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تقرير مجلس اإلدارة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
يقدم مجلس اإلدارة تقريره السنوي مصحوبـاً بالبيانـات الماليـة الموحـدة المدققـة لكـراة الـدار اليقاريـة  .م ا ركالكـراةكا هاـراات ا
التابية ريكار إلي ا مياً بـ كالمجموعةكا ،للسنة المنت ية في  31ديسمبر 2020
األنشطة الرئيسية

تيم ــل المجموع ــة ف ــي ع ــدد م ــل الق اع ــات هبك ـ ل رئيس ــي ف ــي مج ــا ت الت ــوير هالبيــ ها س ــترمار هاإلنك ــا ات هالتـ ـ ير هإدارة
اليقــارات هالمــدمات المرت ــة باليقــارات باإلضــافة إلــك لــل ،تيمــل المجموعــة فــي مجــا ت الت ــوير هاإلنكــا ات هإدارة هتكــليل
الفنادق هالمدارس هالمراسي همح ات التبريد هالم اعم هنوادي الكاطئ همالعب اللولف

النتائج المالية
تم عرض النتائج المالية للمجموعة في صفحة رقم  11مل هذه البيانات المالية الموحدة
أعضاء مجلس اإلدارة
سيادة /محمد خليفة الم ارك
السيدة /مريم سييد أحمد غ ا.
سيادة /هليد أحمد المقرب الم يري
السيد /علي سييد عبدهللا سليم الفالسي
السيد /منصور محمد المال
السيد /مارتل لي إيدلمان
الم ندس /حمد سالم اليامري
ابراء ذمة

رئيس مجلس اإلدارة
نائب رئيس مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة
عضو مجلس اإلدارة

يبري مجلس اإلدارة مــة اإلدارة همـدقا الحسـابات المـار ي مـل مسـمهليت م تيمـا يتيلـا بالم ـام الموالـة إلـي م للسـنة المنت يـة فـي
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الدار العقارية ش.م.ع.
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي

قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة لشركة الدار العقارية ش.م.ع"( .الشركة") وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً ب ـ ـ ـ "الم"مو ة")
والتي تش ـ ـ ـ ــمم بياا المركا المالي الموحد كما ي  31ديس ـ ـ ـ ــمبر  ،2020وكم من بياا الربح أو الخس ـ ـ ـ ــارة الموحد وبياا الدخم
الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــامــم الموحــد وبيــاا الت يرات ي حقون المدفيــة الموحــد وبيــاا التــد قــات النقــديــة الموحــد لدسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـنـ ة المنتهيــة بــالــر التــاري ،
واإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة التي تشمم مدخص لدسياسات المحاسبية الهامة ومعدومات إيضاحية أخرى.
ي رأينــا ،إا البيــانــات المــاليــة الموحــدة المر قــة تةهر ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــورة ــادلــة ،من مميي النواحي ال"و ريــة ،المركا المــالي الموحــد
لدم"مو ة كما ي  31ديسـمبر  2020وأدائها المالي الموحد وتد قاتها النقدية الموحدة لدسـنة المنتهية بالر التاري و قاً لدمعايير
الدولية لدتقارير المالية.
اساس الـــــرأي

لقد قمنا بتدقيقنا و قاً لدمعايير الدولية لدتدقيق .إا مسـ ــاولياتنا بمومك تدر المعايير موفـ ــحة ي قرة مسـ ــاولية مدقق الحسـ ــابات

حول تدقيق البيانات المالية الموحدة من تقريرنا .كما أننا مستقدوا ن الم"مو ة و ق معايير السدوك الدولية لم"دس المحاسبين
قوا د الس ـ ـ ــدوك لدمحاس ـ ـ ــبين المهنيين إلى مانك متطدبات الس ـ ـ ــدوك األخرقي األخرى ي دولة اإلمارات العربية المتحدة المتعدقة
بتدقيقنا لدبيانات المالية الموحدة لدم"مو ة .اا ،وقد التامنا بمسـ ــاولياتنا األخرقية األخرى و قا لهام المتطدبات ولقوا د السـ ــدوك
لدمحاس ــبين المهنيين ال ــادرة ن م"دس المعايير األخرقية الدولية لدمحاس ــبين .ونعتقد بأا ّبينات التدقيق الثبوتية التي ح ــدنا
ديها كافية ومرئمة لتو ر أساسا لرأينا.
أمور التدقيق الرئيسية
إا أمور التدقيق الرئيس ـ ــية بمومك تقديرنا المهني ،ي األهثر أ مية ي تدقيقنا لدبيانات المالية الموحدة لدس ـ ــنة الحالية .لقد قمنا
بمناقش ـ ـ ـ ــة أمور التدقيق الرئيس ـ ـ ـ ــية مي ل"نة التدقيق ،ولفنها تش ـ ـ ـ ــمم مميي األمور التي تم تحديد ا من خرل تدقيقنا والتي تم
مناقشـ ــتها مي ل"نة التدقيق .ي ال ـ ــاحات التالية ،قمنا بتوفـ ــيح أمور التدقيق الرئيسـ ــية التي تم تحديد ا ،وقمنا ب د ار مدخص
ب مراءات التدقيق التي تم القيام بها لتناول تدر األمور.
تم تناول ام ا مور ي سـ ــيان تدقيقنا لدبيانات المالية الموحدة ككم ،و ي تفوين رأينا حولها ،و نبدي رأيا منا ـ ــر بشـ ــأا ام
األمور.

السادة أكبر أحمد ( ،)1141سينتيا كوربي ( ،)995جورج نجم ( ،)809محمد جالد ( ،)1164محمد خميس التح ( ،)717موسى الرمحي ( ،)872معتصم موسى الدجاني (،)726
عباده محمد وليد القوتلي (  ،)1056راما بادمانابها أشاريا ( ،)701سمير مدبك ( )386مدققو حسابات قانونيون مقيدون بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد ،دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الدار العقارية ش.م.ع( .يتبع)
أمور التدقيق الرئيسية (يتبع)
أمور التدقيق الرئيسية
تقييم االستثمارات العقارية
بد ت محاةة ا ستثمارات العقارية لدم"مو ة  16,463مديوا
در م كما ي  31ديسمبر  16,782 :2019( 2020مديوا
در م) وصا ي خسارة القيمة العادلة المس"دة ي بياا الربح
او الخسارة الموحد  400مديوا در م ( 375 :2019مديوا
در م) .تقوم الم"مو ة بقياس استثماراتها العقارية بالقيمة
مقيم خارمي لتحديد القيمة العادلة ل"ميي
العادلة وقامت بتعيين ّ
قاراتها.
يتم تحديد القيمة العادلة لمعةم ام اإلستثمارات العقارية
باستخدام نهج الدخم لدتقييم .بينما تم استخدام منه"ية التقييم
المتبقي لإلستثمارات العقارية قيد التطوير.
يتطدك تحديد الم"مو ة لدقيمة العادلة لإلستثمارات العقارية
من اإلدارة القيام بتقديرات وا ترافات امة تتعدق بمعد ت
اإلي"ار المستقبدية ومعد ت الرسمدة ومعد ت الخ م.
يتضمن تقييم المحاةة مانك ام من دم اليقين من التقديرات
ويستند إلى دد من ا ترافات .إا ومود حالة امة من
دم اليقين ي التقدير يستد ي خرل مدية التدقيق التركيا
دى اا ال"انك حيث أا أي تحيا أو خطأ ي تحديد القيمة
العادلة قد يادي إلى أخطاء مو رية ي البيانات المالية
الموحدة.
يواصم كو يد  19-التأثير دى العديد من موانك الحياة
اليومية وا قت اد العالمي .تم تطبيق قيود السار والحركة
والقيود التش يدية من قبم العديد من الدول بما ي ذلر اإلمارات
العربية المتحدة حيث شهد سون العقارات مستويات منخاضة
بشكم مدحوظ من ح"م المعامرت والسيولة .وبالتالي ،ند
الوصول إلى تقديرات القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية كما
ي  31ديسمبر  ،2020استخدم المقيموا من أطراف أخرى
معر تهم ي السون وأحكامهم المهنية وأ طوا وزًنا أقم ألدلة
السون السابقة ألغراض المقارنة .ي ظم ام الةروف ،تومد
درمة أهبر من دم اليقين ي تقدير القيمة العادلة لإلستثمارات
العقارية مقارنة بالسون األهثر نشاطا.
قمنا بتحديد التقييم لإلستثمارات العقارية كأمر تدقيق رئيسي
بناء دى منه"يات التقييم
حيث يتم تحديد القيمة العادلة ً
لدمستوى  3ويتطدك من اإلدارة وفي تقديرات امة ي تحديد
القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية.
لدح ول دى إ
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كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية
قمنا بتقييم ت ميم وتنايا الضوابط ي اا ال"انك وقمنا باختبار
ام الضوابط لتحديد ما إذا كانت تعمم باعالية.
المقيم وقدراته واإلطرع دى شروط تعامده مي
قمنا بتقييم كااءة
ّ
الم"مو ة لتحديد أا نطان مدهم كاا كافياً ألغراض التدقيق.
قيمين مي المبدغ المدر
الم ّ
قمنا بمطابقة إممالي التقييم حسك تقرير ُ
ي بياا المركا المالي الموحد.
لدمقيم دى أساس ينة
قمنا باختبار البيانات التي قدمتها الم"مو ة ّ
مختارة.
قمنا بمرامعة ينة من ا ستثمارات العقارية التي تم تقييمها من قبم
قيمين الخارميين ،وقمنا كالر باإلستعانة بأخ ائيي التقييم
ال ُم ّ
العقاري الداخدي لدينا لمرامعة ينة من تدر العقارات ،وتقييم ما إذا
هاا قد تم تقييم العقارات و ًقا لمتطدبات المعيار الدولي لدتقارير
أيضا بتقييم النهج
المالية رقم  13قياس القيمة العادلة .لقد قمنا ً
الاي تطبقه الم"مو ة لقياس تأثير كو يد 19-دى تحديد القيمة
العادلة لإلستثمارات العقارية وقمنا باختبار تأثير كو يد 19-دى
قارات مختارة.
ندما قمنا بتحديد التقديرات التي كانت خار المقاييس المقبولة،
المقيمين واإلدارة لاهم األساس المنطقي لدتقديرات
قمنا بمناقشتها مي ُ
التي تم القيام بها.
قمنا ب مراء تحديرت الحساسية دى ا ترافات الهامة لتقييم مدى
تأثير ا ي تحديد القيم العادلة.
قمنا ب ادة مرامعة الدقة الحسابية لتحديد صا ي خسارة القيمة
العادلة.
قمنا بتقييم اإل احات المدرمة ي البيانات المالية الموحدة لتحديد
ما إذا كانت متوا قة مي متطدبات المعايير الدولية لدتقارير المالية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الدار العقارية ش.م.ع( .يتبع)
أمور التدقيق الرئيسية (يتبع)
كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية
أمور التدقيق الرئيسية
تقييم انخفاض قيمة العقارات الفندقية المصنفة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات
بد ـت قيمـة العقـارات الانـدقيـة الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناـة فـ ـ ـ ـ ـ ـ ــمن الممتدفـات
واآل ت والمعدات  2,015مديوا در م كما ي  31ديسـ ـ ـ ــمبر
 2,191 :2019( 2020مديوا در م) والتي تمث ــم  ٪5من
إممالي المومودات.
تقوم الم"مو ـة بمرامعـة ماشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرات انخاـاض القيمـة ،وحيثمـا
ومدت ماشـ ـرات نخااض القيمة ،يتم إمراء تقييم لرنخااض
ي القيم ـ ــة من خرل تح ـ ــدي ـ ــد م ـ ــا إذا ك ـ ــاا المبدغ الق ـ ــاب ـ ــم
لرس ـ ــترداد ،والاي يأخا ي ا تبار القيمة العادلة لدعقار قيد
النةر ،يت"اوز أو يساوي قيمته المدرمة.
يواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ م كو يـد  19-التـأثير دى العـديـد من موانـك الحيـاة
اليومية وا قت ـ ـ ـ ــاد العالمي .تم تطبيق قيود الس ـ ـ ـ ــار والحركة
والقيود التشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ يديــة من قبــم العــديــد من الــدول بمــا ي ذلــر
اإلمارات العربية المتحدة حيث شــهد ســون العقارات مســتويات
منخاض ـ ـ ـ ـ ــة بش ـ ـ ـ ـ ــكم مدحوظ من ح"م المعامرت والس ـ ـ ـ ـ ــيولة.
بالنس ـ ــبة لدعقارات الاندقية دى ومه التحديد ،أثر كو يد 19-
دى العمديات ي ش ـ ـ ــكم إغرن من قبم الحكومة ،وانخااض
اإلش ـ ـ ال وانخااض اإليرادات لفم غر ة متاحة ،مما أدى إلى
ومود ماش ـ ــر دى انخااض قيمة العقارات الاندقية .وبالتالي،
تم إمراء تقييم انخااض القيمة .لدوص ـ ـ ـ ـ ــول إلى القيمة العادلة
ناق ً ـ ـ ـ ـ ـا تفاليس البيي ،اسـ ـ ـ ـ ــتخدم المقيموا من أطراف أخرى
معر تهم ب ــالسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــون وحكمهم المهني وأ طوا وزًن ـا أق ــم ألدل ــة
السـ ـ ـ ــون السـ ـ ـ ــابقة ألغراض المقارنة .ي ام الةروف ،تومد
درمـة أهبر من ـدم اليقين ي تقـدير القيمـة العـادلـة لدعقـارات
الاندقية مقارنة بسون أهثر نشاطا.
ي حالة انخااض المبدغ القابم لرسـ ـ ـ ـ ـ ــترداد لعقار ندقي ن
قيمته المدرمة ،تقوم الم"مو ة باإل تراف بخس ـ ـ ـ ـ ــارة انخااض
القيمة ي بياا الربح أو الخسارة الموحد.
قمنا بتحديد تقييم انخااض قيمة العقارات الاندقية الم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــناة
فـمن الممتدفات واآل ت والمعدات كأمر تدقيق رئيسـي حيث
إا تحـديـد القيمـة العـادلـة نـاق ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تفـاليس البيي يعتمـد دى
منه"يـات التقييم من المسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى  3ويتطدـك من اإلدارة مـم
تقديرات امة ي تحديد المبدغ القابم لرس ـ ــترداد من العقارات
الاندقية الم ناة فمن الممتدفات واآل ت والمعدات.
لدح ــول دى إ
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قمنا بتقييم ت ميم وتنايا الضوابط ي اا ال"انك.
المقيمين وقراءة شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــروط التعـامـم مي
قمنـا بتقييم كاـاءة وكمكـانيـات ُ
الم"مو ة لتحديد ما إذا كاا نطان مدهم كافياً ألغراض التدقيق.
لدمقيم من قب ــم الم"مو ــة ،دى
قمن ــا ب ــاختب ــار البي ــان ــات المق ــدم ــة ُ
دمقيمين
ل
المقدمة
المعدومات
بدقة
أساس ينة لدح ول دى قنا ة
ُ
من قبم اإلدارة.
قمنــا بمرامعــة ينــة من العقــارات الانــدقيــة التي تم تقييمهــا من قبــم
قيمين الخ ــارميين ،وقمن ــا ب ــاإلسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتع ــان ــة بخبير تقييم العق ــارات
ال ُم ّ
الـداخدي لـدينـا لمرامعـة ينـة من تدـر العقـارات الانـدقيـة ،وتقييم مـا
إذا كانت القيمة العادلة ناق ً ـ ـ ـا تفاليس بيي العقارات الاندقية قد تم
إمراؤ ــا و ًق ـا لمتطدبــات المعيــار الــدولي لدتقــارير المــاليــة رقم 13
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا بتقييم النهج الــاي تطبقــه
قيــاس القيمــة العــادلــة .لقــد قمنــا أي ً
الم"مو ــة لقي ــاس ت ــأثير كو ي ــد 19-دى تحـ ـ دي ــد القيم ــة الع ــادل ــة
نـاق ً ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا تفـاليس بيي العقـارات الانـدقيـة وقمنـا بـ ختبـار التـأثير دى
العقارات الاردية.
نـدمـا قمنـا بتحـديـد التقـديرات التي كـانـت خـار المقـاييس المقبولـة،
قيمين واإلدارة لاهم األسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاس المنطقي
قمنــا بمنــاقشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتهــا مي ال ُم ّ
لدتقديرات التي تم القيام بها.
قمنا ب مراء تحديرت الحسـ ـ ـ ــاسـ ـ ـ ــية دى ا ت ارفـ ـ ـ ــات الهامة لتقييم
مدى تأثير ا ي تحديد القيم العادلة.
قمنا ب ادة مرامعة الدقة الحسابية لتحديد صا ي خسارة القيمة
العادلة.
قمنا بتقييم اإل احات التي تم إمراؤ ا ،فيما يتعدق بهاا األمر،
لتحديد ما إذا كانت متوا قة مي متطدبات المعايير الدولية لدتقارير
المالية.
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أمور التدقيق الرئيسية (يتبع)
أمور التدقيق الرئيسية
اإلعتراف باإليرادات من تطوير وبيع العقارات
يتطدك اإل تراف باإليرادات من تطوير وبيي العقارات إصـدار
أحكـام ـامـة واسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتخـدام التقـديرات .تقوم الم"مو ـة بتقييم كـم
قـد من قود ـا مي العمرء من تطوير وبيي العقـارات ،فيمـا
إذا كانت ســتقوم باإل تراف باإليرادات مي مرور الامن أو ي
ترة زمنيـ ــة محـ ــددة بعـ ــد األخـ ــا بـ ــاإل تبـ ــار فيمـ ــا إذا كـ ــانـ ــت
الم"مو ة قد قامت ب نشـ ــاء أصـ ــم قاري دوا اسـ ــتخدام بديم
وم ــا إذا ك ــاا ل ــدى الم"مو ــة حق ق ــانوني ي الم ــد و ــات
المتعدقـة بـاألداء المن"ا ي أي وقـت خرل ترة العقـد كمـا و
موفـ ــح ي إيضـ ــاح  10/3وكيضـ ــاح  4دى البيانات المالية
الموحدة
ن ـ ـ ــدم ـ ـ ــا يتم اإل تراف ب ـ ـ ــاإليرادات مي مرور الامن ،تقوم
الم"مو ــة بتق ــدير إمم ــالي تف ــاليس التطوير والبني ــة التحتي ــة
الرزمـ ــة لدو ـ ــاء بـ ــالت اامـ ــات األداء بمومـ ــك العقـ ــد واإل تراف
باإليرادات المتناس ــبة إلى حد الو اء بالتاامات األداء ي نهاية
ترة التقرير.
تم تقييم ا تراف بـاإليرادات من تطوير وبيي العقـارات كـأمر
تدقيق رئيسـ ـ ــي نة اًر أل مية تقييم مدى الو اء بالتاامات األداء
واألحكام ال ادرة ي تقييم توقيت ا تراف باإليرادات.
لدح ول دى تااصيم حول األحكام المطبقة والتقديرات التي
تم القي ــام به ــا لتح ــدي ــد مبدغ اإليرادات المطدو ا تراف ب ــه
رامي إيضاح .4

كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية
قمن ــا ب ــاإلطرع دى اإلم ارءات التي نا ــاته ــا الم"مو ــة لإل تراف
باإليرادات وقياسها فيما يتعدق بتطوير وبيي العقارات.
قمنا باختبار ت ــميم وتنايا و عالية تشـ يم الضـوابط التي وفــعتها
الم"مو ـ ــة حول اإل تراف ب ـ ــاإليرادات والقي ـ ــاس من تطوير وبيي
العقارات.
قمنــا باحص ينــة من العقود مي العمرء لتطوير وبيي العقــارات،
وقمنــا بتحــدييــد تقييم اإلدارة لت اامــات األداء وتحــديــد مــا إذا كــاا
ينب ي ا تراف بـ ــاإليرادات مي مرور الامن أو ي نقطـ ــة زمنيـ ــة
محــددة و ًقـا لمتطدبــات المعيــار الــدولي لدتقــارير المــاليــة رقم - 15
إيرادات من العقود مي العمرء من خرل مرامعة الشـروط واألحكام
المحددة ي العقود.
قمن ـ ــا بتقييم م ـ ــدى اسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتيا ـ ــاء الت اام ـ ــات األداء من خرل حص
المستندات الثبوتية.
قمنا بد ارس ـ ـ ــة موازنات تفداة المش ـ ـ ــروع المعتمدة لمش ـ ـ ــاريي التطوير
العقاري ال"و رية ال"ارية ومرامعة نسـ ـ ــك إن"از المشـ ـ ــاريي كنسـ ـ ــبة
مئويــة من إممــالي التفــاليس المتفبــدة .قمنــا كــالــر باحص واتير
الموردين ،دى أساس ينة مختارة ،لدتحقق من التفاليس المتفبدة.
بالنس ـ ــبة لعينة من المشـ ـ ـ اريي ال"و رية ،قمنا ب ادة إحتس ـ ــا مبدغ
اإليرادات المطدو ا تراف بها.
قمنــا بتقييم اإل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاحــات المــدرمــة ي البيــانــات المــاليــة الموحــدة
المتعدقــة بهــاا ال"ــانــك مقــابــم متطدبــات المعــايير الــدوليــة لدتقــارير
المالية.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في
شركة الدار العقارية ش.م.ع( .يتبع)
معلومات أخرى

إا م"دس اإلدارة و المسـ ـ ــاول ن المعدومات األخرى .تتفوا المعدومات األخرى من تقرير م"دس اإلدارة الاي ح ـ ـ ــدنا ديه
قبم تاري تقرير مدقق الحس ـ ـ ـ ـ ــابات والتقرير الس ـ ـ ـ ـ ــنوي لدم"مو ة ،الاي نتوقي الح ـ ـ ـ ـ ــول ديها بعد ذلر التاري  .إا المعدومات
األخرى تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
إا رأينا حول البيانات المالية الموحدة

يشمم المعدومات األخرى ،و نعبر بأي شكم ن تأهيد أو استنتا بشأنها.

تتمثم مسـ ـ ـ ــاوليتنا بالنسـ ـ ـ ــبة أل مال تدقيقنا لدبيانات المالية الموحدة ي ا طرع دى المعدومات األخرى ،و ي سـ ـ ـ ــبيم ذلر نقوم
بتحديد فيما إذا كانت ام المعدومات األخرى غير متوا قة مو رًيا مي البيانات المالية الموحدة أو المعدومات التي ح ــدنا ديها
أخطاء مادية.
أثناء قيامنا بأ مال التدقيق ،أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
ً
ـتنادا إلى األ مال التي قمنا
إذا اسـتنت"نا ومود أي أخطاء مادية ي المعدومات األخرى ،نه يتعين دينا اإل ـاح ن ذلر ،اس ً
بها فيما يتعدق بهام المعدومات األخرى التي ح دنا ديها قبم تاري اا التقرير .ليس لدينا ما ُنا ح نه ي اا الشأا.
إذا إسـ ـ ـ ـ ـ ــتنت"نا ومود أخطاء مو رية ي التقرير السـ ـ ـ ـ ـ ــنوي لدم"مو ة ند اإلطرع ديه ،نه يتعين دينا إخطار القائمين دى
الحوكمة بالر وتحديد ما إذا كانت ناك مخالاات ينب ي اإل اح نها و ًقا لمعايير التدقيق.
مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات المالية الموحدة

إا اإلدارة مسـ ـ ــاولة ن إ داد ام البيانات المالية الموحدة و رفـ ـ ــها ب ـ ـ ــورة ادلة و قاً لدمعايير الدولية لدتقارير المالية وطبقاً
ألحكام النةام األساسي لدشركة واألحكام السارية لدقانوا ا تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015وكالر
ن وف ــي نةام الرقابة الداخدية التي ت"د ا اإلدارة ف ــرورية لتمكنها من ا داد البيانات المالية الموحدة ب ــورة ادلة خالية من
أخطاء مو رية ،سواء كانت ناشئة ن احتيال أو خطأ.
ــاح متى
ند إ داد البيانات المالية الموحدة ،اا اإلدارة مســاولة ن تقييم قدرة الم"مو ة دى ا ســتمرار كمنشــأة مســتمرة وا
هاا مناسباً ،ن المسائم المتعدقة با ستم ارريـ ـ ــة وا تماد مبـ ـ ـ ــدأ ا ستم ارريـ ـ ـ ـ ــة المحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة ت ية الم"مو ة أو
وقف مدياتها ،أو يومد لديها بديم واقعي ا القيام بالر.
يعتبر القائمين دى الحوكمة مساولين ن ا شراف دى مسار إ داد التقارير المالية لدم"مو ة.
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
إا غايتنا تتمثم بالح ـ ـ ـ ــول دى تأهيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية الموحدة خالية ب ـ ـ ـ ــورة امة من أخطاء مو رية،
سـ ـواء كانت ناش ــئة ن احتيال أو ن خطأ ،وكص ــدار تقرير المدقق الاي يش ــمم رأينا .اا التأهيد المعقول و مس ــتوى ال من
دائما أي خطأ مو ري ي حال
التأهيد ،و يضـ ـ ـ ــمن أا مدية التدقيق التي ّ
تمت و قا لدمعايير الدولية لدتدقيق سـ ـ ـ ــوف تفشـ ـ ـ ــف ً
ومودم .وقد تنش ـ ــأ ا خطاء ن ا حتيال أو ن الخطأ ،وتعتبر مو رية بش ـ ــكم ردي أو ُم"مي فيما إذا كاا من المتوقي تأثير ا
بناء دى ام البيانات المالية الموحدة.
دى الق اررات ا قت ادية المتخاة من قبم المستخدمين ً

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الدار العقارية ش.م.ع( .يتبع)
مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (يتبع)

ه"اء من مديــة التــدقيق و قــا لمعــايير التــدقيق الــدوليــة ،ـ ننــا نمــارس التقــدير المهني ونحــا ت دى الش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر المهني طوال ترة
التدقيق .كما نقوم أيضا:
• بتحديد وتقييم مخاطر ا خطاء ال"و رية ي البيانات المالية الموحدة ،سواء كانت ناشئة ن احتيال أو ن خطأ ،بالت ميم
والقيام ب مراءات التدقيق بما ينس"م مي تدر المخاطر والح ول دى أدلة تدقيق كافية ومناسبة تو ر أساسا لرأينا .اا
مخاطر دم اهتشاف خطأ مو ري ناتج ن ا حتيال تاون تدر النات"ة ن الخطأ ،حيث يشمم ا حتيال التواطا ،التاوير،
الحاف المتعمد ،سوء التمثيم أو ت"اوز نةام الرقابة الداخدي.
• با طرع دى نةام الرقابة الداخدي ذات ال دة بالتدقيق من أمم ت ميم إمراءات تدقيق مناسبة حسك الةروف ،ولفن
ليس ب رض إبداء رأي حول عالية الرقابة الداخدية.
• بتقييم مرءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية وا يضاحات المتعدقة بها المعدة من قبم اإلدارة.
• باستنتا مدى مرءمة استخدام اإلدارة لمبدأ ا ستم اررية المحاسبي ،وبناء دى أدلة التدقيق التي تم الح ول ديها ،ي
حال ومود حالة مو رية من دم اليقين متعدقة بأحداث أو ظ ــروف قد تثير شكوكا مو رية حول قدرة الم"مو ة دى
ا ستمرار .و ي حال ا ستنتا بومود حالة مو رية من دم التيقن ،يتومك دينا لات ا نتبام ي تقريرنا إلى اإليضاحات
ذات ال دة الواردة ي البيانات المالية الموحدة ،أو ،ي حال كانت ام اإليضاحات غير كافية يتومك دينا تعديم رأينا.
اا ونعتمد ي استنتاماتنا دى أدلة التدقيق التي تم الح ول ديها حتى تاري تقريرنا .ومي ذلر ،قد تادي ا حداث أو
الةروف المستقبدية بالم"مو ة إلى توقف أ مال الم"مو ة دى أساس مبدأ ا ستم اررية.
• بتقييم العرض الشامم لدبيانات المالية الموحدة وهيكدها والبيانات المتضمنة يها ،بما ي ذلر اإليضاحات ،وفيما إذا كانت
البيانات المالية الموحدة تةهر العمديات وا حداث ذات العرقة بطريقة تحقق العرض العادل.
• بالح ول دى أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعدق بالمعدومات المالية من المنشآت أو األنشطة الت"ارية داخم الم"مو ة
المحتسبة و قاً لحقون المدفية إلبداء الرأي حول البيانات المالية الموحدة .إننا مساولوا ن التوميه واإلشراف والقيام بأ مال
التدقيق دى صعيد الم"مو ة ونتحمم كامم المساولية ن رأينا حول التدقيق.
نقوم بالتواص ـ ــم مي القائمين دى الحوكمة فيما يتعدق دى س ـ ــبيم المثال الح ـ ــر بنطان وتوقيت ونتائج التدقيق الهامة ،بما
ي ذلر أي خدم مو ري ي نةام الرقابة الداخدي يتبين لنا من خرل تدقيقنا.
هما نقوم باطرع القائمين دى الحوكمة ببياا يةهر امتثالنا لقوا د الس ـ ـ ـ ـ ــدوك المهني المتعدقة با س ـ ـ ـ ـ ــتقرلية ،والتواص ـ ـ ـ ـ ــم معهم
تأثير معقوً دى استقرليتنا وكمراءات الحماية
بخ وص مميي العرقات وغير ا من المسائم التي يحتمم ا تقاد أنها قد تاثر ًا
سبا.
ذات ال دة متى كاا منا ً
من ا مور التي يتم التواصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنهـا مي القـائمين دى الحوكمـة ،نقوم بتحـديـد ا مور التي كـاا لهـا األثر األهبر ي تـدقيق
البيانات المالية الموحدة لداترة الحالية ،والتي تعد أمور تدقيق رئيس ـ ــية .نقوم باإل ـ ــاح ن ام ا مور ي تقريرنا حول التدقيق
ـ ـ ـ ــاح العدني نها ،أو ندما نقرر ي حا ت نادرة لد اية ،اا يتم اإل ـ ـ ـ ــاح ن
إ إذا حال القانوا أو األنةمة دوا ا
امر معين ي تقريرنا ي حال ترتك دى اإل اح نه واقك سدبية قد تاون المناعة العامة المتحققة منه.

تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة مساهمي
شركة الدار العقارية ش.م.ع( .يتبع)
افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى

روة دى ذلر ،وو ًقا لمتطدبات القانوا ا تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسـ ـ ـ ــنة ( 2015وتعديرته) ،نايد بما
يدي لدسنة المنتهية ي  31ديسمبر :2020
•

أننا قد ح دنا دى كا ة المعدومات التي رأينا ا فرورية ألغراض تدقيقنا؛

•

أنه تم إ داد البيانات المالية الموحدة ،من مميي موانبها ال"و رية بما يتطابق مي األحكام السـ ــارية لدقانوا ا تحادي لدولة
اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة 2015؛

•

أا الشركة قد احتاةت بد اتر محاسبية نةامية؛

•

أا المعدومات المالية الواردة ي تقرير م"دس اإلدارة تتوا ق مي الد اتر الحسابية لدم"مو ة؛
ــاحات المتعدقة بش ـراء أو اإلســتثمار ي أســهم من قبم الم"مو ة خرل الســنة المالية المنتهية

•

يبين اإليضــاح  ، 3/3اإل
ي  31ديسمبر 2020؛

•

يبين اإليضـ ـ ـ ـ ــاح رقم  36اإل
بمومبها إبرام تدر المعامرت؛

•

يبين اإليضاح رقم  41اإل

•

أنه ،طبقاً لدمعدومات التي تو رت لنا ،لم يدات إنتبا نا أي أمر ي"عدنا نعتقد أا الم"مو ة قد إرتفبت خرل السـ ـ ـ ــنة المالية
المنتهية ي  31ديسـ ــمبر  2020أي مخالاات لألحكام السـ ــارية لدقانوا ا تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ()2
لسـ ـ ــنة  2015أو لدنةام األسـ ـ ــاسـ ـ ــي الشـ ـ ــركة مما قد ياثر مو رياً دى أنشـ ـ ــطتها أو مركا ا المالي كما ي  31ديسـ ـ ــمبر
.2020

ـ ـ ـ ـ ــاحات المتعدقة بالمعامرت مي األطراف ذات العرقة مي الشـ ـ ـ ـ ــروط واألحكام التي قد تم
احات المتعدقة بالمسا مات ا متماعية التي تمت خرل السنة؛ و

إف ـ ــا ة إلى ذلر ،وو قاً لمتطدبات مرس ـ ــوم رئيس مهاز أبوظبي لدمحاس ـ ــبة رقم ( )1لس ـ ــنة  2017بش ـ ــأا تدقيق البيانات المالية
بناء دى اإلمراءات التي تم تنايا ا والمعدومات المقدمة لنا ،لم يدات إنتبا نا ،ما ي"عدنا نعتقد أا
لد"هات الخافـعة ،نقر بأنناً ،
الم"مو ـة لم تمتثـم ،من مميي النواحي ال"و ريـة ،ألي من أحكـام القوانين واألنةمـة والتعـاميم التـاليـة ،والتي من شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأنهـا التـأثير
مو رًيا دى أنشطتها أو دى البيانات المالية الموحدة كما ي  31ديسمبر :2020
•

النةام األساسي لدشركة؛ و

•

األحكام ذات ال دة بالقوانين المعمول بها ،الق اررات والتعاميم التي تنةم مديات الشركة.

