750) 3.295 46.265 494.494 أبوظبي %50 %50 الدار اتحاد لالستثمارات العقارية ذ.م.م.

 80.979 - - (18.250) - 4.050 95.179 أبوظبي %50 %50 الدار اتحاد لالستثمارات العقارية األولى ذ.م.م.

 100.243 - - (18.750) - 940 118.053 أبوظبي %50 %50 الدار اتحاد للتطوير ذ.م.م. 

 - - 10.573 - - (10.573) - أبوظبي %50 %50 رويال هاوس ذ.م.م.

 49 - - - - - 49 أبوظبي %50 %50 للتبريد المركزي ذ.م.م.أس اند تي 

 - - - - - (1.435) 1.435 أبوظبي %50 %45 جالكسي لمواد البناء ذ.م.م.
           
    748.607 44.655 3.295 (57.250) 10.573 - 749.880 
           
    964.408 41.544 3.295 (61.389) 10.573 (800) 957.631 
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 )تتمة( وشركات ائتالفزميلة  شركات فيستثمار ا 8
 

 بالشركات الزميلة للمجموعة تم تلخيصها أدناه: المتاحة فيما يتعلقالمعلومات المالية إن أحدث  
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.718.205 2.138.509 إجمالي الموجودات
    (1.256.161) (1.486.867) إجمالي المطلوبات
    462.044 651.642 صافي الموجودات

    215.801 207.751 حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة
    70.570 104.821 إجمالي اإليرادات

    24.031 11.400 سنةلل ربحالإجمالي 
 

 المتاحة المتعلقة بشركات ائتالف المجموعة تم تلخيصها أدناه:المعلومات المالية إن أحدث  
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.950.959 2.511.631 إجمالي الموجودات
    (1.708.190) (1.567.800) إجمالي المطلوبات

    1.242.769 943.831 الموجوداتصافي 
    748.607 749.880 شركات االئتالفحصة المجموعة من صافي موجودات 

    338.897 362.095 إجمالي اإليرادات
    121.456 91.838 سنةلل ربحالإجمالي 

 
 
 للبيع متاحةال ماليةال موجوداتال 9
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 29.580 28.000 في أوراق مالية إماراتية متداولةاستثمار 
 35.201 35.201 استثمار في أوراق مالية إماراتية غير متداولة
    61.667 56.188 استثمار في أوراق مالية دولية غير متداولة

 119.389 126.448    
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 )تتمة( للبيع متاحةال ماليةال موجوداتال 9
 

 السنة كما يلي:كانت الحركة خالل  
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 122.973 126.448 السنة بداية في الرصيد
 1.068 - إضافات

 8.888 5.913 خالل السنةمن إعادة تقييم ربح 
    (6.481) (12.972) سداد رأس المال

    126.448 119.389 السنة نهاية في الرصيد
 

 1.2: 2016ديسمبر  31) يون درهملم 5.1ما قيمته  من هذه االستثمارات المستلمةاألرباح  توزيعات، بلغت إيرادات السنةخالل  
 مليون درهم(. 

 
 

 خرى الذمم المدينة األمدينة و التجارية الذمم ال 10
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   متداول غيرال الجزء
 150.581 143.946 (10.3مشاريع )إيضاح تمويل متعلقة ب ذمم مدينة
 474.999 190.000 (10.4)إيضاح  أبوظبي حكومة من ذمم مدينة

 شركات ائتالفو  شركات زميلة من ةمستحقمبالغ 
 89.114 82.571 (10.5 )إيضاح  

    12.280 10.694 أخرى 
 427.211 726.974    

   متداولال الجزء
 1.414.592 1.723.551 (10.1)إيضاح مدينة التجارية الذمم ال

    (327.556) (302.466)  االنخفاض في القيمة واإللغاءات : مخصصناقصاً 
 1.421.085 1.087.036 
   

 301.395 505.402 (10.2تكاليف قابلة لالسترداد )إيضاح 
 17.401 19.932 (10.3تمويل مشاريع )إيضاح متعلقة ب ذمم مدينة
 815.039 439.995 (10.4)إيضاح  أبوظبي حكومة من ذمم مدينة

 236.485 274.405 (10.5ات )إيضاح شركات ائتالفو  شركات زميلة من ةمستحقمبالغ 
 إجمالي المبالغ المستحقة من عمالء على عقود بيع 

 152.194 748.197 (10.6)إيضاح  عقارات  
 إجمالي المبالغ المستحقة من عمالء على عقود إنشاء 

 129.885 112.459 (10.7)إيضاح  أصل  
 1.428.960 979.776 سلفيات ومبالغ مدفوعة مقدماً 

 37.493 66.355 فائدة مستحقة
    330.497 357.843 أخرى 

 4.925.449 4.536.385    
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 )تتمة( خرى الذمم المدينة األمدينة و التجارية الذمم ال 10
 

 الذمم التجارية المدينة 10.1
 

في كما . اإلنشاءالعقارات واإليرادات من عقود مبيعات قطع األراضي و ب فيما يتعلقالمستحقة  المبالغ تمثل الذمم التجارية المدينة 
من أكبر الدفع من الذمم المدينة التجارية( مستحقة  %28: 2016من الذمم المدينة التجارية ) %18، كانت 2017ديسمبر  31

ات، وفي بعض الحاالت تكون دفع بتسديد سابقاً قاموا العمالء  هؤالء حيث أنمخاطر االئتمان  تركزتخفيف  خمسة عمالء. تم
 االلتزامات التعاقدية المتبقية اكتمالعدم  في حال ، والتي يحق للمجموعة تعاقدياً االحتفاظ بهامقابل مبيعات قطع األراضيجوهرية، 

 .وذلك لتغطية الخسائر التي تكبدتها المجموعة
 

 مبيعات قطع األراضي والعقارات.ب فيما يتعلقالمستحقة الدفع المبالغ سنويًا على  %12يتم تحميل فائدة بنسبة  
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   أعمار الذمم التجارية المدينة
 490.055 853.974 الدفع  غير مستحقة  
 596.981 567.111 يومًا( 180خفضة القيمة )أكثر من نولكن غير مالدفع مستحقة   
    327.556 302.466 يومًا( 180ومنخفضة القيمة )أكثر من الدفع مستحقة   

    1.414.592 1.723.551 إجمالي الذمم التجارية المدينة 
 

 الذمم التجارية المدينة كما يلي:في لغاءات اإلالحركة خالل السنة على مخصص االنخفاض في القيمة و  كانت 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 537.826 327.556 السنة بداية في الرصيد
 (26.280) (9.544) (25)إيضاح  السنة خالل مخصص االنخفاض في القيمة عكس

    (183.990) (15.546) عند التسويةتم تحريره مخصص انخفاض في القيمة 
    327.556 302.466 السنة نهاية في الرصيد

 
 

 تكاليف قابلة لالسترداد 10.2
 

تمثل التكاليف القابلة لالسترداد تكاليف متكبدة نيابًة عن حكومة أبوظبي متعلقة بإنشاء البنية التحتية لعدة مشاريع وتطوير مشاريع  
 .األعمالعقارية. سيتم استرداد هذه المبالغ من الجهات الحكومية المختصة عند اكتمال 
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 )تتمة( خرى الذمم المدينة األمدينة و التجارية الذمم ال 10
 

 عاريالمشتمويل فيما يتعلق ب ذمم مدينة 10.3
 

 لمدفوعاتل األدنىالحالية للحد  ةالقيم الحد األدنى للمدفوعات 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     ذمم مدينة متداولة
 17.401 19.932 24.390 28.915 خالل سنة واحدة  
     

     ذمم مدينة غير متداولة
 45.805 40.305 76.068 71.490 في السنة الثانية إلى الخامسة  

 104.776 103.641 261.759 243.854 بعد خمس سنوات  
     
 315.344 337.827 143.946 150.581 
     

 167.982 163.878 362.217 344.259 مبالغ مدينة من تمويل مشاريع

 - - (194.235) (180.381) ناقصًا: إيرادات تمويل غير مكتسبة
     

 167.982 163.878 167.982 163.878 القيمة الحالية للحد األدنى من المدفوعات المستحقة
     

 
 

 أبوظبي حكومة من ذمم مدينة 10.4
 

 .وقطع األراضي التي تم تسليمهامقابل الموجودات التي تم بيعها  المستحقةالمبالغ من حكومة أبوظبي  الذمم المدينةمثل ت 
 

 شركات ائتالفشركات زميلة و من  ذمم مدينة 10.5
 

 ةمتداول ةغير متداول 
 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 287.615 290.536 171.712 172.722 إجمالي الذمم المدينة
 (51.130) (16.131) (82.598) (90.151) القيمةفي نخفاض اال: مخصص ناقصاً 

     
 82.571 89.114 274.405 236.485 
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 )تتمة( خرى الذمم المدينة األمدينة و التجارية الذمم ال 10
 

 عقاراتعقود لبيع على عمالء إجمالي المبالغ المستحقة من / )مستحقة إلى(  10.6
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 مبالغ مستحقة من العمالء مدرجة ضمن الذمم التجارية المدينة
 152.194 748.197 (10والذمم المدينة األخرى )إيضاح   

 مبالغ مستحقة للعمالء مدرجة ضمن الذمم التجارية الدائنة
    (556.489) (221.497) (20والذمم الدائنة األخرى )إيضاح   
 526.700 (404.295) 
   

 إجمالي تكلفة العقود المتكبدة زائدًا األرباح المدرجة ناقصاً 
 1.474.393 3.335.293 الخسائر المدرجة حتى تاريخه  

    (1.878.688) (2.808.593) ناقصًا: إجمالي فواتير اإلنجاز حتى تاريخه
 526.700 (404.295)    

 
ناتجة عن بيع األراضي والوحدات. فيما يتعلق بالعقود أعاله، من  (مؤجلة) لم يصدر عنها فواتير / أعاله إيراداتالمبلغ يمثل  

 مليون درهم على مدى فترة هذه العقود. 3.771.6المتوقع إدراج إيرادات بإجمالي 
 

 عقود االنشاءعمالء على إجمالي المبالغ المستحقة من / )مستحقة إلى(  10.7
 

 2017 2016 
 ألف درهم درهمألف  
   

 عمالء مدرجة ضمن الذممالمبالغ مستحقة من 
 129.885 112.459 (10)إيضاح  التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى   

 عمالء مدرجة ضمن الذممالمبالغ مستحقة إلى 
    (70.238) (92.611) (20التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى )إيضاح   
 19.848 59.647    

األرباح المدرجة ناقصًا  زائداً إجمالي تكلفة العقود المتكبدة 
 5.673.578 5.989.379 الخسائر المدرجة حتى تاريخه

    (5.613.931) (5.969.531) حتى تاريخه اإلنجازناقصا : إجمالي فواتير 
 19.848 59.647    

 
أعاله إيرادات لم يصدر عنها فواتير ناتجة من عقود أعمال اإلنشاء. وفيما يتعلق بالعقود أعاله، يتوقع إدراج إيرادات المبلغ يمثل  

 مليون درهم على مدى فترة هذه العقود. 1.302.4بإجمالي 
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 اإلنجاز قيد تطوير أعمال 11
 

على العقارات الجاري إنشاؤها بغرض بيعها. إن الحركة خالل  المتكبدةتكاليف التطوير واإلنشاء  أعمال التطوير قيد اإلنجاز تمثل 
 السنة هي كما يلي:

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.744.976 1.298.384 في بداية السنة  الرصيد
 608.220 1.345.537  السنة خالل متكبدة تطوير تكاليف

 (856.141) (1.144.971) مدرجة ضمن تكاليف العقارات المباعة
 - 107.042 تحويالت من أرض محتفظ بها للبيع

 - (112.600) (12تحويالت إلى المخزون )إيضاح 
 - (6.360) (7تحويالت إلى استثمارات عقارية )إيضاح 

 (11.301) (8.150) (5الممتلكات واآلالت والمعدات )إيضاح  إلى تحويل
 - (2.064) (25)إيضاح  انخفاض في قيمة/ شطب تكاليف المشاريع

    (1.187.370) - (20تحويالت من الدفعات المدفوعة مقدمًا )إيضاح 
 1.298.384 1.476.818 الرصيد في نهاية السنة

   
 

 ي دولة اإلمارات العربية المتحدة.ف موجودة أعمال التطوير قيد اإلنجاز كافةإن  
 
 

 المخزون  12
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 163.415 228.681 جاهزة عقارات
    57.230 57.920 آخر تشغيلي مخزون 

 286.601 220.645    
 

 (.11مليون درهم إلى المخزون عند اكتمالها )إيضاح  112.6خالل السنة، تم تحويل عقارات بقيمة إجمالية بلغت  
 

 .المتحدة العربية اإلماراتالجاهزة في دولة  العقارات تقع
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 وما يعادله النقد 13
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 2.046.292 2.452.164 نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك 
    4.650.048 4.433.322 لدى البنوكمحتفظ بها ودائع قصيرة األجل 

 6.696.340 6.885.486 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 فترة استحقاقها األصليةودائع قصيرة األجل تتجاوز 

 (3.215.160) (3.286.578)  ثالثة أشهر  
    (1.969.647) (2.682.001) أرصدة مقيدة لدى البنوك 

    1.511.533 916.907 النقد وما يعادله
 

خالل السنة، احتفظت المجموعة بمبالغ متعلقة بأحد شركاتها الزميلة باإلضافة إلى رسوم خدمات المجمعات وودائع تأمين بالنيابة  
نقد ، لم يتم إدراج 2017ديسمبر  31في كما عن مالكي الوحدات في بعض المباني أو المجمعات التي تقوم المجموعة بإدارتها. 

الخاصة بالمجموعة حيث أن هذه  األرصدة البنكية ضمنمليون درهم(  384: 2016يون درهم )مل 589.2 بقيمة لدى البنوك
 1.167.7قيمة بأرصدة  تتضمن األرصدة المقيدة لدى البنوكمن قبل المجموعة بالنيابة عن أطراف أخرى.  بها المبالغ محتفظ
يمثل الرصيد . من العمالء مقابل بيع عقارات قيد التطوير تمثل النقد المستلمو والتي تم إيداعها في حسابات ضمان  مليون درهم

المتبقي من األرصدة النقدية المقيدة بشكل رئيسي األرصدة النقدية المحتفظ بها مقابل مشاريع حكومية وذمم توزيعات األرباح الدائنة 
 والتي يتم االحتفاظ بحسابات بنكية منفصلة لها.

 
الودائع  كافةسنويًا. يتم إيداع ( %2.40و %0.75: 2016) %2.70و %0.4معدل الفائدة على الودائع ألجل ما بين يتراوح  

 ية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الثابتة لدى بنوك محل
 
 

  المال رأس 14
 

ومدفوع بالكامل بقيمة  صادر( سهم عادي مصرح به 7.862.629.603 :2016) 7.862.629.603يتكون رأس المال من  
 . لكل سهمدرهم واحد 

 
 

 النظامي ياطيحتالا 15
 

 أرباحمن  %10، يتم تحويل 2015( لسنة 2رقم ) لدولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحاديو  وفقا للنظام األساسي للشركة 
من رأس مال  %50التحويالت عندما يبلغ االحتياطي قد يتم إيقاف إجراء هذه غير قابل للتوزيع.  نظاميالشركة إلى احتياطي 

 المدفوع. الشركة
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 صكوك غير قابلة للتحويل  16
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

    2.755.125 2.755.125 متحصالت من اإلصدار
 (18.239) (18.580) إجمالي تكاليف اإلصدار

    12.303 16.042 ناقصًا: إطفاء تكاليف اإلصدار
    (5.936) (2.538) تكاليف اإلصدار الغير مطفأة

    9.983 9.983 مضافًا: األرباح المستحقة
   

 2.759.172 2.762.570 القيمة الدفترية
    (9.983) (2.762.570) ناقصًا: الجزء المتداول

    2.749.189 - الجزء الغير متداول
    1.136 110 خالل السنةإجمالي تكلفة التمويل المرسملة 

 
مليون دوالر  750مليار درهم ) 2.75، بإصدار صكوك غير قابلة للتحويل )إجارة( بقيمة 2013قامت المجموعة في ديسمبر  

 .2018سنويًا يستحق سدادها نصف سنويًا وتستحق السداد في ديسمبر  %4.348أمريكي(. تحمل الصكوك معدل ربح 
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 قروض بنكية 17
 