ديدويت آند توش (الشرن األوسط)

موقي من قبم:
مور ن"م
رقم القيد 809
 14براير 2021
أبوظبي
اإلمارات العربية المتحدة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

9

بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر 2020
إيضاحات
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلحات هآ ت هميدات
مو ودات غير ملموسة هالك رة
استرمارات عقارية
استرمار في اراات زميلة همكاري مكتراة
مو ودات مالية بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر
مم مدينة تجارية هأخرى

2,961,523
28,085
16,462,916
123,889
53,905
238,321

3,504,590
192,223
16,782,476
198,979
55,202
238,926

مجموع الموجودات غير المتداولة

19,868,639

20,972,396

الموجودات المتداولة
أرض محتفظ ب ا للبي
أعماب ت وير قيد اإلنجاز
ممزهن
مو ودات اليقود
مم مدينة تجارية هأخرى
نقد هأرصدة لدى البنوك

4,788,652
2,719,770
892,288
1,017,866
5,447,615
5,497,818

4,796,967
2,546,972
1,052,786
2,037,026
4,174,334
5,686,242

مجموع الموجودات المتداولة

20,364,009

20,294,327

مجموع الموجودات

40,232,648

41,266,723

تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

5
6
7
8
9
11

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

12
13
14
10
11
15

يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

DocuSign Envelope ID: 1274567C-6EC6-4DFC-9559-95B8F7207678

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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بيان المركز المالي الموحد
كما في  31ديسمبر ( 2020يتبع)

إيضاحات

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

16
17
23 ،17
17

7,862,630
3,931,315
()31,054
18,142
13,849,760

7,862,630
3,931,315
ر33,482ا
19,439
13,057,604

حقوق الملحية اليائدة إلك مالحي الكراة
حقوق الملحية غير المسي رة

25,630,793
70,892

24,837,506
113,744

مجموع حقوق الملكية

25,701,685

24,951,250

المطلوبات غير المتداولة
ص وك غير قابلة للتحويل
قرهض بنحية
محتجزات دائنة
م لوبات عقود اإليجار
مزايا للموظفيل
أدهات مالية مكتقة

3,634,684
3,764,392
270,252
304,611
182,665
13,675

3,628,113
4,407,417
260,210
302,309
167,464
10,760

8,170,279

8,776,273

36,423
569,662
609,309
35,087
1,655
375,169
250,497
4,482,882

36,377
75,226
604,694
50,056
487,658
510,725
5,774,464

مجموع المطلوبات المتداولة

6,360,684

7,539,200

مجموع المطلوبات

14,530,963

16,315,473

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

40,232,648

41,266,723

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس الماب
احتياطي قانوني
احتياطي تحوط التدفقات النقدية
احتياطي إعادة تقييم إسترمار
أرباح مست قاة

18
19
20
21
22
23

مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ص وك غير قابلة للتحويل
قرهض بنحية
محتجزات دائنة
م لوبات عقود اإليجار
أدهات مالية مكتقة
دفيات مقدمة مل عمال
م لوبات اليقود
مم دائنة تجارية هأخرى

محمد المبارك
رئيـس مجلـس اإلدارة
تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

18
19
20
21
23
10
24

طالل الذيابي
الرئيس التنفيـذي
يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

جريج فيور
الرئيس التنفيـذي للكمهن الماليـة هاإلستدامة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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بيـان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاحات
25
26

إيرادات هدخل اإليجار
تحاليع م اارة
إجمالي الربح

27

مصاريع بي هتسويا

مصاريع عمومية هإدارية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

8,392,478
()5,409,446

7,147,881
ر4,378,237ا

2,983,032

2,769,644

()125,449

ر109,522ا

28
6 ،5
29

()253,853
()267,701
()295,802
()140,114

ر237,423ا
ر268,550ا
ر152,675ا
ر126,407ا

5
5
7

54
58,432
()399,850

22,964
ر374,751ا

7
7
8
46
33
30
31
32

3,343
4,396
()9,875
429,535
67,240
()310,697
189,537

23,856
ر3,096ا
388,384
84,087
ر349,719ا
258,387

ربح السنة

1,932,228

1,925,179

ربح السنة العائد إلى:
مالحي الكراة
حقوق الملحية غير المسي رة

1,932,238
()10

1,984,097
ر58,918ا

1,932,228

1,925,179

0,246

0,252

تحاليع الموظفيل
است الك هإطفا
الممصصات ،إنمفاض القيمة ها ب ،صافي
أخرى

م سب مل إست ياد ممتلحات هآ ت هميدات
م سب مل إست ياد أعماب
خسارة القيمة اليادلة علك استرمارات عقارية ،صافي
م سب مل تحويل أعماب ت وير قيد اإلنجاز إلك إسترمارات عقارية
نتيجة التلير في اإلستمدام
م سب مل إست ياد إسترمارات عقارية
الحصة مل نتائج اراات زميلة همكاري مكتراة
م سب مل إست ياد اراات تابية
م سب مل ت ادب عقارات ،صافي مك وبات
إيرادات تمويل
تحاليع تمويل
إيرادات أخرى

العائد األساسي والمخفض للسهم بالدرهم

تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

34

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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بيـان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الربح للسنة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,932,228

1,925,179

الدخل الشامل اآلخر:

البنود التي لل يتم إعادة تصنيف ا حقاً إلك الرب أه المسارة:

خسارة مل إعادة تقييم مو ودات مالية بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل
الكامل اآلخر رإيضاح 9ا

()1,297

ر4,962ا

البنود التي قد يتم إعادة تصنيف ا حقاً إلك الرب أه المسارة:

خسارة القيمة اليادلة الناتجة مل أدهات التحوط خالب السنة مصنفة ضمل
تحوطات التدفقات النقدية رإيضاح 23ا
إعادة تصنيع الم سب /رالمسارةا المتراكمة الناتجة عل أدهات التحوط
إلك الرب أه المسارة رإيضاح 31ا
الحصة في الدخل الكامل اآلخر لمكرها مكترك رإيضاح 8ا
إعادة تصنيع إحتياطي تحوط لمكرها مكترك عند إللا اإلعتراف
رإيضاح 8ا

()4,570

ر96,104ا

6,998
-

ر9,362ا
ر280ا

-

1,717

الدخل /رالمسارةا الكاملة األخرى للسنة

1,131

ر108,991ا

مجموع الدخل الشامل للسنة

1,933,359

1,816,188

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد إلى:
مالحي الكراة
حقوق الملحية غير المسي رة

1,933,369
()10

1,875,106
ر58,918ا

1,933,359

1,816,188

تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
حقوق الملكية
العائدة لمالكي
الشركة
ألف درهم

حقوق الملكية
غير المسيطرة
ألف درهم

مجموع
حقوق الملكية
ألف درهم

12,163,947
1,984,097
-

24,063,168
1,984,097
ر108,991ا

172,662
ر58,918ا
-

24,235,830
1,925,179
ر108,991ا

1,875,106
ر1,100,768ا

ر58,918ا
-

1,816,188
ر1,100,768ا

-

24,951,250
1,932,228
1,131

رأس
المـال
ألف درهم

احتياطي
قانوني
ألف درهم

احتياطي تحوط
التدفقات النقدية
ألف درهم

7,862,630
-

3,931,315
-

70,547
ر104,029ا

34,729
ر4,962ا

-

-

ر104,029ا
-

ر4,962ا
-

1,984,097
ر1,100,768ا

-

-

ر10,328ا

10,328

-

الرصيد في  31ديسمبر 2019
رب السنة
الدخل الكامل اآلخر للسنة

7,862,630
-

3,931,315
-

ر33,482ا
2,428

19,439
ر1,297ا

13,057,604
1,932,238
-

24,837,506
1,932,238
1,131

113,744
ر10ا
-

مجموا الدخل الكامل للسنة
أنص ة أرباح مدفوعة لسنة  2019رإيضاح 35ا
إللا اإلعتراف بحقوق الملحية غير المسي رة عند
خسارة السي رة علك اراة تابية رإيضاح 46ا

-

-

2,428
-

ر1,297ا
-

1,932,238
ر1,140,082ا

1,933,369
ر1,140,082ا

ر10ا
-

1,933,359
ر1,140,082ا

-

-

-

-

-

-

ر42,842ا

ر42,842ا

الرصيد في  31ديسمبر 2020

7,862,630

3,931,315

()31,054

18,142

13,849,760

25,630,793

70,892

25,701,685

الرصيد في  1يناير 2019
رب السنة
المسارة الكاملة األخرى للسنة

مجموا الدخل /رالمسارةا الكاملة للسنة
أنص ة أرباح مدفوعة لسنة  2018رإيضاح 35ا
إعادة تصنيع المو ودات المالية بالقيمة اليادلة مل
خالب الدخل الكامل عند إللا اإلعتراف رإيضاح 9ا -

تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

احتياطي إعادة تقييم أرباح
مستبقاة
إستثمار
ألف درهم
ألف درهم

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,932,228

1,925,179

274,791
()67,240
()1,400
304,357
399,850
9,875
()8,258

278,009
ر84,087ا
ر1,400ا
349,719
374,751
3,096
ر6,842ا

132,259
()40,779

77,581
ر36,357ا

5
7
46
5
33

1,396
()54
()4,396
()429,535
()58,432
-

ر29,186ا
ر22,964ا
ر23,856ا
ر388,384ا

9
29
22

70,991
55,081

1,717
39,154

التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل

2,570,734

2,456,130

الحركة في رأس المال العامل:
زيادة في مم مدينة تجارية هأخرى
زيادة في أعماب ت وير قيد اإلنجاز ،ممزهن هأرض محتفظ ب ا للبي
نقص /رزيادةا في مو ودات اليقود
زيادة في محتجزات دائنة
رنقصا /زيادة في م الغ مدفوعة مقدماً مل عمال
رنقصا /زيادة في م لوبات اليقود
رنقصا /زيادة في مم دائنة تجارية هأخرى

()405,587
()187,937
1,019,160
14,657
()112,489
()260,228
()1,198,576

ر111,439ا
ر1,075,165ا
ر891,323ا
150,709
125,382
469,247
209,291

1,439,734
()39,694

1,332,832
ر29,539ا

1,400,040

1,303,293

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
رب السنة
تيديالت لـ:
است الك هإطفا
إيرادات تمويل
إيرادات توزييات أرباح
تحاليع تمويل
خسارة القيمة اليادلة علك ا سترمارات اليقارية ،صافي
الحصة مل نتائج اراات زميلة همكاري مكتراة
تحرير ممصص عقود مرقلة با لتزامات
ممصصات /انمفاض القيمة ر مم مدينة تجارية هأعماب ت وير
قيد اإلنجازا
ع س مستحقات ،صافي
إنمفاض القيمة /رع سا انمفاض في قيمة الممتلحات هاآل ت هالميدات،
صافي
م سب مل است ياد ممتلحات هآ ت هميدات
م سب مل است ياد استرمارات عقارية
م سب مل إست ياد اراات تابية
م سب مل إست ياد أعماب
م سب مل ت ادب اليقارات ،صافي المك وبات
إعادة تصنيع المسارة المتراكمة الناتجة عل أدهات التحوط لمكرها مكترك
إلك الرب أه المسارة عند إللا ا عتراف
ممصص إنمفاض القيمة إلسترمار في اراات زميلة همكاري مكتراة
ممصص م افآت الموظفيل

النقد الناتج من العمليات
الم افآت المدفوعة للموظفيل

6 ،5
30
9
7
8

22

صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

إيضاحات

يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
إيضاحات
التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
ا ار ممتلحات هآ ت هميدات
ا ار مو ودات غير ملموسة
إضافات إلسترمارات عقارية
ا ستحوا علك النقد همرادفات النقد
عائدات مل إست ياد إسترمارات عقارية
عائدات مل إست ياد ممتلحات هآ ت هميدات
عائدات مل إست ياد اعماب
اإلستحوا علك اراة تابية
إللا اإلعتراف بالنقد همرادفات النقد عند إست ياد اراات تابية
عائدات مل إست ياد مو ودات مالية بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل
الكامل اآلخر
الحراة في هدائ أل ل بتواري إستحقاق أصلية ألكرر مل ثالثة أا ر
الحراة في أرصدة بنحية مقيدة
مساهمات لزيادة رأس الماب مقابل ا سترمار في المو ودات المالية بالقيمة
اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر
مساهمات رأسمالية مستلمة مقابل ا سترمار في المو ودات المالية بالقيمة
اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر
إيرادات تمويل مستلمة
توزييات أرباح مستلمة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

5
6
7
45 ،8

()95,859
()14,095
()69,010
798
76,512
100,325
()11,333
()63,776

ر127,518ا
ر6,422ا
ر113,278ا
89,783
295,215
23,058
-

9

()409,869
894,667

30,799
586,456
ر362,337ا

9

-

ر2,452ا

9

91,889
4,900

7,605
113,682
31,100

505,149

565,691

التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
تسديد الجز األساسي إللتزامات عقود إيجار
النقد المدفوا نتيجة التسويات الجزئية لألدهات المالية المكتقة رمقايضة
أسيار الفائدةا المستمدمة للتحوط مل مماطر أسيار الفائدة
عائدات مل قرهض بنحية هص وك
تسديد قرهض بنحية هص وك
تحاليع تمويل مدفوعة
توزييات أرباح مدفوعة

()31,979

ر29,795ا

500,000
()650,000
()285,155
()1,141,682

ر77,121ا
2,329,149
ر1,742,500ا
ر351,153ا
ر1,101,810ا

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()1,608,816

ر973,230ا

صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

296,373

895,754

النقد همرادفات النقد في بداية السنة

2,290,112

1,394,358

2,586,485

2,290,112

5
45
46

9 ،8

صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة

15

للحصوب علك تفاصيل الميامالت غير النقدية المست يدة مل بيان التدفقات النقدية الموحد ار
تك ل اإليضاحات المرفقة ز اً

يتجأز مل هذه البيانات المالية الموحدة

إيضاح .42
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
1

معلومات عامة

تمـ ت الموافقــة علــك ت ســيس اــراة الــدار اليقاريــة  .م ا ركالكــراةكا بمو ــب القـرار رقــم ر16ا لســنة  2004الصــادر عــل دائ ـرة
التم يط ها قتصاد إلمارة أبـوظبي فـي  12أكتـوبر  2004تـم إعـالن ت سـيس الكـراة بمو ـب المرسـوم الـوزاري رقـم ر59ا لسـنة
 2005الصادر عل هزير ا قتصاد لدهلة اإلمارات اليربية المتحدة بتاري  23فبراير 2005
إن المقر الرابت للكراة هو في دهلة اإلمارات اليربية المتحدة هعنوان ا المسجل هو

ب  ،51133أبوظبي

إن األس م اليادية للكراة مدر ة في سوق أبوظبي لألهراق المالية
كما في  31ديسمبر  ،2020تمتلل اراة م ادلة لالسترمار  .م ا مل خالب اراات ا التابية المملواة بالحامل ،حصص غير
م اارة في أس م الكراة تبلغ ٪37,33
تيمل الكراة هاراات ا التابية ريكـار إلي ـا ميـاً بــ كالمجموعـةكا فـي عـدد مـل الق اعـات هبكـ ل رئيسـي فـي مجـا ت ت ـوير هبيـ
هاسترمار هإنكا هإدارة اليقارات هالمدمات المرت ة ب ا باإلضافة إلك لل ،تيمل المجموعة في إدارة هتكليل الفنـادق هالمـدارس
هالمراسي همح ات التبريد هالم اعم هنوادي الكاطئ همالعب اللولف إن األنك ة الرئيسية للكراات التابيـة الرئيسـية مبينـة فـي
إيضاح  3/3أدناه
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

المعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية
 1/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ
في السنة الحاليـة ،قامـت المجموعـة بت بيـا التيـديالت هالتفسـيرات التاليـة علـك الميـايير الدهليـة للتقـارير الماليـة الصـادرة مـل قبـل
مجلس الميايير المحاسبية الدهلية هالتـي أصـ حت سـارية المفيـوب للفتـرات السـنوية التـي تبـدأ فـي أه بيـد  1ينـاير  2020لـم ي ـل
للت بيا أي ت ثير هام علك اإلفصاحات أه الم ـالغ المدر ـة فـي هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة باسـترنا مـا هـو مبـيل أدنـاه لـم تقـم
المجموعة بالت بيا الم ر ألي معيار أه تفسير أه تيديل مصدر هالذي لم يحل موعد ت بيقه بيد

تيديالت علك الم ار

حوب اإلطار المفاهيمي في الميايير الدهلية للتقارير المالية

قامــت المجموعــة بت بيــا التيــديالت المدر ــة فــي التيــديالت علــك الم ار ـ حــوب اإلطــار المفــاهيمي فــي الميــايير الدهليــة للتقــارير
المالية للمرة األهلك في السنة الحالية تتضمل التيديالت تيديالت حقة علك الميـايير المتـ ثرة بحيـث تكـير إلـك اإلطـار الجديـد
هم لل ،تقوم مي التيديالت بتحديث تلل األح ام تيما يتيلا بالم ار إلك ها قت اس مـل اإلطـار بحيـث تكـير إلـك اإلطـار
المفاهيمي الميدب يتم تحديث بيض األح ام فقط لإلاـارة إلـك إصـدار اإلطـار الـذي تكـير إليـه رلجنـة الميـايير الدهليـة للمحاسـ ة
الذي اعتمده مجلس ميايير المحاس ة الدهلية في سنة  ،2001أه إطار المجلس الدهلي لميايير المحاس ة لسنة  ،2010أه إطـار
اليمــل الجديــد الميــدب لســنة 2018ا أه لإلاــارة إلــك أن التيــاريع المدر ــة فــي المعيــار لــم تســتحمل بالتيــاريع الجديــدة التــي تــم
ت ويرها في اإلطار المفاهيمي الميدب
إن الميــايير التــي تــم تيــديل ا هــي الميــايير الدهليــة للتقــارير الماليــة أرقــام  14 ،6 ،3،2هالميــايير المحاســبية الدهليــة أرقــام ،8 ،1
 37 ،34ه  38هتفسيرات لجنة تفسيرات الميايير الدهلية للتقارير المالية أرقام  20 ،19،12ه  ،22هالتفسير رقم 32
لم ي ل لت بيا هذه التيديالت أي ت ثير علك البيانات المالية للمجموعة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

17

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (يتبع)

المعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية (يتبع)
 1/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تيديالت علك المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  3إندمام ا عماب المتيلا بتيريع األعماب

قامت المجموعة بت بيا التيديالت علك المعيار الدهلي للتقارير الماليـة  3للمـ رة األهلـك فـي السـنة الحاليـة توضـ التيـديالت أنـه
ف ــي ح ــيل أن األعم ــاب التجاري ــة ع ــادة م ــا ي ــون ل ــا ممر ــات ،ف ــرن الممر ــات ليس ــت م لوب ــة لمجموع ــة متحامل ــة م ــل األنك ـ ة
هالمو ـودات للت هـل لليمـل التجـاري لحـي يـتم إعت ـار األنكـ ة ا عمـاب تجاريـة ،يجـب أن تتضـمل مجموعـة متحاملـة مـل األنكـ ة
ميا بك ل ابير في القدرة علك إنكا ممر ات
هاألصوب المستحو علي ا ،احد أدنك ،مدخالت هعملية وهرية تساهم ً
تزيل التيديالت تقييم ما إ ا اان المكاراون في السوق قادريل علك استبداب أي مدخالت أه عمليات مفقودة ها ستمرار في إنتـام
أيضا إراادات إضاتية تساعد علك تحديد ما إ ا اان قد تم الحصوب علك عملية وهرية
الممر ات تقدم التيديالت ً
تقدم التيديالت اخت ار ترايز اختياري يسم بر ار تقييم م سط لميرفة ما إ ا اانت مجموعة األنكـ ة هاألصـوب المسـتحو علي ـا
طا تجارًيـا
ليست أعماب تجارية بمو ب اخت ار الترايز ا ختياري ،فرن مجموعة األنك ة هاألصوب المستحو علي ـا تيتبـر نكـا ً
إ ا اانت مي القيمـة اليادلـة إل مـالي األصـوب المسـتحو ة مراـزة فـي أصـل هاحـد محـدد أه مجموعـة أصـوب مماثلـة يـتم ت بيـا
التيديالت ب ثر مستقبلي علك مي عمليات إنـدمام األعمـاب هعمليـات ا سـتحوا علـك األصـوب التـي ي ـون تـاري ا سـتحوا ل ـا
في أه بيد  1يناير 2020
لم ي ل ل ذه التيديالت أي ت ثير علك البيانات المالية الموحدة للمجموعة هلحل قد ي ون ل ـا تـ ثير علـك الفتـرات المسـتقبلية تتوقـ
المجموعة أن التيديالت سوف تقلل مل عدد الميامالت التي يتم المحاس ة عن ا ارندمام أعماب

تيريع المادية رتيديالت علك المعيار المحاسبي الدهلي رقم  1هالمعيار المحاسبي الدهلي رقم 8ا

قامــت المجموعــة بت بيــا التيــديالت علــك المعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم  1هالمعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم  8للم ـرة األهلــك فــي
السنة الحالية إن التيديالت في تيريـع الماديـة المدر ـة فـي المعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم  1يلتـه أسـ ل للف ـم ه ت ـدف إلـك
تليي ــر المف ــوم األساس ــي لألهمي ــة النس ــبية ف ــي المي ــايير الدهلي ــة للتق ــارير المالي ــة ت ــم إدرام مف ــوم كاإلخف ــا ك للميلوم ــات المادي ــة
بميلومات غير مادية اجز مل التيريع الجديد

تم تليير الحد األدنك للمادية التي تمثر علك المستمدميل مل كيم ل أن يمثرك إلك كمل المتوق بك ل ميقوب أن ي ون لـه تـ ثيرك
تم استبداب تيريع المادية في المعيار المحاسبي الدهلي رقم  8باإلاارة إلك تيريع المادية في المعيار المحاسبي الـدهلي رقـم 1
باإلضـافة إلـك لـل ،قـام مجلـس ميـايير المحاسـ ة الدهليـة بتيـديل الميـايير األخـرى هاإلطـار المفـاهيمي الـذي يحتـوي علـك تيريــع
كالمادية أه يكير إلك مص ل ك المادية كإلك ضمان ا تساق
لم ي ل لت بيا هذه التيديالت أي ت ثير علك البيانات المالية الموحدة للمجموعة

تـ ثير تيــديالت الت بيــا المبــدئي إلعــادة تكـ يل معيــار ســير الفائــدة علــك المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  9هالمعيــار الــدهلي
للتقارير المالية رقم  7هالمعيار المحاسبي الدهلي رقم  39رالمرحلة رقم  1مل إعادة تك يل ايبورا

فــي ســبتمبر  ،2019أصــدر مجلــس ميــايير المحاسـ ة الدهليــة إعــادة تكـ يل لمعيــار ســير الفائــدة رتيــديالت علــك الميــايير الدهليــة
للتقــارير الماليــة رقــم  ،7المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  ،9هالمعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم 39ا اعتمــدت المجموعــة إعــادة
ـار مــل  1ينــاير  2020تقــوم هــذه التيــديالت بتيــديل مت ل ــات محاسـ ة التحــوط المحـ ددة للســماح
تكـ يل معيــار ســير الفائــدة اعت ـ ًا
باستمرار محاس ة التحوط للتحوط المت ثر خالب فترة عدم اليقيل قبل تيـديل البنـود المتحـوط ل ـا أه أدهات التحـوط المتـ ثرة بميـايير
أسيار الفائدة الحالية نتيجة إلعادة تك يل معيار سير الفائدة المستمرة ألسيار الفائدة
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إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (يتبع)

المعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية (يتبع)
 1/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة و ّ

تـ ثير تيــديالت الت بيــا المبــدئي إلعــادة تكـ يل معيــار ســير الفائــدة علــك المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  9هالمعيــار الــدهلي
للتقارير المالية رقم  7هالمعيار المحاسبي الدهلي رقم  39رالمرحلة رقم  1مل إعادة تك يل ايبورا ريت ا

إن التيــديالت ات صــلة بالنس ـ ة للمجموعــة بــالنظر إلــك أن ـ ا تقــوم بت بيــا محاس ـ ة التحــوط لممــاطر معيــار ســير الفائــدة يــمثر
ت بيا التيديالت علك طريقة المحاس ة التي تت ي ا المجموعة بال رق التالية:
• لدى المجموعة ديون ات ميدب متلير ،مرت ط بسير ليبور بالده ر األمري ي ،هالتي تقـوم بـ التحوط للتـدفقات النقديـة باسـتمدام
مقايضات أسيار الفائدة تسـم التيـديالت باسـتمرار محاسـ ة التحـوط علـك الـرغم مـل عـدم اليقـيل بكـ ن توقيـت همقـدار تحـوط
التدفقات النقدية نتيجة إعادة تك يل معيار سير الفائدة
• سـ ـ وف تحـ ــتفظ المجموعـ ــة باألربـ ــاح أه المسـ ــائر المتراكمـ ــة فـ ــي احتيـ ــاطي تحـ ــوط التـ ــدفا النقـ ــدي لتحوطـ ــات التـ ــدفقات النقديـ ــة
الممصصة التي تمض إلعادة تك يل معيار سير الفائدة علك الرغم مل ه ود عدم يقيل ناتج عل إعادة تك يل معيار سـير
الفائدة تيما يتيلا بتوقيت همبلغ التدفا النقدي للبنود المتحوط ل ـا إ ا اعتبـرت المجموعـة أن التـدفقات النقديـة المسـتقبلية التـي
تم التحوط ل ا لم ييد مل المتوق حدهث ا ألس اب أخرى غير إعـادة تكـ يل معيـار سـير الفائـدة ،فسـيتم إعـادة تصـنيع األربـاح
أه المسائر المتراكمة علك الفور إلك الرب أه المسارة
ضـ ـا مت ل ـ ــات إفص ــاح ديـ ــدة عل ــك المعيـ ــار ال ــدهلي للتقـ ــارير المالي ــة رقـ ــم  7ليالق ــات التحـ ــوط الت ــي تمضـ ـ
تق ــدم التيـ ــديالت أي ً
لالسترنا ات التي أدخلت ا التيديالت علك المعيار الدهلي للتقارير الماليـة  9تـم عـرض مت ل ـات اإلفصـاح الجديـدة فـي اإليضـاح
 5/38ب

كوفيد –  – 19إمتيازات اإليجار ات اليالقة  -تيديل علك المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم 16

فــي  28مــايو  ،2020أصــدر مجلــس ميــايير المحاس ـ ة الدهليــة امتيــازات اإليجــارات ات اليالقــة ب وفيــد –  19رتيــديالت علــك
المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم 16ا هالتــي تــوفر تم يًف ـا عملًي ـا للمســت ريل فــي محاس ـ ة امتيــازات اإليجــار التــي هــي نتيجــة
م ااـرة لحوفيــد –  ،19مــل خــالب تقــديم هســيلة عمليــة للمعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  16تســم الوســيلة اليمليــة للمســت ر
باختيـار عـدم تقيـيم مـا إ ا اـان ا متيـاز المتيلـا ب وفيـد –  19ييتبـ ر تيـديالً ليقـد اإليجـار يجـب علـك المسـت ر الـذي يقـوم ب ــذا
ا ختيــار أن ي خــذ فــي اإلعت ــار أي تلييــر فــي مــدفوعات اإليجــار نــاتج عــل امتيــاز اإليجــار المتيلــا ب وفيــد –  19بــنفس ال ريقــة
تيديال ليقد اإليجار
التي يفسر ب ا التليير الم با علك المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  16إ ا لم ي ل التليير
ً
لم ي ل لت بيا هذه التيديالت أي ت ثير علك البيانات المالية الموحدة للمجموعة
 2/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل
مبكر
بتاري إعتماد هذه ا لبيانات الماليـة الموحـدة ،لـم تقـم المجموعـة بت بيـا الميـايير الدهليـة للتقـارير الماليـة الجديـدة هالميدلـة المصـدرة
تتوق ـ اإلدارة أن ي ــون لت بيــا الميــايير ت ـ ثير هــام علــك البيانــات الماليــة الموحــدة
التاليــة هالتــي لــم يحــل موعــد ت بيق ــا بيــد
للمجموعة في الفترات المستقبلية إ إ ا تم بيانه في التيديالت أدناه

إعادة تك يل معيار سير الفائدة  -المرحلة رقم 2رتيديالت علك المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  9رالمعيار المحاسبي الدهلي
رقم  39هالمعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  7هالمعيار الدهلي رقم  4هالمعيار الدهلي للتقارير المالية رقم 16ا

تقدم التيديالت في إعادة تك يل معيار سير الفائدة  -المرحلة  2رتيديالت علك المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  ،9المعيـار
المحاســبي الــدهلي رقــم  ،39المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  ،7المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة  4هالمعيــار الــدهلي للتقــارير
المالية رقم 16ا هسيلة عملية للتيديالت التي يت لب ا إعادة التك يل ،هتوضي أن محاس ة التحوط يتم إيقاف ا فقط نتيجة إعـادة
تكـ يل ايبــور ،هإدخــاب اإلفصــاحات التــي تســم للمســتمدميل بف ــم طبييــة همــدى الممــاطر الناتجــة عــل إعــادة تكـ يل ايبــور الــذي
تتيرض له المنكـ ة هاي يـة إدارة المنكـ ة لتلـل الممـاطر باإلضـافة إلـك تقـدم المنكـ ة فـي التحـوب مـل ايبـورز إلـك ميـد ت مر عيـة
بديلة ،هايع تدير المنك ة هذا التحوب
يتم ت بيا التيديالت ب ثر ر يي للفترات السنوية التي تبدأ في أه بيد  1يناير  ،2021م السماح بالت بيا الم ر
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المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  :17عقود الت ميل

يحــدد المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  17م ــادا ا عت ـراف بيقــود الت ـ ميل هقياس ـ ا هعرض ـ ا هاإلفصــاح عن ــا هيحــل محــل
المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  4عقــود التـ ميل يلمــص المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  17نمو ً ـا عا ًمـا ،يــتم تيديلــه
ليقود الت ميل م ميزات المكاراة الم اارة ،يوصف ان ج الرسوم المتليرة يتم ت سيط النمـو م اليـام إ ا تـم اسـتيفا ميـايير ميينـة
عل طريا قياس ا لتـزام بالتل يـة المت قيـة باسـتمدام ن ـج تمصـيص األقسـاط يسـتمدم النمـو م اليـام ا فت ارضـات الحاليـة لتقـدير
المبلغ هالتوقيت هعدم الت كد مل التدفقات النقدية المستقبلية هيقيس بك ل صري تحلفة عدم اليقيل ههو ي خذ في ا عت ـار أسـيار
الفائدة في السوق هت ثير خيارات هضمانات حاملي هثائا الت ميل
ف ــي يوني ــو  ، 2020أص ــدر مجل ــس مي ــايير المحاسـ ـ ة الدهلي ــة تي ــديالت عل ــك المعي ــار ال ــدهلي للتق ــارير المالي ــة رق ــم  17لميالج ــة
الممــاهف هتحــديات التنفيــذ التــي تــم تحديــدها بيــد نكــر المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  17تم ــل التيــديالت تــاري الت بيــا
ـمنا التيـديالتا إلــك فتـرات إعـداد التقـارير الســنوية التـي تبـدأ فـي أه بيــد 1
المبـدئي للمعيـار الـدهلي للتقـارير الماليــة رقـم  17رمتض ً
ينــاير  2023هفــي الوقــت نفســه ،أصــدر مجلــس ميــايير المحاس ـ ة الدهليــة تمديـ ًـدا لإلعفــا الممقــت مــل ت بيــا المعيــار الــدهلي
للتقــارير الماليــة رقــم  9رتيــديالت علــك المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم 4ا التــي تمــد تــاري انت ــا الصــالحية الرابــت لإلعفــا
الممقـت مـل ت بيـا المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  9فـي المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  4إلـك فتـرات التقـارير السـنوية
التي تبدأ في أه بيد  1يناير 2023
يجـب ت بيـا المعيــار الـدهلي للتقـارير الماليــة رقـم  17بـ ثر ر يــي مـا لـم ي ــل لـل غيـر عملــي ،هفـي هـذه الحالــة يـتم ت بيـا ن ــج
األثــر الر يــي الميــدب أه ن ــج القيمــة اليادلــة للـ رض مت ل ــات ا نتقــاب ،ي ــون تــاري الت بيــا األهلــي هــو البدايــة إ ا اانــت فتـرة
إعــداد التقــارير الســنوية التــي ت بــا في ــا المنكـ ة المعيــار للمـرة األهلــك ،هي ــون تــاري ا نتقــاب هــو بدايــة الفتـرة التــي تســبا م ااـرة
تاري الت بيا األهلي

تيــديالت علــك المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  10هالمعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم  28بي ـ أه المســاهمة فــي األصــوب بــيل
المسترمر هالكراات الزميلة أه المكاري المكتراة

تتناهب التيديالت علك المعيار الدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  10هالمعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم  28الحـا ت التـي ي ـون في ـا بيـ
أه المســاهمة فــي األصــوب بــيل المســترمر هاــرااته الزميلــة أه المكــاري المكــتراة علــك ه ــه التحديــد ،تــنص التيــديالت علــك أن
األربــاح أه المســائر الناتجــة عــل خســارة الســي رة علــك اــراة تابيــة تحتــوي علــك نكــاط تجــاري فــي مياملــة مـ اــراة زميلــة أه
مكــرها مكــترك يــتم المحاسـ ة عنــه باســتمدام طريقــة حقــوق الملحيــة ،يــتم ا عتـراف ب ــا فــي أربــاح اه خســائر الكــراة األم فقــط فــي
حدهد مصال المسترمريل غير ات الصلة في تلل الكراة الزميلة أه المكرها المكترك هبالمرل ،فـرن األربـاح هالمسـائر الناتجـة
عل إعادة قياس ا سترمارات المحتفظ ب ا في أي اراة تابية سابقة رهالتي أص حت اراة زميلة أه مكرها مكترك يتم المحاسـ ة
عنه باستمدام طريقة حقوق الملحيةا يتم ا عتراف ب ا في أرباح أه خسائر الكراة األم السابقة فقط إلك مدى مصال المسترمريل
غير ات الصلة في الكراة الزميلة أه المكرها المكترك الجديدة
لم يتم بيد تحديد تاري ت بيا التيديالت مل قبل مجلـس اإلدارة؛ همـ لـلُ ،يسـم بـالت بيا الم ـر للتيـديالت تتوقـ المجموعـة
أن ت بيا هذه التيديالت قد ي ون له ت ثير علك البيانـات الماليـة الموحـدة للمجموعـة فـي الفتـرات المسـتقبلية فـي حالـة حـدهث مرـل
هذه الميامالت
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تيديالت علك المعيار المحاسبي الدهلي رقم  :1تصنيع الم لوبات امتداهلة أه غير متداهلة

تــمثر التيــديالت علــك المعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم  1فقــط فــي عــرض الم لوبــات امتداهلــة أه غيــر متداهلــة فــي بيــان المراــز
المالي هليس مبلغ أه توقيت ا عتراف ب ي أصل أه التزام أه دخل أه مصرهفات أه الميلومات التي تم اإلفصاح عن ا حوب تلـل
البنود
توض التيديالت أن تصنيع الم لوبات امتداهلة أه غيـر متداهلـة ييتمـد علـك الحقـوق القائمـة فـي ن ايـة فتـرة التقريـر ،هتحـدد أن
التصنيع يت ثر بالتوقيات حوب ما إ ا اانت المنك ة ستمارس حق ا في ت يل تسوية ا لتزام ،موضحاً أن الحقـوق قائمـة إ ا تـم
ا متراب للمواثيا في ن اية فترة التقرير ،هقدم تيريًفـا لــ كالتسـويةك لتوضـي أن التسـوية تكـير إلـك التحويـل إلـك ال ـرف المقابـل مـل
النقد أه أدهات حقوق الملحية أه المو ودات أه المدمات األخرى
يتم ت بيا التيديالت ب ثر ر يي للفترات السنوية التي تبدأ في أه بيد  1يناير  ،2023م السماح بالت بيا الم ر

تيديالت علك المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  3باإلاارة إلك اإلطار المفاهيمي

ت ــدف التيــديالت إلــك تحــديث المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  3بحيــث يكــير إلــك اإلطــار المفــاهيمي لســنة  2018بــد ً مــل
إطار سنة  1989اما أن ا تضيع إلك المعيار الدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  3مت ل ـات ،بالنسـ ة لاللت ازمـات التـي تقـ فـي ن ـاق
المعيار المحاسبي الدهلي رقم  ،37أن يقوم المستحو بت بيـا المعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم  37لتحديـد مـا إ ا اـان هنـاك التـزام
حالي في تاري ا ستحوا نتيجة ألحداث سابقة بالنس ة للضري ة التي ستحون ضمل ن ـاق تفسـير لجنـة تفسـيرات التقـارير الماليـة
الدهلية رقم  21الضرائب ،يقوم المستحو بت بيا تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدهلية رقـم  21لتحديـد مـا إ ا اـان الحـدث
الملزم الذي ينك عنه التزام بدف الضري ة قد حدث بتاري ا ستحوا
يحا ب ـ ن المســتحو
هأخيـ ًـرا ،تضــيع التيــديالت بياًن ـا ص ـر ً
األعماب

يقــوم بــاإلعتراف بــالمو ودات المحتملــة المســتحو ة مــل عمليــة إنــدمام

تسري التيديالت علك إندما ات األعماب التي ي ون تاري ا ستحوا في ا في أه بيد بداية الفترة السنوية األهلـك التـي تبـدأ فـي أه
بيد  1يناير ُ 2022يسم بالت بيا الم ر إ ا قامت المنك ة اذلل بت بيا مي الم ار المحدثة األخرى رالمنكورة م تحـديث
اإلطار المفاهيميا في نفس الوقت أه قبله

تيديالت علك المعيار المحاسبي الدهلي رقم  16ممتلحات هآ ت هميدات :اليائدات قبل ا ستمدام المقصود

تمن التيديالت أن تمصم مـل تحلفـة أي بنـد مـل بنـود الممتلحـات هاآل ت هالميـدات أي عائـدات مـل بيـ األصـناف المنتجـة أثنـا
ـادر علـك اليمـل بال ريقـة المقصـودة مـل قبـل اإلدارة هبـد ً مـل لـل،
إحضار لل األصل إلك الموق هالحالة الالزمة له لي ـون ق ًا
تيترف المنك ة بيائدات بي هذه البنود ،هتحلفة إنتام تلل البنود ،في الرب أه المسارة تقوم المنكـ ة بقيـاس تحلفـة هـذه البنـود هفًقـا
للمعيار المحاسبي الدهلي رقم  2الممزهن
أيضا مينك كاخت ار ما إ ا اان األصـل ييمـل بكـ ل صـحي ك حاليـاً ،يحـدد المعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم 16
توض التيديالت ً
لل اتقييم ما إ ا اان األدا التقني هالمادي لألصل يم ل استمدامه في إنتام أه توريد السل أه المدمات ،أه ت يرهـا لخخـريل،
أه ألغراض إدارية
إ ا لم يتم عرض ا بك ل منفصل في بيان الـدخل الكـامل ،يجـب أن تفصـ البيانـات الماليـة عـل م ـالغ اليائـدات هالتحلفـة المدر ـة
فــي ال ـرب أه المســارة هالتــي تتيلــا ببنــود منتجــة ليســت مــل ممر ــات األنك ـ ة الياديــة للمنكـ ة ،هأي بنــد ربنــودا فــي بيــان الــدخل
الكامل يكمل هذه اليائدات هالتحلفة
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تيديالت علك المعيار المحاسبي الدهلي رقم  16ممتلحات هآ ت هميدات :اليائدات قبل ا ستمدام المقصود ريت ا

يــتم ت بيــا التيــديالت ب ـ ثر ر يــي ،هلحــل فقــط علــك بنــود الممتلحــات هاآل ت هالميــدات التــي يــتم إحضــارها إلــك الموق ـ هالحالــة
الالزمة ل ا لتحون قادرة علـك اليمـل بال ريقـة التـي تقصـدها اإلدارة فـي أه بيـد بدايـة الفتـرة األهلـك الميرهضـة فـي البيانـات الماليـة
التي ت با في ا المنك ة التيديالت أه ً يجب علك المنك ة ا عتراف باألثر التراكمـي للت بيـا المبـدئي للتيـديالت اتيـديل للرصـيد
ا فتتاحي لألرباح المست قاة رأه أي م ون آخر مل حقوق الملحية ،حسب ا قتضا ا في بداية تلل الفترة األهلك الميرهضة
تسري التيديالت علك فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أه بيد  1يناير  ،2022م السماح بالت بيا الم ر

تيديالت علك المعيار المحاسبي الدهلي رقم  37اليقود المرقلة باإللتزامات  -تحلفة تنفيذ اليقد

تحدد التيديالت أن كتحلفة الوفا ك باليقد تكمل كالتحاليع التي تتيلـا م ااـرة باليقـدك يم ـل أن تحـون التحـاليع التـ ي تتيلـا م ااـرة
باليقد إما تحاليع إضاتية للوفا ب ذا اليقد رعلك سبيل المراب اليمالة هالمـواد الم ااـرةا أه تمصـيص التحـاليع األخـرى المرت ـة
م اا ـرة بتنفيــذ اليقــود رعلــك ســبيل المرــاب تمصــيص مصــاريع اإلســت الك لبنــد مــل الممتلحــات هاآل ت هالميــدات المســتمدمة فــي
تنفيذ اليقدا
يتم ت بيا التيديالت علك اليقود التي لم تستوفي ب ا المنك ة بيد بجمي التزامات ا فـي بدايـة فتـرة التقريـر السـنوي التـي ت بـا في ـا
المنك ـ ة التي ــديالت أه ً ل ــم ي ــتم إع ــادة بي ــان المقارن ــات هب ــد ً م ــل ل ــل ،يج ــب عل ــك المنك ـ ة ا عت ـراف ب ــاألثر التراكم ــي لت بي ــا
مبدئيا اتيديل للرصيد ا فتتاحي لألرباح المست قاة رأه أي م ون آخر مل حقوق الملحية ،حسب ا قتضـا ا ،فـي تـاري
التيديالت
ً
الت بيا األهلي
تسري التيديالت علك فترات التقارير السنوية التي تبدأ في أه بيد  1يناير  ،2022م السماح بالت بيا الم ر

دهرة التحسينات السنوية علك الميايير الدهلية للتقارير المالية 2020-2018

تتضمل التحسينات السنوية تيديالت علك أربية ميايير

المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  1ت بيا الميايير الدهلية للتقارير المالية للمرة األهلك

إضاتيا للكراة التابية التي ت با هذا المعيار للمرة األهلك بيد ت بيا الكراة األم تيما يتيلا بمحاس ة فـرهق
يقدم التيديل إعفا ً ا
ً
التحويــل المتراكمــة نتيجــة ل ــذا التيــديل ،يم ــل للكــراة التابيــة التــي تســتمدم اإلعفــا فــي المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم :1
ضـا اختيـار قيـاس فـرهق التحويـل المتراكمـة لجميـ اليمليـات األ نبيـة بالقيمـة المدر ـة التـي سـيتم إد ار ـا
الفقرة د  16رأا حاليـاً أي ً
في البيانات المالية الموحدة للكراة األم ،بنا ً علك تاري انتقاب الكراة األم إلك الميايير الدهلية للتقارير الماليـة إ ا لـم يـتم إ ـ ار
تي ــديالت عل ــك إ ـ ار ات التوحي ــد هت ـ ثيرات ان ــدمام األعم ــاب الت ــي اس ــتحو ت في ــا الك ــراة األم عل ــك الك ــراة التابي ــة إن المي ــار
المماثل متاح لكراة زميلة أه مكرها مكترك يستمدم اإلعفا في المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  :1الفقرة د  16رأا

المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  9األدهات المالية

يوض التيديل أنه عند ت بيا اخت ار كنس ة ٪10ك لتقييم ما إ ا اان سيتم إللا ا عتـراف بـالتزام مـالي ،تقـوم المنكـ ة بـردرام فقـط
الرسوم المدفوعة أه المسـتلمة بـيل المنكـ ة رالمقتـرضا هالمقـرض ،بمـا فـي لـل الرسـوم المدفوعـة أه المسـتلمة مـل قبـل المنكـ ة أه
المقرض نيابة عل ال رف اآلخر
يتم ت بيا التيديل ب ثر مستقبلي علك التيديالت هالت اد ت التي تحدث في أه بيد التاري الذي ت با تيه المنك ة التيديل للمرة
األهلك
يسري التيديل للفترات السنوية التي تبدأ في أه بيد  1يناير  ،2022م السماح بالت بيا الم ر

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

22

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (يتبع)

 2/2المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد ولم يتم اعتمادها بشكل
مبكر (يتبع)

المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

نظر ألن التيديل علك المعيار الدهلي للتقارير المالية رقـم 16
ًا
يزيل التيديل التوضي المتيلا باسترداد التحسينات علك الم ور
يتيلا فقط بمراب توضيحي ،فال يو د تاري فيلي مذاور