      المبلغ القائم 
 الفائدة المرسملة الغرض تاريخ االستحقاق معدل الفائدة التأمين االجمالي غير متداول متداول 
 ألف درهم     ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
         

         2017ديسمبر  31
 25 إعادة تمويل الديون  2019يوليو   %1.30ذو صلة +  EIBOR مؤمن 600.000 600.000 - قرض ألجل 
 11 إعادة تمويل الديون  2019يوليو   %1.30ذو صلة +  EIBOR مؤمن 280.000 280.000 - قرض ألجل 
 6 إعادة تمويل الديون  2019يونيو  %1.40ذو صلة+  EIBOR مؤمن 160.000 160.000 - قرض ألجل 
 35 أهداف تجارية عامة 2018نوفمبر  %1.40أشهر +  LIBOR 3 مؤمن 807.389 - 807.389 قرض ألجل 
 11 أهداف تجارية عامة 2019يوليو  %1.40ذو صلة+  EIBOR مؤمن 280.000 280.000 - تسهيل إجارة 
 - أهداف تجارية عامة 2023أغسطس  EIBOR  +1.80% مؤمن 5.000 5.000 - 1قرض ألجل  
 3 أهداف تجارية عامة 2019ديسمبر  %1.40ذو صلة+  EIBOR مؤمن 80.000 80.000 - تسهيل ايجار 
 12 أهداف تجارية عامة 2017ديسمبر  %1أشهر +  EIBOR 3 مؤمن - - - قرض ألجل 
 - أهداف تجارية عامة 2021أغسطس  %1.25ذو صلة+  EIBOR مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل 
 - أهداف تجارية عامة 2023أغسطس  %1.30ذو صلة+  EIBOR مؤمن 500.000 500.000 - قرض ألجل 
 -     (28.725) (28.725) - تكاليف اقتراض غير مطفأة 
 -     9.784 - 9.784 أرباح وفوائد مستحقة 
         
 817.173 2.376.275 3.193.448     103 
         

         2016ديسمبر  31
         

 - تطوير جزيرة ياس 2017ديسمبر  %0.35بالدوالر األمريكي لسنة +  LIBOR مؤمن غير 163.009 - 163.009 قرض حكومي
 115 إعادة تمويل الديون  2019يوليو   %1.30ذو صلة +  EIBOR مؤمن 280.000 280.000 - قرض ألجل
 246 إعادة تمويل الديون  2019يوليو   %1.325ذو صلة +  EIBOR مؤمن 600.000 600.000 - قرض ألجل
 66 إعادة تمويل الديون  2019يونيو  %1.40ذو صلة+  EIBOR مؤمن 160.000 160.000 - قرض ألجل
 394 أهداف تجارية عامة 2018نوفمبر  %1.40أشهر +  LIBOR 3 مؤمن 959.472 807.389 152.083 قرض ألجل
 115 أهداف تجارية عامة 2019يوليو  %1.40ذو صلة+  EIBOR مؤمن 280.000 280.000 - تسهيل إجارة
 - أهداف تجارية عامة 2023أغسطس  EIBOR  +1.80% مؤمن 5.000 5.000 - 1قرض ألجل 
 33 أهداف تجارية عامة 2019ديسمبر  %1.40ذو صلة+  EIBOR مؤمن 80.000 80.000 - تسهيل ايجار
 257 أهداف تجارية عامة 2017ديسمبر  %1أشهر +  EIBOR 3 مؤمن 312.500 - 312.500 قرض ألجل

 -     (43.597) (43.597) - تكاليف اقتراض غير مطفأة
          -     8.676 - 8.676 أرباح وفوائد مستحقة

 636.268 2.168.792 2.805.060     1.226 
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 )تتمة(بنكية  قروض 17
 

 كما يلي:القروض  يتم تسديد 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   
   

 636.268 817.173 متداول
    2.168.792 2.376.275 غير متداول

 3.193.448 2.805.060    
 

مليار درهم يتم سداده من خالل أربع أقساط متساوية تبدأ  1.25، قامت المجموعة بتوقيع تسهيالت قرض بقيمة 2013في نوفمبر  
 17في  بالكامل الرصيد وتم سداد الذمم الحكومية المدينة التنازل عنهذا القرض من خالل ضمان تم . 2014ديسمبر  15في 

 .2017ديسمبر 
 

مليار درهم(  2.75مليون دوالر أمريكي ) 750، قامت المجموعة بالتوقيع على تسهيالت قرض ألجل مقابل 2013في نوفمبر  
مليون  375ويستحق سداد المبلغ المتبقي البالغ  2015في  مليون دوالر أمريكي من هذا المبلغ )الشريحة أ( 375تم سداد  حيث

بقيمة  2017ديسمبر  31. كان الرصيد كما في 2018اط ربع سنوية حتي نوفمبر دوالر أمريكي )الشريحة ب( من خالل أقس
 .مليون درهم( 807.389) مليون دوالر أمريكي 219.787

 
مليار درهم. تتكون التسهيالت  3.2، قامت المجموعة بالتوقيع على عدد من التسهيالت الثنائية مع بنوك مقابل 2014في يوليو  

مليار درهم من  1.4سنوات ومبلغ  3ه متجددة التي يتم االلتزام بها لمدمن التسهيالت االئتمانية ال مليار درهم 1.8من مبلغ 
بإعادة التفاوض في شروط التسهيالت قامت المجموعة  2015سنوات. في ديسمبر  5القروض ألجل ذات فترة استحقاق لمدة 

مارس  31مليار درهم وتمديد تاريخ االستحقاق حتي  2.0هم إلى مليار در  1.8من  االئتمانية المتجددة حيث تم زيادة التسهيالت
 ، ظلت هذه التسهيالت ملتزمًا بها وغير مسحوبة.2017ديسمبر  31كما في  .تمديد لفترة سنتانمع خيار ال 2021

 
الحالية  هاقروضمليار درهم إلعادة تمويل  1.8ل بنوك مقابتسهيالت ثنائية جديدة مع ، وقعت المجموعة ثالثة 2016في أغسطس 

مليون  900و سنوات 10 باستحقاق لمدةمليون درهم  400من التسهيالت الجديدة . تتألف 2018نهاية  حتىالمستحق سدادها 
مضمونة وذات استحقاق بدفعة  إن هذه التسهيالتسنوات.  5 باستحقاق لمدةمليون درهم  500سنوات و 7 باستحقاق لمدةدرهم 
 مسحوب.وغير  وظل باقي المبلغ ملتزمًا بهدرهم  مليار 1.05 تم سحب، 2017ديسمبر  31. كما في واحدة

 
إلحدى  تخصيص مستحقات مشاريع باإلضافة إلى ،وموجودات تشغيليةقطع أراضي رهن على  في هيئةضمانات القروض  إن 

 . تحمل بعض قروض المجموعة شروط تغطية صافي حقوق الملكية. التسهيالت

 
 درهم(. مليون  394: 2016درهم ) مليون  627.59بلغت القروض التي تم سدادها خالل السنة  
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 للموظفينمكافآت نهاية الخدمة  مخصص 18
 

 بلغت الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين كما يلي: 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 115.875 128.137 الرصيد في بداية السنة
 20.511 26.420 (24محمل خالل السنة )إيضاح ال
    (8.249) (12.794) مدفوع خالل السنةال

    128.137 141.763 الرصيد في نهاية السنة
 
 

 مطلوبات مالية أخرى  19
 

أبرمت الشركة عقود تبادل معدالت الفائدة للحماية من تعرضها للتدفقات النقدية المستقبلية نتيجة للتقلبات في معدالت الفائدة. كما  
ألف دوالر أمريكي( مع إدراج  780.635ألف درهم ) 2.867.272، بلغت القيمة االسمية لهذه المشتقات 2017 ديسمبر 31في 

 ألف دوالر أمريكي( في بيان الدخل الشامل. 575ألف درهم ) 2.112بلغ )صافي( يادلة عالقيمة تغير إيجابي في ال
 
 

 الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخرى  20

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 465.869 524.062 دائنة ذمم تجارية
 1.725.527 1.651.530 تكاليف مقاولين مستحقة

 956.848 1.829.262 (i) (31و 11أبوظبي )إيضاح حكومة دفعات مقدمة من 
 432.158 347.528 إيرادات مؤجلة