المعيار المحاسبي الدهلي رقم  41الزراعة

يزيل التيديل مت ل ات المعيار المحاسبي الدهلي رقم  41للمنكآت ست ياد التدفقات النقديـة الضـريبية عنـد قيـاس القيمـة اليادلـة
ييمل هذا علك موا مة قياس القيمـة اليادلـة فـي المعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم  41مـ مت ل ـات المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة
رقم  13قياس القيمة اليادلة ستمدام التدفقات النقدية المتسـقة داخلًيـا هميـد ت المصـم هتم ـيل المي ّـديل مـل تحديـد مـا إ ا اـانوا
سيســتمدمون التــدفقات النقديــة قبــل الض ـري ة أه مــا بيــد الض ـري ة هميــد ت المصــم لميظــم قياسـ ات القيمـ ة اليادلــة المناس ـ ة يــتم
مبدئيا
ت بيا التيديل ب ثر مستقبلي ،أي لقياس القيمة اليادلة في أه بيد التاري الذي تقوم تيه المنك ة بت بيا التيديل
ً
يسري التيديل للفترات السنوية التي تبدأ في أه بيد  1يناير  ،2022م السماح بالت بيا الم ر
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بيان االلتزام وأساس التحضير

تم إعداد البيانات المالية الموحدة هفقاً للميـايير الدهليـة للتقـارير الماليـة همت ل ـات أح ـام القـانون اإلتحـادي لدهلـة اإلمـارات اليربيـة
المتحدة رقـم ر2ا لسـنة  2015صـدر المرسـوم بقـانون اتحـادي رقـم  26لسـنة  2020بتيـديل بيـض أح ـام القـانون ا تحـادي رقـم
ر2ا لسنة  2015بك ن الكراات التجارية في  27سبتمبر  2020هدخلت التيديالت حيز التنفيذ في  2يناير  2021إن الكراة
في طور م ار ية األح ام الجديدة هت بيا مت ل ات ا في موعد أقصاه سنة هاحدة مل تاري دخوب التيديالت حيز التنفيذ
ت ــم إع ــداد ه ــذه البيان ــات المالي ــة الموح ــدة عل ــك أس ــاس التحلف ــة التاريمي ــة باس ــترنا إع ــادة تقي ــيم اإلس ــترمارات اليقاري ــة هإع ــادة تقي ــيم
المو ــودات الماليــة بالقيمــة اليادلــة مــل خــالب الــدخل الكــامل اآلخــر هقيــاس األدهات الماليــة المكــتقة هقيــاس الــدفيات علــك أســاس
األس م بالقيم اليادلة في ن اية ال فترة تقرير ،اما هو موض في السياسـات المحاسـبية الـواردة أدنـاه إن التحلفـة التاريميـة بصـفة
عامة تمرل القيمة اليادلة للرمل المقدم مقابل ت ادب السل هالمدمات

إن القيمــة اليادلــة هــي القيمــة التــي ســيتم اســتالم ا لبي ـ أحــد المو ــودات ،أه دفي ــا لتحويــل أي مــل الم لوبــات ضــمل ميــامالت
منتظمة بيل المتيامليل بالسـوق في تـاري القياس ،بلض النظر عل ما إ ا اان السير يم ل تحقيقـه ب ريقـة م ااـرة أه يـ تم تقـديره
باســتمدام تقنيــة تقيــيم أخــرى هعنــد تقــدير القيمــة اليادلــة ألي مــل المو ــودات أه الم لوبــات ،ت خــذ المجموعــة بيــيل ا عت ــار تلــل
اليوامــل عنــد تســيير المو ــودات أه الم لوبــات ا ا أخــذ المتيــامليل فــي الســوق تلــل اليوامــل بالحسـ ان عنــد تســيير المو ــودات أه
الم لوبات في تاري القياس يتم تحديـد القيمـة اليادلـة ألغـراض القيـاس ه  /أه اإلفصـاح فـي هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة علـك
ه ــذا األس ــاس ،باس ــترنا مي ــامالت ال ــدف عل ــك أس ــاس األسـ ـ م الت ــي تقـ ـ ض ــمل ن ــاق المعي ــار ال ــدهلي للتق ــارير المالي ــة رق ــم ،2
هميـامالت التـ ير التــي تقـ ضـمل ن ــاق المعيـار الــدهلي للتقـارير الماليـة رقــم  ،16هالقياسـات التــي ل ـا بيـض أه ــه التكـابه مـ
القيمة اليادلة هلحن ا ليسـت قيمـة عادلـة ،مرـل صـافي القيمـة المم ـل تحقيق ـا فـي المعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم  2أه القيمـة فـي
اإلستمدام في المعيار المحاس ة الدهلي رقم 36
باإلضــافة إلــك لــل ،ألغـراض إعــداد التقــارير الماليــة ،يــتم تصــنيع قياســات القيمــة اليادلــة فــي المســتوى  2 ،1أه  3اســتناداً إلــك
در ــة مــا إ ا اانــت هــذه المــدخالت إلــك قياســات القيمــة اليادلــة يم ــل مالحظت ــا ،هأهميــة المــدخالت لقيــاس القيمــة اليادلــة بصــورة
ااملة ،التي تم توضيح ا اما يلي:
• المستوى  -1مدخالت ألسيار مدر ة رغير ميدلةا في أسواق نك ة لمو ـودات أه م لوبـات متماثلـة التـي يم ـل للمنكـ ة
تت ي ا بتاري القياس؛
• المستوى  -2مدخالت مل غير األسيار المدر ة المتضمنة ضـمل المسـتوى  1هالتـي يم ـل مالحظت ـا فـي المو ـودات أه
الم لوبات ،اما م اارة رأي ،األسيارا أه بك ل غير م اار رأي ،مكتقة مل األسيارا؛ ه
• المستوى  -3مدخالت غير مالحظة للمو ودات أه الم لوبات المكتقة مل تقنيات التقييم
لقد تم عرض البيانات المالية الموحـدة بـدرهم اإلمـارات رالـدرهما برعت ـاره اليملـة المسـتمدمة هعملـة اليـرض للمجموعـة هيـتم تقريـب
مي القيم إلك أقرب ألف رألف درهما إ إ ا أاير إلك غير لل
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مبدأ اإلستمرارية

3/3

أساس التوحيد

لدى أعضا مجلس اإلدارة ،عند إعتماد البيانات المالية الموحدة ،توقيات ميقولة بـ ن المجموعـة لـدي ا مـوارد ااتيـة لالسـتمرار فـي
أعمال ــا التكــليلية فــي المســتقبل المنظــور هبالتــالي ،اســتمرها فــي اعتمــاد مبــدأ ا ســتم اررية المحاســبي فــي إعــداد البيانــات الماليــة
الموحدة

تكــتمل البيانــات الماليــة الموحــدة علــك البيانــات الماليــة للكــراة هالمنكــآت الماضــية لســي رة الكــراة هاــراات ا التابيــة حتــك 31
ديسمبر تتحقا السي رة عندما ي ون لدى الكراة:
•
•
•

السل ة علك الج ة المسترمر في ا؛
الحقوق
في ا؛ ه
التيرض لليوائد المتليرة الناتجة مل الكراكة م الج ة المسترمر ب ا أه
القدرة علك استمدام سل ت ا علك الج ة المسترمر ب ا للت ثير علك عوائدها

تقوم الكراة برعادة تقييم تيما إ ا اان لدي ا سي رة علـك الج ـة المسـترمر ب ـا أم
تليرات في هاحد أه أكرر مل عناصر السي رة الرالث المدر ة أعاله

فـي حـاب أاـارت الوقـائ هالظـرهف إلـك ه ـود

عندما ي ون لدى الكراة أقل مل غالبية حقوق التصويت في الج ة المسترمر ب ا ،فرن ا تمتلل السي رة علك الج ـة المسـترمر ب ـا
عنــدما تحــون حقــوق التصــويت ااتيــة لمنح ــا القــدرة اليمليــة لتو يــه األنكـ ة ات الصــلة للج ــة المســترمر ب ــا بكـ ل منفــرد ت خــذ
الكــراة فــي ا عت ــار ميـ الوقـ ائ هالظــرهف ات الصــلة لتقيــيم تيمــا إ ا اانــت حقــوق تصــويت الكــراة فــي الج ــة المســترمر ب ــا
كاتية أم لمنح ا السي رة ،بما في لل:
•
•
•
•

حجم امتالك الكراة لحقوق التصويت بالنظر إلك حجم هتوزي أس م أصحاب األصوات اآلخريل؛
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلح ا الكراة ،أه أي مل مالحي األصوات اآلخريل أه أطراف أخرى؛
الحقوق الناائة مل الترتي ات التياقدية األخرى؛ ه
أية حقـائا هظـرهف إضـاتية تكـير إلـك أن الكـراة تمتلـل ،أه تمتلـل ،القـدرة الحاليـة لتو يـه األنكـ ة ات الصـلة فـي
الوقت الذي ي لب تيه إصدار ق اررات ،باإلضافة إلك أنماط التصويت في ا تماعات المساهميل السابقة

يبــدأ توحيــد الكــراة التابيــة عنــدما ي ــون للكــراة الســي رة علــك الكــراة التابيــة هينت ــي عنــدما تفقــد الكــراة الســي رة علــك الكــراة
التابية هعلك ه ه التحديد ،يتم إدرام ايرادات همصاريع الكراة التابية المسـتحو ة أه المسـت يدة خـالب السـنة فـي بيـان الـرب أه
المسـارة هالــدخل الكــامل اآلخــر الموحـد مــل التــاري الــذي تحصــل تيـه الكــراة علــك الســي رة هحتــك التـاري الــذي تفقــد تيــه الكــراة
السي رة علك الكراة التابية
إن الرب أه المسارة هال بند مل الدخل الكامل اآلخر تحون
عائدة إلك مالحي الكراة هحقوق الملحية غير المسـي رة إن مجمـوا
ً
الدخل الكامل للكراات التابية ي ون عائداً إلك مالحي الكراة هإلـك حقـوق الملحيـة غيـر المسـي رة حتـك هإن نـتج عـل لـل رصـيد
عجز في حقـوق الملحيـة غيـر المسـي رة عنـدما ي ـون لـل ضـرهرياً ،يـتم إ ـ ار التيـديالت علـك البيانـات الماليـة للكـراات التابيـة
لتتوافــا م ـ السياســات المحاســبية للمجموعــة يــتم حــذف مي ـ المو ــودات هالم لوبــات ،حقــوق الملحيــة ،ا ي ـرادات ،المصــاريع
هالتدفقات النقدية المتيلقة بالميامالت ما بيل أعضا المجموعة بالحامل عند توحيدها
يتم تحديد حقوق الملحية غير المسي رة في الكراات التابية بك ل منفصل عل حقوق المجموعة في هذه الكـراات قـد يـتم قيـاس
حقوق الملحية غير المسـي رة التـي تمرـل حقـوق ملحيـة حاليـة هتمـوب حاملي ـا للحصـوب علـك حصـة تناسـبية فـي صـافي مو ـودات
المنك ة في حالة التص ية مبدئياً بالقيمة اليادلة أه بالحصة التناسـبية لحقـوق الملحيـة غيـر المسـي رة للم ـالغ الميتـرف ب ـا لصـافي
المو ودات القابلة للتحديـد فـي الكـراة المسـتحو علي ـا يـتم اختيـار أسـاس القيـاس علـك أسـاس اـل مياملـة علـك حـدة يـتم قيـاس
حقــوق الملحيــة غيــر المســي رة األخــرى مبــدئياً بالقيمــة اليادلــة حق ـاً لتــاري اإلســتحوا  ،إن القيمــة المدر ــة لحقــوق الملحيــة غيــر
المســي رة هــي قيمــة هــذه الحصــص عنــد اإلعتـراف المبــدئي باإلضــافة إلــك حصــص حقــوق الملحيــة غيــر المســي رة فــي التليي ـرات
الالحقة في حقوق الملحية
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يــتم إحتســاب التليـرات فــي ملحيــة المجموعــة فــي اــراات تابيــة هالتــي تــمدي إلــك خســارة الســي رة اميــامالت حقــوق ملحيــة يــتم
تيـديل القـيم المدر ــة لملحيـة المجموعــة هحقـوق الملحيــة غيـر المسـي رة لــتي س التليـرات فــي ملحيت ـا فــي الكـراات التابيــة إن أي
فرق بيل قيمة تيديل حقوق الملحية غير المسي رة هالقيمة اليادلة للبدب المدفوا أه المقبوض يتم إد ار ه م اارة في حقـوق الملحيـة
هي ون عائداً إلك مالحي الكراة

عندما تفقد المجموعة السي رة علك و
أي مل الكراات التابية ،يتم اإلعتـراف بـالرب اه المسـارة عنـد ا سـت ياد علـك أنـه الفـرق بـيل
ر1ا مجموا القيمة اليادلة للبدب المقبوض هالقيمة اليادلة ألي ملحية محتفظ ب ا؛ ه ر2ا القيمة المدر ـة السـابقة للمو ـودات ربمـا
فــي لــل الكـ رةا ،هم لوبــات الكــراة التابيــة ه و
أي مــل حقــوق الملحيــة غيــر المســي رة عنــدما يــتم إدرام مو ــودات الكــراة التابيــة
بالم ـالغ الميـاد تقييم ـا أه بالقيمـة اليادلـة ها عتـراف بـالرب أه المسـارة المتراكمـة ات الصـلة فـي الـدخل الكـامل اآلخـر هتراكم ـا
في حقوق الملحية ،فرن الم الغ الميترف ب ا سابقاً في الدخل الكامل اآلخر هالمتراكمة في حقوق الملحيـة يـتم إحتسـاب ا امـا لـو أن
المجموعــة قامــت م ااـرة باســت ياد المو ــودات ات الصــلة ربمينــك ،إعــادة تصــنيف ا إلــك الـرب أه المســارة أه تحويل ــا م ااـرة إلــك
األربــاح المســت قاة امــا هــو م لــوب /تســم بــه الميــايير الدهليــة للتقــارير الماليــة الم قــةا يــتم اعت ــار القيمــة اليادلــة ألي اســترمار
محــتفظ بــه فــي الكــرا ة التابيــة الســابقة فــي التــاري الــذي تــم فقــدان الســي رة تيــه االقيمــة اليادلــة عنــد ا عت ـراف األهلــي للمحاس ـ ة
الالحقــة هفق ـاً للمعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم  ،9عنــدما ين بــا ،أه التحلفــة عنــد ا عت ـراف األهلــي باســترمار فــي اــراة زميلــة أه
مكرها مكترك
إن تفاصيل الكراات التابية للكراة موضحة أدناه:
اسم الشركة التابعة
شركات تابعة عاملة

نسبة الملكية
2019
2020

بلد التأسيس

النشاط األساسي

الدار للتيليم  -اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

ا سترمار في ،هإدارة المنكآت التي تقدم
المدمات التيليمية

أكاديميات الدار م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

ا سترمار في ،هإدارة المنكآت التي تقدم
المدمات التيليمية

الدار للفنادق هالضيافة م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

ا سترمار في هإدارة اراات تقدم خدمات
فندقية هخدمات ضيافة

مراسي الدار م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

إدارة هتكليل المرافئ هالنوادي الرياضية
هاآل ت ال حرية

برهتيس ريل استيت مانيجمنت  -اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

ت ير هإدارة اليقارات

برهتيس ريل استيت برهارز م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

الوساطة اليقارية

ياس لينحس م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

امتالك هإدارة مالعب هأندية اللولف

اراة المحور ال ندسية للمقاه ت اليامة م م

%65,2

٪65,2

اإلمارات اليربية المتحدة

األعماب ال ندسية هاإلنكا ات اليامة

اراة الدار لليقارات ا سترمارية م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

استرمار هإدارة مو ودات اليقارات هالمدمات
ات الصلة هتكليل الفنادق

اراة الدار لالسترمار القابضة المقيدة المحدهدة

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

اراة خاصة األغراض إلدارة أصوب خاصة

خدمة – اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

إدارة هت ير اليقارات

تي دي إي سي للتيليم – اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

األنك ة التيليمية

قرية السيديات الس نية م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

قرية س نية

الدار ص وك ليمتد ررقم 1ا

%100

٪100

زر اايمان

اراة تمويل

الدار ص وك ليمتد ررقم 2ا

%100

٪100

زر اايمان

اراة تمويل
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إن تفاصيل الكراات التابية للكراة موضحة أدناه:

اسم الشركة التابعة
شركات تابعة عاملة (بتلع)

نسبة الملكية
2019
2020

بلد التأسيس

النشاط األساسي

كالهد سبيسز  -اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

خدمات هإدارة هت ير اليقارات

الدار يع ستايل – اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

خدمات الضيافة

ايسترن مانجرهفس مارينا  -اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

إدارة هتكليل المراسي

مرسك ال يل  -اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

إدارة هتكليل المراسي

شركات تابعة تم تأسيسها أو اإلستحواذ عليها خالل السنة
الدار ص وك ليمتد ررقم 3ا

%100

ين با

زر اايمان

اراة تمويل

ادفانسد لمدمات اليقارات -اراة الكمص الواحد م م

%100

ين با

اإلمارات اليربية المتحدة

خدمات اليقارات

الدار لإلسترمارات ليمتد

%100

ين با

اإلمارات اليربية المتحدة

اراة قابضة

باسي يل اهنرز اسوسييكل مانيجمنت سيرتيسيز م م

%100

ين با

اإلمارات اليربية المتحدة

إدارة اليقارات

شركات تابعة غير عاملة
السي إلدارة اليقارات م م

%91,4

٪91,4

اإلمارات اليربية المتحدة

إدارة هت ير اليقارات؛ استرمار المكاري
اليقارية

سي سديرة لليقارات م م

%91,4

٪91,4

اإلمارات اليربية المتحدة

ت ير هإدارة اليقارات؛ استرمار المكاري
اليقارية

السيديات رهف  -اراة الكمص الواحد م م

%100

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

عقارات

شركات تابعة تم إستبعادها خالل السنة
السيديات للتبريد م م

-

٪85

اإلمارات اليربية المتحدة

عمليات مح ة التبريد

السيديات لتبريد المناطا م م

-

٪100

اإلمارات اليربية المتحدة

عمليات مح ة التبريد

 4/3إندماج األعمال

يتم احتساب ا ستحوا علك األعماب باستمدام طريقة ا سـتحوا يـتم قيـاس تحلفـة ا سـتحوا فـي إنـدمام األعمـاب ار مـالي البـدب
المح ــوب ،هال ــذي ي ــتم قياس ــه بالقيم ــة اليادل ــة بت ــاري اإلس ــتحوا لألص ــوب المحول ــة م ــل قب ــل المجموع ــة ،الم لوب ــات الت ــي تحب ــدت ا
المجموعة إلك المالحيل السابقيل للج ة المستحو علي ا هحصص الملحية الصادرة مل قبـل المجموعـة مقابـل السـي رة علـك الج ـة
المستحو علي ا بالنس ة لحل إنـدمام أعمـاب ،تمتـار المجموعـة مـا إ ا اـان ين لـي قيـاس حقـوق الملحيـة غيـر المسـي رة فـي الج ـة
المستحو علي ا إما بالقيمة اليادلة أه بحصة تناسـبية مـل صـافي مو ـودات الج ـة المسـتحو علي ـا القابلـة للتحديـد يـتم احتسـاب
التحاليع المتيلقة با ستحوا عند تحبدها هيتم إد ار ا في الرب أه المسارة
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تقــوم المجموعــة بتحديــد أن ــا قــد اســتحو ت علــك أعمــاب عنــدما تتضــمل مجموعــة األنك ـ ة هالمو ــودات التــي تــم اإلســتحوا علي ــا
علي ا مدخالً هعملية وهرية تسـاهم م ًيـا بكـ ل هـام فـي القـدرة علـك إنكـا الممر ـات يـتم إعت ـار اليمليـة المسـتحو ة وهريـة إ ا
كانت ضـرهرية للقـدرة علـك ا سـتمرار فـي إنتـام الممر ـات ،هتكـمل المـدخالت المسـتحو ة قـوة عاملـة منظمـة تتمتـ بالم ـارات أه
ـادر
الميرفة أه المبرة الالزمة ألدا تلل اليملية أه تساهم بك ل ابير في القدرة علـك مواصـلة إنتـام الممر ـات هييتبـر فري ًـدا أه ن ًا
أه يم ل استبداله دهن تحلفة ابيرة أه د أه ت خير في القدرة علك ا ستمرار في إنتام الممر ات
بتــاري ا ســتحوا  ،يــتم ا عت ـراف بــالمو ودات المســتحو ة القابلــة للتحديــد هالم لوبــات المقبولــة بقيم ــا اليادلــة بتــاري ا ســتحوا ،
باسترنا ما يلي:
• يتم ا عتراف بمو ودات أه م لوبات الضـري ة المم لـة هالمو ـودات أه الم لوبـات المتيلقـة بترتي ـات م ازيـا المـوظفيل هقياسـ ا
هفقاً للمعيار المحاسبي الدهلي رقم  12هالمعيار المحاسبي الدهلي رقم  19علك التوالي؛
• يــتم قيــاس الم لوبــات أه أدهات حقــوق الملحيــة اليائــدة إلــك ترتي ــات الــدفيات علــك أســاس األس ـ م للج ــة المســتحو علي ــا أه
ترتي ات الدفيات علك أساس األس م للمجموعة المبرمة ستبداب ترتي ات الدفيات علك أساس األسـ م للج ـة المسـتحو علي ـا
هفقاً للمعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  2بتاري ا ستحوا ؛ ه
• إن المو ـودات رأه مجموعــات اإلســت يادا المصـنفة امحــتفظ ب ــا للبيـ هفقـاً للمعيــار الــدهلي للتقــارير الماليـة رقــم  5يــتم قياسـ ا
هفقاً لذلل المعيار
عنــدما تقــوم المجموعــة با ســتحوا علــك أعمــاب ،تقــوم بتقيــيم المو ــودات الماليــة هالم لوبـ ات المقبولــة للــرض التصــنيع هالتييــيل
المناسب ههفقاً للكرهط المتياقد علي ا هالظرهف ا قتصادية هالظرهف المتيلقة ب ـا امـا فـي تـاري ا سـتحوا يتضـمل هـذا فصـل
المكتقات الضمنية في اليقود المضيفة مل قبل الج ة المستحو علي ا
عندما يتضمل البدب المحوب مل قبل المجموعة ضمل اندمام األعماب ترتيب بدب طارا ،يتم قياس البـدب ال ـارا بقيمتـه اليادلـة
بتـاري ا سـتحوا هإد ار ـه اجـز مـل البـدب المحـوب ضـمل انــدمام األعمـاب يـتم تيـديل التليـرات فـي القيمـة اليادلـة للبـدب ال ــارا
الممهل اتيديالت لفتـرة القيـاس بـ ثر ر يـي ،مـ التيـديالت المماثلـة مقابـل الكـ رة إن تيـديالت فتـرة القيـاس هـي التيـديالت التـي
تنك ـ مــل الميلومــات ا ضــاتية التــي تــم الحصــوب علي ــا خــالب كفت ـرة القيــاسك رالتــي يم ــل أن تتجــاهز ســنة هاحــدة مــل تــاري
ا ستحوا ا حوب الوقائ هالظرهف التي توفرت بتاري ا ستحوا
تيتمد المحاس ة الالحقة للتليرات في القيمة اليادلة للبدب ال ارا غير الممهـل اتيـديالت لفتـرة القيـاس علـك اي يـة تصـنيع البـدب
ال ارا
يتم إعـادة قيـاس البـدب ال ـارا المصـنف احقـوق ملحيـة بتـواري التقـارير الالحقـة هيـتم احتسـاب تسـويته الالحقـة ضـمل
حقوق الملحية يتم إعادة قيـاس البـدب ال ـارا اآلخـر بالقيمـة اليادلـة بتـواري التقـارير الالحقـة ،مـ اإلعتـراف بـالتليرات فـي القيمـة
اليادلة في الرب اه المسارة
عند انجاز اندمام األعماب علك مراحل ،يتم إعادة قياس حصة حقوق الملحية المحتفظ ب ا سابقاً مل قبل المجموعة ربما في لـل
اليمليــات المكــتراةا فــي الج ــة المســتحو علي ــا إلــك القيمــة اليادلــة بتــاري ا ســتحوا ربمينــك ،عنــدما تحصــل المجموعــة علــك
الســي رةا هيــتم ا عت ـراف بــالرب أه المســارة الناتجــة ،إن ه ــدت ،فــي ال ـرب اه المســارة يــتم إعــادة تصــنيع الم ــالغ الناتجــة مــل
الحصـص فــي الج ـة المســتحو علي ــا قبـل تــاري ا ســتحوا التـي تــم ا عتـراف ب ــا ســابقاً فـي الــدخل الكــامل اآلخـر إلــك الـرب اه
المسارة حيث تحون هذه المياملة مالئمة تيما لو تم است ياد هذه الحصة
إ ا لم تحتمل المحاس ة األهلية ندمام األعماب في ن اية فتـرة التقريـر عنـد حـدهث ا نـدمام ،تقـوم المجموعـة بـردرام م ـالغ مبدئيـة
للبنــود التــي لــم تحتمــل محاســبت ا يــتم تيــديل تلــل الم ــالغ المبدئيــة خــالب فت ـرة القيــاس ،أه يــتم ا عت ـراف بمو ــودات أه م لوبــات
اضــاتية ،لــتي س الميلومــات الجديــدة التــي تــم الحصــوب علي ــا حــوب الوقــائ هالظــرهف القائمــة بتــاري ا ســتحوا  ،التــي لــو اانــت
ميرهفة ،ألثرت علك الم الغ الميترف ب ا في لل التاري
تنت ي فترة القياس بمجرد أن تستلم المجموعة الميلومات الالزمة عل الحقائا هالظرهف التي اانت قائمة فـي تـاري ا سـتحوا أه
عندما تيلم أن الميلومات يم ل الحصوب علي ا هم لل ،يم ل أن تتجاهز فترة القياس سنة هاحدة مل تاري ا ستحوا

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

28

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

 5/3الشهرة

يتم قياس الك رة باعت ارها الفائض إل مالي البدب المحوب ،قيمة حقوق الملحية غير المسي رة فـي الج ـة المسـتحو علي ـا هالقيمـة
اليادلــة لحصــة حقــوق الملحيــة المحــتفظ ب ــا ســابقاً مــل قبــل المكــتري فــي الج ــة المســتحو علي ــا رإن ه ــدتا علــك صــافي م ــالغ
المو ــودات المس ــتحو ة القابل ــة ل لتحدي ــد هالم لوب ــات المقبول ــة ف ــي حال ــة أن ــه ،بي ــد إع ــادة التقي ــيم ،ا ــان ص ــافي م ــالغ المو ــودات
المس ــتحو ة القابل ــة للتحدي ــد هالم لوب ــات المقبول ــة بت ــاري ا س ــتحوا يتج ــاهز إ م ــالي الب ــدب المح ــوب ،هقيم ــة حق ــوق الملحي ــة غي ــر
المسي رة في الج ة المستحو علي ا هالقيمة اليادلة لحصة المستحو المحتفظ ب ا سابقاً في الج ة المسـتحو علي ـا رإن ه ـدتا،
يتم ا عتراف بالفائض ام سب علك صفقة الك ار م اارًة في الرب أه المسارة

ـنويا للـرض اخت ـار انمفـاض القيمـة ،يـتم تمصـيص
يتم إطفا الك رة هلحل يتم م ار يت ا لتحديد انمفاض القيمة علك األقل س ً
الك رة علك ال هحدة مل الوحدات المنتجـة للنقـد التابيـة للمجموعـة رأه مجموعـات الوحـدات المنتجـة للنقـدا هالتـي مـل المتوقـ أن
ـنويا ،أه بكـ ل
تستفيد مل الدمج يتم اخت ار الوحدات المنتجـة للنقـد التـي تـم تمصـيص الكـ رة ل ـا للتحقـا مـل انمفـاض القيمـة س ً
أكرر تقارباً عندما ي ون هناك ممار علك أن الوحدة قد إنمفضت قيمت ا
إ ا اانــت القيمــة القابلــة لالســترداد للوحــدة المنتجــة للنقــد أقــل مــل القيمــة المدر ــة للوحــدة ،يــتم تحميــل خســارة انمفــاض القيمــة أه ً
لتم يض القيمة المدر ة للك رة الموزعة علك الوحدة ثم علك المو ودات األخرى للوحدة تناسـبياً علـك أسـاس القيمـة المدر ـة لحـل
يتم ع س خسائر انمفاض القيمة الميترف ب ا للك رة في فترة حقة عند است ياد الوحدة المنتجة للنقد ،يتم
أصل في الوحدة
إدرام المبلغ اليائد للك رة في تحديد الرب أه المسارة الناتجة مل اإلست ياد
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الكراة الزميلة هي المنك ة التي تمارس المجموعة ت ثي اًر هاماً علي ا إن الت ثير ال ام هو القدرة علك المكاراة في ق اررات السياسة
المالية هالتكليلية في الكراة المسترمر في ا هلحل ليس السي رة أه السي رة المكتراة علك تلل السياسات

المكــرها المكــترك هــو ترتيــب مكــترك حيــث ي ــون للج ــات التــي لــدي ا ســي رة مكــتراة علــك الترتيــب حقوقـاً فــي صــافي مو ــودات
الترتيب المكترك إن السي رة المكتراة هي المكاراة المتفـا علي ـا تياقـدياً للسـي رة علـك الترتيـب التـي تظ ـر فقـط عنـدما تسـتلزم
الق اررات حوب األنك ة ات اليالقة موافقة إ ماعية مل الج ات التي تتكـارك السـي رة إن البـد ت التـي يـتم هضـي ا عنـد تحديـد
النفو الجوهري أه السي رة المكتراة مماثلة لتلل الالزمة لتحديد السي رة علك الكراات التابية
إن نتــائج همو ــودات هم لوبــات الكــراات الزميلــة أه المكــاري المكــتراة يــتم إد ار ــا فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة باســتمدام
طريقــة حقــوق الملحيــة المحاســبية باســترنا عنــدما يــتم تصــنيع ا ســترمار امحــتفظ بــه للبي ـ  ،هفــي هــذه الحالــة ،يــتم احتســابه هفق ـاً
للمعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  5المو ودات غير المتداهلة المحتفظ ب ا للبي هاليمليات غير المستمرة بمو ب طريقة حقوق
الملحيــة ،يــتم اإلعت ـراف با ســترمار فــي اــراة زميلــة أه مكــرها مكــترك بالتحلفــة يــتم تيــديل القيمــة المدر ــة لالســترمار لإلعت ـراف
بــالتليرات فــي حصــة المجموعــة مــل صــافي مو ــودات المكــرها المكــترك منــذ تــاري ا ســتحوا يــتم اإلعت ـراف بالك ـ رة المتيلقــة
بالكراة الزميلة أه المكرها المكترك بالقيمة المدر ة لالسترمار ه يتم اخت ارها لتحديد انمفاض القيمة بك ل فردي
يي س الرب اه المسارة حصة المجموعة مل نتائج عمليات الكراة الزميلة أه المكرها المكترك يتم عرض أي تليير في الدخل
الكامل اآلخر للج ـات المسـترمر ب ـا اجـز مـل الـدخل الكـامل اآلخـر للمجموعـة باإلضـافة إلـك لـل ،عنـدما يـتم إدرام أي تليـر
م اارًة في حقوق ملحية الكراة الزميلة أه المكرها المكترك ،تقوم المجموعة باإلعتراف بحصـت ا أليـة تليـرات ،عنـدما ي ـون لـل
مناسـ اً ،فـي بيـان التليـرات فـي حقـوق الملحيـة الموحـد يـتم اسـت ياد الم اسـب هالمسـائر غيـر المحققـة الناتجـة عـل الميـامالت بـيل
المجموعة هالكراة المسترمر ب ا إلك مدى حصة المجموعة في الكراة المسترمر ب ا
يــتم إدرام إ مــالي حصــة المجموعــة فــي ربـ أه خســارة الكــراة الزميلــة أه المكــرها المكــترك فــي الـرب اه المســارة خــارم األربــاح
التكليلية هتمرل الرب أه المسارة هحقوق الملحية غير المسي رة في الكراات التابية للكراة الزميلة أه المكرها المكترك
عندما تزيد حصة المجموعة في خسائر اراة زميلة أه مكرها مكترك عل حصة المجموعة في تلل الكـراة الزميلـة أه المكـرها
المكترك رالتي تتضمل حقوقاً طويلة األ ل هتك ل بالجوهر ز اً مـل صـافي اسـترمار المجموعـة فـي الكـراة الزميلـة أه المكـرها
المكــتركا ،يــتم ا عت ـراف ب ــا إلــك الحــد الــذي ي ــون تيــه للمجموعــة الت ازمــات قانونيــة أه اســتد لية أه أ ــرت دفيــات بالنيابــة عــل
الكراة الزميلة أه المكرها المكترك
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يــتم إعــداد البيانــات الماليــة للكــراة الزميلــة أه المكــرها المكــترك لــنفس فت ـرة التقــارير الماليــة للمجموعــة هالتــي ل ــا نفــس السياســات
المحاسبية هعند الضرهرة ،يتم إ ار التيديالت ب دف يل السياسات المحاسبية متوافقة م تلل الماصة بالمجموعة

يتم ت بيا مت ل ات المعيار المحاسبي الدهلي رقـم  36لتحديـد مـا إ ا اـان مـل الضـرهري ا عتـراف بـ ي خسـارة نمفـاض القيمـة
تيما يتيلا باسترمار المجموعة في اراة زميلة أه مكرها مكترك عندما ي ـون لـل ضـرهرياً ،يـتم اخت ـار إ مـالي المبلـغ المـدرم
لالســترمار ربمــا فــي لــل الك ـ رةا تيمــا يتيلــا بانمفــاض القيمــة هفق ـاً للمعيــار المحاســبي الــدهلي رقــم  36ا صــل فــردي ه لــل مــل
خالب مقارنة المبلغ المم ل تحصيله له رقيمة ا سـتمدام هالقيمـة اليادلـة ناقصـاً تحـاليع البيـ أي مـا أعلـكا مـ المبلـغ المـدرم لـه
إن أية خسارة ميترف ب ا نمفاض القيمة يتم تمصيص ا ألي أصل ،بما في لل الك رة التي تكـ ل ـز اً مـل المبلـغ المـدرم
لالسترمار يتم ا عتراف ب ي ع س لمسارة انمفاض القيمة هفقاً للمعيار المحاسبي الدهلي رقم  36ضمل الن ـاق الـذي يزيـد تيـه
المبلغ القابل للتحصيل لالسترمار حقاً
تتوقــف المجموعــة عــل اســتمدام طريقــة حقــوق الملحيــة مــل التــاري الــذي توقــف تيــه ا ســترمار عــل اونــه اــراة زميلــة أه مكــرها
مكــترك عنــدما تحــتفظ المجموعــة بحصــة فــي الكــراة الزميلــة أه المكــرها المكــترك الســابا هاانــت الحصــة المســت قاة هــي أصــل
مــالي ،تقــوم المجموعــة بقيــاس الحصــة المســت قاة بالقيمــة اليادلــة فــي لــل التــاري هيــتم اعت ــار القيمــة اليادلــة اقيمت ــا اليادلــة عنــد
ا عتـراف األهلــي هفقـاً للمعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  9إن الفــرق بــيل المبلــغ المــدرم للكــراة الزميلــة أه المكــرها المكــترك
بتاري التوقف عل استمدام طريقة حقوق الملحية هالقيمة اليادلة ألية حصة مست قاة هأية تحصيالت مل است ياد حصة زئية في
الكراة الزميلة أه المكرها الم كترك يـتم إضـافته عنـد تحديـد الـرب أه المسـارة مـل اسـت ياد الكـراة الزميلـة أه المكـرها المكـترك
باإلضــافة لــذلل ،تقــوم المجموعــة باحتســاب اافــة الم ــالغ الميتــرف ب ــا ســابقاً فــي الــدخل الكــامل اآلخــر تيمــا يتيلــا بتلــل الكــراة
الزميلــة أه المكــرها المكــترك علــك نفــس األســاس الــذي قــد ي ــون زم ـاً تيمــا إ ا قــد تــم اســت ياد تلــل الكــراة الزميلــة أه المكــرها
المكترك م اارة مل المو ودات أه الم لوبات ات اليالقة بنا ً علك لل ،فـي حـاب اـان سـيتم إعـادة تصـنيع الـرب أه المسـارة
الميترف ب ا سابقاً في الدخل الكامل اآلخر مل قبل تلـل الكـراة الزميلـة أه المكـرها المكـترك فـي الـرب أه المسـارة مـل اسـت ياد
المو ــودات أه الم لوبــات ات اليالقــة ،فــرن المجموعــة تقــوم برعــادة تصــنيع الـرب أه المســارة مــل حقــوق الملحيــة إلــك الـرب أه
المسارة ركتيديل إلعادة التصنيعا عندما يتم إست ياد الكراة الزميلة أه المكرها المكترك
عنــدما تقــوم المجموعــة بتم ــيض حصــة ملحيت ــا فــي اــراة زميل ــة أه مكــرها مكــترك هلحن ــا تســتمر فــي اســتمدام طريقــة حق ــوق
الملحية ،فرن المجموعة تقوم برعادة التصنيع إلك الرب أه المسارة الحصة مل الرب أه المسارة التي تم ا عتراف ب ـا سـابقاً فـي
الدخل الكامل اآلخر المتيلقة بذلل ا نمفاض في حصة الملحية تيما لو اان سيتم إعادة تصنيع الـرب أه المسـارة إلـك الـرب أه
المسارة عند است ياد المو ودات أه الم لوبات ات اليالقة
عندما تقوم احدى منكآت المجموعة بالتيامل مـ اـراة زميلـة أه مكـرها مكـترك لـدى المجموعـة ،فـرن األربـاح هالمسـائر الناتجـة
مل الميامالت م الكراة ا لزميلة أه المكرها المكترك يتم ا عتراف ب ا في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط ضمل ن اق
الحصص في الكراة الزميلة أه المكرها المكترك غير المرت ة بالمجموعة
 7/3حصص في عمليات مشتركة

اليملي ــة المك ــتراة ه ــي ترتي ــب مك ــترك حي ــث ي ــون لألط ـراف الت ــي تمتل ــل س ــي رة مك ــتراة عل ــك الترتي ــب حقوق ـاً ف ــي المو ــودات
هالتزامات في الم لوبات تيما يتيلـا بالترتيـب السـي رة المكـتراة هـي المكـاراة المتفـا علي ـا تياقـدياً للسـي رة علـك الترتيـب التـي
تظ ر فقط عندما تستلزم الق اررات حوب أنك ة ات عالقة موافقة باإل ماا مل قبل األطراف التي تتكارك في السي رة
عن ــدما تق ــوم إح ــدى منك ــآت المجموع ــة بتنفي ــذ أنك ـ ت ا ض ــمل عملي ــات مك ــتراة ،ف ــرن المجموع ــة باعت اره ــا مك ــلل مك ــترك تق ــوم
با عتراف تيما يتيلا بحصت ا في اليملية المكتراة:
•
•
•
•
•