 104.057 102.803 توزيعات أرباح دائنة 
 67.298 28.569 مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

 بيع عقارات منإجمالي مبالغ مستحقة إلى عمالء 
 556.489 221.497 (10.6)إيضاح   

 إلنشاء أصل إجمالي مبالغ مستحقة إلى عمالء عقود 
 70.238 92.611 (10.7)إيضاح   

 502.335 937.199 (31مبالغ مستحقة لحكومة أبوظبي )إيضاح 
 488.333 559.025 التزام عقد اإليجار التشغيلي

    538.586 534.627 مطلوبات أخرى 
 5.956.299 6.780.152    

 
 الدائنة وفقًا للشروط االئتمانية المتفق عليها مسبقًا. الذمملدى المجموعة سياسات إلدارة المخاطر المالية لضمان سداد كافة  

 
(i)  أعمال بالدفعات المدفوعة مقدمًا المستلمة مقابل تطوير البنية التحتية لتخطيط مشروع تطوير مجتمع رئيسي تمت تسوية

  برام معاملة مماثلة.بناًء على إ اإلنجازتطوير قيد 
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 إيرادات 21
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

دارةتطوير   2.506.846 2.277.888 عقارات وا 
    3.730.650 3.902.788 إدارة األصول وأعمال ثانوية

 6.180.676 6.237.496    
 
 

 مباشرة تكاليف 22
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

دارة عقاراتتطوير   1.344.815 1.183.242 وا 
    2.253.428 2.341.929 إدارة األصول وأعمال ثانوية

 3.525.171 3.598.243    
 
 

 وتسويق بيع مصاريف 23
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 22.594 27.033 إعالنات تجارية
 6.578 13.418 معارض ورعايات
    32.246 34.527 تسويق مشاريع

 74.978 61.418    
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 موظفين تكاليف 24
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 743.896 746.625 ومكافآت ومزايا أخرى رواتب 

 20.511 26.420 (18 إيضاح) نهاية الخدمة للموظفين مكافآت

    4.230 2.108 تدريب وتطوير الموظفين
 775.153 768.637    

   موظفين مخصصة إلى:تكاليف 
 507.127 523.857 تكاليف مباشرة   

دارية    233.329 227.767 مصاريف عمومية وا 

    28.181 23.529 مشاريع قيد التطوير  
 775.153 768.637 
   

 
 

 صافي(، القيمة وشطب في نخفاضاال مخصصات، عكس / ) 25
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 وآالت  ممتلكاتاالنخفاض في قيمة عكس / )مخصص( 
 (33.583) 1.341 (5)إيضاح  ، صافيومعدات  

 مدينة التجارية الذمم ال االنخفاض في قيمة مخصص عكس
 26.280 9.544 (10.1)إيضاح   

 - (2.064) (11)إيضاح  اإلنجازأعمال تطوير قيد شطب قيمة 

    (20.319) - أخرى 
 8.821 (27.622)    
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 تمويل إيرادات 26
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   :األرباح المستحقة على الفائدة/
 34.963 40.542 ودائع إسالمية   
 44.900 36.650 ثابتةودائع بنكية   
    729 6.853 الطلب  وتحتحسابات جارية   

 80.592 84.045 الفائدة/ األرباح المكتسبةإجمالي 
   

 16.081 17.847 صافي، عنصر تمويل مكتسب على ذمم مدينة
 13.832 13.373 عير امن تمويل مش إيرادات تمويل مكتسبة على ذمم مدينة

    9.467 9.377 إيرادات تمويل أخرى 
 124.642 119.972    

 
 الموجودات:تصنيف ل وفقاً من الموجودات المالية  المكتسبة التمويلإيرادات فيما يلي تحليل  

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 39.380 40.597 وذمم مدينةقروض 
    80.592 84.045 وودائع أرصدة لدى البنوك

 124.642 119.972    
 
 

 تمويل تكاليف 27
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 217.562 228.222 التكاليف إجمالي
 عكس تكلفة التمويل على التزام عقد اإليجار التشغيلي 

 19.217 22.292 (32.2 )إيضاح  
 ( i) المؤهلة الموجودات: مبالغ تم إدراجها ضمن تكلفة ناقصاً 

    (2.362) (213) (5و 7ات )إيضاح  
 250.301 234.417 

    6.772 3.952 حمايةخسارة احتياطي  تدويرإعادة 
 254.253 241.189    

 
 (i)  سنويًا(. %3.5: 2016سنويًا ) %3.6هو  النقد المقترض رسملةإن المتوسط المرجح لمعدل 
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 إيرادات أخرى  28
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 إيرادات منحة حكومية مدرجة عند تسليم موجودات
 715.825 390.745 (31.1 البنية التحتية )إيضاح  

لغاء قطع أرض، ذمم مدينةإعادة إدراج   44.426 41.996 صافي وا 
 135.834 73.871 الموحد إلى بيان الدخلاسترداد مبالغ تم تحميلها سابقًا 

 تحرير مستحقات بنية تحتية ومخصص العقود المثقلة 
 56.821 73.130 بااللتزامات والمستحقات األخرى   

    1.374 52.470 أخرى 
 632.212 954.280    

 
 

 لسهم ل عائدلا 29
 

العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح  األسهملسهم بتقسيم ربح السنة العائد لحاملي احتساب مبالغ العائد األساسي ل تم 
 لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. حيث أنه ال توجد أدوات مخفضة قائمة، فإن العائد األساسي والمخفض للسهم متطابقان. 

 
 لسهم المتعلق بمالكي الشركة بناًء على البيانات التالية:لتم احتساب العائد األساسي والمخفض  

 
 2017 2016 
   

   العائد )ألف درهم(
 عائد األساسي والمخفض على السهمالاحتساب عائدات لغرض 

    2.782.364 1.995.505 ربح السنة المتعلق بمالكي الشركة()  
   

   األسهم لعدد المرجح المتوسط
 عائد ال احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض

 7.862.629.603 7.862.629.603 األساسي والمخفض على السهم  
   
   

 العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى
    0.354 0.254 مالكي الشركة بالدرهم  
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  توزيعات األرباح 30
 

، على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أرباح بمبلغ 2017مارس  20وافق المساهمين خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في  
للسنة المنتهية للسهم  فلس 12مليون درهم. يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغ  865فلس للسهم بإجمالي مبلغ  11
 باح المقترحة العتماد المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.. تخضع األر 2017 ديسمبر 31في 

 
 

 عالقةال ذات األطراف مع رصدةاأل و  معامالتال 31
 

عندما يكون ألحد األطراف المقدرة على السيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ جوهري على عالقة تعتبر األطراف ذات  
أو التشغيلية. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهم الرئيسي والشركات الزميلة وأعضاء  الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالية

مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين للمجموعة وشركاتها ذات العالقة. يتم اعتماد شروط هذه المعامالت من قبل إدارة المجموعة 
اإلدارة أو اإلدارة. إن حكومة أبوظبي هي مساهم رئيسي غير مباشر  ويتم الدخول فيما بشروط متفق عليها من قبل أعضاء مجلس

 للشركة.
 