مو ودات ا ،بما في لل حصت ا في أية مو ودات محتفظ ب ا بك ل مكترك؛
م لوبات ا ،بما في لل حصت ا في أية م لوبات محققة بك ل مكترك؛
ايرادات ا مل بي حصت ا في الممر ات الناتجة مل اليملية المكتراة؛
حصت ا في ا يرادات مل بي الممر ات في اليملية المكتراة؛ ه
مصاريف ا ،بما في لل حصت ا في أية مصاريع متحبدة بك ل مكترك
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تقــوم المجموعــة باحتســاب المو ــودات ،الم لوبــات ،ا يـرادات هالمصــاريع المتيلقــة بحصــت ا فــي اليمليــة المكــتراة هفقـاً للميــايير
الدهلية للتقارير المالية الم قة علك مو ودات هم لوبات هايرادات همصاريع محددة

عندما تقوم إحدى منكآت المجموعة بالتيامل م عملية مكتراة تحون في ا منك ة المجموعة مكلل مكترك رمرـ ل بيـ أه مسـاهمة
المو وداتا ،يتم اعت ار المجموعة ب ن ا تقوم بالمياملة م أطراف أخرى إلك اليملية المكـتراة هيـتم ا عتـراف باألربـاح هالمسـائر
الناتجة مل الميامالت في البيانات المالية الموحدة للمجموعة فقط ضمل ن اق حصـص األطـراف األخـرى فـي اليمليـة المكـتراة
عن ــدما تق ــوم إح ــدى منك ــآت المجموع ــة بالتيام ــل م ـ عملي ــة مك ــتراة حي ــث تح ــون منكــ ة المجموع ــة مك ــلالً مك ــترااً رمر ــل اـ ـ ار
المو وداتا ،فرن المجموعة تقوم با عتراف بحصت ا مـل األربـاح هالمسـائر حتـك تقـوم برعـادة بيـ تلـل المو ـودات إلـك طـرف
ثالث
 8/3التصنيف المتداول مقابل التصنيف غير المتداول
تقوم المجموعة بيرض مو ودات ا هم لوبات ا في بيان المراـز المـالي بنـا ً علـك التصـنيع المتـداهب /غيـر المتـداهب يـتم تصـنيع
األصل امتداهب عند:
•
•
•
•

توق تحقيقه أه النية في بييه أه استمدامه ضمل ن اق الدهرة التكليلية ا عتيادية
ا حتفاظ به ل دف رئيسي ههو المتا رة
توق تحقيقه خالب فترة اثني عكر ا اًر بيد فترة التقارير المالية ،أه
النقـد أه مـا ييادلـه باسـترنا النقــد المقيـد مـل الت ـادب أه المســتمدم لتسـوية ا لتـزام لفتـرة اثنـي عكــر اـ اًر علـك األقـل بيــد
فترة التقارير المالية

يتم تصنيع اافة المو ودات األخرى امو ودات غير متداهلة
يتم تصنيع ا لتزام امتداهب عند:
•
•
•
•

توق تسويته ضمل ن اق الدهرة التكليلية ا عتيادية
ا حتفاظ به ل دف رئيسي ههو المتا رة
ه وب تسويته خالب فترة اثني عكر ا اًر بيد فترة التقارير المالية ،أه
عدم ه ود حا غير مكرهط لت يل تسوية ا لتزام لفترة اثني عكر ا اًر علك األقل بيد فترة التقارير المالية

تقوم المجموعة بتصنيع اافة الم لوبات األخرى ام لوبات غير متداهلة
 9/3الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع

يتم قيـاس المو ـودات غيـر المتداهلـة رهمجموعـات ا سـت يادا المصـنفة امحـتفظ ب ـا للبيـ بالقيمـة المدر ـة هالقيمـة اليادلـة ناقصـاً
تحاليع البي  ،أي ما أقـل .يـتم تصـنيع المو ـودات غيـر المتداهلـة همجموعـات ا سـت ياد امحـتفظ ب ـا للبيـ إ ا اـان سـيتم اسـترداد
قيمت ــا المدر ــة مــل خــالب صــفقة بيـ بــد ً مــل ا ســتمدام المســتمر يــتم تلبيــة هــذا الكــرط فقــط عنــدما ي ــون البيـ محــتمالً بكـ ل
عالي هي ون األصل غير المتداهب رهمجموعات اإلست يادا متوف اًر للبيـ الفـوري فـي اـ له الحـالي ين لـي أن تحـون اإلدارة ملتزمـة
بالبي الذي يتوق أن ي ون ممهالً لالعتراف به ابي اامل خالب سنة هاحدة مل تاري التصنيع.
عندما تحون المجموعة ملتزمة بم ة بي تتضمل خسارة للسي رة علك اراة تابية ،يتم تصـنيع ميـ مو ـودات هم لوبـات تلـل
الكراة التابية امحتفظ ب ا للبي عند تلبية المعيار الوارد أعاله ،بلض النظر عل تيما إ ا اانـت المجموعـة سـوف تحـتفظ بحقـوق
الملحية غير المسي رة في الكراة التابية السابقة بيد البي
عنــدما تلتــزم المجموعــة بم ــة بي ـ تتضــمل اســت ياد ســترمار فــي اــراة زميلــة أه ــز مــل اســترمار فــي اــراة زميلــة ،فرنـ ه يــتم
تصــنيع ا ســترمار أه ــز مــل ا ســترمار فــي الكــراة الزميلــة ،الــذي ســيتم اســت ياده امحــتفظ بــه للبي ـ عنــد تلبيــة المعيــار ال ـوارد
أعاله تتوقف المجموعة بيد لل عل ت بيا طريقة حقوق الملحيـة تيمـا يتيلـا بـالجز المصـنف امحـتفظ بـه للبيـ يـتم ا سـتمرار
في احتساب أي ز محتفظ به سترمار في اراة زميلة لم يتم تصنيفه امحتفظ به للبي باستمدام طريقة حقوق الملحية
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اإلعتراف باإليراد

بالنس ـ ة لليق ــود المح ــددة ض ــمل ن ــاق اإلعت ـراف ب ــاإليرادات ،يت ل ــب م ــل المجموع ــة ت بي ــا نم ــو م م ــل خم ــس خ ـوات لتحدي ــد
ا عتراف باإليرادات ،هب ي مبلغ يتم قياس اإليرادات علﯽ أساس البدب ال ي تتهق الم مهعة الحصوب عليه في عقـد م العميب
هيستثني المبالغ التي تم تحصيل ا بالنيابة عن أطراف أخرى تيترف المجموعة باإليرادات عندما تقوم بتحويل السي رة علك منـتج
أه خدمة ما ألحد اليمال
تقوم المجموعة باإلعتراف باإليرادات مل المصادر الرئيسية التالية:
•
•
•
•
•
•
•
•

بي اليقارات رت وير هبي اليقاراتا هتقديم المدمات
رسوم المدمة هالمصاريع القابلة لالسترداد مل المست ر
إيرادات الضيافة
إيرادات مل األعماب الترفي ية
عقود المقاه ت
إيرادات مل أصوب التبريد
إيرادات الرسوم مل المدارس
أتياب ادارية

إيرادات مل عقود م اليمال لبي اليقارات هتقديم المدمات
تقـوم المجموعـة بــاإلعتراف بـريرادات اليقـود المبرمــة مـ اليمـال بنــا ً علـك نمـو م مــل خمـس خ ـوات المبينــة فـي المعيـار الــدهلي
للتقارير المالية رقم :15

الم وة األهلك
الم وة الرانية
الم وة الرالرة
الم وة الرابية
الم وة المامسة

تحديــد اليقــد /اليقــود مـ اليميــل :يــتم تيريــع اليقــد علــك أنــه اتفــاق بــيل طــرفيل أه أكرــر ينكـ بمو ــه حقــوق
هالتزامات ها ة النفا هيحدد الميايير التي يجب استيفائ ا لحل عقد
تحديد التزامات األدا في اليقـد :إن التـزام األدا هـو هعـد ضـمل اليقـد مـ اليميـل لتحويـل بضـاعة أه خدمـة
لليميل
تحديد سير المياملة :إن سير المياملة هو المبلغ الذي تتوق المجموعة استحقاق ا مقابل تحويل ال ضـائ أه
المدمات التي تم ا لتزام ب ا لليميل ،باسترنا الم الغ المحصلة بالنيابة عل أطراف ثالرة
تمصــيص ســير المياملــة لت ازمــات األدا فــي اليقــد :بالنسـ ة لليقــد الــذي يحتــوي علــك أكرــر مــل التـزام أدا ،
تقوم المجموعة بتمصيص سير المياملة لحل التزام أدا بمبلغ يي س قيمة ا عت ـارات التـي تتوقـ المجموعـة
استحقاق ا مقابل استيفا ال التزام أدا
اإلعتراف باإليرادات عندما رأه اماا تستوفي المجموعة التزام األدا

تستوفي المجموعة التزام األدا هتقوم بردرام اإليرادات م مرهر الوقت ،إ ا تم استيفا أحد الميايير التالية:
•
•
•

أن ينك عل أدا المجموعة أصل ه استمدام بديل للمجموعة ،هي ون لدى المجموعة حا قانوني فـي دفيـات األدا
المنجز حتك اآلن
أن يمدي أدا المجموعة إلك إنكا أه تيزير أصل يسي ر عليه اليميل أثنا إنكا األصل أه تيزيزه
استالم هاست الك اليميل للمناف التي يوفرها أدا المجموعة في هقت متزامل ،عند قيام المجموعة ب دائ ا

بالنس ة لتزامات األدا التـي لـم تسـتوفي أحـد الكـرهط المـذاورة أعـاله ،يـتم اإلعتـراف بـاإليرادات فـي الوقـت الـذي يـتم تيـه اسـتيفا
التزام األدا
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اإلعتراف باإليراد (يتبع)

إيرادات مل عقود م اليمال لبي اليقارات هتقديم المدمات ريت ا
عندما تستوفي المجموعة التزام األدا عل طريا تقديم ال ضائ أه المدمات الموعـودة ،ينكـ عـل لـل أصـل علـك أسـاس تياقـدي
بمبلغ البدب المتحصل عليه مل األدا ينك التزام تياقدي عندما تتجاهز قيمة بد ت الكـ ار المسـتلمة مـل اليميـل مبلـغ اإليـرادات
الميتــرف ب ــا يــتم قيــاس اإلي ـرادات بالقيمــة اليادلــة لبــد ت الك ـ ار المســتلمة أه المســتحقة الق ـ ض ،م ـ األخــذ با عت ــار الكــرهط
التياقديــة المحــددة للــدف باســترنا الض ـرائب هالرســوم تقــوم المجموعــة بتقيــيم اتفاقيــات إيرادات ــا مقابــل ميــايير ميينــة لتحديــد مــا إ ا
كانــت تيمــل بصــفة مــورد رئيســي أه اوايــل يــتم اإلعتـراف بــاإليرادات إلــك المــدى المحتمــل لتــدفا المنــاف ا قتصــادية للمجموعــة
هإم انية قياس اإليرادات هالتحاليع ،إ ا اان لل مم ناً ،بك ل موثوق
تحاليع همصاريع المدمات القابلة لالسترداد مل المست ر
بالنس ة لإلسترمارات اليقاريـة المحـتفظ ب ـا أسا ًسـا لتحقيـا دخـل اإليجـار ،تـدخل المجموعـة امـم ر فـي اتفاقيـات إيجـار تقـ ضـمل
ن اق المعيار الدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  16تتضـمل بيـض اتفاقيـات اإليجـار خـدمات ميينـة مقدمـة للمسـت ريل رأي اليمـال ا
بما في لل خدمات المن قة المكتراة رمرل األمل ،التنظيع ،الصيانة ،المرافا ،الصحة هالسالمةا باإلضافة إلـك خـدمات الـدعم
األخرى رعلك سبيل المراب ،خدمة اليمال هاإلدارةا يكمل البدب المحمل علك المست ريل مقابل هذه المدمات الرسوم المفرهضـة
علك أساس نس ة مئوية مل دخل اإليجار هإسترداد بيض المصاريع المتحبدة تم تحديد هذه المدمات فـي اتفاقيـات اإليجـار هيـتم
إصدار فواتير منفصلة ب ا
قامــت المجموعــة بتحديــد أن هــذه المــدمات تك ـ ل م ونــات غيــر إيجاري ــة ممي ـزة ريــتم تحويل ــا بك ـ ل منفصــل عــل اســتمدام ح ــا
المو ودات ات اليالقةا هتق ضمل ن اق المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  15تسـلط عقـود المجموعـة الضـو بكـ ل خـا
علك السير المستقل ل ذه المدمات
تيما يتيلا بم ون اإليرادات ،تمرل هـذه المـدمات سلسـلة مـل المـدمات اليوميـة التـي يـتم الوفـا ب ـا بكـ ل فـردي مـ مـرهر الوقـت
ألن المســت ريل يســتلمون هيســت لحون فــي نفــس الوقــت المنــاف التــي تقــدم ا المجموعــة ت بــا المجموعــة ال ريقــة الزمنيــة لقيــاس
التقدم المحرز
يتم اإلعتراف باإليرادات الناتجة عل التحاليع التي يتم إعادة تحميل ا إلك المست ريل في الفترة التي يم ـل اسـترداد التحـاليع في ـا
تياقدياً تقوم المجموعة بترتيب م األطراف األخرى لتقديم بيض هذه المدمات لمسـت ري ا اسـتنتجت المجموعـة إلـك أن ـا تيمـل
كمــورد رئيســي تيمــا يتيلــا ب ــذه المــدمات حيــث أن ــا تســي ر علــك المــدمات المحــددة قبــل تحويل ــا إلــك اليميــل هبالتــالي ،تقــوم
المجموعة بتسجيل اإليرادات علك أساس إ مالي
إيرادات الضيافة
تيــود إي ـرادات الضــيافة إل ــك مي ـ اإلي ـرادات المس ــتلمة م ــل نــز الفن ــادق إن الم ــدمات المقدمــة ربم ــا ف ــي لــل اس ــتئجار الل ــرف
همبييــات المـواد اللذائيــة هالمكــرهبات هالمــدمات اإلضــاتية األخــرىا هــي الت ازمــات أدا متميـزة ،حيــث تمرــل األســيار التــي تصــدر
فواتير بك ن ا إلك نز الفنادق ،أسيار بي قائمة بذات ا يـتم الوفـا ب ـذه ا لت ازمـات مـ مـرهر الوقـت عنـدما يتيلـا األمـر بتـ ير
اللرف ،أي خالب فترة اإلقامة داخل الفندق ،هعند نق ة زمنية للسل أه المدمات األخرى ،عندما يتم تسليم ا أه تقديم ا
إيرادات مل األعماب الترفي ية

تتحــون اإلي ـرادات مــل أعمــاب الترتيــه مــل اإلي ـرادات مــل الســل الم اعــة هالمــدمات المقدمــة فــي الم ارســي همالعــب الجولــف ،هيــتم
إد ار ا عندما يتم بي السل أه تقديم المدمات
إيرادات مل المدارس
يــتم اإلعت ـراف برســوم التســجيل اــريرادات عنــد اســتالم ا يــتم ا عتـراف بــريرادات الرســوم الد ارســية خــالب فت ـرة الد ارســة يــتم تســجيل
الرسوم الدراسية المستلمة مقدماً اريرادات مم لة.
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اإلعتراف باإليراد (يتبع)

إيرادات مل عقود مقاه ت
تقوم المجموعة ببنـا عقـارات بمو ـب عقـود طويلـة األ ـل مـ اليمـال يـتم إبـرام مرـل هـذه اليقـود قبـل بـد أعمـاب البنـا بمو ـب
ـديا مــل إعــادة تو يـه اليقــارات إلــك عميـل آخــر هل ــا حـا ها ــب النفــا فـي الــدف مقابــل
اـرهط اليقــود ،تحـون المجموعــة مقيــدة تياق ً
اليمل المنجز لذلل يتم ا عتراف باإليرادات مل اإلنكا ات م مرهر الوقـت باسـتمدام طريقـة المـدخالت لالعتـراف بـاإليراد علـك
أساس ود المنك ة للوفـا بـالتزام األدا فـي المحاسـ ة عـل عقـود اإلنكـا ات الماصـة ب ـا تيتبـر اإلدارة أن طريقـة اإلدخـاب هـذه
هي مقياس مناسب للتقدم المحرز للوفا الحامل بالتزامات األدا بمو ب المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم 15
عنــدما يم ــل تقــدير نتيجــة عقــد اإلنكــا ات بك ـ ل موثــوق ،يــتم قيــاس اإلي ـرادات علــك أســاس البــدب الــذي تتوق ـ المجموعــة أن
تستحقه في اليقد المبرم م اليميل هتسترني الم ـالغ المحصـلة بالنيابـة عـل أطـراف أخـرى يـتم إطفـا تحـاليع اليقـد المتحبـدة علـك
يو ــد عنص ــر تم ــويلي ه ــام ف ــي عق ــود اإلنك ــا ات مـ ـ اليم ــال حي ــث أن الفتــرة ب ــيل ا عتــراف ب ــاإليرادات
م ــدى فت ـرة المدم ــة
دائما أقل مل سنة هاحدة
باستمدام طريقة المدخالت هالدف هي ً

عنــدما ي ــون مــل المحتمــل أن يتجــاهز إ مــالي تحــاليع اليقــد إ مــالي إيـرادات اليقــد ،يــتم ا عتـراف بالمســارة المتوقيــة امصــرهف
م اارًة في الرب أه المسارة
إيرادات مل مو ودات التبريد

يتم اإلعتراف باإليرادات مل توريد المياه المبردة بنا ً علك ا تفاقيات يـتم اإلعتـراف بـاإليرادات المتيلقـة بالسـية التياقديـة بالميـدب
الرابـت ،بينمـا يــتم اإلعتـراف بـاإليرادات تيمــا يتيلـا باســت الك الميـاه المبـردة عنــدما يـتم اســت الك ا مـل قبـل اليميــل بميـد ت متفــا
علي ا باإلضافة إلك لل ،يتحمل اليمال رسوم توصيل لمرة هاحدة
تحاليع اليقود
تكـمل تحــاليع اليقــود علــك ميـ التحـاليع الم ااـرة لليمالــة هالمـواد هاســت الك الممتلحـات هاآل ت هالميــدات رحيرمــا ين بــا لــلا
هتح ــاليع األعم ــاب المتياق ــد علي ــا م ــل ال ــاطل ،باإلض ــافة إل ــك ــز مناس ــب م ــل مص ــاريع البن ــا اليام ــة هالمص ــاريع اليمومي ــة
هاإلدارية للسنة الممصصة ليقود البنا قيد التنفيذ خالب السنة بميدب ثابت لقيمة اليمل المنجز علك ال عقد يتم تحميل أي قيد
استرداد في ن اية السنة المالية ،إلك الرب أه المسارة امصاريع عامة غير موزعة
مو ودات هم لوبات اليقود

قامت المجموعة بتحديد أن مو ودات هم لوبات اليقود يجـب ا عتـراف ب ـا علـك مسـتوى التـزام األدا هلـيس علـك مسـتوى اليقـد،
هيج ــب ع ــرض ا ــل م ــل مو ــودات هم لوب ــات اليقـ ـ ود بكـ ـ ل منفص ــل ف ــي البيان ــات المالي ــة الموح ــدة تق ــوم المجموع ــة بتص ــنيع
مو ودات ا هم لوبات ا التياقدية امتداهلة هغير متداهلة بنا ً علك توقيت هنمط تدفا المناف ا قتصادية
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تقوم المجموعة بتقييم ما إ ا اان اليقد هو أه يحتوي علك عقد إيجـار  ،عنـد بـد اليقـد تيتـرف المجموعـة بحـا اسـتمدام األصـل
هالت ازمــات اإليجــار المقابلــة تيمــا يتيلــا بجمي ـ ترتي ــات عقــد اإليجــار التــي تحــون في ــا المســت ر ،باســترنا عقــود اإليجــار قصــيرة
األ ــل رالمحــددة ايقــود إيجــار مــدت ا  12اـ ًار أه أقــلا هعقــود اإليجــار األصــوب منمفضــة القيمــة رمرــل األ ـزة اللوحيــة هأ ـزة
الحمبيـوتر الكمصــية ،هالبنــود الصــليرة مــل أثــاث الم اتــب هال واتـفا بالنسـ ة ل ــذه اليقــود ،تيتــرف المجموعــة بمــدفوعات اإليجــار
كمصرهفات تكليلية علك أساس القسط الرابت علك مدى فترة عقد اإليجار ما لم ي ل هناك أساس منتظم آخر أكرر تمريال للنمط
الزمني الذي يتم تيه است الك المناف ا قتصادية مل األصوب المم رة.

مبدئيا بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفي ـا فـي تـاري البـد  ،بيـد خصـم ا باسـتمدام
يتم قياس التزام عقود اإليجار
ً
السير الضمني في عقد اإليجار إ ا تيذر تحديد هذا الميدب بس ولة ،فرن المجموعة تستمدم سير اإلقتراض اإلضافي.
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المجموعة امست ر ريت ا
تكمل مدفوعات اإليجار المدر ة في قياس التزام اإليجار ما يلي:
•
•
•
•
•

رهحا من ا حوافز اإليجار المستحقة؛
مدفوعات إيجار ثابتة ربما في لل مدفوعات ثابتة بالجوهرا ،م
ً
مدفوعات اإليجار المتليرة التي تستند إلك ممار أه ميدب هيتم قياس ا مبدئياً باستمدام الممار أه السير بتاري البد ؛
الم الغ المتوق أن يدفي ا المست ر بمو ب ضمانات القيمة المت قية؛
سير الممارسة لميار الك ار إ ا اان المست ر علك يقيل ميقوب مل ممارسة هذا الميار؛ ه
دف غرامات إن ا اليقد ،إ ا اان عقد اإليجار يي س قيام المست ر بممارسة هذا الميار

يتم عرض إلتزامات اإليجار في بند منفصل في بيان المراز المالي الموحد
يـتم قيـاس الت ازمـات عقـود اإليجـار حًقـا مـل خـالب زيـادة القيمـة المدر ـة لـ تي س الفائـدة علـك الت ازمـات اإليجـار رباسـتمدام طريقــة
الفائدة الفيليةا همل خالب تم يض القيمة المدر ة لتي س مدفوعات اإليجار التي تم إ راؤها.
تقوم المجموعة برعادة قياس التزام اإليجار رهإ ار تيديل مماثل لحا إستمدام األصل ي الصلةا الما:
•
•

•

تليرت مدة اإلي ار أه أن هناك حدث أه تﻐيير هام في الظرهف التي تؤدي إلﯽ تﻐيير في تقييم ممارسة خيار الا ار  ،هفي
هذه الحالة يتم إعادة قياس إلتزام الت ير مل خالب خصم مدتهعات اإلي ار الميدلة باستخدام سير الخصم الميدب.
تليرت مدفوعات اإليجار نتيجة التلييرات في الممار أه الميدب أه تليير في المدفوعات المتوقية بمو ب قيمة مت قية
مضمونة ،هفي هذه الحا ت يتم إعادة قياس التزام اإليجار مل خالب مدفوعات اإليجار الممصومة الميدلة باستمدام ميدب
خصم غير متلير رما لم تتلير مدفوعات اإليجار نتيجة التليير في سير الفائدة اليائم ،هفي هذه الحالة يتم استمدام سير
المصم الميدبا.
تم تيديل عقد اإليجار هلم يتم احتساب تيديل عقد اإليجار ايقد إيجار منفصل ،هفي هذه الحالة يتم إعادة قياس التزام
الميدب مل خالب مدفوعات اإليجار الممصومة الميدلة باستمدام سير المصم الميدب
اإليجار بنا ً علك مدة عقد اإليجار
ّ
بتاري التيديل الفيلي.

يكـتمل حـا اسـتمدام المو ـودات علــك القيـاس األهلـي لت ازمـات اإليجــار المقابلـة ،همـدفوعات اإليجـار التــي تمـت فـي أه قبـل يــوم
صـا اإلسـت الك المتـراكم هخسـائر
ناقصا أي حوافز ت ير مستلمة هأي تحـاليع م ااـرة أهليـة هيـتم قياسـ ا حقـاً بالتحلفـة ناق ً
البد ً ،
انمفاض القيمة.
اما بتحاليع تفحيل هإزالة أصل مم ر ،أه استيادة الموق الذي تو د عليه أه استيادة األصل األساسـي
عندما تتحبد المجموعة التز ً
إلك الحالة الم لوبة بمو ب أح ـام هاـرهط عقـد اإليجـار ،يـتم ا عتـراف بالممصـص هقياسـه هفًقـا للمعيـار المحاسـبي الـدهلي رقـم
 37يتم إدرام التحاليع في حا إستمدام األصل ي الصلة ،إلك الحد الذي تتيلا بتحاليع حا إستمدام األصل ما لـم يـتم تحبـد
هذه التحاليع إلنتام ال ضائ .
بيد ا عتراف المب دئي ،تقوم المجموعة بت بيا نمو م القيمة اليادلة علك حا استمدام المو ودات التي تلبي تيريع اإلسترمارات
اليقاريــة بالنس ـ ة للمو ــودات التــي تســتوفي تيريــع الممتلحــات هاآل ت هالميــدات ،يــتم إدرام حــا ا ســتمدام بالتحلفــة بيــد خصــم
ا ســت الك هانمفــاض القيمــة هيــتم إطفــاؤه علــك مـ دى فتـرة عقــد اإليجــار يــتم إســت الك حــا إســتمدام األصــل علــك مــدى فت ـرة مــدة
اإليجار هاليمر اإلنتا ي لألصل ات اليالقة أي ما أقصر إ ا اـان عقـد اإليجـار ينقـل ملحيـة األصـل األساسـي أه أن تحلفـة حـا
ا ســتمدام ،تي ــس أن المجموعــة تتوق ـ ممارســة خيــار الك ـ ار  ،فــرن قيمــة حــا ا ســتمدام ات الصــلة يــتم إســت الك ا علــك مــدى
اليمر اإلنتا ي لألصل ات اليالقة يبدأ ا ست الك في تاري بد عقد اإليجار
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 11/3عقود اإليجار (يتبع)
المجموعة امست ر ريت ا
يــتم عــرض حــا إســتمدام األصــل مـ األصــل ات الصــلة فــي بيــان المراــز المــالي الموحــد .ت بــا المجموعــة المعيــار المحاســبي
الدهلي رقم  36لتحديد ما إ ا اان حا إستمدام األصل قد انمفضت قيمتـه هيـتم إحتسـاب أي خسـائر محـددة فـي انمفـاض القيمـة
كما هو موض في سياسة كالممتلحات هاآل ت هالميدات".
يتم إدرام اإليجارات المتليرة التي تيتمد علك ممار أه ميدب في قياس التزام اإليجار هحا إسـتمدام األصـل يـتم اإلعتـراف
بالمدفوعات ات الصلة امصرهف في الفترة التي يحدث في ا الحدث أه الكرط الذي يمدي إلك هذه المدفوعات هيـتم إد ار ـا فـي
بند كمصاريع أخرىك في الرب أه المسارة.
بالنس ة لليقود التي تحتوي علك م ـون إيجـار هاحـد أه أكرـر مـل م ونـات اإليجـار أه غيـر اإليجـار ،تقـوم المجموعـة بتوزيـ البـدب
في اليقد لحل عنصر مل عناصر اإليجار علك أساس السير النسبي المنفصل لم ـون اإليجـار هالمجمـوا الحلـي للسـير المنفصـل
للم ونات غير اإليجارية
يتم تحديد السير النسـبي المسـتقل للم ونـات اإليجاريـة هغيـر اإليجاريـة علـك أسـاس السـير الـذي سـيقوم المـم ر ،أه مـورد مماثـل،
بتحميلـه لكـراة مقابـل هــذا الم ـون أه م ـون مماثــل ،بكـ ل منفصـل إ ا اـان الســير المسـتقل الملحـوظ غيــر متاحـاً بسـ ولة ،تقــوم
المجموعة بتقدير السير المستقل ،م زيادة استمدام الميلومات القابلة للمالحظة
يـتم احتســاب الم ونــات غيــر اإليجاريــة هفقـاً لسياســات المجموعــة لتحديــد مــدة اإليجــار ،تقـوم المجموعــة برعــادة تقيــيم مــا إ ا اانــت
ممارســة خي ــار التمديــد ،أه ع ــدم ممارســة خي ــار اإلن ــا  ،مما ــدة بك ـ ل ميق ــوب عنــد هق ــوا أي حــدث ه ــام أه تليـ رات وهري ــة ف ــي
الظرهف التي:
•
•

تق ضمل سي رة المجموعة؛ ه
تمثر علك ما إ ا اانت المجموعة مت كدة بك ل ميقوب مل ممارسة خيار لم يمخذ في عيل ا عت ار سابقاً في عملية تحديد
مدة اإليجار ،أه عدم ممارسة خيار تم أخذه في عيل ا عت ار في السابا في عملية تحديد مدة اإليجار

في تاري بد اإليجار ،تقوم المجموعة باإلعتراف بحا استمدام المو ودات هالتزام عقد اإليجـار بمو ـب عقـد اإليجـار تيمـا يتيلـا
بجمي ترتي ات اإليجار التي تحون في ا المم ر ،باسـترنا عقـود اإليجـار رالمحـددة امسـت رة بفتـرة تـ ير تبلـغ  12أاـ ر أه أقـلا
هعقـود منمفضـ ة القيمـة بالنسـ ة ل ـذه اليقـود ،تيتـرف المجموعـة بمـدفوعات عقـود اإليجـار امصـاريع تكـليل علـك أسـاس القسـط
الرابــت علــك أســاس اــرهط عقــد اإليجــار مــا لــم ي ــل هنــاك أســاس منــتظم آخــر أكرــر تمرــيال للــنمط الزمنــي الــذي يــتم تيــه اســت الك
المناف ا قتصادية مل األصوب المم رة
المجموعة امم ر

تــدخل المجموعــة فــي ترتي ــات الت ـ ير امــم ر تيمــا يتيلــا ب ـ يض إســترمارات ا اليقاريــة يــتم تصــنيع عقــود اإليجــار التــي تحــون
المجموعة مم اًر ل ا اريجارات تمويلية أه تكليلية عندما تنقل اـرهط عقـد اإليجـار ميـ ممـاطر هم ازيـا الملحيـة إلـك المسـت ر،
يتم تصنيع اليقد ايقد إيجار تمويلي يتم تصنيع مي عقود اإليجار األخرى ايقود إيجار تكليلية

إي اردات ت ير

تحقــا المجموعــة إي ـرادات مــل اليمــل امــم ر فــي عقــود اإليجــار التكــليلي التــي تقــوم بتحويــل بك ـ ل ــوهري مي ـ الممــاطر
هالم ازي ــا المتيلق ــة بملحي ــة ا س ــترمار اليق ــاري هباإلض ــافة إل ــك ل ــل ،تق ــوم المجموع ــة بتـ ـ ير اإلس ــتمارات اليقاري ــة م ــل ال ــاطل
المستحو علي ا بمو ب عقود إيجار رئيسية م ارهط إيجار تتجاهز  12ا ًار عند البد يتم تصنيع عقود اإليجار مل ال ـاطل
كيقود إيجار تمويلية أه عقود إيجار تكليلية بالر وا إلك حا إسـتمدام األصـل النـاتج عـل عقـد اإليجـار الرئيسـي ،هلـيس بـالر وا
إلك ا سترمار اليقاري ات اليالقة يتم تصنيع مي عقود اإليجار مل ال اطل للمجموعة ايقود إيجار تكليلية
يتم احتساب إيرادات عقود اإليجار الناتجة عـل عقـود اإليجـار التكـليلية لليقـار ا سـترماري علـك أسـاس القسـط الرابـت علـك مـدى
فترة اإليجار هيتم إد ار ا في اإليرادات في الرب أه المسارة بسبب طبييت ا التكليلية ،باسترنا إيرادات اإليجـار ال ارئـ ة التـي يـتم
ا عت ـراف ب ـ ا عنــد ح ــدهث ا يــتم ا عت ـراف بالتح ــاليع األهليــة الم اا ـرة المتحبــدة ف ــي التفــاهض علــك عق ــد إيجــار تكــليلي هترتي ــه
كمصاريع علك مدى فترة عقد اإليجار علك نفس األساس اريرادات اإليجار

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

36

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

 11/3عقود اإليجار (يتبع)
المجموعة امم ر ريت ا

إيرادات ت ير ريت ا

يــتم خصــم حـوافز اإليجــار التــي يــتم دفي ــا أه مســتحقة للمســت ر مــل مــدفوعات اإليجــار هبنــا ً عليــه ،يــتم ا عتـراف بحـوافز عقــد
اإليجار اتم يض فـي إيـرادات اإليجـار علـك أسـاس القسـط الرابـت علـك مـدى فتـرة اإليجـار إن مـدة عقـد اإليجـار هـي الفتـرة غيـر
القابلة لإلللا مل عقد اإليجار م أي مدة أخـرى ي ـون للمسـت ر في ـا خيـار مواصـلة عقـد اإليجـار ،حيـث تحـون المجموعـة ،فـي
بداية عقد اإليجار ،مت كدة بك ل ميقوب مل أن المست ر سيقوم بممارسة هذا الميار
يــتم ا عت ـراف بالم ــالغ المســتلمة مــل المســت ريل إلن ــا عقــود اإليجــار أه للتيــويض عــل حــا ت التي يــل فــي ال ـرب أه المســارة
عندما ينك الحا في استالم ا
يتم ا عتراف بالم ـالغ المسـتحقة مـل عقـود اإليجـار بمو ـب عقـود اإليجـار التمـويلي اـ ذمم مدينـة بمبلـغ صـافي اسـترمار المجموعـة
في عقود اإليجار توزي إيرادات عقود الت ير التمويلي للفتـرات المحاسـبية لـتي س ميـدب عائـد دهري ثابـت علـك صـافي اسـترمار
المجموعة القائم تيما يتيلا بيقود اإليجار
عندما يتضمل اليقد م ونات عقود الت ير هغير الت ير ،ت با المجموعـة المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة رقـم  15لتوزيـ البـدب
بمو ب اليقد لحل م ون
 12/3العمالت األجنبية

يــتم إدرام الميــامالت بيمــالت بمــالف الــدرهم راليمــالت األ نبيــةا ب ســيار الصــرف الســائدة بت ـواري الميــامالت بن ايــة اــل فت ـرة
تقارير مالية ،يتم إعادة تحويل البنود النقدية السائدة بيمالت أ نبية ب سيار الصرف السائدة بذلل التاري يتم إعـادة تحويـل البنـود
الليــر نقديــة المدر ــة بالقيمــة اليادلــة الســائدة بيمــالت أ نبيــة باألســيار الســائدة بتــاري تحديــد القيمــة اليادلــة يــتم إعــادة تحويــل
البنود غير النقدية التي تم قياس ا بمو ب التحلفة التاريمية بيملة أ نبية
 13/3تكاليف االقتراض
يتم إضافة تحاليع ا قتراض المتيلقة م اارًة باستحوا هبنا هإنتام مو ودات ممهلة ،ههي المو ودات التي تت لب بالضرهرة فتـرة
ــاهزة لالســتمدام المقصــود لــه أه لبيي ــا ،إلــك تحلفــة هــذه المو ــودات إلــك أن تصـ هــذه المو ــودات
وهريــة مــل الوقــت لتصـ
اهزة بصورة وهرية لالستمدام المقصود له أه لبيي ا
يتم ا عتراف بالجز الفياب مل األداة المكتقة إلك الحد الذي يتم تيه استمدام القرهض ات ميد ت الفائدة المتليرة لتمويل أصل
ممهل هيتم التحوط ل ا في تحـوط التـدفقات النقديـة الفيالـة لممـاطر أسـيار الفائـدة ،فـي الـدخل الكـامل اآلخـر هإعـادة تصـنيف ا إلـك
الرب أه المسارة عندما يمثر األصل الممهل علك الرب أه المسارة إلك الحد الذي يتم تيه استمدام القرهض ات السـير الرابـت
لتمويــل أصــل ممهــل هيــتم التحــوط ل ــا فــي تحــوط ممــاطر أســيار الفائــدة الفيليــة للقيمــة اليادلــة ،فــرن تحــاليع ا قت ـراض المرســملة
تي س ميدب الفائدة المتحوط له
يتم إدرام اافة تحاليع اإلقتراض األخرى في الرب أه المسارة في الفترة التي يتم تحبدها
 14/3ممتلكات وآالت ومعدات
يــتم إدرام الممتلحــات هاآل ت هالميــدات بالتحلفــة التاريميــة ناقص ـاً ا ســت الك المت ـراكم هخســائر ا نمفــاض فــي القيمــة المتراكمــة
تكتمل التحلفة التاريمية علك المصاريع المتيلقة بك ل م اار إلك ا ستحوا علك األصل
يتم إدرام التحاليع الالحقة في القيمة المدر ة لألصل أه إد ار ا ا صل منفصل ،اما هو مناسـب ،فقـط عنـد إم انيـة تـدفا فوائـد
اقتصادية مستقبلية مرت ة بالبند الميني إلك المجموعة هإم انية قياس التحلفة بكـ ل موثـوق يـتم إدرام اافـة مصـاريع اإلصـالح
هالصيانة األخرى في الرب أه المسارة في الفترة التي يتم تحبدها
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ي ــتم احتس ــاب ا س ــت الك باس ــتمدام طريق ــة القس ــط الراب ــت لتمص ــيص تحلف ــة المو ــودات إل ــك قيم ــا المت قي ــة عل ــك م ــدى أعماره ــا
اإلنتا ية المقدرة اما يلي:
سنوات

م اني
آ ت هماكينات
س ل عماب
أثاث هتراي ات
ميدات م تبية
أ زة الحاسب اآللي
سيارات
تحسينات علك الم ور

30 - 20
20 - 15
10 - 5
5
5-3
3
4
4-3

يتم است الك األرض المصنفة اتملل حر
يـتم م ار يـة األعمـار اإلنتا يـة المقــدرة هالقـيم المت قيـة هطـرق ا ســت الك فـي ن ايـة اـل سـنة ،هيــتم احتسـاب تـ ثير أي تلييـرات فــي
القيم المقدرة علك أساس مستقبلي
يــتم خفــض القيمــة المدر ــة لألصــل م اا ـرة إلــك قيمتــه القابلــة لالســترداد إ ا اانــت القيمــة المدر ــة لألصــل تتجــاهز قيمتــه القابلــة
لالسترداد المقدرة
يتم إست الك حا إستمدام المو ودات علك فترة عقد اإليجار هاليمر اإلنتا ي لألصل ات اليالقة ،أي ما أقصر
يـتم إللـا اإلعتـراف ببنـد مـل بنــود الممتلحـات هاآل ت هالميـدات عنـد ا سـت ياد رأي فــي تـاري حصـوب المسـتلم علـك الســي رةا أه
عندما يتوق أية مناف اقتصادية مسـتقبلية مـل اسـتمدامه أه اسـت ياده يـتم إدرام أي ربـ أه خسـارة نااـئة عـل إللـا اإلعتـراف
باألص ــل ري ــتم احتس ــاب ا ا ــالفرق ب ــيل ص ــافي متحص ــالت ا س ــت ياد هالقيم ــة المدر ــة لألص ــلا ف ــي الــرب أه المس ــارة عن ــد إلل ــا
اإلعتراف باألصل
 15/3أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز

يتم إدرام الممتلحات أه المو ودات قيد اإلنكا ألغراض اإلنتام هالتوريد أه ألغراض إداريـة بالتحلفـة ،ناقصـاً أيـة خسـارة انمفـاض
في القيمة مدر ة تكمل التحلفة ميـ التحـاليع الم ااـرة المتيلقـة با سـتحوا علـك اليقـارات بمـا فـي لـل تحـاليع المـوظفيل ات
اليالقة ،هبالنس ة للمو ودات الممهلة ،يتم رسملة تحاليع ا قتـراض هفقـاً لسياسـة المجموعـة المحاسـبية عنـدما تصـ المو ـودات
ــاهزة لالس ــتمدام المقص ــود ل ــه ،ي ــتم تحوي ــل األعم ــاب ال أرس ــمالية قي ــد اإلنج ــاز إل ــك البن ــد المالئ ــم ض ــمل فئ ــة الممتلح ــات هاآل ت
هالميدات هيتم است الك ا هفقاً لسياسات المجموعة

 16/3استثمارات عقارية

تتحــون ا ســترمارات اليقاريــة مــل عقــارات م تملــة هعقــارات قيــد الت ــوير يــتم ا حتفــاظ باليقــارات الم تملــة للحصــوب علــك عوائــد
اإليج ــار ه/أه زي ــادة قيمت ــا  ،ف ــي ح ــيل أن اليق ــارات قي ــد الت ــوير ه ــي عق ــارات ي ــتم بناؤه ــا أه ت ويره ــا س ــتمدام ا ف ــي المس ــتقبل
كاسترمارات عقارية
يتم قياس ا سترمارات اليقارية مبدئياً بالتحلفة ،هيكمل لل تحاليع المياملة ،هبالنس ة لليقارات قيد الت وير فيتم قياس ا بالتحـاليع
الم اارة المتيلقة بتصميم هإنكا اليقار بما في لل تحاليع الموظفيل ات اليالقة حقاً لإلدرام المبدئي يتم قياس ا سـترمارات
اليقارية بالقيمة اليادلة ،هالتي تي س ظرهف السوق في تاري التقارير المالية يتم إدرام األرباح أه المسائر الناتجة مل التليرات
في القيمة اليادلة لالسترمارات اليقارية ضمل الرب أه المسارة في الفترة التي تنك في ا يتم تحديد القيم اليادلـة بنـا ً علـك التقيـيم
الســنوي الــذي يــتم إ ـراؤه مــل قبــل مقـ ّـيم خــار ي مســتقل هميتمــد بت بيــا نمــو م تقيــيم تمــت التوصــية بــه مــل قبــل اللجنــة الدهليــة
لميايير التقييم
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تتم التحويالت إلك رأه ملا ا سترمارات اليقارية فقط عندما ي ون هنالل تلييـر فـي ا سـتمدام بالنسـ ة للتحويـل مـل ا سـترمارات
اليقارية إلك اليقار المكلوب مل قبل المالل ،تيتبر تحلفـة ا حتسـاب الالحقـة هـي القيمـة اليادلـة فـي تـاري تلييـر ا سـتمدام فـي
حـاب أصـ اليقـار المكـلل مـل قبـل المالـل اسـترما اًر عقاريـاً ،تقـوم المجموعـة باحتسـاب هـذه اليقـارات هفقـاً للسياسـة الـواردة ضــمل
الممتلحــات هاآل ت هالميــدات حتــك تــاري تلييــر ا ســتمدام فــي حــاب أصـ الممــزهن اليقــاري اسـ ترما اًر عقاريـاً ،فســيتم ا عتـراف
بالفرق بيل القيمة اليادلة لليقار في تاري التحويل هقيمته المدر ة السابقة في الرب أه المسارة ت خذ المجموعة باإلعت ار اـدليل
علك بد الت وير ب دف البي رللتحويل مل ا سترمار اليقاري إلك أعماب الت وير قيد التنفيـذا أه بـد عقـد إيجـار تكـليلي ل ـرف
آخر رللتحويل مل الممزهن إلك ا سترمار اليقاريا

ي ــتم تحويـ ــل اليق ــار بيـ ــد ا نت ــا مـ ــل إنك ــائه أه ت ـ ــويره م ــل عقـ ــارات قي ــد الت ـ ــوير إل ــك عقـ ــارات م تمل ــة يـ ــتم إلل ــا اإلعتـ ـراف
ب ا سترمارات اليقارية إما عندما يتم است يادها رأي في تاري حصوب المستلم علك السي رةا أه سحب ا مـل ا سـتمدام بكـ ل دائـم
هعندما تحون هناك فائدة اقتصادية مستقبلية متوقيـة مـل اسـت يادها يـتم إدرام الفـرق بـيل صـافي متحصـالت ا سـت ياد هالقيمـة
المدر ة لألصل فـي الـرب أه المسـارة فـي فتـرة ا سـت ياد عنـد تحديـد مبلـغ البـدب الـذي سـيتم إد ار ـه فـي الـرب أه المسـارة النـاتج
عــل إللــا اإلعتـراف با ســترمار اليقــاري ،ت خــذ المجموعــة فــي ا عت ــار آثــار البــدب المتليــر ،هه ــود عنصــر تمــويلي هــام ،هالبــدب
غير النقدي ،هالبـدب المسـتحا الـدف للمكـتري رإن ه ـدا هفًقـا لمت ل ـات تحديـد سـير المياملـة فـي المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة
رقم 15
 17/3أعمال تطوير قيد اإلنجاز

تتحــون أعمــاب الت ــوير قيــد اإلنجــاز مــل عقــارات يــتم ت ويرهــا بكـ ل رئيســي ب ــدف بيي ــا هيــتم إد ار ــا بالتحلفــة أه صــافي القيمــة
القابلــة للتحقــا ،أي مــا أقــل تضــم التح لفــة اافــة التحــاليع الم ااـرة المتيلقــة بتصــميم هإنكــا اليقــار هيكــمل لــل تحــاليع المــوظفيل
الم اارة ،هبالنسـ ة للمو ـودات الممهلـة يـتم رسـملة تحـاليع ا قتـراض هفقـاً لسياسـة المجموعـة المحاسـبية إن صـافي القيمـة القابلـة
المقدر ضمل سياق األعماب ا عتيادية ناقصاً تحاليع اإلنجاز المقدرة همصاريع البي المتليرة
للتحقا هو سير البي
ّ

 18/3المخزون

يتحــون الممــزهن مــل اليقــارات الم تملــة المحــتفظ ب ــا للبيـ ضــمل ســياق األعمــاب ا عتياديــة هغيرهــا مــل الممــزهن التكــليلي يــتم
إدرام الممزهن بالتحلفة أه صافي القيمة القابلة للتحقا ،أي ما أقل يتم احتساب التحلفة ب ريقة ميدب التحلفة المر  ،هيتحون مل
تحــاليع اإلنكــا  /ا ســتحوا هغيرهــا مــل التحــاليع المتحبــدة إليصــاب الممــزهن إلــك موقيــه ههضــيه الحــالي يمرــل صــافي القيمــة
القابلة للتحقا سير البي المقدر ناقصاً اافة التحاليع المقدرة للبي هالتسويا التي سيتم تحبدها
عندما يتم بي ممزهن عقار ،يتم ا عتراف بالقيمـة المدر ـة لليقـار امصـرهف فـي الفتـرة التـي يـتم في ـا ا عتـراف بـاإليرادات ات
الصــلة يــتم تحديــد القيمــة المدر ــة لممــزهن اليقــارات الميتــرف ب ــا فــي ال ـرب أه المســارة بــالر وا إلــك التحــاليع اليائــدة م اا ـرة
المتحبدة علك اليقارات الم اعة هتمصيص أي تحاليع أخرى ات صلة بنا ً علك الحجم النسبي لليقار الم اا

 19/3أراضي محتفظ بها للبيع

يــتم إدرام األ ارضــي المحــتفظ ب ــا للبيـ بالتحلفــة أه صــافي القيمــة القابلــة للتحقــا ،أي مــا أقــل تكــمل التحلفــة ســير األرض المكــتراة
ه مي التحاليع الم اارة اليائدة إلك أعماب البنية التحتية لـألرض تمرـل صـافي القيمـة القابلـة للتحقـا سـير البيـ المقـدر لـألرض
ناقصاً اافة التحاليع الضرهرية إل ار البي
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 20/3موجودات غير ملموسة

إن تحلفـة المو ـودات غيـر
يـتم قيـاس المو ـودات غيـر الملموسـة المسـتحو علي ـا بكـ ل منفصـل عنـد اإلعتـراف المبـدئي بالتحلفـة ّ
الملموسة المستحو علي ا عند دمج األعماب هي قيمت ا اليادلة فـي تـاري ا سـتحوا بيـد اإلدرام المبـدئي ،يـتم إدرام المو ـودات
غير الملموسة بالتحلفة ناقصاً أي إطفا متراكم هأية خسائر انمفـاض فـي القيمـة متراكمـة يـتم تحميـل اإلطفـا علـك أسـاس القسـط
الرابت علك مدى األعمار ا قتصادية اإلنتا ية هيتم تقييم ا لالنمفاض في القيمة عندما ي ون هناك ممار علك أن األصل غير
الملمــوس قــد تــنمفض قيمتــه تــتم م ار يــة فت ـرة اإلطفــا هطريقــة اإلطفــا لألصــل غيــر الملمــوس ه اليمــر اإلنتــا ي المحــدد علــك
األقل فـي ن ايـة اـل فتـرة تقـارير ماليـة يـتم األخـذ فـي ا عت ـار التليـرات فـي اليمـر اإلنتـا ي المتوقـ أه الـنمط المتوقـ سـت الك
المناف ا قتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل لتيـديل فتـرة أه طريقـة اإلطفـا  ،امـا هـو مناسـب ،هيـتم مياملت ـا اتليـرات فـي
التقــديرات المحاســبية يــتم إدرام مصــاريع اإلطفــا علــك المو ــودات غيــر الملموســة ات األعمــار المحــددة فــي الـرب أه المســارة
ضــمل فئــة المصــاريع المتوافق ــة م ـ هظيفــة المو ــودات غيــر الملموســة يــتم ا ـ ب أصــل مــالي عن ــد ا ســت ياد رأي فــي ت ــاري
حصوب المستلم علك السي رةا أه عندما يتوق أية مناف اقتصـادية مسـتقبلية مـل اسـتمدامه أه اسـت ياده يـتم إدرام أي ربـ أه
خسارة ناائة عل است ياد األصل ريتم احتسـاب ا اـالفرق بـيل صـافي متحصـالت ا سـت ياد هالقيمـة الدفتريـة لألصـلا فـي الـرب أه
المسارة

برامج الحاسب اآللي
يتم رسملة رخص برامج الحاسب اآللي المستحو ة علك أساس التحاليع المتحبدة ستحوا برامج الحاسب اآللي المحددة ههضي ا
ـادة علـك فتـرة
قيد ا ستمدام يتم إطفا هذه التحاليع علك مدى أعمارها اإلنتا ية المقدرة هفقاً ل ريقة القسـط الرابـت هالتـي تمتـد ع ً
ثالث إلك خمس سنوات
عقود اليمال
لدى عقود اليمال عمر إنتـا ي محـدد هيـتم إد ار ـا بالتحلفـة ناقصـاً اإلطفـا المتـراكم ها نمفـاض فـي القيمـة هتمرـل بكـ ل رئيسـي
عقود طويلة األ ل غير قابلة لإلللا م اليمال لتوريد خدمات تبريد المناطا هالتي تم ا ستحوا علي ا خالب السنة المنت ية في
 31ديسمبر  2018يتم احتساب اإلطفا باستمدام طريقة القسط الرابت لتمصيص التحلفة علك أعمارها اإلنتا ية المقدرة ،هالتـي
تتراهح ما بيل  22إلك  29سنة
عالقات اليمال
صـا اإلطفـا المتـراكم هانمفـاض القيمـة هتمرـل بكـ ل رئيسـي
تتمتـ عالقـات اليمـال بيمـر إنتـا ي محـدد هيـتم تسـجيل ا بالتحلفـة ناق ً
القيمــة التــي يم ــل الحصــوب علي ــا مــل اليالقــة م ـ اليمــال التــي تــم الحصــوب علي ــا خــالب الســنة رإيضــاح 45ا يــتم احتســاب
اإلطفا باستمدام طريقة القسط الرابت لتوزي التحلفة علك األعمار اإلنتا ية المقدرة ،هالتي تقدر بـ  5سنوات
 21/3انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
تيمــل المجموعــة فــي ن ايــة اــل فتـرة تقريــر علــك م ار يــة القــيم المدر ــة للممتلحــات هاآل ت هالميــدات هالمو ــودات غيــر الملموســة
لتحديد إن اان هنالل ما يكير إلك أن هذه المو ودات قـد تيرضـت إلـك خسـائر انمفـاض القيمـة إ ا ه ـد مـا يكـير إلـك لـل يـتم
تقــدير القيمــة القابلــة لإلســترداد لألصــل ه لــل لتحديــد خســائر إنمفــاض القيمــة رإن ه ــدتا عنــدما ينــتج األصــل تــدفقات نقديــة
مستقلة عل المو ودات األخرى ،تقوم المجموعة بتقدير القيم ة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي ييود إلي ا األصل نفسه
عندما يم ل تحديد أسس توزي ميقولة هثابتة ،يتم توزيـ األصـوب المكـتراة إلـك هحـدات منتجـة للنقـد محـددة ،أه يـتم توزيي ـا إلـك
أصلر مجموعة مل الوحدات المنتجة للنقد التي يم ل تحديد أسس توزي ميقولة هثابتة ل ا
إن المو ودات غير الملموسة ب عمار استمدام غير محددة هالمو ـودات غيـر الملموسـة التـي لـم تصـ
اخت ارها نمفاض القيمة سنوياً علك األقل هعند ه ود ممار علك انمفاض قيمة األصل

متـوفرة لالسـتمدام بيـد يـتم
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إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة اليادلة ناقصاً تحلفة البيـ أه قيمـة ا سـتمدام ،أي مـا أعلـك عنـد تقيـيم قيمـة ا سـتمدام ،يـتم
خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلك قيمت ا الحالية باستمدام ميدب خصم مـا قبـل الضـري ة هالـذي يي ـس تقييمـات السـوق
الحالية للقيمة الزمنية لألمواب همماطر محددة متيلقة باألصل لم يتم تيديل تقديرات التدفقات النقدية المسـتقبلية بمصوصـ ا عنـد
ناقصا تحاليع اإلست ياد ،يتم األخذ باإلعت ار ميامالت السوق الحديرة إ ا لم ي ل باإلم ان تحديد مرـل هـذه
تحديد القيمة اليادلة ً
الميامالت ،فسيتم استمدام نمو م تقييم مناسب تيتمد المجموعة عند احتساب ا نمفاض القيمة علـك موازنـات مفصـلة هعمليـات
حسابية متوقية ،هالتي يتم إعدادها بك ل منفصل لحـل هحـدة مـل الوحـدات المنتجـة للنقـد للمجموعـة التـي يـتم تمصـيص مو ـودات
فردية ل ا
فــي حــاب تــم تقــدير القيمــة القابلــة لالســترداد ألصــل رأه الوحــدة المنتجــة للنقــدا بمــا يقــل عــل القيمــة المدر ــة ،يــتم تم ــيض القيمــة
المدر ـة لألصـل رأه الوحـدة المنتجــة للنقـدا إلـك القيمــة القابلـة لالسـترداد فـي حالــة إسـتر اا خسـائر إنمفــاض القيمـة الالحـا تــتم
زيادة القيمة المدر ة لألصل رأه الوحدة المنتجة للنقدا إلك القيمة المياد تقـديرها القابلـة لإلسـترداد ،بحيـث تزيـد القيمـة المدر ـة
الميدلــة عــل القيمــة المدر ــة لألصــل رأه الوحــدة المنتجــة للنقــدا تيمــا لـ و لــم يــتم إحتســاب خســائر إنمفــاض القيمــة فــي الســنوات
السابقة يتم تسـجيل إسـتر اا خسـائر إنمفـاض القيمـة م ااـرًة فـي الـرب أه المسـارة إلـك الحـد الـذي يللـي خسـارة انمفـاض القيمـة
التي تم ا عتراف ب ا لألصل في السنوات السابقة

يــتم اخت ــار الكـ رة لالنمفــاض فــي القيمــة ســنوياً هعنـ دما تكــير الظــرهف إلــك احتماليــة انمفــاض قيمــة القيمــة المدر ــة يــتم تحديــد
ا نمفــاض فــي القيمــة للك ـ رة مــل خــالب تقيــيم القيمــة القابلــة لالســترداد لحــل هحــدة مــل الوحــدات المنتجــة للنقــد رأه مجموعــة مــل
الوحدات المنتجة للنقدا التي تتيلا ب ا الك رة عندما ي ون المبلغ القابل لالسـترداد للوحـدة المولـدة للنقـد أقـل مـل قيمت ـا المدر ـة،
يتم اإلعتراف بمسارة انمفاض القيمة يم ل ع س خسائر انمفاض القيمة المتيلقة بالك رة في فترات مستقبلية
 22/3النقد والودائع قصيرة األجل

يتحون النقـد هالودائـ هالودائـ قصـيرة األ ـل فـي بيـان المراـز المـالي الموحـد مـ ل النقـد فـي البنـوك هالودائـ فـي الصـندهق هالودائـ
قصيرة األ ل عالية السيولة التي تستحا خالب ثالثة أا ر أه أقل ،هالتي يم ل تحويل ا بس ولة إلك مبلغ نقدي ميرهف هتمض
لم ر ضئيل للتليرات في القيمـة للـرض بيـان التـدفقات النقديـة الموحـد ،يتحـون النقـد همرادفـات النقـد مـل النقـد مـل النقـد هالودائـ
قصيرة األ ل ،اما هو محدد أعاله ،صافي الحسـابات البنحيـة الم كـوفة القائمـة حيـث تيتبـر ـزً ا يتجـ أز مـل سياسـة المجموعـة
إلدارة النقد
 23/3المخصصات

يــتم اإلعتـراف بالممصصــات عنــدما ي ــون علــك المجموعــة أي إلتـزام حــالي رقــانوني أه إســتد ليا نــاتج عــل أحــداث ســابقة هالتــي
ي ــون مــل المحتمــل أن تحــون المجموعــة ملزمــة لتســديد اإللتـزام هيم ــل تقــدير مبلــغ اإللتـزام بكـ ل موثــوق إن المبلــغ الميتــرف بــه
كممصص يتم إحتسابه حسـب أفضـل التوقيـات للبـدب الم لـوب لمقابلـة اإللتـزام امـا بن ايـة فتـرة التقريـر بيـد األخـد بيـيل ا عت ـار
الممـاطر هاألمــور غيــر المماــدة المحي ــة بــاإللتزام عنــدما يــتم قيــاس الممصــص باســتمدام التــدفقات النقديــة المقـ ّـدرة لســداد ا لتـزام
الحـ ــالي ،فـ ــرن قيمتـ ــه المدر ـ ــة هـ ــي القيمـ ــة الحاليـ ــة لتلـ ــل التـ ــدفقات النقديـ ــة عنـ ــدما تتوق ـ ـ المجموعـ ــة اسـ ــترداد بيـ ــض أه اافـ ــة
الممصصات ،علك سبيل المراب ،بمو ب عقد الت ميل ،يتم إدرام السـداد ا صـل منفصـل ،هلحـل فقـط عنـدما ي ـون السـداد مماـداً
يــتم إدرام المصــاريع المتيلقــة بالممصصــات المدر ــة فــي ال ـرب أه المســارة بيــد خصــم أي ســداد إ ا اــان تـ ثير القيمــة الزمنيــة
للنقــود وهريـاً ،يــتم خصــم الممصصــات باســتمدام ميــدب مــا قبــل الضـري ة الحــالي الــذي يي ــس ،عنــد اللــزهم ،الممــاطر الماصــة
با لتزام عند استمدام المصم ،يتم إدرام الزيادة في الممصص الناتجة عل مرهر الوقت اتحلفة تمويل
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اليقود المرقلة با لتزامات

إ ا اـان لـدى المجموعـة عقــد مرقـل با لت ازمـات ،يــتم اإلعتـراف بـا لتزام الحـالي بمو ــب اليقـد هقياسـه اممصــص همـ لـل ،قبــل
تحــويل ممصــص منفصــل ليقــد مرقــل با لت ازمــات ،تقــوم المجموعــة بــاإلعتراف ب يــة خســارة انمفــاض فــي القيمــة تــم تحبــدها علــك
المو ــودات الممصصــة لــذلل اليقــد إن اليقــد المرقــل با لت ازمــات هــو عقــد تتجــاهز بمو ــه التحــاليع التــي يم ــل تجنب ــا رأي
التحاليع التي يم ل للمجموعة أن تتجنب ا بسـبب احتفاظ ـا باليقـدا للوفـا بالتزامات ـا بمو ـب اليقـد المنـاف ا قتصـادية المتوقـ
استالم ا بمو ب ا تي س التحاليع التي يم ل تجنب ا بمو ـب عقـد أقـل تحلفـة صـاتية للمـرهم مـل اليقـد ،ههـي تحلفـة الوفـا بـه
هأية تيويضات أه غرامات ناائة عل عدم الوفا به
الم لوبات ال ارئة المستحو علي ا مل إندمام األعماب
ـدئيا بالقيمـة اليادلـة فـي تـاري ا سـتحوا فـي ن ايـة
يتم قياس الم لوبات ال ارئة التي تم اإلستحوا علي ا مـل إنـدمام األعمـاب مب ً
فترات التقارير الالحقة ،يتم إعادة قياس هذه ا لتزامات ال ارئة بالمبلغ الذي سيتم ا عتراف به هفقاً للمعيار المحاسبي الدهلي رقم
 37هالمبلغ الميترف به مبدئياً م رهحاً منه المبلغ المتراكم لإليرادات الميترف ب ا هفقاً لم ادا المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم
 15أي ما اعلك
 24/3مخصص مزايا الموظفين

يتم احتساب ممصصات ا لتزامات المقدرة للموظفيل المتيلقة باإل ازات السنوية هتذاكر السفر انتيجة للمـدمات المقدمـة مـل قبـل
المـوظفيل المــمهليل حتـك تــاري التقريـر يــتم اـذلل احتســاب ممصـص لم افــآت ن ايـة المدمــة المسـتحقة للمــوظفيل هفقـاً لسياســات
المجموعة هالتي تساهي علك األقل المناف المستحقة هفقاً لقانون اليمل في دهلة اإلمـارات اليربيـة المتحـدة عـل فتـرة خـدمت م حتـك
ت ــاري التقري ــر ي ــتم إدرام الممصص ــات المتيلق ــة باإل ــازة الس ــنوية هت ــذاكر الس ــفر ض ــمل الم لوب ــات المتداهل ــة ،بينم ــا ي ــتم إدرام
الممصص المتيلا بم افآت ن اية المدمة ضمل الم لوبات اللير متداهلة
ظفيل مل مواطني دهلة ا مارات اليربية المتحدة ،تقوم المجموعـة بـدف المسـاهمات الم لوبـة لل يئـة اليامـة للميااـات
بالنس ة للمو ّ
هالت مينات ا تماعية هفقاً للقانون ا تحادي لدهلة اإلمارات اليربية المتحدة رقم ر2ا لسـنة  2000المتيلـا بالميااـات هالت مينـات
ا تماعية يتم تحميل هذه المساهمات إلك األرباح أه المسائر خالب فترة خدمة الموظفيل

 25/3الدفعات على أساس األسهم

بالنس ة للدفيات التي تتم تسويت ا علك أساس نقدي للموظفيل ،يتم اإلعتراف باإللتزامات مقابل المدمات المستحو علي ا ،بالقيمـة
اليادلـة هالتــي يــتم قياسـ ا مبــدئياً فـي تــاري المنحــة هفــي تــاري اـل تقريــر حتــك تــاري التســوية ،مـ ا عتـراف بــالتليرات فــي القيمــة
اليادلة م رهحاً من ا أي تليرات في اإلسترمارات المحتفظ ب ا في الرب أه المسارة ليس لدى المجموعـة أي دفيـات علـك أسـاس
األس م

 26/3منح حكومية

يتم إدرام المن الح ومية إ عند ه ود ت كيد ميقوب بالتزام المجموعة بالكرهط المرت ة ب ا هاستالم المن

يتم إدرام المن الح وميـة فـي الـرب أه المسـارة علـك أسـاس مـنظم علـك مـدى الفتـرات التـي تقـوم المجموعـة في ـا بـردرام التحـاليع
ات اليالقة هالتي يقصد بالمن تيويض ا امصاريع هعلك ه ه المصو  ،فرن المـن الح وميـة التـي يتمرـل اـرط ا األساسـي
فــي أن ي ــون علــك المجموعــة اـ ار أه إنكــا أه تملــل مو ــودات غيــر نقديــة يــتم اد ار ــا امــن ح وميــة مم لــة فــي بيــان المراــز
المالي هيتم تحويل ا إلك الرب أه المسارة بك ل منظم همن قي علك مدى األعمار اإلنتا ية للمو ودات ات اليالقة

يتم إدرام المن الح ومية المدينة اتيويض عل مصاريع تم تحبدها فيلياً أه للرض تقديم دعم مالي فوري للمجموعة بدهن ه ـود
تحاليع مستقبلية ات عالقـة فـي الـرب أه المسـارة فـي الفتـرة التـي تصـ مسـتحقة في ـا يـتم إدرام منفيـة القـرض الح ـومي الـذي
يحمل ميدب فائدة أقل مل ميـدب السـوق امنحـة ح وميـة ،هيـتم قياسـ ا اـالفرق بـيل المتحصـالت المسـتلمة هالقيمـة اليادلـة للقـرض
بنا ً علك أسيار الفائدة السوقية السائدة
يتم إدرام األراضي الممنوحة مل قبل الح ومة بالقيمـة اإلسـمية عنـدما ي ـون هنـاك ت كيـد ميقـوب باسـتالم األ ارضـي هأن المجموعـة
ستلتزم ب ي ارهط مرت ة ب ا ،اما هو مالئم
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 27/3األدوات المالية

إن األداة المالية هي أي عقد ينتج عنه أصل مالي إلحدى الكراات هالتزام مالي أه أداة حقوق ملحية لكراة أخرى

المو ودات المالية
يت لــب قيــاس اافــة المو ــودات الماليــة التــي تق ـ ضــمل ن ــاق المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  9حق ـاً بالتحلفــة الم ف ـ ة أه
القيمــة اليادلــة ع لــك أســاس نمــو م أعمــاب المجموعــة إلدارة المو ــودات الماليــة هخصــائص التــدفقات النقديــة التياقديــة للمو ــودات
المالية
يتم قياس األصل المالي بالتحلفة الم ف ة ،إ ا تم استيفا الكرطيل التالييل:
•
•

يتم ا حتفاظ باألصل المالي ضمل نمو م أعماب ي دف إلك ا حتفاظ بمو ودات مالية لتحصيل التدفقات النقدية التياقدية؛
ه
تنك الكرهط التياقدية لألصل المالي في تواري محددة للتدفقات النقدية التي تحون ع ارة فقط عل مدفوعات المبلغ
األساسي هالفائدة علك المبلغ األساسي القائم

يتم قياس األ صل المالي بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر إ ا تم استيفا الكرطيل التالييل:
•
•

يتم ا حتفاظ باألصل المالي ضمل نمو م أعماب يتم تحقيا هدفه مل خالب تحصيل التدفقات النقدية التياقدية هبي
المو ودات المالية؛ ه
تحون
ع ارة فقط عل مدفوعات المبلغ
تنك الكرهط التياقدية لألصل المالي في تواري محددة للتدفقات النقدية التي
األساسي هالفائدة علك المبلغ األساسي القائم

يتم قياس األصل المالي بالقيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسارة ،إ إ ا تم قياسه بالتحلفة الم ف ة أه بالقيمة اليادلة مل خالب
الدخل الكامل اآلخر هم لل ،يجوز للمجموعة بك ل غيـر قابـل لإلللـا  ،عنـد اإلعتـراف المبـدئي سـترمارات ميينـة فـي أدهات
حقوق الملحية هالتي يم ل قياس ا بالقيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسـارة ،اختيـار عـرض التليـرات الالحقـة فـي القيمـة اليادلـة
ضمل الدخل الكامل اآلخر
الم لوبات المالية
يتم تصنيع هقياس اافة الم لوبات المالية حقاً بالتحلفة الم ف ة ،باسترنا :
•
•
•
•

الم لوبات المالية بالقيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسارة يتم قياس هذه الم لوبات ،بما في لل المكتقات المالية التي
تيتبر م لوبات ،حقاً بالقيمة اليادلة
الم لوبات المالية التي تنك عندما ي ون تحويل األصل المالي ممهالً لالست ياد أه عندما ين با من ج المكاراة
المستمرة
عقود الضمان المالي
التزامات بتقديم قرض بسير فائدة أقل عل السوق

عند اإلعتراف المبدئي ،يجوز للمجموعة تصنيع التزام مالي بك ل غير قابل لإلللـا امقـاس بالقيمـة اليادلـة مـل خـالب الـرب أه
المسارة عند السماح بذلل ،أه عندما ينتج عل القيام بذلل ميلومات أكرر صلة ،ه لل إما بسبب:
•
•

و
ريكار إليه أحياناً بـ كعدم الت ابا المحاسبيكا هالذي قد ينك
يللي أه يقلل إلك حد ابير مل عدم توافا القياس أه اإلدرام ُ
عل قياس المو ودات أه الم لوبات أه اإلعتراف باألرباح هالمسائر الناتجة عن ا هفقاً ألسس ممتلفة؛ أه
يتم إدارة مجموعة مل الم لوبات المالية أه المو ودات المالية هالم لوبات المالية هتقييم أدائ ا علك أساس القيمة اليادلة
هفقاً إلدارة مماطر أه استراتيجية استرمار موثقة ،هيتم توفير الميلومات حوب المجموعة داخلياً علك هذا األساس لموظفي
اإلدارة الرئيسييل للكراة
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 27/3األدوات المالية (يتبع)
الم لوبات المالية ريت ا

القرهض هالسل يات

بيــد اإلعت ـراف المبــدئي ،يــتم حق ـاً قيــاس القــرهض هالســل يات التــي تحمــل فوائــد بالتحلفــة الم ف ـ ة باســتمدام طريقــة ميــدب الفائــدة
الفيلي يتم إدرام األرباح أه المسائر ضمل األرباح هالمسائر عندما يتم است ياد الم لوبات هاذلل مل خالب عملية إطفا ميدب
الفائدة الفيلي يتم احتساب التحلفة الم ف ة بيد األخذ في ا عت ـار أي خصـم أه عـالهة عنـد ا سـتحوا هالرسـوم أه التحـاليع التـي
تك ل ز اً يتج أز مل ميدب الفائدة الفيلي يتم إدرام إطفا ميدب الفائدة الفيلي اتحـاليع تمويـل فـي الـرب أه المسـارة تن بـا
هذه الفئة عموماً علك القرهض هالسل يات التي تحمل فائدة

الص وك

يتم إدرام الص وك بالتحلفة الم ف ة باستمدام طريقة ميدب الرب الفيلي يتم احتساب الرب اليائد إلك الص وك مل خـالب ت بيـا
ميدب الرب السائد في السوق ،في هقـت اإلصـدار ،ألدهات الصـ وك المماثلـة ،هيـتم إضـافة أي فـرق مـ الـرب المـوزا إلـك القيمـة
المدر ة للص وك

المكتقات الضمنية

عندما يحتوي اليقد الممتلط علـك مضـيع ييتبـر أصـالً ماليـاً ضـمل ن ـاق المعيـار الـدهلي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم  ،9عنـدها
تن با السياسة المتيلقة بالتصنيع هالقياس ،بما في لل ا نمفاض في القيمـة المتيلـا بـالمو ودات الماليـة ،علـك اليقـد الممـتلط
بالحامل
عنــدما يحتــوي اليقــد الممــتلط علــك مضــيع ييــد أصـالً ماليـاً ضــمل ن ــاق المعيــار الــدهلي إلعــداد التقــارير الماليــة رقــم  ،9يــتم
فصل المكتا الضمني عل المضيع هيتم احتسابه امكتا إ ا ،هفقط إ ا:
•
•
•

لم تحل المصائص ا قتصادية همماطر المكتا الضمني مرت ة ارت اطاً هثيقاً بالمصائص ا قتصادية همماطر
المضيع؛
استيفا أداة مستقلة بنفس ارهط المكتا الضمني لتيريع المكتا؛ ه
يتم قياس اليقد الممتلط بالقيمة اليادلة م إدرام التليرات في القيمة اليادلة ضمل الرب أه المسارة رأي ييتبر
المكتا المتضمل في التزام مالي بالقيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسارة منفصالًا

عندما يحتوي عقد علك هاحدة أه أكرر مل المكتقات الضمنية هعندما ي ون المضيع أصالً مالياً ضمل ن اق المعيـار الـدهلي
للتقارير المالية رقم  ، 9يجوز للمجموعة تصنيع اليقد الممتلط بالحامل بالقيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسارة إ إ ا:
•
•

لم تقم المكتقات الضمنية إلك و
حد ابير بتيديل التدفقات النقدية هالتي قد يت لب ا اليقد؛ أه
مل الواض م قليل مل التحليل أه بدهنه أنه عندما يتم ألهب مرة أخذ أداة ممتل ة مماثلة في ا عت ار ،ييتبر فصل
المكتقات الضمنية محظو اًر ،مرل خيار الدف المسبا المتضمل في قرض هالذي يسم لصاحب القرض بدف القرض مقدم َا
مقابل تحلفته الم ف ة تقري اً

عنــدما يت لــب فصــل المكــتا الضــمني عــل مضــيفه ،هلحنــه غيــر قــادر علــك قيــاس المكــتقات الضــمنية بك ـ ل منفصــل سـوا عنــد
ا ستحوا أه في ن اية فترة التقارير المالية الالحقة ،يتو ب عليه تصنيع اليقد الممتلط بالحامل امدرم بالقيمة اليادلة مل خالب
الرب أه المسارة
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إعادة تصنيع المو ودات المالية هالم لوبات المالية
عنــدما تقــوم المجموعــة بتلييــر نمــو م أعمال ــا إلدارة المو ــودات الماليــة ،فرن ــا تييــد تصــنيع اافــة المو ــودات الماليــة المتـ ثرة
يجب علك الكراة إعادة تصنيع أي التزام مالي
قياس المو ودات هالم لوبات المالية

القياس المبدئي

عند اإلعتراف المبدئي ،يتم قياس المو ودات المالية هالم لوبـات الماليـة بالقيمـة اليادلـة ازئـداً أه ناقصـاً ،تحـاليع المياملـة اليائـدة
بك ل م اار إلك ا ستحوا علك أه إصـدار أصـل مـالي أه التـزام مـالي ،فـي حالـة األصـل المـالي أه ا لتـزام المـالي غيـر المـدرم
بالقيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسارة

القياس الالحا للمو ودات المالية

بيد اإلعتراف المبدئي ،يجب علك الكراة قياس األصل المالي هفقاً لتصنيفه بـ:
•
•
•

التحلفة الم ف ة ناقصاً ا نمفاض في القيمة؛
القيمة اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر ناقصاً ا نمفاض في القيمة؛ أه
القيمة اليادلة مل خالب الرب أه المسارة

يتم تقييم ا نمفاض في القيمة علك المو ودات المالية المقاسة بالتحلفـة الم فـ ة هبالقيمـة اليادلـة مـل خـالب الـدخل الكـامل اآلخـر
كما تم اإلفصاح عنه أدناه
تن با مت ل ات محاس ة التحوط المفص عن ا أدناه علك المو ودات المالية المصنفة ابند تحوط
انمفاض قيمة المو ودات المالية
تيما يتيلا با نمفاض في قيمة المو ودات المالية ،تقوم المجموعة بت بيا نمو م خسارة ا ئتمان المتوقية بي ـس نمـو م خسـارة
ا ئتمــان المتحبــدة بمو ــب نمــو م خســارة ا ئتمــان المتوقيــة ،تقــوم المجموعــة باحتســاب خســائر ا ئتمـ ان المتوقيــة هالتلي ـرات فــي
خس ــائر ا ئتم ــان المتوقي ــة تل ــل ف ــي ن اي ــة ا ــل فتـ ـرة تق ــارير مالي ــة ل ــتي س التليـ ـرات ف ــي مم ــاطر ا ئتم ــان من ــذ اإلدرام المب ــدئي
للمو ودات المالية ليس مل الضرهري أن يق حدث ائتماني قبل أن يتم إدرام خسائر ا ئتمان
يتم اإلعتراف ممصص خسائر ا ئتمان المتوقية علك اافة فئات المو ودات المالية ،بمالف تلل التي يتم قياس ا بالقيمة اليادلـة
مــل خــالب الـرب أه المســارة هأدهات حقــوق الملحيــة المصــنفة هالمقاســة بالقيمــة اليادلــة مــل خــالب الــدخل الكــامل اآلخــر تتضــمل
المو ودات المالية الماضية لمت ل ات ا نمفاض في القيمة الواردة في المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  9ما يلي:
•
•
•
•
•
•

استرمارات الديل التي يتم قياس ا حقاً بالتحلفة الم ف ة أه بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر؛
األرصدة البنحية؛
الذمم المدينة التجارية؛
مم اإليجار المدينة؛
مو ودات اليقود؛ ه
التزامات القرهض هعقود الضمان المالي
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انمفاض قيمة المو ودات المالية ريت ا
اعتمــدت المجموعــة الــن ج الم ســط لقيــاس ا نمفــاض فــي قيمــة الــذمم التجاريــة المدينــة ه مــم اإليجــار المدينــة همو ــودات اليقــود
بمو ــب الــن ج الم ســط ،تقــوم المجموعــة بقيــاس ممصــص المســارة بمبلــغ يســاهي ممصــص المســارة المتوقيــة علــك مــدى اليمــر
المتوق لألداة
بالنس ـ ة لحافــة األدهات الماليــة األخــرى ،تقــوم المجموعــة بــردرام خســارة ا ئتمــان المتوقيــة علــك مــدى اليمــر المتوق ـ لــألداة عنــدما
ي ـون هنـاك ارتفــاا ـوهري فـي ممــاطر ا ئتمـان منـذ اإلدرام المبــدئي علـك الصـييد اآلخــر ،إ ا لـم ترتفـ ممــاطر ا ئتمـان علــك
األدهات الماليــة بك ـ ل ــوهري منــذ اإلدرام المبــدئي ،تقــوم المجموعــة بقيــاس ممصــص المســارة لتلــل األداة الماليــة بمبلــغ ييــادب
خســارة ا ئتمــان لمــدة  12اـ ر ييتمــد تقيــيم تيمــا إ ا اــان يجــب إدرام خســارة ا ئتمــان المتوقيــة علــك مــدى اليمــر المتوقـ لــألداة
علك ا رتفاعات الجوهرية في ا حتمالية أه مماطر حدهث تيرر منذ اإلدرام المبدئي بـد ً مـل إث ـات ه ـود أصـل مـالي مـنمفض
القيمة ا ئتمانية في ن اية فترة التقارير المالية أه حدهث تيرر فيلي
عند تقييم تيما إ ا اانت مماطر ا ئتمان علك األدهات الماليـة قـد ارتفيـت بكـ ل ـوهري منـذ اإلعتـراف المبـدئي ،تقـوم المجموعـة
بمقارنة مماطر التيرر الناائة علك األداة الما ليـة امـا فـي ن ايـة فتـرة التقـارير الماليـة مـ ه ـود ممـاطر التيرـر النااـئة علـك األداة
الحميــة هالنوعيــة التــي تحــون
الماليــة فــي تــاري اإلدرام المبــدئي عنــد إ ـ ار هــذا التقيــيم ،ت خــذ المجموعــة فــي ا عت ــار الميلومــات ّ
ميقولـة هقابلـة للـدعم ،بمـا فـي لــل المبـرة التاريميـة هالميلومـ ات المسـتقبلية المتاحـة بــدهن تحلفـة أه ـد ُيـذار بلـض النظـر عــل
نتــائج التقيــيم الســابا ،تفتــرض المجموعــة أن ممــاطر ا ئتمــان علــك أصــل مــالي قــد ارتفيــت بك ـ ل ــوهري منــذ اإلدرام المبــدئي
عنــدما تتجــاهز مــدفوعات ا التياقديــة أكرــر مــل  30يومـاً ،إ إ ا اــان لــدى المجموعــة ميلومــات ميقولــة هقابلــة للــدعم تربــت خــالف
لل
علك الرغم مما سبا ،تفترض المجموعة أن مماطر ا ئتمان علك األدهات المالية لم ترتف بكـ ل ـوهري منـذ اإلعتـراف المبـدئي
إ ا تبيل أن لألداة المالية مماطر ائتمانية منمفضة في تاري التقارير المالية يتم تحديـد أن ألداة ماليـة ممـاطر ائتمانيـة منمفضـة
إ ا اان:
•
•
•

لألداة المالية مماطر منمفضة في التيرر؛
يتمت المقترض بقدرة قوية علك الوفا بالتزاماته النقدية التياقدية في األ ل القريب؛ ه
قد تمدي التليرات السلبية في الظرهف ا قتصادية هظرهف األعماب علك المدى ال ويل ،هلحل ليس بالضرهرة ،إلك تقليل
قدرة المقترض علك الوفا بالتزامات التدفقات النقدية التياقدية

تيتبـر المجموعــة أن األصـل المــالي لديــه ممـاطر ائتمــان منمفضــة عنـدما ي ــون تصـنيفه ا ئتمــاني الــداخلي أه المـار ي بـ ـ كدر ــة
استرمارك هفقاً للتيريع المتيارف عليه عالمياً
تقـوم المجموعـة بكـ ل منـتظم بمراق ــة فياليـة الميـايير المسـتمدمة لتحديــد تيمـا إ ا اـان هنـاك ارتفــاا ـوهري فـي ممـاطر ا ئتمــان
هتقوم بتيديل ا اما هو مناسب لضمان أن تحون الميايير قادرة علك تحديد ا رتفاا الجوهري في ممـاطر ا ئتمـان قبـل أن يصـ
المبلغ مت خ اًر
تيتبر المجموعة ما يلي بمرابة حدث تيرر ألهداف إدارة مماطر ا ئتمان الداخلية حيث تكير المبرة السابقة إلك أن الذمم المدينة
التي تستوفي أحد الميايير التالية مك وك تيه تحصيل ا إلك و
حد ابير ،ما لم ي ل لدى المجموعة ميلومات ميقولة هداعمة إلث ـات
أن معيار آخر للتيرر هو األنسب:
•
•

عندما ي ون هناك خرق للي ود المالية مل قبل ال رف المقابل؛ أه
عندما تكير الميلومات التي يتم ت ويرها داخلياً أه التي يتم الحصوب علي ا مل مصادر خار ية إلك أنه مل غير المحتمل
أ ن يقوم المديل بسداد اامل الم الغ إلك الدائنيل ،بما في لل المجموعة
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انمفاض قيمة المو ودات المالية ريت ا
إن قياس خسائر ا ئتمان المتوقية هو محصلة احتمالية التيرر في السداد ،أه المسـارة الناتجـة عـل التيرـر رأي حجـم المسـارة إ ا
ك ــان هن ــاك تير ــرا هالتي ــرض عن ــد التير ــر يس ــتند تقي ــيم احتمالي ــة التير ــر ف ــي الس ــداد هالمسـ ارة الناتج ــة ع ــل التير ــر عل ــك البيان ــات
التاريمية التي تم تيديل ا بواس ة ميلومات مستقبلية اما هو موض أعـاله أمـا بالنسـ ة للتيـرض عنـد التيرـر للمو ـودات الماليـة،
فيتم تمريل لل بر مالي القيمة الدفترية للمو ودات في تاري التقارير المالية
عندما يتم قياس خسارة ا ئت مان المتوقية علك مدى اليمر المتوق لألداة علك أساس ماعي ستيفا الحـا ت التـي قـد يتـوفر
في ــا دلي ــل عل ــك ح ــدهث ارتفاع ــات وهري ــة ف ــي مم ــاطر ا ئتم ــان عل ــك مس ــتوى األداة الفردي ــة ،ي ــتم تجميـ ـ األدهات المالي ــة ف ــي
مجموعــات لتقيــيم خســارة ا ئتمــان المتوقيــة يــتم م ار يــة المجموعــة بانتظــام مــل قبــل اإلدارة لضــمان أن م ونــات اــل مجموعــة
زالت تتكارك خصائص مماطر ائتمان مماثلة
إللا اإلعتراف
يـتم بكـ ل رئيســي اســت ياد األصـل المــالي رأه عنــد اللــزهم ــز مـل األصــل المــالي ،أه ــز مـل مجموعــة مــل المو ــودات الماليــة
المكاب ةا رأي يتم إللا اإلعتراف به مل بيان المراز المالي الموحد للمجموعةا عند:
•
•

انت ا حقوق استالم التدفقات النقدية مل األصل؛ أه
قيام المجموعة بتحويل حقوق ا في استالم التدفقات النقدية مل األصل ،أه قيام ا بافتراض دف التزامات مقابل التدفقات
النقدية بالحامل مل دهن أي ت خير وهري ل رف ثالث هفقاً تفاقية هساطة؛ ه رأا قيام المجموعة بتحويل اافة المماطر
هالمناف المحتملة لألصل ،أه ربا عدم تحويل المجموعة أه احتفاظ ا ب افة المماطر هالمناف المحتملة لألصل ،هلحل
قيام ا بتحويل السي رة علك األصل

عندما تقوم المجموعة بتحويل حقوق ا في استالم التدفقات النقدية مل أصل أه عندما تـدخل فـي اتفاقيـة هسـاطة ،فرن ـا تقـوم بتقيـيم
ما إ ا ،هإلـك أي مـدى ،قـد احتفظـت بممـاطر همنـاف الملحيـة عنـدما تقـوم المجموعـة بتحويـل أه ا حتفـاظ إلـك ح وـد ابيـر ب افـة
مم ــاطر همن ــاف األص ــل أه تحوي ــل الس ــي رة عل ــك األص ــل ،تس ــتمر المجموع ــة ب ــاإلعتراف باألص ــل المح ــوب إل ــك م ــدى مك ــارات ا
المستمرة تيه في هذه الحالة ،تقوم المجموعة اذلل باإلعتراف با لتزام المرت ط به يتم قياس األصل المحوب ها لتزام المرت ط بـه
علك أساس يي س الحقوق ها لتزامات التي احتفظت ب ا المجموعة
يتم قياس المكاراة المستمرة التي ت خذ ا ل ضمان علك األصل المحوب بالقيمة المدر ة األصلية لألصل أه أقصك مبلـغ للبـدب
الذي قد يت لب مل المجموعة دفيه ،أي ما أقل
مقاصة األدهات المالية
يــتم مقاصــة المو ــودات الماليــة هالم لوبــات الماليــة هيــتم إدرام صــافي المبلــغ فــي بيــان المراــز المــالي الموحــد إ ا اــان هنــاك حــا
قانوني حالي قابل للتنفيذ لمقاصة الم الغ الميترف ب ا هتو د هناك نية للتسوية علك أساس الصافي ،هلتحقيا المو ودات هتسوية
الم لوبات في هقت هاحد
ترتي ات التحوط
تستمدم المجموعة مكتقات األدهات المالية مرل عقود اليمالت اآل لة هعقود ت ادب ميـد ت الفائـدة للتحـوط مـل ممـاطر اليمـالت
األ نبية همماطر ميد ت الفائدة ،علك التوالي يتم إدرام مكتقات األدهات المالية تلل مبدئياً بالقيمة اليادلة في التاري الذي يتم
تيه إبرام عقد المكتقات هيتم إعادة قياس ا حقاً بالقيمة اليادلة يتم إدرام المكتقات امو ودات ماليـة عنـدما تحـون القيمـة اليادلـة
مو ة هام لوبات مالية عندما تحون القيمة اليادلة سال ة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

47

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
3

ملخص بأهم السياسات المحاسبية (يتبع)

 27/3األدوات المالية (يتبع)
ترتي ات التحوط ريت ا
ألغراض محاس ة التحوط ،يتم تصنيع التحوطات اـ:
•
•
•

تحوطات القيمة اليادلة عندما تتحوط مل التيرض للتليرات في القيمة اليادلة لألصل أه ا لتزام المدرم أه التزام ثابت غير
مدرم
تحوطات التدفقات النقدية عندما تتحوط مل التيرض للتليرات في التدفقات النقدية التي تيود إما إلك مماطر ميينة مرت ة
ب صل أه التزام مدرم أه مياملة متوقية همحتملة بدر ة ابيرة هالتي قد تمثر علك صافي الدخل المستقبلي المدرم أه
مماطر اليمالت األ نبية في التزام ثابت غير مدرم
تحوطات لصافي ا سترمار في عملية أ نبية

عند بداية عالقـة التحـوط ،تقـوم المجموعـة رسـمياً بتصـنيع هتوثيـا عالقـة التحـوط التـي ترغـب فـي ت بيق ـا علـك محاسـ ة التحـوط
هأهداف هإستراتيجية إدارة المماطر لتنفيذ أنك ة التحوط
تحوطات القيمة اليادلة

يتم إدرام التلير في القيمة اليادلة ألداة التحوط في الرب أه المسارة امصاريع أخـرى يـتم إدرام التليـر فـي القيمـة اليادلـة للبنـد
المتحوط له اليائد إلك المماطر المتحوط ل ا اجز مل القيمة المدر ة للبند المتحوط له هيتم إد ار ا أيضـاً فـي الـرب أه المسـارة
كمصــاريع أخــرى بالنسـ ة ألنكـ ة التحــوط للقيمــة اليادلــة المتيلقــة بــالبنود المدر ــة بالتحلفــة الم فـ ة ،يــتم إطفــا أي تيــديل علــك
القيمة المدر ة مل خالب الرب أه المسارة علـك مـدى فتـرة التحـوط المت قيـة باسـتمدام طريقـة ميـدب الفائـدة الفيلـي قـد يبـدأ إطفـا
ميدب الفائدة الفيلي فور إ ار التيديل هفي موعد يتجاهز الوقت الذي يتوقف تيه تيـديل البنـد المتحـوط لـه للتليـرات فـي القيمـة
اليادلــة اليائــدة إلــك الممــاطر التــي يــتم التحــوط من ــا إ ا تــم اســت ياد البنــد المتحــوط منــه ،يــتم إدرام القيمــة اليادلــة غيــر الم ف ـ ة
م اارةً في الرب أه المسارة
عندما يتم تصنيع التزام ثابت غير مـدرم ابنـد متحـوط منـه ،يـتم إدرام التلّيـر التراكمـي الالحـا فـي القيمـة اليادلـة لاللتـزام الرابـت
اليائد إلك المماطر المتحوط من ا ا صل أه التزام م إدرام األرباح أه المسائر المقابلة في الرب أه المسارة
تحوطات التدفقات النقدية
الفياب مل الرب أه المسارة علك أداة التحوط في الدخل الكامل اآلخر في احتياطي التحوط للتدفقات النقدية ،في
يتم إدرام الجز ّ
حيل يـتم إدرام أي ـز غيـر فيـاب علـك الفـور فـي الـرب أه المسـارة يـتم تيـديل احتيـاطي التحـوط للتـدفقات النقديـة إلـك الـرب أه
المسارة المتراكميل علك أداة التحوط هالتليرات المتراكمة في القيمة للبند المتحوط منه ،أي ما أقل
إ ا تــم إيقــاف محاسـ ة التحــوط للتــدفقات النقديــة ،تيجــب أن يظــل المبلــغ المتـراكم فــي الــدخل الكــامل اآلخــر ضــمل الــدخل الكــامل
المتـراكم إ ا اانــت تـزاب التــدفقات النقديــة المســتقبلية المتحــوط ل ــا متوقيــة بمــالف لــل ،ســوف يــتم إعــادة تصــنيع المبلــغ علــك
الفور ضمل األربـ اح هالمسـائر اتيـديل إلعـادة التصـنيع بيـد التوقـف ،هفـور ظ ـور التـدفقات النقديـة المتحـوط ل ـا ،يجـب أن يـتم
احتساب أي مبلغ مت قي في الدخل الكامل اآلخر المتراكم اعتماداً علك طبيية المياملة األساسية اما هو موض أعاله
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ف ــي ط ــور ت بي ــا السياس ــات المحاس ــبية للمجموع ــة هالموض ــحة ف ــي إيض ــاح رق ــم  ،3يت ل ــب م ــل اإلدارة القي ــام ب ح ــام هتق ــديرات
هافت ارض ــات متيلق ــة ب ــالقيم المدر ــة للمو ــودات هالم لوب ــات عن ــد ع ــدم ه ــود مص ــادر أخ ــرى مت ــوفرة ي ــتم تحدي ــد ه ــذه التق ــديرات
ها فتراضات علك أساس المبرة التاريمية هاليوامل األخرى ات اليالقة إن النتائج الفيلية قد تمتلف عل هذه التقديرات
يــتم م ار يــة هــذه التقــديرات ها فت ارضــات بكـ ل مســتمر يــتم تســجيل اإلخــتالف فــي التقــديرات المحاســبية فــي الفت ـرة التــي يــتم في ــا
إعــادة م ار يــة هــذه التقــديرات ه لــل فــي حالــة أن التيــديالت الناتجــة عــل إعــادة التقيــيم تــمثر علــك تلــل الفت ـرة ،أه فــي حالــة اــون
التيديالت الناتجة عل إعادة م ار ية التقديرات تمثر في فترة الم ار ية هالفترات المستقبلية فيتم تسجيل ا في تلل الفترات
 1/4القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية

تيما يلي الق اررات الحساسة ،عدا تلل التي تتضمل تقديرات رالموضـحة أدنـاه بكـ ل منفصـلا ،هالتـي قامـت اإلدارة باتما هـا خـالب
عملية ت بيا السياسات المحاسبية للمجموعة هالتي ل ا أكرر ت ثير وهري علك الم الغ الميترف ب ا في البيانات المالية الموحدة

تصنيع اليقارات
قامــت ا إلدارة خــالب عمليــة تصــنيع اليقــارات باتمــا عــدة أح ــام هنــاك حا ــة ل ــذه األح ــام لتحديــد مــا إ ا اــان عقــار مــا ممهــل
للتصنيع ايقارات إسترمارية أه ممتلحات هآ ت هميـدات أه عقـارات محـتفظ ب ـا للبيـ هضـيت المجموعـة ميـايير ميينـة لتـتم ل
مل الح ـم بانتظـام ه لـل بمو ـب تيريفـات اليقـ ارات اإلسـترمارية هالممتلحـات هاآل ت هالميـدات هاليقـارات المحـتفظ ب ـا للبيـ عنـد
اتما أح ام ا ،أخذت اإلدارة باإلعت ار الكرهط المفصلة هالتو ي ات المتيلقة بتصنيع الممتلحات علك النحو المبـيل فـي المعيـار
المحاس ــبي ال ــدهلي رق ــم  ،2هالمعي ــار المحاس ــبي ال ــدهلي رق ــم  ،16هالمعي ــار المحاس ــبي ال ــدهلي رق ــم  ،40هاإلس ــتمدام المــراد ل ــذه
اليقارات علك النحو الذي تحدده اإلدارة
تصنيع عقود اإليجار  -المجموعة امم ر
أبرمت المجموعة عقود إيجار عقـارات تجاريـة فـي محفظـة اإلسـترمارات اليقاريـة الماصـة ب ـا حـددت المجموعـة ،بنـا ً علـك تقيـيم
ئيسيا مل اليمـر ا قتصـادي لليقـار التجـاري هالقيمـة الحاليـة للحـد
ارهط هأح ام الترتي ات ،مرل مدة اإليجار التي تك ل زً ا ر ً
األدنــك لمــدفوعات اإليجــار التــي تصــل إلــك حــد ابيــر اامــل القيمــة اليادلــة لليقــار التجــاري ،بحيــث تحـ تفظ بك ـ ل هــام بجمي ـ
المماطر هالمزايا المتيلقة بملحية هذا اليقار هتقوم بمحاس ة اليقود ايقود إيجار تكليلية
ت ادب اليقارات
كما هو مبيل في إيضاح  ،33قرر المجلس التنفيذي لح ومة أبوظبي خـالب سـنة  ،2019ت ـادب ق ـ األرض مـ المجموعـة فـي
مياملة تقوم بت ادب موارد األراضي القابلة للت وير بما يتمااك م األهلويات اإلستراتيجية لألطراف تمااـياً مـ مت ل ـات المعيـار
المحاسبي الدهلي رقم  16ممتلحات هآ ت هميدات ،قامت المجموعة بتقييم أن المياملة تحتوي علك وهر تجاري حيث:
•

•

أن اليقارات التي يتم تحويل ا مل قبل المجموعة مو ودة في مواق ممتلفة هل ا خصائص تدفا نقدي ممتلفة عل اليقارات
التي تم استالم ا مل قبل المجموعة اذلل ،تتوافا ق األراضي التي حصلت علي ا المجموعة م األهلويات اإلستراتيجية
للمجموعة لت وير الو ات الرئيسية لجزيرة السيديات ه زيرة ياس ،خاصة هأن المجموعة هي الم ور الرئيسي لممتلف
المكاري في زيرة السيديات؛ ه
األراضي التي قدمت ا المجموعة زً ا مل استراتيجية المجموعة للت وير في المستقبل المنظور حصلت
لم تحل ق
المجموعة علك أرض م يئة للبنية التحتية م إم انيات ابيرة للت وير في السنوات المقبلة ،حيث قامت المجموعة بدمج
ترايز الت وير علك ه ات ا الرئيسية ،هخاصة زيرة السيديات

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

49

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)
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الق اررات تيما يتيلا باليقود م اليمال

استيفا التزامات األدا

يت لــب مــل المجموعــة تقيــيم اــل عقــد مــل عقودهــا مـ اليمــال لتحديــد مــا إ ا تــم اســتيفا الت ازمــات األدا مـ مــرهر الوقــت أه فــي
هقت محدد ب دف تحديد ال ريقة المناس ة إلدرام اإليـرادات هبنـا ً عليـه ،قامـت المجموعـة بتقيـيم توقيـت اإلعتـراف بـ اإليرادات مـل
بيـ ـ اليق ــارات بن ــا ً عل ــك تحلي ــل دقي ــا للحق ــوق ها لت ازم ــات بمو ــب ا ــرهط اليق ــد ها ستك ــارة القانوني ــة م ــل المستك ــار الق ــانوني
للمجموعة
استنتجت المجموعة بك ل عام أن اليقود المتيلقة ببي عقارات م تملة يتم ا عتراف ب ا في الوقت الذي يتم تيه تحويـل السـي رة
بالنس ـ ة للت ــاد ت غيــر المكــرهطة لليقــود ،مــل المتوق ـ بك ـ ل عــام أن تنتقــل الســي رة إلــك اليميــل م ـ الملحيــة القانونيــة بالنس ـ ة
للت اد ت المكرهطة ،مل المتوق أن يحدث هذا عندما يتم استيفا مي الكرهط ال امة
بالنسـ ة لليقــود المتيلقــة ببيـ اليقــارات قيــد الت ــوير ،اســتنتجت المجموعــة بك ـ ل عــام أنــه تــم اســتيفا الميــايير م ـ مــرهر الوقــت،
هبالتالي ،ا عتراف باإليرادات م مرهر الوقت تيتبر هذه اليقود هي عقود عقارات تـم بيي ـا ليميـل هاحـد لحامـل األرض هالمبنـك
أه ليقار متيدد الوحدات أخذت المجموعة في ا عت ار اليوامـل الـواردة فـي عقـود بيـ اليقـارات هاسـتنتجت إلـك أن السـي رة علـك
عقار متيدد الوحدات يتم تحويل ا إلك اليميل م مرهر الوقت لألس اب التالية:
•
•

ينتج أدا المجموعة عل إنكا أه تيزيز أصل يسي ر عليه اليميل عند إنكا األصل أه تيزيزه أي أن المجموعة قد
أخذت في ا عت ار اليديد مل اليوامل التي تكير إلك أن اليميل يسي ر علك اليقار المكيد ز ًئيا عند بنائه
ينتج عل أدا المجموعة أصل ه استمدام بديل عالهة علك لل ،للمجموعة حا ها ب النفا في الدف مقابل األدا
عملياا مل تو يه اليقار قيد
رتياقديا أه
المنجز حتك تاريمه هقد أخذت في ا عت ار اليوامل التي تكير إلك أنه مقيد
ً
ً
الت وير ستمدام آخر أثنا ت ويره باإلضافة إلك لل ،يحا للمجموعة ،في مي األهقات ،الحصوب علك مبلغ ييوض ا
علك األقل عل األدا المنجز حتك تاريمه رعادة التحاليع المتحبدة حتك تاريمه باإلضافة إلك هامش رب ميقوبا عند
اتما هذا القرار ،أخذت المجموعة باإلعت ار بيناية في الكرهط التياقدية هاذلل أي تكري أه سابقة قانونية يم ل أن تحمل
أه تللي تلل الكرهط التياقدية

عند إبرام عقود اإلنكا رإلنكا أصـل ليميـلا ،قامـت المجموعـة بتقيـيم أنـه بنـا ً علـك اليقـود المبرمـة مـ اليمـال هأح ـام القـوانيل
هاللوائ ات الصلة ،تيتـرف المجموعـة بـاإليرادات مـ مـرهر الوقـت ألن أدا المجموعـة ينـتج عـل إنكـا أه تيزيـز أصـل يسـي ر
عليه اليميل عند إنكا األصل أه تيزيزه
حددت المجموعة أن طريقة اإلدخاب هي أفضـل طريقـة لقيـاس التقـدم المحـرز ل ـذه اليقـود ألن هنـاك عالقـة م ااـرة بـيل التحـاليع
التي تتحبدها المجموعة هتحويل ال ضائ هالمدمات إلك اليميل
عند إبرام اليقود لتقديم المدمات رإدارة اليقارات هإدارة المرافاا ،قامت المجموعـة بتقيـيم أنـه بنـا ً علـك اليقـود المبرمـة مـ اليمـال
هأح ام القـوانيل هاللـوائ ات الصـلة ،تيتـرف المجموعـة بـ اإليرادات مـ مـرهر الوقـت ألن اليميـل يسـتلم هيسـت لل فـي نفـس الوقـت
المناف التي يوفرها أدا المجموعة عند قيام المجموعة ب دائ ا
في حالة عدم استيفا الميايير المذاورة أعاله ،يتم ا عتراف باإليرادات في هقت محدد عندما يـتم ا عتـراف بـاإليرادات فـي هقـت
محدد ،تقوم المجموعة بتقييم ال عقد مل عقودها م اليمال لتحديـد الوقـت الـذي تـم تيـه اسـتيفا التـزام األدا للمجموعـة بمو ـب
اليقد

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

50

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
4

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)

 1/4القرارات الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية (يتبع)
الق اررات تيما يتيلا باليقود م اليمال ريت ا

تحديد أسيار الميامالت

يت لب مل المجموعة تحديد سير المياملة تيما يتيلا ب ل مل عقودها م اليمال عند اتما هـذا القـرار ،تقـوم المجموعـة بتقيـيم
ت ثير أي مل بد ت الك ار المتليرة في اليقد ،نتيجة للمصومات أه اللرامات هه ـود أي عنصـر تمويـل ـوهري هأي اعت ـار غيـر
نقدي في اليقد
عند تحديد ت ثير بد ت الك ار المتليرة ،تستمدم المجموعة طريقة كالمبلغ األكرـر احتمـا ًك بمو ـب المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة
رقم  15حيث يتم تحديد سير المياملة بالر وا إلك المبلغ األكرر احتما ً بيل مجموعة مل م الغ البد ت المحتملة

تحويل السي رة في اليقود م اليمال

فــي الحــا ت التــي تقــرر المجموعــة أنــه تــم اســتيفا الت ازمــات األدا فــي هقــت محــدد ،يــتم اإلعت ـراف بـ اإليرادات عنــدما يــتم تحويــل
الســي رة علــك المو ــودات إلــك اليميــل أه عنــدما يــتم اســتالم أه اســت الك منــاف المــدمات مــل قبــل اليميــل فــي حالــة عقــود بي ـ
المو ودات اليقارية ،يتم لل عادة عندما يتم استالم بد ت الك ار ات اليالقة بالوحدة بك ل وهري هعدم ه ـود أي عوائـا فـي
تسليم الوحدة لليميل

اعت ار عنصر التمويل ال ام في اليقد

بالنس ـ ة ل ـ يض اليقــود التــي تتضــمل بي ـ عقــار ،يحــا للمجموعــة الحصــوب علــك ت ـ ميل أهلــي اســتنتجت المجموعــة إلــك أن هــذا
الت ـ ميل ييتبــر عنصــر تمويــل هــام ألنــه ألس ـ اب أخــرى غيــر تــوفير التمويــل للمجموعــة يــتم اســتمدام الت مينـ ات األهليــة لحمايــة
المجموعة مل فكل ال رف اآلخر في إستحماب بيض أه اافة التزاماته بمو ب اليقد بك ل مناسـب حيـث ي ـون لليمـال تـاري
ائتماني محدد أه لدي م تاري مل المدفوعات المت خرة

بدب الضمانات

تتضمل عقود بي اليقـارات علـك ضـمانات ميينـة تل ـي فتـرة تصـل إلـك سـنة هاحـدة بيـد ا نت ـا مـل اليقـار ،مرـل تلبيـة اليقـارات
لمت ل ــات األدا التكــليلي المحــددة قامــت المجموعــة بتقيــيم أن هــذه الكــرهط تمرــل ضــمانات كمــل نــوا الت كيــدك التــي يــتم تقــديم ا
تقديم ا اضمانات ودة ،هبالتالي يتم إحتساب ا بمو ب المعيار المحاسبي الدهلي رقم 37

تلييرات اليقد

يتم ا عتراف بتليرات اليقد اريرادات فقط إلك الحد الذي يحتمل تيه أ يمدي إلك ع س هام لإليرادات في الفترات الالحقة ت خذ
اإلدارة في ا عت ار المبرة السابقة هت بيا ارهط اليقد هاليالقة م اليمال في اتما ق اررات م
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م ال ات اليقد

يتم ا عتراف بم ال ات اليقود اـريرادات فقـط عنـدما تيتقـد اإلدارة أنـه فقـط بالقـدر الـذي يحتمـل تيـه أن ـا لـل تـمدي إلـك ع ـس هـام
لإلي ـرادات فــي الفت ـرات الالحقــة تقــوم اإلدارة بم ار يــة األح ــام المتيلقــة بم ال ــات اليقــود بك ـ ل دهري هيــتم إ ـ ار التيــديالت فــي
الفترات المستقبلية  ،إ ا أاارت التقييمات إلك أن هذه التيديالت مناس ة
تحديد ما إ ا اان ا ستحوا هو ع ارة عل أعماب أه أصل

بالنس ة ليمليات ا سـتحوا التـي تقـوم ب ـا المجموعـة ،تحتـام المجموعـة إلـك هضـ أح ـام وهريـة لتقيـيم مـا إ ا اانـت المو ـودات
المســتحو علي ــا هالم لوبــات المقبولــة تكـ ل أعمــا ً همــا إ ا اانــت قــد اســتحو ت علــك الســي رة علــك هاحــد أه أكرــر مــل األعمــاب
عنــدما يك ـ ل هــذا ا ســتحوا أعمــا ً ،يــتم احتســاب ا ســتحوا علــك أنــه اســتحوا علــك أصــل عنــد إ ـ ار هــذا التقيــيم ،ت بــا
المجموعــة تيريــع األعمــاب بمو ــب المعيــار الــدهلي للتقــارير الماليــة رقــم  3هلحــي يــتم إعت ــار األنكـ ة ا عمــاب تجاريــة ،يجــب أن
تتضمل مجموعة متحاملة مل األنك ة هاألصـوب المسـتحو علي ـا ،احـد أدنـك ،مـدخالت هعمليـة وهريـة تسـاهم م ًيـا بكـ ل ابيـر
في القدرة علك إنكا ممر ات
 2/4المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد

إن اإلفت ارضــات الرئيســية المتيلقــة بالمســتقبل هالمصــادر الرئيســية للتقــدير غيــر المماــد فــي ن ايــة فتـرة التقريــر هالتــي تحمــل ممــاطر
م مة قد تسبب تيديالت وهرية علك قيم المو ودات هالم لوبات خالب السنة المالية القادمة هي اما يلي:

قياس التقدم المحرز عندما يتم ا عتراف باإليراد م مرهر الوقت
بالنس ة لليقود التي تتضمل بي عقارات قيد الت وير هعقـود اإلنكـا التـي تسـتوفي ميـايير اإلعتـراف بـ اإليرادات مـ مـرهر الوقـت،
يــتم قيــاس أدا المجموعــة باســتمدام طريقــة المــدخالت ،بــالر وا إلــك المــدخالت مــل أ ــل الوفــا بــالتزام األدا المتيلــا بر مــالي
المــدخالت المتوقيــة إلســتيفا الت ـزام األدا  ،أي اســتحماب اليقــار تيتبــر المجموعــة أن اســتمدام طريقــة المــدخالت ،هالتــي تت لــب
إدرام اإليرادات علك أساس الج ود التي تبذل ا المجموعة ستيفا التزام األدا  ،تقدم أفضل مر لإليرادات المحققة فيلياً
تســتمدم المجموعــة بكـ ل عــام طريقــة التحــاليع المتحبــدة امقيــاس للتقــدم المحــرز فــي عقودهــا ألن ــا تصــور أدا المجموعــة بكـ ل
أفضل بمو ب طريقة قياس التقـدم المحـرز هـذه ،يـتم قيـاس مـدى التقـدم المحـرز نحـو اإلنجـاز بنـا ً علـك نسـ ة التحـاليع المتحبـدة
حتــك تاريمــه إل ــك إ مــالي التح ــاليع المقــدرة عن ــد اســتحماب الت ـزام األدا عنــدما ي ــتم تحبــد التح ــاليع ،هلحن ــا تس ــاهم فــي التق ــدم
المحـرز فـي الوفـا بالت ازمـات األدا رمرـل الم ـالغ غيـر المتوقيـة للمـواد الم ـدرة أه اليمالـة أه المـوارد األخـرىا ،تسـت يد المجموعـة
ضـا بتيـديل طريقـة اإلدخـاب ألي تحلفـة متحبـدة تتناسـب مـ التقـدم المحـرز للمجموعـة فـي
ت ثير تلل التحاليع تقوم المجموعة أي ً
الوفا بالتزامات األدا
عند ت بيا طريقة المدخالت ،تقوم المجموعة بتقدير الج ود أه المدخالت ستيفا التـزام األدا
التياقدي لليمال  ،تتضمل هذه التقديرات بك ل رئيسي ما يلي:
•
•
•

باإلضـافة لتحلفـة الوفـا بـا لتزام

بالنس ة ليقود الت وير ،تحلفة الت وير هالبنية التحتية المتيلقة ب ا؛
بالنس ة ليقود اإلنكا  ،األعماب المصدقة اما تم تقييم ا مل قبل استكاري المكرها؛ ه
بالنس ة ليقود المدمات ،الوقت المستلرق

إحتساب ممصص المسارة
تقــوم المجموعــة بتقيــيم انمفــاض قيمــة مو ودات ــا الماليــة بنــا ً علــك نمــو م المســارة ا ئتمانيــة المتوقيــة بمو ــب نمــو م المســارة
ا ئتمانية المتوقية ،تقوم المجموعة برحتساب المسائر ا ئتمانية المتوقية هالتليرات في المسائر ا ئتمانية المتوقيـة فـي ن ايـة اـل
فت ـرة تقريــر لــتي س التلي ـرات فــي ممــاطر ا ئتمــان منــذ ا عت ـراف المبــدئي بــالمو ودات الماليــة تقــوم المجموعــة بقيــاس ممصــص
المسارة بمبلغ يساهي المسارة ا ئتمانية المتوقية علك مدى اليمر المتوق ألدهات ا المالية
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إحتساب ممصص المسارة ريت ا

عنــد قيــاس المســارة ا ئتمانيــة المتوقيــة ،تســتمدم الكــراة ميلومــات مســتقبلية ميقولــة هقابلــة للــدعم ،هالتــي تســتند إلــك افت ارضــات
للحراــة المســتقبلية لممتلــف المحراــات ا قتصــادية هاي يــة ت ـ ثير هــذه المحراــات علــك بيض ـ ا ال ـ يض تيتبــر المســارة بــافتراض
التيرر هي تقدير للمسارة الناتجة عل التملف عل السـداد هتسـتند إلـك الفـرق بـيل التـدفقات النقديـة التياقديـة المسـتحقة هتلـل التـي
يتوقي ــا المقت ــرض ،م ـ األخ ــذ ف ــي اإلعت ــار الت ــدفقات النقدي ــة م ــل الض ــمانات اإلض ــاتية هالتحس ــينات ا ئتماني ــة المتحامل ــة تمر ــل
احتمالية التيرر مدخال رئيسيا فـي قيـاس المسـارة ا ئتمانيـة المتوقيـة إن احتماليـة التيرـر هـي تقـدير حتمـاب التملـف عـل السـداد
علك مدار فترة زمنية محددة ،هيكمل إحتساب ا البيانات التاريمية ها فتراضات هالتوقيات بالظرهف المستقبلية
ـا

تــم إعــادة تقيــيم نمــو م المســارة ا ئتمانيــة المتوقيــة لت ـ ثير اوفيــد 19-بك ـ ل رئيســي نتيجــة ا ض ـ رابات التكــليلية التــي يوا
المست رهن ،هالتقل ات في الظرهف ا قتصادية المحتملة ،هحا ت التملف عل السداد هما إلك لل هالتي قد تمدي علـك األر ـ
إلك زيـادة ممصـص المسـارة ا ئتمانيـة المتوقيـة للـذمم المدينـة التجاريـة بمـا يتمااـك مـ مت ل ـات المعيـار الـدهلي للتقـارير الماليـة
رقــم  9األدهات الماليــة هير ـ لــل بكـ ل رئيســي إلــك زيــادة ممــاطر ال ــرف المقابــل رممــاطر التملــف عــل الســدادا للمســت ريل
هاليمــال اعترف ــت المجموعــة بممص ــص خس ــارة ائتمانيــة متوقي ــة علــك ال ــذمم المدين ــة التجاريــة هاألخ ــرى للســنة المنت ي ــة ف ــي 31
ديس ــمبر  2020بمبل ــغ  41,193أل ــف دره ــم ر 31ديس ــمبر  114,631 :2019أل ــف دره ــما هإ م ــالي ممص ــص خس ــارة ائتماني ــة
متوقيــة بمبلــغ  364,371ألــف درهــم ر 31ديســمبر  424,627 :2019ألــف درهــما ستواصــل المجموعــة مراق ــة الحالــة هت ثيرهـ ا
علك المسارة ا ئتمانية المتوقية هإ ار التيديالت الالزمة عند ا قتضا
القيمة اليادلة لالسترمارات اليقارية ها سترمارات اليقارية قيد الت وير
يتم تحديد القيمة اليادلة لالسترمارات اليقارية مل قبل خب ار تقييم عقارات مستقليل باستمدام أساليب تقييم ميترف ب ا تكمل هذه
األساليب طريقة القيمة المت قية هطريقة رسملة الدخل
يت لب استمدام طريقة القيمة المت قية استمدام تقـديرات مرـل التـدفقات النقديـة المسـتقبلية مـل المو ـودات رتتحـون مـل أسـيار البيـ
هاإليجــار هتــدفقات اإلي ـرادات المســتقبلية ،هتحــاليع اإلنكــا همــا ي ـرت ط ب ــا مــل أتيــاب م نيــة هتحلفــة تمويــل ال ـ ا ،هميــدب اليائــد
الداخلي المست دف همماطر الم َور هربحيته المست دفة تستند هذه التقديرات علك ظرهف السـوق المحليـة القائمـة فـي ن ايـة فتـرة
التقارير المالية
بنــا ً علــك طريقــة رســملة الــدخل ،يــتم رســملة الــدخل المتوق ـ تحصــيله بمو ــب عقــود اإليجــار القائمــة هتــدفقات اإليجــار المســتقبلية
المتوقية باستيماب ميد ت أسيار مناس ة لي س ظرهف سوق ا سترمار اما في تواري التقييم
يت لب تحليل التدفقات النقدية المستقبلية غير الممصومة للمجموعة تقييم فترة اإلحتفاظ المت قية هتوقيات الدخل علك المو ـودات
التكليلية القائمة مل اإلدارة هض تقديرات هأح ام هامة تتيلا بيوائد اإليجار المستقبلية هميد ت الرسملة
إن ا فتراضات الرئيسية المستمدمة هي اما يلي:

المدى%
ميد ت الرسملة

11,5-6,5
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أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)

 2/4المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد (يتبع)

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقا للممزهن هأراضي محتفظ ب ا للبي هأعماب الت وير قيد اإلنجاز ريت ا

كما هو مبيل في إيضاح  ،47يستمر اوفيد 19-في الت ثير علك اليديد مل وانب الحياة اليومية ها قتصاد اليالمي تم تنفيذ
قيود السفر هالحراة هالقيود التكليلية مل قبل اليديد مل الدهب بما في لل اإلمارات اليربية المتحدة حيث ا د سوق اليقارات
مستويات منمفضة بك ل ملحوظ مل حجم الميامالت هالسيولة لذلل ،عند الوصوب إلك تقديرات القيمة اليادلة لليقارات
ا سترمارية اما في  31ديسمبر  ،2020استمدم المقيمون مل أطراف أخرى ميرفت م بالسوق هأح ام م الم نية هعلقوا أهمية أقل
علك أدلة السوق السابقة ألغراض المقارنة في ظل هذه الظرهف ،هناك در ة أكبر مل عدم اليقيل مما هو مو ود في سوق
أكرر نكاطا في تقدير القيمة اليادلة لإلسترمارات اليقارية
تقدير صافي القيمة القابلة للتحقا للممزهن هأراضي محتفظ ب ا للبي هأعماب الت وير قيد اإلنجاز