 أرصدة األطراف ذات العالقة: 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الحكومة: )إلى( /مبالغ مستحقة من
 301.395 505.402 (10.2تكاليف مستردة )إيضاح   
 1.290.038 475.000 (10من موجودات مباعة )إيضاح  ذمم مدينة  
 - 154.995 (10ذمم مدينة مقابل تسليم البنية التحتية )إيضاح   
 (502.335) (937.199) (20ذمم دائنة أخرى )إيضاح   
    57.454 42.916 ذمم مدينة أخرى   
 241.114 1.146.552 
   

 1.829.262 956.848 (20دفعات مستلمة مقدمًا )إيضاح 
   

 325.599 356.976 (10.5)إيضاح  شركات زميلة وشركات ائتالف من مبالغ مستحقة
   

   :عير امبالغ مستحقة إلى شركات ائتالف ألعمال متعلقة بمش
 32.692 32.692 عقود دائنة  
   

 
 سنوات. 5إلى  2يتم سدادها خالل و  %9شركات االئتالف فائدة سنوية بمعدل من  الذمم المدينةتحمل بعض  

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 مملوك من قبل  رئيسي مساهم مبالغ مستحقة من
  الحكومة و/أو شركاتها الزميلة:

 

    138.649 133.779 (10.3مشاريع )إيضاح من تمويل  ذمم مدينة
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 )تتمة( عالقةال ذات األطراف مع رصدةاأل و  معامالتال 31
 

 ذات العالقة خالل السنة هي كما يلي: األطرافإن المعامالت الجوهرية مع  
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الرئيسيين: موظفي اإلدارة تعويضات
 15.015 15.275 رواتب ومكافآت ومزايا أخرى   
 693 590 الخدمةما بعد  مكافآت  
   
 15.865 15.708 
   

 29.183 23.000 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
   
   

   إيرادات من الحكومة ومساهم رئيسي مملوك من قبل الحكومة:
 812.825 42.000 وعقارات يضاإيرادات من بيع أر   
 119.377 118.949 إيرادات إدارة مشاريع  
 363.507 354.604 إيرادات إيجار   
    715.825 390.745 (28إيرادات من منحة حكومية )إيضاح   
 906.298 2.011.534 
   

 20.243 19.740 إيرادات تمويل من مشاريع تمويلية وشركات ائتالف
   

 
إتمام بعض عمليات التدقيق والتفتيش الفني والتقييمات التي ستقوم بها الهيئة قيت تعويض تكلفة البنية التحتية على يتوقف مبلغ وتو  31.1

يتم إدراجها كمنحة سالحكومية ذات الصلة. عند اكتمال هذه األنشطة، سيكون هناك تأكيد معقول حول استالم المنحة وحينها 
يتم إدراج سالتحتية إلى الهيئات ذات الصلة؛  حكومية مؤجلة. عندما يتم استيفاء شروط المنحة، أي عند تسليم موجودات البنية

مليون درهم كإيرادات منحة حكومية، عند  390.7، تم إدراج مبلغ السنةالمنحة الحكومية المؤجلة في األرباح والخسائر. خالل 
 مليون درهم(. 715.8: 2016 ديسمبر 31تسليم موجودات البنية التحتية )

 
الحكومة إلى السداد مليون درهم( مستحقة  1.600.7: 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 1.941.6إن القروض القائمة بمبلغ  31.2

 مليون درهم(. 57.6: 2016مليون درهم ) 81.4بلغت تكاليف التمويل على هذه القروض  الحكومة. بنوك خاضعة لسيطرةو 
 

بنوك خاضعة  لدىمليون درهم(  2.594.0: 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 1.768.37يتم االحتفاظ بالودائع القائمة بمبلغ  31.3
 مليون درهم(. 50.9: 2016مليون درهم ) 43.55بلغت إيرادات التمويل على هذه الودائع  لسيطرة الحكومة.
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 والمطلوبات الطارئة تااللتزاما 32
 

 رأسماليةال لتزاماتال ا 32.1
 

 نهاية السنة هي كما يلي: متكبدة فيالغير النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها و  إن 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 1.731.035 3.468.891 مشاريع قيد التطوير
 4.489.301 2.722.701 أعمال مشروع قيد اإلنجاز قابلة للتعويض

    30.342 30.342 ات في شركات زميلةاستثمار 
 6.221.934 6.250.678    

 
 المذكورة أعاله لفترة من سنة إلى خمس سنوات.تمتد االلتزامات  

 
مليون درهم( مقابل  1.198: 2016مليون درهم ) 784.4مبلغ ب مقدمة إلى الموردين والمقاولين دفعاتكان لدى المجموعة  

 االلتزامات الواردة أعاله. 
 
 

  ةعقود اإليجار التشغيلي التزامات 32.2
 

 اقد عليه هي كما يلي:تدفقات اإليجار المستقبلي المتع . إنالعقاراتبتأجير بعض  الشركةقامت  
 

 كمؤجر الشركة 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   مباني:
 825.892 900.147 واحدةخالل سنة   
 1.794.525 1.671.228 من السنة الثانية حتى الخامسة  
    948.387 598.172 خمس سنوات بعد  
 3.169.547 3.568.804    
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 والمطلوبات الطارئة )تتمة( تااللتزاما 32
 

 )تتمة( ةعقود اإليجار التشغيلي التزامات 32.2
 

، كان التأثير الناتج على بيان الدخل الموحد وبيان 16رقم  إلعداد التقارير المالية المعيار الدوليعقب اختيار الشركة تطبيق  
 التدفقات النقدية الموحد كما يلي:

 
 كمستأجر الشركة 

 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 عكس مصاريف الفائدة خالل الفترة على مطلوبات عقود
    19.217 22.292 (27اإليجار )إيضاح   

    27.921 28.115 المصاريف المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل
    20.704 25.468 اإليجارإجمالي التدفقات النقدية الخارجة فيما يتعلق بعقود 

 
 

  الطارئة االلتزامات 32.3
 

 بنكية وضمانات ائتمان خطابات 
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   خطابات ائتمان وضمانات بنكية:
 698.084 784.166 صادرة عن المجموعة  
   

 حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركات ائتالف
 221.690 165.765 وشركات زميلة  
   

 
مليون  619.2: 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 720.0مدرج ضمن المطلوبات أعاله ضمانات بنكية وخطابات ائتمان بقيمة  

  تابعة للمجموعة. إنشاءدرهم( متعلقة بشركة 
 
 

 مالية دواتاأل 33
 

 الهامة  المحاسبية السياسات 33.1
 

 إدراج وأساس القياس أساسو  االعتراف فئة ، ويشمل ذلكالمستخدمة والطرق  الهامة المحاسبية السياسات تفاصيلعن  تم اإلفصاح 
 3 رقم يضاحاي الملكية فحقوق الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات  فئة من بكل ، فيما يتعلقالمصاريفو  اإليرادات

  البيانات المالية الموحدة. حول
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 )تتمة( ماليةال دواتاأل 33
 

 المالية األدوات فئات 33.2
 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
   

   الموجودات المالية
 126.448 119.389 موجودات مالية متاحة للبيع

    10.530.739 11.258.371 (واألرصدة لدى البنوكقروض وذمم مدينة )بما فيها النقد 
 10.657.187 11.377.760 اإلجمالي 

   
   الماليةالمطلوبات 

 9.658.169 10.132.555 المطفأة  مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة
    15.081 16.263  مشتقات أدوات مالية

 9.673.250 10.148.818 االجمالي
   

 
 إدارة المخاطر المالية 33.3

 
دارة الخزينة للمجموعة خدمات لألعمال وتنسيق إمكانية الوصول لألسواق المالية المحلية والعالمية   مراقبة و تقدم اإلدارة المالية وا 

دارة المخاطر المالية  موعة للحد من تأثير النماذج والعالمات القياسية والتوقعات التي تم إعدادها داخليًا. تسعى المج بناًء علىوا 
ذلك استخدام مشتقات األدوات المالية للحماية من  ويشملاستخدام تقنيات إدارة مخاطر مناسبة هذه المخاطر المالية من خالل 

 ةحركومركز السيولة وال قًا لتحليل اإلدارة لتوجهات السوق األدوات المالية وفات إدارة استخدام مشتقيتم لمخاطر. لالتعرضات 
 العمالت األجنبية التي تقوم اإلدارة بمراجعتها بشكٍل مستمر. تحويلة في معدل الفائدة ومعدالت المتوقع

 
 ألغراض المضاربة.األدوات المالية في األدوات المالية ويشمل ذلك مشتقات  ةالمتاجر  ال تقوم المجموعة بالدخول أو 

 
 :ةالتالي العناوين تحت المالية المخاطربتحليل  المجموعة تقوم 

 
 المال رأس مخاطر إدارة 33.4

 
 علىفي المجموعة  شركاتهاجميع مقدرة المجموعة على إدارة رأسمالها لضمان  عدم مقدرة مخاطررأس المال هي  مخاطرإن  

 . أعمالها في االستمرار

 
في الصندوق واألرصدة لدى البنوك، وحقوق الملكية  النقدو  قروضمن الصكوك الغير قابلة للتحويل والمال الرأس  هيكل يتكون  

 مفصح عنه وكما ه والخسائر المتراكمة حتياطياتاالو وعالوة اإلصدار  الصادروالتي تتكون من رأس المال  لمالكي الشركةالعائدة 
 . الموحد المساهمينيرات في حقوق يفي بيان التغ

 
 عوائد على االحتفاظ مع األجل طويلال على المدىاألعمال  نجاح تعزيز بهدفهيكل رأسمالها  وتعديل بمراقبة المجموعة تقوم 

 التمويل تكاليف وخفض السيولة مراقبة ذلك في بما المخاطر إدارة إجراءات بين الجمعمن خالل  ذلك تحقيق يتم. لمساهميها مجزية
جراءات   .األعمال إلدارة عالية مقاييس على والحفاظ لتقييم االستثمارات صارمة وا 
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 )تتمة( ماليةال دواتاأل 33
 

 )تتمة( المال رأس مخاطر إدارة 33.4
 

االلتزامات التعاقدية  وتقييم مقدرتها على استيفاءالتدفقات النقدية  توقعاتتتضمن  لمراجعة دوريةالمالية الرئيسية  االجراءات تخضع 
 وااللتزام بمواثيق االقتراض بالرغم من عدم تحديد أي أهداف بهذا الخصوص.  المديونية مستويات وتوقعات

 
 %3.60 الديون المعدل المرجح لتكلفة  بلغ، 2017ديسمبر  31بشكل مستمر. كما في  ديونهاتكلفة  بمراقبة المجموعةتقوم  
 األجل طويلة قيمة تحقيق لضمان لملكيةا حقوق  علىمالئم  عائد مقابل والتطوير االستثمار فرص تقييم يتم(. 3.51% :2016)

 للمساهمين. 
 

مليار درهم على  6.0 تبلغ بصافي ملكية( احتفاظ المجموعة تسعة: 2016القروض ) اتفاقياتمن  تسعةشروط  مواثيق تتطلب 
 األقل.

 
 السوق  مخاطر إدارة 33.5

 
 للتغييرات في نتيجة مالي لتزاما أو ألصل مالي المستقبلية النقدية التدفقات أو العادلة القيمة تذبذب مخاطر هي السوق  مخاطرإن  

 ومخاطر الفائدة أسعار ومخاطر األجنبية العمالت مخاطر: المخاطر من أنواع ثالثة من السوق  مخاطر تتكون . السوق  أسعار
 .األخرى  األسعار

 
 األجنبية العمالت مخاطر إدارة (أ
 حده في هو األجنبية العمالت لمخاطر تعرضهافإن  وبالتالي ،حدودها اإلقليمية تتخطىيوجد لدى المجموعة معامالت تجارية  ال 

 فإن لذلكنتيجة و . األمريكي بالدوالر بصفة أساسيةاألجنبية و  بالعمالت أموال قتراضاب المجموعة تقومعلى الرغم من ذلك . األدنى
 القرض رصيد بتحويل المتعلقة األجنبية العمالتتحويل  ومخاطر القروضيتعلق بتسديد للعمالت األجنبية تعرض المجموعة 

الدرهم  معدل تحويل. إن كما في نهاية كل فترة تقارير مالية للمجموعة الموحدة المالية البيانات في اإلماراتي الدرهم إلى المستحق
 تحويلالو بتسديد القروض  المرتبطةالمجموعة أن مخاطر العمالت األجنبية  تعتبر ثابت وبالتالياإلماراتي إلى الدوالر األمريكي 

 في حدها األدنى.
 

 األجنبية لعمالتا حساسية تحليل 
 هي كما يلي:كما في نهاية فترة تقارير مالية بعمالت أجنبية  المدرجةالمالية  المجموعة ومطلوبات لموجودات المدرجة القيمة إن 

 
 الموجودات المطلوبات 
 2017 2016 2017 2016 
     

 1.038.297 589.869 3.851.570 3.612.253 أمريكيدوالر 

 13.412 10.392 1.095 4.072 ريـال سعودي

 - - 256 134 جنيه استرليني 
     
 3.616.459 3.852.921 600.261 1.051.709 
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 )تتمة( ماليةال دواتاأل 33
 

 )تتمة( السوق  مخاطر إدارة 33.5
 

 )تتمة( األجنبية العمالت مخاطر إدارة (أ
  

 )تتمة( األجنبية لعمالتا حساسية تحليل
إن الريـال السعودي كذلك مربوط  على الدوالر األمريكي حيث أن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي. جوهري ال يوجد تأثير  

 بالدوالر األمريكي.
 

 الفائدة سعر مخاطر إدارة (ب
. تقوم المجموعة متذبذبةو  بمعدالت فائدة ثابتةمعرضة لمخاطر معدل الفائدة حيث أن شركات المجموعة تقترض أموال  الشركةإن  

 أسعار الفائدة. تبادلوباستخدام عقود  متذبذبةوأسعار  ثابتةبإدارة هذه المخاطر من خالل إبقاء معدل مناسب بين االقتراض بأسعار 
 

 .17و 16و 13والمطلوبات المالية في اإليضاحات رقم المالية المتعلقة بالموجودات  الفائدة ألسعارتم تفصيل تعرضات المجموعة  
 

 تحليل حساسية معدل الفائدة 
من األدوات المشتقة وغير المشتقة كما في نهاية فترة  لكالً  الفائدةلمعدالت  تم تحديد تحاليل الحساسية أدناه بناًء على التعرض 

كما في  األصل أو االلتزامأن مبلغ  بافتراضتم إعداد التحليل ي متذبذبة،لموجودات والمطلوبات بمعدالت ل بالنسبة .ةالتقارير المالي
 نهاية كل فترة تقارير مالية كان قائمًا طوال السنة.

 
ربح  انخفض /الرتفعوتم االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة  أساسنقطة  100في حال أن معدالت الفائدة أعلى/ أقل بمعدل  

 نقص /زيادةبمبلغ  :2016مليون درهم ) 10.2 / مليون درهم 11.1بمبلغ  2017ديسمبر  31المجموعة للسنة المنتهية كما في 
انخفضت حساسية معدل الفائدة للمجموعة نتيجة لمدفوعات القروض الجوهرية خالل  مليون درهم(. 16.6مليون درهم /  15.5
 السنة.

 
 أسعار الفائدةعقود تبادل  
والتي يتم احتسابها  معدل الفائدة الثابت والمتذبذبعلى مبادلة الفرق بين مبالغ  الفائدةأسعار  تبادلتوافق المجموعة بموجب عقود  

على القيمة  الفائدةتغيير معدالت  مخاطر تخفيضعلى أساس مبالغ رئيسية إسمية متفق عليها. تمكن هذه العقود المجموعة من 
 الصادر بمعدالت متغيرة.الدين على  ةالنقدي اتمحددة وتعرضات التدفقفائدة لالقتراض الصادر بمعدالت  العادلة

 
 حماية التدفقات النقدية

فائدة ثابت كحماية تدفقات  أسعارمقابل  ةفائدة متذبذب أسعارالفائدة والتي يتم بموجبها تبادل  أسعار تبادليتم تعيين كافة عقود  
 تبادلفائدة متذبذبة. يتم  أسعارنقدية وذلك بهدف التقليل من تعرض المجموعة للتدفقات النقدية الناتجة عن االقتراض بموجب 

 أسعار الفائدة وسداد القرض في نفس الوقت. 
 