يــتم اإلعتـراف بــالممزهن هاأل ارضــي المحــتفظ ب ــا للبيـ هاليقــارات المصــنفة ضــمل أعمــاب ت ــوير قيــد اإلنجــاز بالتحلفــة أه صــافي
القيمــة القابلــة للتحقــا ،أي مــا أقــل يــتم تقيــيم صــافي القيمــة القابلــة للتحقــا بــالر وا إلــك أســيار البي ـ هتحــاليع اإلكمــاب هالم ــالغ
المستلمة مقـدماً ،خ ـط الت ـوير هحالـة السـوق فـي ن ايـة فتـرة التقـارير الماليـة بالنسـ ة لـ يض اليقـارات ،يـتم تحديـد صـافي القيمـة
القابلــة للتحقــا مــل قبــل المجموعــة بيــد الحصــوب علــك إستكــارات خار يــة مناس ـ ة هفــي ضــو ميــامالت الســوق الحديرــة ،حيرمــا
ه دت
ييتمد تحديد صافي القيمة القابلـة للتحقـا لـألرض المحـتفظ ب ـا للبيـ علـك التقييمـات المار يـة باسـتمدام من جيـات هأسـاليب تقيـيم
متنوعــة ت خــذ فــي ا عت ــار الميلومــات الماصــة باليقــار مرــل أســيار البي ـ المتوقيــة هتم ــيط الموق ـ ربمــا فــي لــل التوافــا م ـ
المم ــطا هتحــاليع البنــا هاســترداد التحــاليع ،ميــد ت المبييــات رللمتــر المربـ ا هأســيار المصــم همــا إلــك لــل ،ه ميي ــا تحتــوي
علك عنصر تقدير هعدم اليقيل إن أسـيار البيـ المتوقيـة ل ـا عـدم يقـيل مت صـل بسـبب التليـرات فـي ظـرهف السـوق قـد تمتلـف
تحاليع البنا المتوقية م ظرهف السوق هقد يتم تقديرها بك ل غير صحي بسبب التلييرات في تم يط الموقـ أه نمـط اإلنكـا
أه الظرهف غير المتوقية الناائة أثنا اإلنكا
يتم تقييم صافي القيمة القابلة للتحقا لممزهن اليقارات الم تملة بالر وا إلك ظرهف السوق هاألسيار المو ودة في تـاري التقريـر
هيتم تحديدها مل قبل المجموعة ،بنا ً علك الميامالت المقارنة التي حددت ا المجموعة لليقارات في نفـس السـوق التـي تمـدم نفـس
ق اا اليقارات
يـتم تقيــيم صـافي القيمــة القابلــة للتحقـا تيمــا يتيلـا ب عمــاب الت ــوير قيـد التنفيــذ بـالر وا إلــك أســيار السـوق فــي تـاري التقريــر عــل
ص ـا التحــاليع المقــدرة إلســتحماب الت ــوير هالتحــاليع المقــدرة الالزمــة إل ـ ار البي ـ  ،م ـ األخــذ فــي
اليقــارات الم تملــة المماثلــة ،ناق ً
ا عت ار القيمة الزمنية لألمواب ،إ ا اان لل وهر ًيا
ا نمفاض في قيمة الممتلحات هاآل ت هالميدات هاألعماب الرأسمالية قيد اإلنجاز

يتم تقييم اليقارات المصنفة اممتلحات هآ ت هميدات هأعماب رأسمالية قيد اإلنجاز لالنمفاض في القيمة عند ه ـود مـا يكـير إلـك
تيــرض هــذه المو ــودات لمســارة انمفــاض فــي القيمــة يــتم إ ـ ار م ار يــة لالنمفــاض فــي القيمــة مــل خــالب تحديــد المبلــغ القابــل
لالسترداد الذي ي خذ في ا عت ار القيمـة اليادلـة لليقـار قيـد النظـر يـتم تحديـ د القيمـة اليادلـة ليقـارات الفنـدق المصـنفة ضـمل بنـد
الممتلحات هاآل ت هالميدات مل قبل خبير تقييم عقاري مستقل باستمدام طريقة التدفقات النقدية الممصومة
يتم تحديد التدفقات النقدية بالر وا إلك أهضاا السوق الحديرة ،هاألسيار السائدة بن ايـة فتـرة التقـارير الماليـة ها تفاقيـات التياقديـة
هتقديرات األعمار اإلنتا ية للمو ودات هيتم خصم ا باستمدام مجموعة مل ميد ت المصم التـي تي ـس تقييمـات السـوق الحاليـة
للقيمة الزمنية لألمواب هالممـاطر الماصـة باألصـل يـتم مقارنـة صـافي القـيم الحاليـة بالم ـالغ المدر ـة لتقيـيم أي انمفـاض محتمـل
في القيمة
األعمار اإلنتا ية للممتلحات هاآل ت هالميدات هالمو ودات غير الملموسة
تقوم اإلدارة بم ار ية القيم المت قية هاألعمار اإلنتا يـة المقـدرة للممتلحـات هاآل ت هالميـدات هالمو ـودات غيـر الملموسـة فـي ن ايـة
كل فترة تقرير مالي سنوي هفقاً للمعيار المحاسبي الدهلي رقم  16هالمعيار المحاسبي الدهلي رقـم  38قـررت اإلدارة بـ ن توقيـات
السنة الحالية تمتلف عل التقديرات السابقة با ستناد إلك م ار يت ا
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ممتلكات وآالت ومعدات

التكلفة
في  1يناير 2019
إضافات
تحويالت مل /رإلكا استرمارات عقارية رإيضاح 7ا
است يادات

أراضي
ومباني
ألف درهم

سكن
عمال
ألف درهم

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

آالت وماكينات
ألف درهم

معدات
مكتبية
ألف درهم

أجهزة حاسب
آلي
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

تحسينات على
المأجور
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلنجاز
(إيضاح )2/5
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

6,686,307
29,811
10,737
-

1,654,047
2,211
ر226,990ا

608,399
36,098
ر13,148ا

392,299
609
ر5,612ا

101,701
8,640
ر2,515ا

153,243
9,444
ر3,702ا

22,945
3,289
ر1,251ا

70,004
10,142
ر2,383ا

50,934
27,274
-

9,739,879
127,518
10,737
ر255,601ا

في  1يناير 2020
إضافات
إللا اإلعتراف مل بي اراات تابية رإيضاح 46ا
إللا اإلعتراف مل بي أعماب رإيضاح 1/5ا
است يادات رإيضاح 3/5ا

6,726,855
22,519
ر37,692ا
ر90,746ا
-

1,429,268
-

631,349
12,025
ر2ا
ر1,841ا
ر721ا

387,296
15,868
ر323,093ا
ر1,101ا

107,826
1,854
ر8,156ا
ر24,441ا

158,985
13,334
ر2,676ا
ر4ا

24,983
358
ر350ا

77,763
19,282
ر4,830ا
-

78,208
10,637
ر1,830ا
-

9,622,533
95,877
ر362,617ا
ر108,249ا
ر26,617ا

في  31ديسمبر 2020

6,620,936

1,429,268

640,810

78,970

77,083

169,639

24,991

92,215

87,015

9,220,927

االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة
في  1يناير 2019
المحمل للسنة
ا نمفاض في القيمة  /رالمي وسا رإيضاح 29ا
إللا اإلعتراف عند التحويل إلك إستترمارات عقارية رإيضاح
7ا
است يادات

3,648,432
165,908
ر36,787ا

1,626,887
2,942
7,601

529,438
43,788
-

86,510
19,070
-

86,726
11,593
-

119,157
9,567
-

20,189
712
-

21,569
12,113
-

-

6,138,908
265,693
ر29,186ا

ر2,928ا
-

ر226,984ا

ر12,755ا

ر5,487ا

ر2,425ا

ر3,646ا

ر1,207ا

ر2,040ا

-

ر2,928ا
ر254,544ا

في  1يناير 2020
المحمل للسنة
ا نمفاض في القيمة رإيضاح 29ا
إللا اإلعتراف مل بي اراات تابية رإيضاح 46ا
إللا اإلعتراف مل بي أعماب رإيضاح 1/5ا
است يادات رإيضاح 3/5ا

3,774,625
169,119
ر8,833ا
ر24,480ا
-

1,410,446
1,882
1,396
-

560,471
28,360
ر2ا
ر1,072ا
ر721ا

100,093
23,810
ر50,899ا
ر1,095ا

95,894
6,599
ر4,806ا
ر23,850ا

125,078
14,816
ر597ا
ر4ا

19,694
2,219
ر350ا

31,642
13,529
ر3,560ا
-

-

6,117,943
260,3354
1,396
ر59,734ا
ر34,515ا
ر26,020ا

في  31ديسمبر 2020

3,910,431

1,413,724

587,036

71,909

73,837

139,293

21,563

41,611

-

6,259,404

القيمة المدرجة
في  31ديسمبر 2020

2,710,505

15,544

53,774

7,061

3,246

30,346

3,428

50,604

87,015

2,961,523

في  31ديسمبر 2019

2,952,230

18,822

70,878

287,203

11,932

33,907

5,289

46,121

78,208

3,504,590
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ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

تم تمصيص ا ست الك المحمل للسنة اما يلي:

تحلفة م اارة
مصاريع عمومية هإدارية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

7,091
253,244

9,459
256,234

260,335

265,693

 1/5في  31ديسمبر  ،2020أبرمت المجموعة اتفاقية بي ها ار م طرف آخر لبي أعماب همو ودات فندق هيستل همنتج
أبوظبي للجولف باإلضافة إلك ق ية أرض مجاهرة لمنتج أبوظبي للجولف بلغ إ مالي البدب الممصص لفندق هيستل
همنتج أبوظبي للجولف بنا ً علك القيمة اليادلة النسبية لجمي اليقارات  137,591ألف درهم رمن ا  23,837ألف درهم
مستحا في  31ديسمبر 2020ا نتج عل البي رب مل است ياد بمبلغ  58,432ألف درهم تم إد ار ه في الرب أه
المسارة تم تحويل ملحية هذه اليقارات في  31ديسمبر  2020عند ا نت ا بك ل مناسب مل مي الكرهط الجوهرية
السابقة هبالتالي ،تم تحويل السي رة علك هذه األعماب هالمو ودات إلك المكتري في  31ديسمبر 2020
 2/5تمرل أعماب رأسمالية قيد اإلنجاز بك ل رئيسي التحلفة المتحبدة علك ت وير هتحسيل مرافا الضيافة هالترتيه التي اانت قيد
اإلنجاز في تاري التقرير هسيتم تحويل ا إلك فئة األصوب ات الصلة للممتلحات هاآل ت هالميدات عندما تحون اهزة
لالستمدام المقصود
 3/5خالب السنة ،قامت المجموعة ببي ممتلحات هآ ت هميدات نتج عن ا م سب مل اإلست ياد بمبلغ  54ألف درهم ر:2019
 22,964ألف درهما
تتضمل الممتلحات هاآل ت هالميدات حا إستمدام المو ودات تيما يتيلا بيقود إستئجار أراضي بقيمة  86,609ألف درهم
ر 71,784 :2019ألف درهما تم تسجيل ا ست الك المحمل بمبلغ  3,848ألف درهم مقابل حا إستمدام المو ودات خالب
السنة ر 2,692 :2019ألف درهما إن متوسط مدة اإليجار هو  30سنة لم تحل هناك إضافات إلك حا إستمدام المو ودات
خالب السنة تو د خيارات تمديد أه إن ا علك عقد اإليجار
تم رهل بيض األراضي هالم اني اممتلحات هاآل ت هالميدات اضمان مقابل القرهض البنحية اما هو مبيل في إيضاح 19
خالب السنة ،باإلضافة إلك الم ار ية السنوية نمفاض القيمة هنتيج ًة لت ثير اوفيد 19-اما هو مبيل في اإليضاح  47هالذي
أدى إلك انمفاض ميد ت اإلالاب هإغالق عقارات الضيافة هالترتيه بما يتمااك م قيود اإلغالق التي تفرض ا الح ومة ،قامت
المجموعة بر ار م ار ية القيمة القابلة لالسترداد ليقارات الضيافة هالترتيه ،س ل اليماب المصنف ضمل الممتلحات هاآل ت
هالميدات أدت الم ار ية إلك انمفاض في القيمة بمبلغ  1,396ألف درهم لس ل اليماب ر :2019صافي ع س انمفاض في
القيمة بمبلغ  29,186ألف درهم لليقارات الفندقية هالضيافة هس ل اليمابا رإيضاح 29ا ،هالذي تم تسجيله في الرب أه
ناقصا تحلفة
المسارة تستند القيمة القابلة لالسترداد للمو ودات ات الصلة هممتلحات الضيافة هس ل اليماب إلك القيمة اليادلة ً
البي التي تم تحديدها مل قبل مقيم مستقل هتم تحديدها بالر وا إلك طريقة التدفقات النقدية الممصومة باستمدام عائد تمارم مل
 ٪7,21إلك  ٪9,0ر ٪7,3 :2019إلك ٪9,0ا هميدب خصم  ٪9,96إلك  ٪16,0ر ٪10,01 :2019إلك ٪16,0ا لم يتم
مالحظة أي ممارات نمفاض القيمة ألي بنود أخرى مل الممتلحات هاآل ت هالميدات للسنة المنت ية في  31ديسمبر 2020
ناقصا تحاليع البي ها فتراضات
يسلط اإليضاح  4الضو علك عدم اليقيل في التقديرات ال امة المتيلقة بتحديد القيمة اليادلة ً
ال امة المستمدمة
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ممتلكات وآالت ومعدات (يتبع)

كما هو مبيل في إيضاح  ،47يستمر اوفيد 19-في الت ثير علك اليديد مل وانب الحياة اليومية ها قتصاد اليالمي تم تنفيذ
قيود السفر هالحراة هالقيود التكليلية مل قبل اليديد مل الدهب بما في لل اإلمارات اليربية المتحدة حيث ا د سوق اليقارات
رهحا من ا تحاليع
مستويات منمفضة بك ل ملحوظ مل حجم الميامالت هالسيولة لذلل ،هللوصوب إلك تقديرات القيم اليادلة م
ً
بي ممتلحات الضيافة هالترتيه اما في  31ديسمبر  ،2020استمدم المقيمون المستقلون ميرفت م بالسوق هح م م الم ني هأع وا
هزًنا أقل ألدلة السوق السابقة ألغراض المقارنة في ظل هذه الظرهف ،هناك در ة أكبر مل عدم اليقيل مما هو مو ود في
سوق أكرر نكاطا في تقدير القيمة اليادلة ناقصا تحاليع البي
6

الموجودات غير الملموسة والشهرة
الشهرة
ألف درهم

عقود العمالء
ألف درهم

عالقة العمالء
ألف درهم

برامج حاسب آلي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

17,860
-

179,809
-

-

85,912
6,422

283,581
6,422

في  1يناير 2020
إضافات
تم اإلعتراف ب ا اجز مل إندمام األعماب
رإيضاح 45ا
تم إللا ا عتراف ب ا عند خسارة السي رة
علك الكراات التابية رإيضاح 46ا
إست ياد أعماب رإيضاح 5ا

17,860
-

179,809
-

-

92,334
14,095

290,003
14,095

3,151

-

9,111

-

12,262

ر17,752ا

ر179,809ا

-

ر220ا

ر179,809ا
ر17,972ا

في  31ديسمبر 2020

3,259

-

9,111

106,209

118,579

اإلطفاء المتراكم
في  1يناير 2019
المحمل للسنة

-

5,648
8,313

-

79,816
4,003

85,464
12,316

في  1يناير 2020
المحمل للسنة
تم إللا ا عتراف ب ا عند خسارة السي رة
علك الكراات التابية رإيضاح 46ا
إست ياد أعماب رإيضاح 5ا

-

13,961
7,682

-

83,819
6,775

97,780
14,457

-

ر21,643ا
-

-

ر100ا

ر21,643ا
ر100ا

في  31ديسمبر 2020

-

-

-

90,494

90,494

القيمة المدرجة:
 31ديسمبر 2020

3,259

-

9,111

15,715

28,085

 31ديسمبر 2019

17,860

165,848

8,515

192,223

التكلفة
في  1يناير 2019
إضافات

ار إ ا اان ــت هنــاك مما ـرات ب ـ ن الك ـ رة ق ــد
ـنويا لتحدي ــد انمف ــاض القيمــة ،أه بك ـ ل أكرــر تح ـرًا
تقــوم المجموع ــة باخت ــار الك ـ رة سـ ً
إنمفضت قيمت ا تتيلا الك رة الرئيسية الميترف ب ا مل قبل المجموعة باألعماب المجاهرة
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استثمارات عقارية

تتحون ا سترمارات اليقارية مل اليقارات الم تملة هاسترمارات عقارية قيد الت وير اانت الحراة خالب السنة اما يلي:
عقارات م تملة
ألف درهم

2019
عقارات قيد
الت وير
ألف درهم

عقارات مكتملة
ألف درهم

2020
عقارات قيد
التطوير
ألف درهم

اإل مالي
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

1,281,746
53,883
ر128,112ا

16,408,303
1,224,758
ر271,080ا
ر374,751ا

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالب السنة
است يادات
رخسارةا /م سب القيمة اليادلة ،صافي
تحويالت مل/رإلكا:
ممزهن
ممتلحات هآ ت هميدات رإيضاح 5ا
أعماب ت وير قيد اإلنجاز رإيضاح 1/7ا رإيضاح 13ا
أرض محتفظ ب ا للبي
مل عقارات قيد الت وير إلك عقارات م تملة

16,226,285
57,013
()72,116
()400,855

556,191
11,997
1,005

16,782,476
69,010
()72,116
()399,850

15,126,557
1,170,875
ر271,080ا
ر246,639ا

2,846
ر13,665ا
ر205,635ا
11,700
-

83,396
-

-

83,396
-

2,846
ر13,665ا
11,700
445,691

ر205,635ا
ر445,691ا

16,782,476

الرصيد في نهاية السنة

15,893,723

569,193

16,462,916

16,226,285

556,191

إن اافة ا سترمارات اليقارية تق في اإلمارات اليربية المتحدة
 1/7يمرل لل تحويل اليقارات مل أعماب ت وير قيد اإلنجاز نتيجة للتليير في ا ستمدام منذ أن دخلت المجموعة في عقود
إيجار تكليلية م أطراف أخرى لليقارات عند إكتمال ا خالب السنة سجلت المجموعة م اسب بصافي قيمة عادلة تبلغ
 3,343الف درهم عند التحويل
تكمل اإلسترمارات اليقارية علك حا إستمدام المو ودات تيما يتيلا برستئجار األراضي بمبلغ  290,400ألف درهم ر:2019
تو د خيارات تمديد أه إن ا علك هذه
 349,826ألف درهما إن متوسط مدة اإليجار هي  25سنة خالب السنة
اإليجارات
باسترنا بيض اإلسترمارات اليقارية للمجموعة هالتي هي مرهونة اضمان مقابل القرهض البنحية،
علك إم انية تحقيا إسترمارات ا اليقارية رإيضاح 19ا

يو د لدى المجموعة قيود

تتحون اإلسترمارات اليقارية قيد الت وير بك ل رئيسي مل ق أراضي قيد الت وير حيث هافقت المجموعة علك خ ة لت وير
عقارات تجارية هس نية يتم تحديد القيمة اليادلة ل ذه اليقارات باستمدام طريقة القيمة المت قية
مقيمون
يتم تحديد القيم اليادلة لالسترمارات اليقارية بما في لل اليقارات قيد الت وير بنا ً علك التقييم الذي تم تنفيذه مل قبل ّ
مستقلون ليس ل م صلة بالمجموعة إن المقيميل هم أعضا في معيات م نية لمب ار التقييم ه هي ممهالت مالئمة هخبرات في
تقييم اليقارات في مواق مماثلة عند تقدير القيمة اليادلة لإلسترمارات اليقارية ،فرن ا ستمدام األعلك هاألفضل لليقار هو
استمدام ا الحالي تم تحديد التقييمات بك ل رئيسي باستمدام طريقة رسملة الدخل تم إ ار التقييم بتاري  30نوفمبر 2020؛
هتيتقد اإلدارة ب نه يو د تليرات وهرية في القيم اليادلة لالسترمارات اليقارية مل  30نوفمبر  2020إلك  31ديسمبر
 2020لم ي ل هناك أي تليير في تقنيات التقييم خالب السنة لالطالا علك ا فتراضات الرئيسية المستمدمة في تحديد القيمة
اليادلة لالسترمارات اليقارية هعدم اليقيل مل التقديرات ال امة المتيلقة بتحديد القيمة اليادلة ار إيضاح 4
تم ت بيا نما م التقييم هفًقا لتلل الموصك ب ا مل قبل لجنة ميايير التقييم الدهلية ههي متوافقة م الم ادا المبينة في المعيار
الدهلي للتقارير المالية رقم  ،13هيتم تصنيع اإلسترمارات اليقارية ضمل المستوى  3في التسلسل ال رمي للقيمة اليادلة لم تحل
هناك تحويالت بيل المستويات  2 ،1أه  3خالب سنة  2020أه سنة 2019
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استثمارات عقارية (يتبع)

قامت المجموعة بر ار تحليل الحساسية علك  13عقار ر 13 :2019عقارا مل أكبر المو ودات في محفظة استرمارات ا
اليقارية بر مالي قيمة  13,502,608ألف درهم ر 13,508,960 :2019ألف درهما يتم إ ار تحليل الحساسية علك ميد ت
الرسملة هقيم اإليجار بنا ً علك تحليل الحساسية هذا:
• قد ينتج عل النقص في ميدب الرسملة بنس ة  50نق ة أساس إلك زيادة بمبلغ  890,112ألف درهم ر1,030,148 :2019
ألف درهما أه بنس ة  ٪6,6ر٪7,6 :2019ا في التقييم ،بينما ينتج عل الزيادة في ميدب الرسملة بنس ة  50نق ة أساس
إلك نقص بمبلغ  785,108ألف درهم ر 833,480 :2019ألف درهما أه بنس ة  ٪5,8ر٪6,2 :2019ا في التقييم؛ ه
• قد ينتج عل الزيادة في ميد ت اإليجار بنس ة  ٪10إلك زيادة بمبلغ  1,262,405ألف درهم ر 1,515,658 :2019ألف
درهما أه بنس ة  ٪9,3ر٪11,2 :2019ا في التقييم ،بينما ينتج عل النقص في ميد ت اإليجار بنس ة  ٪10إلك نقص
بمبلغ  1,284,634ألف درهم ر 1,450,701 :2019ألف درهما أه بنس ة  ٪9,5ر٪10,7 :2019ا في التقييم
عادة علك ميد ت
تجدر اإلاارة إلك أن ميد ت المصم هميد ت الرسملة تمتلف عل ميد ت الفائدة التي يتم ت بيق ا
ً
ا قتراض أه تحلفة الديون قصيرة األ ل هطويلة األ ل يتم التوصل بيناية إلك ميد ت المصم هميد ت الرسملة مل قبل
مقيميل م نييل عند تحديد القيمة اليادلة السوقية لليقارات باستمدام عوامل تقييم متيددة تو د عالقات متداخلة بيل المدخالت
غير القابلة للمالحظة التي يتم تحديدها بك ل عام هفقاً لظرهف السوق قد يت ثر التقييم باليالقات المتداخلة بيل اثنيل مل
المدخالت التي يم ل مالحظت ما؛ عل ك سبيل المراب ،قد يتم تسوية الزيادة في اإليجار بالزيادة في ميدب الرسملة ،هبالتالي لل
ينتج عل لل ت ثير علك التقييم هبالمرل ،قد ينتج عل الزيادة في اإليجار بالتزامل م النقص في ميدب الرسملة إلك زيادة في
القيمة
مييا بمو ب عقود إيجار تكليلية،
بللت إيرادات اإليجار الم تس ة مل قبل المجموعة مل إسترمارات ا اليقارية ،هالتي تم ت يرها
ً
 1,632,861ألف درهم ر 1,719,240 :2019ألف درهما هبللت تحلفة التكليل الم اارة المتيلقة ب ذه اليقارات 325,725
ألف درهم ر 344,360 :2019ألف درهما
تتحون اإلسترمارات اليقارية الم تملة مل الفئات اليامة التالية:
• عقارات للبي بالتجزئة :تت لف مل مراكز التسوق همساحات التجزئة المجتمعية
• اليقارات التجارية :تتحون مل عقارات مم رة ام اتب
• اليقارات الس نية :تتحون مل عقارات مم رة اوحدات س نية
تبلغ الم اسب هالمسائر المدر ة في الرب اه المسارة لقياسات القيمة اليادلة المتحررة المصنفة ضمل المستوى  3مل التسلسل
ال رمي للقيمة اليادلة  399,850ألف درهم ر 374,751 :2019ألف درهما هيتم عرض ا في الرب أه المسارة ضمل بند
كخسائر القيمة اليادلة علك اإلسترمارات اليقارية ،صافيك
تيود مي الم اسب هالمسائر المدر ة في الرب اه المسارة لقياسات القيمة اليادلة المتحررة المصنفة ضمل المستوى  3مل
التسلسل ال رمي للقيمة اليادلة إلك التليرات في الم اسب أه المسائر غير المحققة المتيلقة باإلسترمارات اليقارية رم تملة هقيد
أيضا ببي إسترمارات عقارية س نية هحققت صافي
الت ويرا المحتفظ ب ا في ن اية فترة التقرير خالب السنة ،قامت المجموعة ً
رب بمبلغ  4,396ألف درهم ر 23,856 :2019ألف درهما هالذي تم إد ار ه في الرب اه المسارة ضمل بند كم سب مل
است ياد إسترمارات عقاريةك
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إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
األنشطة
الرئيسية

في  1يناير
2020
ألف درهم

حصة في
ربح(/خسارة) السنة
الحالية
ألف درهم

إنخفاض القيمة
(إيضاح )2/8
ألف درهم

توزيعات أرباح
مستلمة
ألف درهم

توزيع إلى
الحساب الجاري
ألف درهم

في  31ديسمبر
2020
ألف درهم

اراة تمويل
عقارات
خدمة تبريد
المناطا
إدارة المكاري
عقارات

147,532
24,927
-

580
ر1,383ا
-

ر70,990ا
-

-

-

77,122
23,544
-

6,086

-

-

-

-

6 086

178,545

ر803ا

ر70,990ا

-

-

106,752

16,388

94

-

-

-

16,482

4,046
-

109
ر9,275ا
-

-

ر3,500ا
-

9,275
-

655
-

20,434

ر9,072ا

-

ر3,500ا

9,275

17,137

198,979

()9,875

()70,990

()3,500

9,275

123,889

الجهة المستثمر فيها

نسبة الملكية

نسبة التصويت

مكان التسجيل

شركات زميلة
أبوظبي للتمويل  .م ا
السديرة لالسترمارات اليقارات م م

٪32
٪30

٪32
٪30

أبوظبي
أبوظبي

ديماراو لألنظمة اإللحترهنية م م رغير عاملةا
بنية م م
اس ندر القابضة المحدهدة رإيضاح 1/8ا

٪34
٪33
٪19

٪34
٪33
٪19

أبوظبي
أبوظبي
زر اايمان

٪51

٪50

أبوظبي

مقاه ت

٪50
٪50
٪45

٪50
٪50
٪50

أبوظبي
أبوظبي
أبوظبي

إدارة المرافا
تكليل الفنادق
مواد البنا

مشاريع مشتركة
الدار بيس س م م رقيد التص يةا رإيضاح 3/8ا
الراحة الدهلية إلدارة المرافا المتحاملة م م رقيد
التص يةا
رهياب هاهس م م
الكسي لمواد البنا م م رقيد التص يةا

 1/8تم تصنيع اس ندر القابضة المحدهدة اكراة زميلة للمجموعة علك الرغم مل أن المجموعة تمتلل حصة بنس ة  ،٪19حيث تتمت المجموعة بنفو ابير بح م حق ا التياقدي في تيييل  2مل
أصل  6أعضا في مجلس إدارة الكراة المسترمر ب ا
 2/8ار إيضاح 29
 3/8تحتفظ المجموعة بحصة تبلغ  ٪51في الدار بسي س م م ،هم لل تت لب ارهط اتفاقية المكرها المكترك موافقة باإل ماا مل المساهميل علك مي أمور ا حتياطيات
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إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (يتبع)

إن أحدث الميلومات المالية المتاحة تيما يتيلا بالكراات الزميلة للمجموعة تم تلميص ا أدناه:
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

إ مالي المو ودات
إ مالي الم لوبات

2,019,463
()1,467,948

2,015,365
ر1,461,122ا

صافي المو ودات

551,515

554,243

حصة المجموعة مل صافي مو ودات الكراات الزميلة

106,752

178,545

إ مالي اإليرادات

59,007

93,849

إ مالي رالمسارةا /الرب للسنة

()4,315

4,980

إن أحدث الميلومات المالية المتاحة المتيلقة بالمكاري المكتراة للمجموعة تم تلميص ا أدناه:
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

إ مالي المو ودات
إ مالي الم لوبات

100,071
()273,852

136,985
ر285,749ا

صافي الم لوبات

()173,781

ر148,764ا

حصة المجموعة مل صافي مو ودات المكاري المكتراة

17,137

20,434

إ مالي اإليرادات

13,035

35,540

إ مالي المسارة للسنة

()18,017

ر23,650ا

الحصة في المسائر:
الحصة غير الميترف ب ا مل خسارة اراة زميلة للسنة

()1,759

ر3,528ا

خسارة الحصة المتراكمة في اراة زميلة

()31,488

ر29,729ا

لقــد توقفــت الكــراة عــل ا عتـراف بحصــة المســائر مــل بيــض الكــراات الزميلــة حيــث أن الكــراة لــيس لــدي ا أي التـزام قــانوني أه
إستد لي
يتم المحاس ة عل ميـ الكـراات الزميلـة هالمكـاري المكـتراة أعـاله باسـتمدام طريقـة حقـوق الملحيـة فـي البيانـات الماليـة الموحـدة
كما هو مبيل في السياسات المحاسبية للمجموعة في إيضاح 6/3
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إستثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (يتبع)

المسائر الميدلة مقابل الذمم المدينة
أخذت الكراة باإلعت ار أن مبلغ الذمم المدينة مل أحد المكاري المكتراة ررهياب هاهس م م ا هو ز مل حصة الكـراة فـي
المكــرها المكــترك ،هبالتــالي فــرن المســائر الميتــرف ب ــا باســتمدام طريقــة حقــوق الملحيــة التــي تتجــاهز اســترمارات المجموعــة فــي
األس م اليادية ال اللة  9,275ألف درهم ر 10,500 :2019ألف درهما تم تسجيل ا علك مم المجموعة مل المكرها المكترك
إست ياد مكاري مكتراة
ار مل  1مارس  ،2019أبرمت الكراة إطار اتفاقية تيما يتيلا بتحويل األس م حيث:
اعت ًا
•

•

استحو ت الكراة علك حصة إضاتية بنس ة  ٪50في اراة الدار ا تحاد لالسترمارات اليقارية م م هاراة الدار
ا تحاد األهلك لالسترمارات اليقارية م م مما نتج عن ا إمتالك اامل رأس الماب في هذه المنكآت لم تستوفي المنكآت
التي تم اإلستحوا علي ا تيريع ا عماب بمو ب المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  - 3إندمام األعماب هبالتالي تم
ار مل  1مارس 2019؛ ه
احتساب ا ارستحوا علك مو ودات اعت ًا
قامت الكراة ببي اامل حصت ا ال اللة  ٪50في اراة الدار ا تحاد للت وير م م  ،ههي مكرها مكترك

نتج عل المياملة المذاورة أعاله إللا ا سترمار في المكاري المكتراة التي تم إحتساب ا باستمدام طريقة حقوق الملحية ال اللة
 771,976ألف درهم هفًقا لالتفاقية ،سوف تحصل المجموعة علك أصل إضافي بمبلغ  30,000ألف درهم تحملت المجموعة
كذلل قرهض بنحية في المنكآت المستحو علي ا بمبلغ  507,601ألف درهم نتيجة للمياملة المذاورة أعاله ،قامت المجموعة
كذلل برعادة تحويل احتياطي التحوط إلك الرب أه المسارة الموحد هالذي سجلته اراة الدار ا تحاد لالسترمارات اليقارية م م
كما في تاري المياملة هال الغ  1,717ألف درهم رإيضاح 23ا
خالب سنة  ،2018قامت الكراة ببي أحد استرمارات ا في مكرها مكترك هفًقا لالتفاقية ،يحا للمجموعة الحصوب علك تيويض
إضافي طارا بنا ً علك أدا الكراة المسترمر في ا اما في  31ديسمبر  2020ه  31ديسمبر  ،2019بللت القيمة اليادلة
للبدب ال ارا اي حيث أن تدفا المناف ا قتصادية غير مماد إن إ مالي الم الغ المتياقد علي ا للبدب ال ارا هو
 82,000ألف درهم
9

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

إسترمار في أهراق مالية إماراتية مدر ة
إسترمار في أهراق مالية إماراتية غير مدر ة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

37,500
16,405

40,000
15,202

53,905

55,202
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موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (يتبع)

تيما يلي الحراة خالب السنة:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

في  1يناير
إضافات
خسارة إعادة التقييم ،صافي
استرداد رأس الماب
إست ياد

55,202
()1,297
-

96,116
2,452
ر4,962ا
ر7,605ا
ر30,799ا

في  31ديسمبر

53,905

55,202

خــالب الســنة ،بللــت إي ـرادات أنص ـ ة األربــاح المســتلمة مــل المو ــودات الماليــة بالقيمــة اليادلــة مــل خــالب الــدخل الكــامل اآلخــر
 1,400ألف درهم ر 1,400 :2019ألف درهما
خالب سنة  ، 2019قامت المجموعة ببي استرمارات في أهراق مالية دهلية غير مدر ة بقيمة عادلة تبلغ  30,799ألف درهـم تـم
إعادة تصنيع رصيد احتياطي إعادة تقييم ا سترمار الدائل بمبلغ  10,328ألف درهم إلك أرباح مست قاة
10

موجودات العقود ومطلوبات العقود

رهحا من ا المسائر الميترف ب ـا الفـواتير
عندما تتجاهز تحاليع اليقد المتحبدة حتك تاريمه باإلضافة إلك األرباح الميترف ب ا م
ً
المرحليــة ،يــتم إظ ــار الفــائض امو ــودات عقـ ود بالنسـ ة لليقــود التــي تتجــاهز في ــا الفـواتير المرحليــة تحــاليع اليقــد المتحبــدة حتــك
صـا المسـائر الميتـرف ب ـا ،يـتم إظ ـار الفـائض االت ازمـات عقـود يـتم إدرام الم ـالغ
تاريمه باإلضافة إلك األرباح الميتـرف ب ـا ناق ً
المستلمة قبل تنفيذ األعماب ات الصلة في بيان المراز المالي الموحد ضمل الم لوبات ككدفيات مقدماً مـل اليمـال ك يـتم إدرام
الم الغ عل األعماب المنجزة هالتـي لـم يـتم إصـدار فـواتير ب ـا لليميـل فـي بيـان المراـز المـالي الموحـد ضـمل المو ـودات ار مـالي
مستحا مل اليمال عند إصدار الفواتير ،يتم إعادة تصنيع الم الغ الميترف ب ا امو ودات عقود إلك مم مدينة تجارية
 1/10موجودات العقود

مو ودات اليقد :إ مالي الم الغ المستحقة مل اليمال علك عقود بي
اليقارات
مو ودات اليقد :إ مالي الم الغ المستحقة مل اليمال علك عقود إنكا
المو ودات

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,017,866

1,987,629

-

49,397

1,017,866

2,037,026

يمرل المبلغ أعـاله بكـ ل رئيسـي اإليـرادات التـي لـم يصـدر ب ـا فـواتير ناتجـة مـل عقـود بيـ اليقـارات إن هـذه اليقـود ل ـا الت ازمـات
أدا مت قية رغير المستوفاة أه غير المستوفاة زئًيـاا بر مـالي مبلـغ  3,469,000ألـف درهـم ر 4,368,000 :2019ألـف درهـما
هالتــي مــل المتوق ـ ا عت ـراف ب ــا اــريرادات علــك مــدى الفت ـرة المت قيــة ل ــذه اليقــود مــل المتوق ـ أن يــتم ا عت ـراف ب غلبيــة المبلــغ
الممص ــص لت ازم ــات األدا المت قي ــة ا ــريرادات ف ــي الي ــاميل المقبل ــيل هالمت ق ــي عل ــك م ــدى  3إل ــك  5س ــنوات إن المبل ــغ الق ــائم
مضمون بالحامل مقابل هحدات الملحية ات اليالقة
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موجودات العقود ومطلوبات العقود (يتبع)

 2/10مطلوبات العقود

م لوبات اليقد :إ مالي الم الغ المستحقة لليمال علك عقود بي اليقارات
م لوبات اليقد :إ مالي الم الغ المستحقة لليمال علك عقود إنكا
المو ودات

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

()65,710

ر10,055ا

()184,787

ر500,670ا

()250,497

ر510,725ا

يمرل المبلغ أعاله بك ل رئيسي اإليرادات المم لة الناتجـة مـل عقـود المقـاه ت إن هـذه اليقـود ل ـا الت ازمـات أدا رغيـر المسـتوفاة
أه غيــر المســتوفاة زئًيـاا بر مــالي مبلــغ  2,080,159ألــف درهــم ر 3,719,519 :2019ألــف درهــما هالتــي مــل المتوقـ أن يــتم
ا عتراف ب ا اريرادات علك مـدى الفتـرة المت قيـة ل ـذه اليقـود مـل المتوقـ أن يـتم ا عتـراف ب غلبيـة المبلـغ الممصـص لت ازمـات
األدا المت قية اريرادات في الياميل المقبليل هالمت قي علك مدى  3إلك  5سنوات
11

ذمم مدينة تجارية وأخرى

الجزء غير المتداول
مم مدينة متيلقة بتمويل مكاري رإيضاح 3/11ا
م الغ مستحقة مل اراات زميلة همكاري مكتراة ر5/11ا
أخرى

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

137,226
176,476
83,430

141,985
174,597
73,601

ناقصاً :ممصص خسائر ا ئتمان المتوقية رإيضاح 6/11ا

397,132
()158,811

390,183
ر151,257ا

238,321

238,926
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ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

الجزء المتداول
مم مدينة تجارية رإيضاح 1/11ا
تحاليع قابلة لالسترداد رإيضاح 2/11ا
مم مدينة متيلقة بتمويل مكاري رإيضاح 3/11ا
مم مدينة مل ح ومة أبوظبي رإيضاح 4/11ا
م الغ مستحقة مل اراات زميلة همكاري مكتراة رإيضاح 5/11ا
سل يات هم الغ مدفوعة مقدماً
فوائد مستحقة
مم مدينة متيلقة ببي اراات تابية هأعماب رإيضاحات  5ه 46ا
أخرى

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

3,059,385
248,831
9,099
97,408
26,272
590,251
20,232
999,560
602,138

2,284,156
138,990
6,938
440,907
25,889
868,320
32,767
649,737

ناقصاً :ممصص خسائر ا ئتمان المتوقية رإيضاح 6/11ا

5,653,176
()205,561

4,447,704
ر273,370ا

5,447,615

4,174,334

 1/11ذمم مدينة تجارية
تمرـل الـذمم المدينـة التجاريـة غال ـاً الم ـالغ المسـتحقة تيمـا يتيلـا بمبييـات ق ـ األ ارضـي هاليقـارات هاإليـرادات مـل عقـود اإلنكـا
كما فـي  31ديسـمبر  ،2020اانـت  ٪16مـل الـذمم المدينـة التجاريـة ر ٪21 :2019مـل الـذمم المدينـة التجاريـةا مسـتحقة الـدف
مل أكبر خمسة عمال ر :2019خمسة عمال ا تم تم يـع تراـز ممـاطر ا ئتمـان فـي بيـض الحـا ت حيـث أن هـم اليمـال
قــاموا ســابقاً بتســديد دفيــات ،هفــي بيــض الحــا ت تحــون الــدفيات وهريــة ،مقابــل مبييــات ق ـ األ ارضــي ،هالتــي يحــا للمجموعــة
تياقدياً ا حتفاظ ب ا في حاب عدم اكتماب ا لتزامات التياقدية المت قية ه لل لتل ية المسائر التي تحبدت ا المجموعة