 ولة اإلمارات العربية المتحدة.تم التعاقد على مشتقات األدوات المالية للمجموعة مع أطراف مقابلة تعمل في د 
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 )تتمة( ماليةال دواتاأل 33
 

 االئتمان مخاطر إدارة 33.6
 

مما يؤدي إلى تكبد المجموعة  تعثر الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مخاطرتمثل مخاطر ائتمان المجموعة في ت 
 مالية.  ةخسار ل

 
رصدة لدى األمخاطر االئتمان هي الذمم التجارية المدينة والذمم المدينة األخرى، و المجموعة لإن النواحي الرئيسية التي تعرض  

 الموجودات المالية )الموجودات السائلة(.  ومشتقاتنقد الالبنوك و 
 

المالية  مخاطر الخسارة أطراف مقابلة ذات جدارة ائتمانية كوسيلة للتخفيف منقامت المجموعة بتطبيق سياسة التعامل فقط مع  
والحد من المعامالت مع  مراقبة جميع التعرضات االئتمانيةمخاطر االئتمان من خالل  إلدارةالمجموعة  تسعىتعثر. الالناتجة عن 

 االئتمانية لهذه األطراف المقابلة على نحٍو مستمر. القدرةوتقييم  ليست ذات عالقةأطراف مقابلة محددة 
 

، المنطقة الجغرافيةفي نفس  أنشطةأو في  أنشطة مماثلةمخاطر االئتمان عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة في  تركزينتج  
والتي تجعل قابليتهم لمواجهة االلتزامات التعاقدية تتأثر بشكل مماثل مع أو عندما يكون لديهم نفس الخصائص االقتصادية 

داء المجموعة تجاه الحساسية النسبية أل إلى مخاطر االئتمان تركز سية أو غيرها. يشيرالتغييرات في الظروف االقتصادية أو السيا
أرصدة الذمم التجارية  تركز. تم اإلفصاح عن تفاصيل التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو منطقة جغرافية معينةالتطورات 

مخاطر االئتمان من خالل استالم مدفوعات األقساط، في بأنه يتم التخفيف من تركز اإلدارة  تعتقد. 10المدينة في اإليضاح رقم 
االلتزامات التعاقدية المتبقية بهدف  في حال عدم اكتمالبعض الحاالت الجوهرية، والتي قد تتيح للمجموعة تعاقديًا االحتفاظ بها 

 المجموعة. تتكبدهاتغطية الخسائر التي 
 

( من ودائع المجموعة لدى ستة بنوك. تم تقييم األرصدة لدى %100: 2016) %100، تم إيداع 2017ديسمبر  31 فيكما  
دولة حيث أن هذه البنوك هي بنوك رئيسية تعمل في  تعثر عن االلتزامات منخفضة البنوك على أنها تحتوي على مخاطر ائتمان

 . يقوم البنك المركزي بمراقبتهااإلمارات العربية المتحدة والتي 
 

األعلى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالية كما في نهاية فترة التقارير المالية في حال تمثل الحد  التيإن القيمة  
  تعثر الطرف المقابل عن أداء التزاماته تساوي تقريبًا قيمها المدرجة.
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 )تتمة( ماليةال دواتاأل 33
 

 السيولة مخاطر إدارة 33.7
 

وذلك إلدارة  إطار إدارة مخاطر سيولة مناسبتقع مسؤولية إدارة مخاطر السيولة على عاتق إدارة المجموعة والتي قامت بإعداد  
من طويل األجل. تقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة الو  والمتوسطالقصير على المدى متطلبات المجموعة النقدية والسيولة 

الفعلية ، وعن طريق مراقبة التدفقات النقدية قروض ملتزم بهاتسهيالت بنكية وتسهيالت ية و كافاالحتفاظ باحتياطيات خالل 
 المستقبلية على نحٍو مستمر، وكذلك من خالل مقابلة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات النقدية.و 

 
بناًء على االستحقاقات  2016و 2017بر ديسم 31يلخص الجدول أدناه استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في  

 التعاقدية.
 

 
 الفائدة معدل
 شهر من أقل الفعلي

 3 إلى شهر من
 أشهر

 إلى أشهر 3 من
 سنة

 5 إلى سنة من
 سنوات

 5 من أكثر
 اإلجمالي سنوات

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

        2017ديسمبر  31
        المالية الموجودات

 4.396.550 82.571 325.563 3.039.442 853.974 95.000  فائدة تحمل ال أدوات

 344.259 243.854 71.490 23.790 5.125 - %9-6 مشاريع تمويل من مستحقات

 6.951.842 - - 4.341.643 158.035 2.452.164  متذبذبة فائدة بمعدالت أدوات
        

 11.692.651 326.425 397.053 7.404.875 1.017.134 2.547.164  اإلجمالي
        

        المالية المطلوبات
 3.617.512 - 242.199 859.727 2.288.428 227.158  فائدة )أ( تحمل ال أدوات

 2.755.125 - - 2.755.125 - -  غير قابلة للتحويل  صكوك

 3.212.390 1.005.000 1.400.000 769.369 38.021 -  متذبذبة فائدة بمعدالت أدوات

 559.025 326.706 181.268 29.725 21.326 -  التزام عقد اإليجار التشغيلي

 16.263 - - 10.515 5.748 -  مشتقات األدوات المالية
        

 10.160.315 1.331.706 1.823.467 4.424.461 2.353.523 227.158  اإلجمالي
        

        2016ديسمبر  31
        المالية الموجودات

 3.763.159 89.114 613.728 2.570.262 490.055 -  فائدة تحمل ال أدوات

 362.217 261.759 76.068 19.265 5.125 - %9-6 مشاريع تمويل من مستحقات

 6.733.833 - - 3.256.757 1.380.784 2.096.292  متذبذبة فائدة بمعدالت أدوات
        

 10.859.209 350.873 689.796 5.846.284 1.875.964 2.096.292  اإلجمالي
        

        المالية المطلوبات
 3.605.602 - 94.083 1.037.013 2.396.546 77.960  فائدة )أ( تحمل ال أدوات

 2.765.108 - 2.755.125 9.983 - -  غير قابلة للتحويل  صكوك

 2.848.658 5.000 2.207.389 589.572 41.646 5.051  متذبذبة فائدة بمعدالت أدوات

 488.333 253.433 198.473 25.678 10.749 -  التزام عقد اإليجار التشغيلي

 15.081 - - 15.081 - -  مشتقات األدوات المالية
        

 9.722.782 258.433 5.255.070 1.677.327 2.448.941 83.011  اإلجمالي
        

 
 )أ( تتضمن ودائع تأمينية من العمالء. 
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  المالية لألدوات العادلة القيمة 34
 

فإن القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم إدراجها بالتكلفة دارة اإل في رأي ،في الجدول التالي ما هو موضح باستثناء 
 الموحدة تقارب قيمتها العادلة.المطفأة في البيانات المالية 

 
 2016ديسمبر  31كما في  2017ديسمبر  31كما في  
 العادلة القيمة إجمالي القيمة الدفترية العادلة القيمة إجمالي القيمة الدفترية 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     المطفأة بالتكلفة المالية المطلوبات
 2.842.380 2.759.172 2.800.722 2.762.570 (16)إيضاح  للتحويلغير قابلة  صكوك

     
 

، فإن جميع األدوات المالية التي يجب قياسها بالقيمة 7المالية رقم  إلعداد التقاريرالحقًا للتعديل الذي تم على المعيار الدولي  
إلى  1مستويات )من المستوى  3في  يتم جمعهابية القيمة العادلة أو ي( يجب اإلفصاح عنها في تراتالمبدئيالعادلة )الحقًا لإلدراج 

 ( بناًء على درجة إمكانية مالحظة القيمة العادلة. 3
 

مطلوبات الموجودات أو لفي األسواق النشطة لالسائدة غير معدلة( المن األسعار المتداولة ) للمستوى األول يتم استنباط القيمة العادلة 
من المدخالت بخالف األسعار المتداولة، ويتم استنباط القيمة العادلة للمستوى الثاني ة العادلة القيمقياسات يتم استنباط  مماثلة.ال

 .في المستوى الثالث من طرق التقييم باستخدام مدخالت غير ملحوظة
 

العادلة مصنفة على النحو ، كانت الموجودات المالية للمجموعة المدرجة بالقيمة 2016ديسمبر  31و 2017 ديسمبر 31كما في  
 التالي:

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

     2017ديسمبر  31
     متاحة للبيع استثمارات

 119.389 - 91.389 28.000 حقوق ملكية
     
     

     2016ديسمبر  31
     متاحة للبيع استثمارات

 126.448 - 96.868 29.580 حقوق ملكية
     

 
مقيميين الفائدة بواسطة  المتعلقة بعقود تبادل أسعارمليون درهم  16.3 بمبلغ لمشتقات األدوات الماليةالعادلة  القيميتم تحديد  

والمخصومة ويتم قياسها بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة ( 33.5و 19 الرجاء االطالع على إيضاح) ينمستقل
  .2مستوى ال يتم تصنيف األدوات المشتقة ضمن. المستمدة من معدالت الفائدة المدرجةالقابلة للتطبيق و على منحنيات العائد بناًء 
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 قطاعيةال معلوماتال 35
 

 األعمال قطاعات 35.1
 

 هي كما يلي: 2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في إن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة المستمرة  
 

دارة العقارات    األصولإدارة  تطوير وا 
 المجموعة أعمال ثانوية الضيافة والترفيه استثمارات عقارية إدارة التطوير العقارات وبيع تطوير 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
       

 6.039.396 1.673.706 506.133 1.581.670 150.232 2.127.655 اإليرادات باستثناء رسوم الخدمة
 141.280 - - 141.280 - - اإليرادات من رسوم الخدمة

       
 6.180.676 1.673.706 506.133 1.722.950 150.232 2.127.655 إجمالي اإليرادات

 (3.383.891) (1.612.411) (406.343) (181.895) (15.127) (1.168.115) م الخدمةو تكلفة اإليرادات باستثناء رس
 (141.280) - - (141.280) - - م الخدمةو مصاريف رس

       
 2.655.505 61.295 99.790 1.399.775 135.105 959.540 إجمالي الربح

       

طفاء استهالك  (170.885) (48.533) (115.796) (6.556) - - وا 

 10.053 (35.540) (32.717) (17.000) - 95.310 صافي – وشطب القيمةفي نخفاض ا ،مخصصاتعكس / 

 (613.107) - - (613.107) - - القيمة العادلة على استثمارات عقارية خسارة

 51.252 - - 51.252 - - ، صافيحصة من الربح من شركات زميلة وشركة ائتالف

 3.835 - - 3.835 - - ربح من استبعاد استثمارات عقارية

 569.689 5.145 18 58.410 - 506.116 إيرادات أخرى 
       

 2.506.342 (17.633) (48.705) 876.609 135.105 1.560.966 القطاع / )خسارة( ربح
       

 (9.708)       ، صافيوشركة ائتالف زميلة شركات من الخسارة من حصة

 (74.978)       وتسويق بيع مصاريف

 (1.232)      صافي ،وشطب القيمةفي نخفاض ا ،مخصصات

دارية   (332.310)      مصاريف عمومية وا 

طفاء استهالك  (15.091)       وا 

 124.642      تمويل إيرادات

 (254.253)      تمويل تكاليف

 62.523      إيرادات أخرى 
       

 2.005.935      الربح للسنة
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 )تتمة( قطاعيةال معلوماتال 35
 

 )تتمة( األعمال قطاعات 35.1
 

 هي كما يلي: 2016ديسمبر  31إن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة المستمرة للسنة المنتهية في  
 

دارة العقارات    إدارة األصول تطوير وا 
 المجموعة أعمال ثانوية الضيافة والترفيه استثمارات عقارية إدارة التطوير العقارات وبيع تطوير 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
       

 6.088.163 1.371.270 540.334 1.669.713 119.379 2.387.467 اإليرادات باستثناء رسوم الخدمة

 149.333 - - 149.333 - - اإليرادات من رسوم الخدمة
       

 6.237.496 1.371.270 540.334 1.819.046 119.379 2.387.467 إجمالي اإليرادات

 (3.448.910) (1.425.068) (431.018) (248.009) (17.526) (1.327.289) م الخدمةو تكلفة اإليرادات باستثناء رس

 (149.333) - - (149.333) - - م الخدمةو مصاريف رس
       

 2.639.253 (53.798) 109.316 1.421.704 101.853 1.060.178 الربحإجمالي 

طفاء استهالك  (183.560) (45.315) (116.438) (21.807) - - وا 

 (7.302) (5.735) (33.583) (20.359) - 52.375 صافي –وشطب  القيمةفي نخفاض ا ،مخصصات

 (169.680) - - (169.680) - - ربح القيمة العادلة على استثمارات عقارية

 61.333 - - 61.333 - - حصة من الربح من شركات زميلة وشركة ائتالف

 14.409 - - 14.409 - - ربح من استبعاد استثمارات عقارية

 785.316 - - 50.343 16.563 718.410 إيرادات أخرى 
       

 3.139.769 (104.848) (40.705) 1.335.943 118.416 1.830.963 القطاع / )خسارة( ربح
       

 5.303      ائتالف  وشركات زميلة شركات ربح منال من حصة

 (61.418)       وتسويق بيع مصاريف

 (20.320)      صافي – وشطب القيمةفي نخفاض ا ،مخصصات

دارية   (343.185)      مصاريف عمومية وا 

طفاء استهالك  (15.490)       وا 

 119.972      تمويل إيرادات

 (241.189)      تمويل تكاليف

 168.964      إيرادات أخرى 
       

 2.752.406      الربح للسنة
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 )تتمة( قطاعيةال معلوماتال 35
 

 )تتمة( األعمال قطاعات 35.1
 

 هي كما يلي: 2016ديسمبر  31و 2017ديسمبر  31كما في والنفقات الرأسمالية  إن موجودات ومطلوبات القطاعات تكاليف المشاريع 
 

دارة العقارات     األصولإدارة  تطوير وا 
 المجموعة غير موزعة أعمال ثانوية الضيافة والترفيه استثمارات عقارية إدارة التطوير العقارات وبيع تطوير 
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
        
        2017ديسمبر  31 في كما

 36.396.926 4.614.061 1.706.200 2.293.710 17.222.084 2.281.360 8.279.511 موجودات

 (13.161.761) (5.757.678) (1.156.854) (148.239) (2.188.271) (2.355.518) (1.555.201) مطلوبات

 154.940 6.000 104.730 14.806 29.404 - - الرأسمالية النفقات

 1.630.490 - 3.248 - 284.953 - 1.342.289 نفقات المشاريع

        
        2016ديسمبر  31كما في 
 35.561.097 4.090.075 1.578.095 2.409.892 16.875.618 3.405.611 7.201.806 موجودات

 (13.475.003) (6.096.496) (667.457) (144.422) (1.527.865) (3.164.341) (1.874.422) مطلوبات

 260.658 11.939 205.431 17.617 25.671 - - النفقات الرأسمالية
 704.403 - 1.733 - 96.182 - 606.488 نفقات المشاريع

 
 



  شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 البيانات المالية الموحدة  حولإيضاحات 

 2017ديسمبر  31

73 

 
 

 )تتمة( قطاعيةال معلوماتال 35
 

 )تتمة( األعمال قطاعات 35.1
 

والتي تم االفصاح عنها هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة  التي يتم إعداد تقارير عنهاإن السياسات المحاسبية للقطاعات  
 . 3 إيضاح رقم في

 
البيع والتسويق ورواتب أعضاء مصاريف تكاليف اإلدارة المركزية و  تخصيصمن كل قطاع دون  المكتسبيمثل ربح القطاع الربح  

يرادات التمويل وتكاليف التمويل. و مجلس اإلدارة والحصة في أرباح الشركات الزميلة  شركات االئتالف واألرباح والخسائر األخرى وا 
 . اعألغراض توزيع الموارد وتقييم أداء القط هذا هو المقياس المقدم إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالعمليات

 
 الموارد بين القطاعات: وتخصيصألغراض مراقبة األداء القطاعي  

 
وشركات  الزميلة الشركات في الحصة باستثناءالتي يتم إعداد تقارير عنها القطاعات  علىكافة الموجودات  تخصص يتم •

يتم توزيع الموجودات المستخدمة بشكل مشترك من قبل . "خرى األ ماليةال موجوداتال"و للبيع المتاحة والموجودات االئتالف
 ؛ ويتم إعداد تقارير عنه بشكل مستقلبناًء على اإليرادات التي يحققها كل قطاع  التي تم إعداد تقارير عنهاالقطاعات 

وغير القابلة للتحويل،  باستثناء القروض، والسندات القابلةالتي يتم إعداد تقارير عنها يتم توزيع كافة المطلوبات على القطاعات  •
مسؤولة عنها بشكل  التي يتم إعداد تقارير عنهاخرى". يتم توزيع المطلوبات التي تكون القطاعات األمالية المطلوبات الو"

 مشترك بالتناسب مع موجودات كل قطاع.

 
 

 الجغرافي القطاع 35.2
 

 المتحدة.  المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وهي اإلمارات العربية تعمل 
 
 

دارية أخرى  36  مصاريف عمومية وا 
 

 مليون درهم(. 48 :2016) مليون درهم 40تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية األخرى المساهمات االجتماعية البالغة قيمتها  
 

  الموحدة المالية البيانات اعتماد 37
 

 .2018فبراير  14بتاريخ دارة ات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلتم اعتماد إصدار البيان 
 