الذمم المدينة التجارية
ناقصا :ممصص ا نمفاض في القيمة رإيضاح 6/11ا

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

3,059,385
()189,430

2,284,156
ر257,239ا

2,869,955

2,026,917

يتم تحميل فائدة بنس ة  ٪12سنوياً علك الم الغ المستحقة الدف تيما يتيلا بمبييات ق

األراضي هاليقارات
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ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

 1/11ذمم مدينة تجارية (يتبع)
إن أعمار الذمم المدينة غير منمفضة القيمة هي اما يلي:

غير مستحقة السداد
مستحقة الدف رحتك  180يوماًا
مستحقة الدف رأكرر مل  180يوماًا

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,888,054
323,480
658,421

975,216
386,401
665,300

2,869,955

2,026,917

 2/11تكاليف قابلة لالسترداد
تمرــل التحــاليع القابلــة لالســترداد تحــاليع متحبــدة نياب ـ ًة عــل ح ومــة أبــوظبي متيلقــة برنكــا البنيــة التحتيــة ليــدة مكــاري هت ــوير
مكاري عقارية
 3/11ذمم مدينة فيما يتعلق بتمويل المشاريع

م الغ مدينة مل تمويل مكاري :

خالب سنة هاحدة
في السنة الرانية إلك المامسة
بيد خمس سنوات

الحد األدنى للمدفوعات
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

القيمة الحالية للحد األدنى للمدفوعات
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

18,223
59,370
224,952

13,737
60,120
239,201

9,099
23,287
113,939

6,938
24,959
117,026

ناقص ًا :إيرادات تمويل غير م تس ة

302,545
()156,220

313,058
ر164,135ا

146,325
-

148,923
-

القيمة الحالية للحد األدنك مل المدفوعات المستحقة

146,325

148,923

146,325

148,923

 4/11ذمم مدينة من حكومة أبوظبي
تمرل الذمم المدينة مل ح ومة أبوظبي الم الغ المستحقة مقابل البنية التحتية التي تم تسليم ا هق
 5/11ذمم مدينة من شركات زميلة ومشاريع مشتركة
2020
ألف درهم
إ مالي الذمم المدينة
ناقصاً :ممصص خسائر ا ئتمان المتوقية

غير متداولة
2019
ألف درهم

األراضي التي تم بيي ا

2020
ألف درهم

متداولة
2019
ألف درهم

176,476
()158,811

174,597
ر151,258ا

26,273
()16,131

25,889
ر16,130ا

17,665

23,339

10,142

9,759
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ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

 6/11مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
كانت الحراة في ممصص المسائر ا ئتمانية المتوقية خالب السنة اما يلي:

الذمم المدينة التجارية
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة رإيضاح 29ا
ا ب ممصص ،صافي

257,239
33,640
()101,449

313,367
61,078
ر117,206ا

الرصيد في ن اية السنة رإيضاح 1/11ا

189,430

257,239

م الغ مستحقة مل اراات زميلة همكاري مكتراة
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة

167,388
7,554

113,835
53,553

الرصيد في ن اية السنة رإيضاح 5/11ا

174,942

167,388

تقوم المجموعة بردرام خسائر ا ئتمان المتوقية علك مدى اليمر المتوق للذمم المدينة التجارية هاألخرى باستمدام الن ج الم سط
مل أ ل تحديد خسائر ا ئتمان المتوقية ،تم تصنيع اافة المدينيل إلـك أربـ فئـات امـا تـم تحديـد نسـ ة خسـارة ا ئتمـان المتوقيـة
لحل فئة باستمدام مصفوفة الممصص:
•
•
•
•

الفئة
الفئة
الفئة
الفئة

األهلك  -الكراات الح ومية ر٪0ا؛
الرانية  -الكراات الماصة ات المماطر ا ئتمانية المنمفضة ر ٪1إلك ٪20ا؛
الرالرة  -الكراات الماصة ات المماطر ا ئتمانية المرتفية ر ٪20إلك ٪60ا؛ ه
الرابية  -المدينون في هض التيرر ر٪100ا

تم تيديل هذه الفئات ليوامـل خ اصـة بالمـدينيل هالظـرهف ا قتصـادية اليامـة هتقيـيم اـل مـل التو ـه الحـالي هالمتوقـ للظـرهف فـي
تاري التقارير المالية ،بما في لل القيمة الزمنية للنقود ،عند الحا ة
خالب السنة ،قامت المجموعة برعادة تقييم خسائر ا ئتمان المتوقية لت ثير اوفيد 19 -بك ل رئيسي ا ض رابات التكـليلية التـي
يوا ا المست رهن ،التقل ات في الظرهف ا قتصادية المحتملة ،هحدهث حا ت التملف عل السداد ،هما إلك لـل ،هييـود لـل
بك ل رئيسي إلك زيادة مماطر ال رف المقابل رمماطر التملف عل السدادا مل المست ريل هاليمال
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ذمم مدينة تجارية وأخرى (يتبع)

 6/11مخصص خسائر ائتمانية متوقعة (يتبع)
إ ا اانت ميد ت خسـائر ا ئتمـان المتوقيـة فـي اـل مـرة أعلـك رأقـلا بنسـ ة  ٪0,5امـا فـي  31ديسـمبر ،فـرن ممصـص المسـارة
في الذمم المدينة التجارية سي ون أعلك أه أقل اما يلي:
2020
2019
ألف درهم
ألف درهم
غير مستحقة السداد
مستحقة السداد رحتك  180يوماًا
مستحقة السداد رأكرر مل  180يوماًا

12

715
8,757

820
2,599
9,443

9,472

12,862

أراضي محتفظ بها للبيع

تمرــل األ ارضــي المحــتفظ ب ــا للبيـ ق ـ أ ارضــي ممصصــة للبيـ فــي ســياق األعمــاب اإلعتياديــة إ ا قــررت اإلدارة اســتمدام ق ـ
األرض هــذه مــل أ ــل الت ــوير ،يــتم تحويــل ق ـ األرض هــذه إمــا إلــك أعمــاب ت ــوير قيــد اإلنجــاز أه إلــك إســترمارات عقاريــة قيــد
الت وير عند إطالق المكاري المينية اانت الحراة علك األراضي المحتفظ ب ا للبي خالب السنة اما يلي:
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
إضافات خالب السنة
الت ادب خالب السنة رإيضاح 33ا
تم اإلعتراف ب ا في تحلفة اليقارات الم اعة رتحاليع م اارةا
محولة مل /رإلكا أعماب ت وير قيد اإلنجاز خالب السنة رإيضاح 13ا
تحويل إلك إسترمارات عقارية خالب السنة
ا ب إلك صافي القيمة القابلة للتحقا رإيضاح 33ا

4,796,967
51,981
()97,616
37,320
-

3,806,071
2,703,017
ر910,345ا
ر32,106ا
ر233,079ا
ر11,700ا
ر524,891ا

الرصيد في ن اية السنة

4,788,652

4,796,967

كما في  31ديسمبر  ، 2020حددت المجموعة صافي القيمة القابلة للتحقا ألراضي ا المحتفظ ب ا للبي هسـجلت اـ ب بقيمـة
اي ر 524,891 :2019ألف درهما رإيضاح 33ا تستند تقديرات صافي القيم القابلة للتحقا إلك أكرر األدلة الموثوقة المتوفرة
في تاري التقرير ،المبلغ المتوق أن تحققه المجموعة مل بي هذه اليقارات فـي سـياق أعمال ـا اإلعتياديـة إن هـذه التقـديرات ت خـذ
ضـا اللــرض مــل ا حتفــاظ بــالممزهن يســتند تحديــد صــافي القيمــة القابلــة للتحقــا لــألرض المحــتفظ ب ــا للبيـ إلــك
فــي ا عت ــار أي ً
تقييمات خار ية باستمدام من جيات هتقنيات تقييم متنوعة رإيضاح 4ا

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

68

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
13

أعمال تطوير قيد اإلنجاز

تمرل أعماب ت وير قيد اإلنجاز تحاليع الت وير هالبنا المتحبدة علك اليقـارات التـي يـتم بناؤهـا مـل أ ـل البيـ فـي سـياق األعمـاب
اإلعتيادية تتوق المجموعة استحماب أغلبية أعماب الت وير قيد اإلنجاز في فترة التقرير القادمة
تيما يلي الحراة خالب السنة:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
تحاليع الت وير المتحبدة خالب السنة
ميترف ب ا في تحاليع اليقارات الم اعة رتحاليع م اارةا
الت ادب خالب السنة رإيضاح 33ا
ا ب تحاليع مكرها رإيضاح 29ا
تم يض في القيمة رإيضاح 29ا
تحويالت مل /رإلكا:
أرض محتفظ ب ا للبي رإيضاح 12ا
ممزهن رإيضاح 14ا
إسترمارات عقارية رإيضاح 7ا

2,546,972
2,556,156
()1,600,469
()27,520
()74,441

2,473,374
2,571,976
ر1,693,776ا
ر772,197ا
ر16,503ا
-

()37,320
()563,555
()80,053

233,079
ر454,616ا
205,635

الرصيد في ن اية السنة

2,719,770

2,546,972

تق

مي أعماب الت وير قيد اإلنجاز في دهلة اإلمارات اليربية المتحدة

كم ــا ف ــي  31ديس ــمبر  ،2020قام ــت المجموع ــة بتحدي ــد ص ــافي القيم ــة المم ــل تحقيق ــا ألعم ــاب الت ــوير قي ــد اإلنج ــاز هس ــجلت
تم يض في القيمة بمبلغ  74,441ألف درهم ر :2019اي ا تيمـا يتيلـا ب حـد مكـاري الت ـوير التنمويـة قيـد اإلنجـاز تسـتند
تقـديرات صـافي القـيم الم م ــل تحقيق ـا علـك الـدليل األكرــر موثوقيـة هالمتـوفر فــي تـاري التقريـر للمبلـغ الــذي مـل المتوقـ أن تحققــه
المجموعة في سياق أعمال ا اليادية ت خذ هذه التقديرات اذلل في ا عت ار اللرض مل ا حتفاظ بالممزهن
تيما يتيلا ب عماب الت وير قيد اإلنجاز قامت المجموعة بتحليل حساسية صافي القيمة المم ل تحقيق ا للتليـرات فـي ا فت ارضـات
الرئيســية اســتمدمت المجموعــة ميــدب رســملة بنسـ ة  ٪7,4ســيمدي ا نمفــاض بمقــدار  50نق ــة أســاس فــي ميــدب الرســملة إلــك
زيادة بمبلغ  33,400ألف درهم ر :2019اي ا ،في حيل أن الزيادة في ميد ت الرسملة بمقدار  50نق ة أسـاس فـي التقيـيم
ستمدي إلك انمفاض بمبلغ  29,100ألف درهم ر :2019اي ا
14

المخزون

عقارات م تملة
ممزهن تكليلي آخر

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

848,716
43,572

1,005,499
47,287

892,288

1,052,786
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المخزون (يتبع)

خـالب السـنة ،تـم تحويـل عقـارات بقيمـة إ ماليـة بللـت  563,555ألـف درهـم ر 454,616 :2019ألـف درهـما إلـك الممـزهن مــل
أعماب ت وير قيد اإلنجاز عند اكتمال ا رإيضاح 13ا
خــالب الســنة ،تــم ا عتـراف بمبلــغ  704,166ألــف درهــم اتحــاليع م ااـرة ر 90,539 :2019ألــف درهــما يقـ ممــزهن اليقــارات
الم تملة في دهلة اإلمارات اليربية المتحدة
خالب السنة ،تمااياً م اـرهط اتفاقيـات البيـ هالكـ ار لمكـاري الت ـوير ،قامـت المجموعـة باإلسـتحوا علـك عقـارات بقيمـة عادلـة
بمبل ــغ  108,405أل ــف دره ــم ر 248,485 :2019أل ــف دره ــما نتيج ــة ع ــدم األدا التياق ــدي ألطــراف مح ــددة ت ــم تص ــنيع ه ــذه
اليقارات اممزهن بنا ً علك طبييت ا
كما في  31ديسمبر  ،2020قامـت المجموعـة بتحديـد صـافي القيمـة المم ـل تحقيق ـا لممزهن ـا هاسـتنتجت إلـك عـدم الحا ـة إلـك
تيديل إضافي تيما يتيلا بمقارنة القيمة المدر ة للممزهن م صافي القيمة المم ل تحقيق ا
15

النقد ومرادفات النقد

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

نقد في الصندهق هأرصدة لدى البنوك
هدائ قصيرة األ ل محتفظ ب ا لدى البنوك

3,819,959
1,677,859

3,161,327
2,524,915

نقد هأرصدة لدى البنوك

5,497,818

5,686,242

هدائ قصيرة األ ل بتواري استحقاق أصلية ألكرر مل ثالثة أا ر
أرصدة مقيدة لدى البنوك

()701,414
()2,209,919

ر291,544ا
ر3,104,586ا

النقد همرادفات النقد

2,586,485

2,290,112

كما في  31ديسمبر  ،2020لم يتم إدرام نقـد لـدى البنـوك بقيمـة  570,768ألـف درهـم ر 650,968 :2019ألـف درهـما ضـمل
األرصدة لدى البنوك الماصة بالمجموعة حيث أن هذه الم الغ محتفظ ب ا مل قبل المجموعة بالنيابة عل أطـراف أخـرى تتضـمل
األرصدة المقيدة لدى األرصدة لدى البنوك هنقد أرصدة بقيمة  1,350,791ألف درهم ر 834,080 :2019ألف درهـما هالتـي تـم
إيداع ا في حسابات ضمان هتمرل النقد المستلم مل اليمال مقابل بيـ عقـارات قيـد الت ـوير يمرـل الرصـيد المت قـي مـل األرصـدة
النقدية المقيدة بك ل رئيسي األرصدة النقدية المحتفظ ب ا مقابل مكاري ح ومية ه مم توزييات األرباح الدائنة هالتي يتم ا حتفـاظ
بحسابات بنحية منفصلة ل ا
يتراهح ميدب الفائدة علك الودائ أل ل خالب السنة ما بيل  ٪0,0033ه  ٪1,43ر ٪0,4 :2019ه ٪3,55ا سنوياً تم إيداا
كافة الودائ البنحية لدى بنوك محلية في دهلة اإلمارات اليربية المتحدة
16

رأس المال

يتحون رأس الماب مل  7,862,629,603ر7,862,629,603 :2019ا س م عادي مصرح به صادر همدفوا بالحامل بقيمة
درهم هاحد لحل س م
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االحتياطيات

االحتياطي النظامي

هفقا للنظام األساسي للكراة هالقانون ا تحادي لدهلة اإلمارات اليربية المتحدة رقم ر2ا لسنة  ،2015يتم تحويل  ٪10مل أرباح
الكراة إلك احتياطي نظامي غير قابل للتوزي قد يتم إيقاف إ ار هذه التحويالت عندما يبلغ ا حتياطي  ٪50مل رأس ماب
الكراة المدفوا باعت ار أن ا حتياطي قد بلغ  ٪50مل رأس الماب المدفوا ،قامت الكراة بريقاف التحويالت

احتياطي تحوط التدفقات النقدية

يمرل لل الجز الفياب مل حراات القيمة اليادلة ليقود مقايضة أسيار الفائدة التي تم تحديدها مل قبل المجموعة ا دهات تحوط
لتحوطات التدفا النقدي

احتياطي إعادة تقييم استثمار

يمرل احتياطي إعادة تقييم ا سترمارات صافي الم اسب أه المسائر التي لم يتم إصدارها هالميترف ب ا في المو ودات المالية
بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر
18

صكوك غير قابلة للتحويل

إصدار ص وك في سنة :2018
في  1أكتوبر  ، 2018أصدرت الدار للصـ وك المحـدهدة ،ههـي اـراة ميفـاة ات مسـمهلية محـدهدة بمو ـب قـوانيل زيـرة اايمـان
هاــراة تابيــة مملواــة بالحامــل للمجموعــة ،صـ وك غيــر قابلــة للتحويــل ركص ـ وك رقــم 1كا بر مــالي قيمــة تبلــغ  1,836,750ألــف
ـنويا يســتحا ســدادها بك ـ ل نصــف ســنوي
درهــم ر 500,000ألــف ده را تحمــل الص ـ وك رقــم  1ميــدب رب ـ بنس ـ ة  ٪4,750سـ ً
هتستحا السداد في سبتمبر 2025
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

متحصالت مل اإلصدار
تحاليع اإلصدار غير الم ف ة
األرباح المستحقة

1,836,750
()21,726
22,781

1,836,750
ر26,319ا
22,538

القيمة المدر ة
ناقصاً :الجز المتداهب

1,837,805
()22,781

1,832,969
ر22,538ا

الجز غير المتداهب

1,815,024

1,810,431
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صكوك غير قابلة للتحويل (يتبع)

إصدار ص وك في سنة :2019
فــي  22أكتــوبر  ،2019أصــدرت الــدار للص ـ وك المحــدهدة ررقــم 2ا ،ههــي اــراة ميفــاة ات مســمهلية محــدهدة بمو ــب ق ـوانيل
زي ـرة ا ــايم هه ــي ا ــراة تابي ــة مملوا ــة بالحام ــل للمجموع ــة ،ص ـ وك غي ــر قابل ــة للتحوي ــل ركص ـ وك رق ــم 2كا بر م ــالي قيم ــة تبل ــغ
ـنويا يس ــتحا س ــدادها
 1,836,750أل ــف دره ــم ر 500,000أل ــف ده را تحم ــل الص ـ وك رق ــم  2مي ــدب رب ـ بنس ـ ة  ٪3,875س ـ ً
بك ل نصف سنوي هتستحا السداد في أكتوبر 2029
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

متحصالت مل اإلصدار
تحاليع اإلصدار غير الم ف ة
األرباح المستحقة

1,836,750
()17,090
13,642

1,836,750
ر19,068ا
13,839

القيمة المدر ة
ناقصاً :الجز المتداهب

1,833,302
()13,642

1,831,521
ر13,839ا

الجز غير المتداهب

1,819,660

1,817,682

إ مالي الجز غير المتداهب

3,634,684

3,628,113

إ مالي الجز المتداهب

36,423

36,377
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قروض بنكية
المبلغ القائم
غير متداول
ألف درهم

االجمالي
ألف درهم

التأمين

62,500
500,000
-

420,000
500,000
952,000
400,000
500,000
500,000
500,000
()7,608
-

420,000
500,000
1,014,500
500,000
400,000
500,000
500,000
500,000
()7,608
7,162

مممل
مممل
غير مممل
مممل
مممل
مممل
مممل
مممل

569,662

3,764,392

4,334,054

62,500
12,726

420,000
500,000
1,602,000
500,000
400,000
500,000
500,000
ر14,583ا
-

420,000
500,000
1,664,500
500,000
400,000
500,000
500,000
ر14,583ا
12,726

75,226

4,407,417

4,482,643

متداول
ألف درهم
 31ديسمبر 2020
تس يل إ ارة
قرض أل ل
تس يل إئتماني متجدد
قرض أل ل
قرض أل ل
قرض أل ل
قرض أل ل
قرض متجدد
تحاليع اقتراض غير م ف ة
فوائد هأرباح مستحقة

 31ديسمبر 2019
تس يل إ ارة
قرض أل ل
تس يل إئتماني متجدد
قرض أل ل
قرض أل ل
قرض أل ل
قرض أل ل
تحاليع اقتراض غير م ف ة
فوائد هأرباح مستحقة

7,162

مممل
مممل
غير مممل
مممل
مممل
مممل
مممل

معدل الفائدة

ايبور
ايبور
ايبور
ليبور
ايبور
ليبور
ايبور
ايبور

ايبور
ايبور
ايبور
ليبور
ايبور
ليبور
ايبور

ات الصلة +
ات الصلة +
ات الصلة +
ده ر أمري ي
ات الصلة +
ده ر أمري ي
ات الصلة +
ات الصلة +

ات الصلة +
ات الصلة +
ات الصلة +
ده ر أمري ي
ات الصلة +
ده ر أمري ي
ات الصلة +

٪1,00
٪1,00
٪1,00
ه صلة٪1,25 +
٪1,00
ات صلة ٪1,30 +
٪1,00
٪1,00

٪1,50
٪1,00
٪1,00
ه صلة٪1,25 +
٪1,00
ات صلة ٪1,30 +
٪1,00

تاريخ االستحقاق

الغرض

مارس 2025
سبتمبر 2023
ديسمبر 2022
أغس س 2021
أغس س 2023
أغس س 2023
سبتمبر 2023
مارس 2025

أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف

مارس 2023
سبتمبر 2023
ديسمبر 2022
أغس س 2021
أغس س 2023
أغس س 2023
سبتمبر 2023

أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف
أهداف

تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية

تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية
تجارية

عامة
عامة
عامة
عامة
عامة
عامة
عامة
عامة

عامة
عامة
عامة
عامة
عامة
عامة
عامة
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قروض بنكية (يتبع)

كما في  31ديسمبر  ،2020اان لدى المجموعة  4,01مليار درهم مل التس يالت ا ئتمانية المتجددة غير المسحوبة هالملتزمة
علك ا ل اتفاقيات ثنائية م ممسستيل ماليتيل مستحقة بقيمة  3,77مليار درهم في ديسمبر  2022ه  240مليون درهم في
مارس  2023اما في  31ديسمبر  2020بقيت هذه التس يالت ملتزمة هغير مسحوبة عالهة علك لل ،في  31مارس
 ،2020هقيت المجموعة اتفاقية تس يالت إسالمية ديدة بقيمة  500مليون درهم م ممسسة مالية يتم تسيير التس يالت
ب امش  ٪1زيادة علك إيبور ي الصلة هينت ي في الذارى المامسة لتاري التوقي تم استمدام هذا التس يل بالحامل في 1
أبريل 2020
في مايو  ،2018دخلت المجموعة في مياملة م ممسسة مالية بقيمة  5,000,000ألف درهم ركالتس يل ا ئتماني المتجددكا
يكتمل التس يل ا ئتماني المتجدد علك اقتراض مضمون مقابل هديية لدى نفس الممسسة المالية تماايا م هثائا التس يل توفر
مستندات التس يالت حًقا للمقرض حيث أ نت المجموعة هتو ت للممسسة المالية بمقاصة الوديية هأي فوائد مستحقة مقابل أي
مبلغ مستحا الدف مل قبل المجموعة استوفك الترتيب مت ل ات المقاصة بمو ب المعيار المحاسبي الدهلي رقم  32األدهات
المالية :اليرض ألن المجموعة ل ا حا قابل للنفا لمقاصة الم الغ الميترف ب ا هتنوي المجموعة التسوية علك أساس صافي أه
تحقيا األصل هتسوية ا لتزامات في هقت هاحد أدى لل إلك عرض صافي القرض في بيان المراز المالي الموحد اما في
 31ديسمبر  ،2020بلغ صافي ا قتراض  1,014,500ألف درهم راقتراض بمبلغ  4,787,500ألف درهم ناقص اإليداا بمبلغ
 3,773,000ألف درهما إن صافي القرض غير مضمون ،هيحمل فائدة بميدب ايبور ات الصلة  ، ٪1 +هيتم إستمدامه
ألغراض الكراة اليامة هيتم تسديده علك أقساط نصف سنوية بقيمة  31,250ألف درهم لحل قسط تحقا الوديية فائدة بنس ة
 ٪0,75باإلضافة إلك ميدب ايبور لرالثة أا ر قامت المجموعة اذلل بيرض صافي تحاليع الفوائد بمبلغ  37,507ألف درهم
تيما يتيلا ب ذا ا قتراض رتحاليع تمويل علك ا قتراض بمبلغ  100,774ألف درهم ناقص إيرادات الفوائد علك الودائ بمبلغ
 63,267ألف درهما للسنة المنت ية في  31ديسمبر 2020
يتم ضمان بيض القرهض البنحية مل خالب رهل علك ق أراضي مدر ة في أرض محتفظ ب ا للبي ر 1,021,737ألف درهما
همو ودات تكليلية ر 2,736,712ألف درهم ضمل إسترمارات عقارية همبلغ  483,080ألف درهم ضمل ممتلحات هآ ت
هميداتا هتحمل تي د مقابل صافي حقوق الملحية بللت القرهض التي تم سدادها خالب السنة  650,000ألف درهم ر:2019
 1,162,500ألف درهما
20

محتجزات دائنة

محتجزات دائنة مستحقة السداد خالب  12ا ر
محتجزات دائنة مستحقة السداد بيد  12ا ر

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

609,309
270,252

604,694
260,210

879,561

864,904

يمرل هذا الم الغ المحتجزة مل قبل المجموعة مل مقاهليل مل طرف آخر لمكاري البنا
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إلتزامات عقود اإليجار

المجموعة كمستأجر
أبرمت المجموعة عقود إيجار لألراضي التي تم علي ا إنكا بيض م اني المجموعة هاإلسترمارات اليقارية لمزيد مل الميلومات
ار إيضاحات  5ه  7إن التزامات المجموعة بمو ب عقود اإليجار مضمونة بملحية المم ر لق ية األرض المم رة بك ل
قيودا علك التنازب عل األصوب المم رة هت يرها مل ال اطل
أيضا ً
عام ،تتضمل عقود إيجار المجموعة ً

تحليل اإلستحقاق:
السنة األهلك
السنة الرانية
السنة الرالرة
السنة الرابية
السنة المامسة
ما بيد لل

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

42,947
36,828
38,169
38,514
38,553
331,682

56,986
35,650
35,677
37,106
37,136
341,196

الرصيد في ن اية السنة
ناقصاً :الفائدة غير المحققة

526,693
()186,995

543,751
ر191,386ا

339,698

352,365

تم تحليلها:
كلير متداهلة

304,611

302,309

متداهلة

35,087

50,056

توا ــه المجموعــة ممــاطر الســيولة تيمــا يتيلــا بالت ازمــات عقــود اإليجــار تــتم مراق ــة م لوبــات اإليجــار ضــمل هظيفــة الم ازنــة
بالمجموعة
تيما يلي الم الغ الميترف ب ا في الرب أه المسارة:

است الك مصاريع الفوائد لحا إستمدام المو ودات
فل مصاريع الفوائد علك التزامات عقود اإليجار خالب السنة رإيضاح 31ا

2020
ألف درهم
3,848
15,186

2019
ألف درهم
2,692
17,208

بلــغ إ مــالي الت ــدفقات النقديــة المار ــة للمجموعــة م ــل عقــود اإليج ــار  42,988درهــم ف ــي ســنة  2020ر 42,011 :2019أل ــف
درهما لم ي ل لدى المجموعة إضافات نقدية هامة علك حـا اسـتمدام المو ـودات هإلت ازمـات عقـود اإليجـار خـالب سـنة  2020ه
2019
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مزايا للموظفين

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

م افآت ن اية المدمة للموظفيل
خ ة حوافز طويلة األ ل

155,618
27,047

155,094
12,370

الرصيد في ن اية السنة

182,665

167,464

مكافآت نهاية الخدمة
بللت الحراة في ممصص م افآت ن اية المدمة للموظفيل اما يلي:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
المحمل للسنة
تم اإلستحوا علي ا عند إندمام األعماب
تم إللا اإلعتراف ب ا عند إندمام األعماب
المدفوا خالب السنة

155,094
38,814
198
()384
()38,104

145,479
39,154
ر29,539ا

الرصيد في ن اية السنة

155,618

155,094

خطة الحوافز طويلة األجل

هافا مجلس إدارة المجموعة علك خ ة الحـوافز طويلـة األ ـل لـ يض مـوظفي الكـراة هقـد صـممت خ ـة الحـوافز طويلـة األ ـل
لتوفير حـوافز طويلـة األ ـل لفريـا ميـيل مـل اإلدارة اليليـا لتحقيـا عوائـد طويلـ ة األ ـل للمسـاهميل بمو ـب خ ـة الحـوافز طويلـة
األ ــل ،يســاهم الموظــف الممهــل بنس ـ ة  ٪30مــل م اف ـ ة األدا الماصــة بــه فــي صــندهق الح ـوافز طويلــة األ ــل هتســاهم الكــراة
بنفس النس ة ر٪ 30ا امساهمة إضـاتية يـتم اسـترمار مسـاهمة اـل مـل المـوظفيل هالكـراة فـي هحـدات األسـ م المقيـدة سـيتم مـن
المك ــارايل هع ــد بتس ــديد نق ــدي عل ــك أس ــاس اليائ ــد اإل م ــالي ألس ـ م الك ــراة إ ا ت ــم اس ــتيفا مت ل ــات اإلكتس ــاب ف ــي ن اي ــة فت ـرة
اإلحتفــاظ ال اللــة  3ســنوات ســيتم اإلنت ــا مــل األسـ م الم تس ـ ة بميــدب  3ســنوات هيــتم دف ـ مبلــغ نقــدي يمرــل الجــز الــذي تــم
تمصيصه عند إتمام ارط المدمة بللت مصاريع السنة تيما يتيلا بم ة الحوافز طويلة األ ل  16,267ألـف درهـم ر:2019
 7,751ألف درهما ،بللت قيمة الدفية خالب السنة  1,590ألف درهم ر :2019اـي ا بينمـا بللـت ا لت ازمـات المتيلقـة بم ـة
الحوافز طويلة األ ل  27,047ألف درهم ر 12,370 :2019ألف درهما يتم قياس هحدات األسـ م المقيـدة فـي تـاري اـل تقريـر
بالقيمة اليادلة باستمدام نمو م تسيير الميار ،م األخذ في ا عت ار الكرهط هاألح ام التي تم بمو ب ـا مـن األدهات ها حتمـاب
الحالي ستمرار التوظيع للموظفيل الممهليل
23

أدوات مالية مشتقة

أبرمت المجموعة عقود مقايضـات أسـيار فائـدة عائمـة إلـك ثابتـة للتحـوط زئيـاً مـل ممـاطر أسـيار الفائـدة تيمـا يتيلـا باقت ارضـات
أسيار الفائدة اليائمة بمو ب عقود مقايضة سير الفائدة ،توافا المجموعة علك استبداب الفرق بيل م الغ الفائدة الرابتة هميد ت
الفائــدة اليائمــة المحت س ـ ة علــك الم ــالغ األساســية اإلســمية المتفــا علي ــا تم ــل هــذه اليقــود المجموعــة مــل التم يــع مــل ممــاطر
تليي ــر أس ــيار الفائ ــدة عل ــك القيم ــة اليادل ــة لل ــديون الرابت ــة ات األس ــيار الرابت ــة المح ــتفظ ب ــا هتيرض ــات الت ــدفقات النقدي ــة لل ــديون
المتليـرة الصــادرة يــتم تحديــد القيمــة اليادلــة لمقايضــات أســيار الفائــدة فــي تــاري التقريــر علــك البنــوك المقابلــة مــل خــالب التــدفقات
النقدية المستقبلية الممصومة باستمدام منحنيات اليائد الم قة المستمدة مل أسيار الفائدة القابلة للمالحظة هفًقا لكرهط اليقـود،
فرن مدفوعات الكراة بسير الفائـدة اليـائم المتيلقـة بمبلـغ اسـمي يبلـغ  227,439ألـف درهـم مـل القـرهض بسـير ثابـت مقابـل قيـام
البنل بتسديد ثالثة أا ر ده ر أمري ي علك أساس ليبور تيما يلي القيم اليادلة لمقايضات سير الفائدة:
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 31ديسمبر 2019
 31ديسمبر 2020
القيمة
إ مالي
القيمة
إجمالي
اليادلة
القيمة
العادلة
القيمة
المدرجة
للتسلسل ال رمي
للتسلسل الهرمي المدر ة
ألف درهم
ألف درهم
م لوبات مالية مكتقة  -مقايضات سير الفائدة

15,330

المستوى 2

10,760

المستوى 2

نظر ألن الكرهط األساسية ليقود مقايضة سير الفائدة هالبنود التحوطية المقابلة ل ا هي نفس ا ،فـرن المجموعـة تقـوم بـر ار تقيـيم
ًا
نـوعي للفياليــة همــل المتوقـ أن قيمـة عقــود مقايضــة ســير الفائـدة هقيمــة البنــود التــي تـم التحــوط ب ــا فــرن التلييـر ســوف يــتم بكـ ل
من جي في ا تجاه ال مياكس استجابة لحراات أسيار الفائدة ات اليالقة إن المصدر الرئيسـي ليـدم فياليـة التحـوط فـي عالقـات
التحوط هذه هو ت ثير ال رف المقابل همماطر ا ئتمان الماصة بالمجموعة علك القيمة اليادلة ليقود ت ادب أسيار الفائـدة ،هالتـي
تني س في القيمة اليادلة للبند المحوط هالذي ييود إلك التليير في اسيار الفائدة لم تنك أي مصادر أخـرى ليـدم الفياليـة مـل
عالقات التحوط هذه ار إيضاح  5/37ب لإلفصاحات المتيلقة بتيديالت معيار أسيار الفائدة األخيرة
يلمص الجدهب التالي تفاصيل الميلومات الممتلفة المتيلقة بيقود ت ادب أسيار الفائدة غير المسدد في تاري التقرير

تاريخ اإلستحقاق

خالب سنة
مل سنة إلك  2سنة
مل  2إلك  5سنوات
المجموع

2020

متوسط سعر الفائدة
الثابت المتعاقد عليه
2019

%6,07
%2,73

٪6,07
٪2,73

2020
ألف درهم

القيمة اإلسمية
2019
ألف درهم

إلتزام القيمة المدرجة
ألدوات تحوط
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

43,764
183,675

68,080
183,675

()1,655
()13,675

ر3,337ا
ر7,423ا

227,439

251,755

()15,330

ر10,760ا
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أدوات مالية مشتقة (يتبع)

كانت حراة احتياطي التحوط في التدفقات النقدية اما يلي:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الرصيد في بداية السنة
خسارة القيمة اليادلة المتراكمة الناتجة مل أدهات التحوط خالب السنة المصنفة
ضمل تحوطات التدفا النقدي
الم سب /رالمسارةا المتراكمة الناتجة مل أدهات التحوط المياد تصنيف ا إلك
الرب أه المسارة رإيضاح 31ا
خسارة القيمة اليادلة الناتجة عل أدهات التحوط خالب السنة المصنفة ضمل
تحوطات التدفقات النقدية لمكرها مكترك رإيضاح 8ا
إعادة تصنيع المسارة المتراكمة الناتجة عل أدهات التحوط لمكرها مكترك
إلك الرب أه المسارة عند إللا ا عتراف رإيضاح 8ا

()33,482

70,547

()4,570

ر96,104ا

6,998

ر9,362ا

-

ر280ا

-

1,717

الرصيد في ن اية السنة

()31,054

ر33,482ا

24

ذمم دائنة تجارية وأخرى

مم تجارية دائنة
تحاليع مقاهليل مستحقة
دفيات مقدمة مل ح ومة أبوظبي رإيضاح 36ا
إيرادات مم لة
توزييات أرباح دائنة
ممصص عقود مرقلة با لتزامات
م الغ مستحقة لح ومة أبوظبي
م لوبات أخرى رإيضاح 1/24ا

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

387,917
2,796,945
178,025
275,392
89,059
16,430
67,028
672,086

431,239
2,375,587
416,559
305,191
90,659
14,880
1,123,868
1,016,481

4,482,882

5,774,464

لدى المجموعة سياسات إلدارة المماطر المالية لضمان سداد اافة الذمم الدائنة هفقاً للكرهط ا ئتمانية المتفا علي ا مس قاً
 1/24تتضمل الم لوبات األخرى صافي البدب ال ارا المستحا الدف بمبلغ  51,366ألف درهم اما في  31ديسمبر 2020
ر 31ديسمبر  46,895 :2019ألف درهما يجب أ يتجاهز المبلغ اإل مالي للبدب ال ارا  75,000ألف درهم يتم
تقدير القيمة اليادلة للبدب ال ارا بمبلغ  51,366ألف درهم لم ي ل هناك أي تليير في القيمة اليادلة للبدب ال ارا
المستحا الدف اما في  31ديسمبر  2020حيث لم تحل هناك تلييرات هامة في ن اق النتائج أه ا فتراضات
المستمدمة لت وير التقدير تم تقدير القيمة اليادلة للبدب ال ارا مل خالب ت بيا ن ج الدخل ييتمد قياس القيمة اليادلة
علك المدخالت ال امة التي يم ل مالحظت ا في السوق ،هبالتالي ف و ضمل قياس المستوى  3في التسلسل ال رمي
لقياس القيمة اليادلة اما في  31ديسمبر  2020ه  31ديسمبر  2019تتضمل ا فتراضات الرئيسية ميدب خصم
بنس ة  ٪9,7هتدفا خار ي محتمل بمبلغ  60,990ألف درهم

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

78

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
25

إيرادات ودخل اإليجار

ت وير عقارات
إدارة الت وير
إيرادات إيجار علك اإلسترمارات اليقارية
الضيافة هالترتيه
الرسوم هالدخل المتيلقة بالمدارس
عقود المقاه ت
إدارة اليقارات هالمرافا
أصوب التبريد

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

3,700,398
1,261,771
1,639,248
418,445
477,959
422,334
384,876
87,447

2,731,445
365,574
1,728,773
697,915
464,590
669,633
404,980
84,971

8,392,478

7,147,881

تتضمل إيرادات اإليجارات مل اإلسترمارات اليقارية إيرادات إيجار محتملة بمبلغ  26,005ألف درهم ر 26,846 :2019ألف
درهما
26

تكاليف مباشرة

ت وير عقارات
إدارة الت وير
تحاليع م اارة علك اإلسترمارات اليقارية
الضيافة هالترتيه
تحاليع م اارة متيلقة بالمدارس
عقود المقاه ت
إدارة اليقارات هالمرافا
أصوب التبريد

27

مصاريف بيع وتسويق

تسويا مكاري
إعالنات هفياليات تجارية
ميارض هرعايات

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2,509,002
1,047,505
329,029
382,563
355,496
410,757
334,956
40,138

1,728,984
215,761
344,472
571,648
366,947
743,512
363,702
43,211

5,409,446

4,378,237

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

92,665
30,839
1,945

49,331
37,272
22,919

125,449

109,522
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تكاليف موظفين

رهاتب هم افآت همزايا أخرى
م افآت ن اية المدمة للموظفيل رإيضاح 22ا
تدريب هت وير الموظفيل

تحاليع موظفيل ممصصة إلك:

تحاليع م اارة
مصاريع عمومية هإدارية
مكاري قيد الت وير

29

مخصصات ،انخفاض القيمة وشطب ،صافي

ممصص إنمفاض القيمة إلسترمارات في اراات زميلة همكاري مكتراة
رإيضاح 1/29ا
ا ب مم مدينة
ممصص خسائر ائتمانية متوقية ،صافي رإيضاح 6/11ا
إنمفاض القيمة /رع س انمفاض في القيمةا علك ممتلحات هآ ت هميدات،
صافي رإيضاح 5ا
ممصص علك مستحا مل اراات زميلة همكاري مكتراة
الممصص /رالمحررا ليقود مرقلة با لتزامات
إنمفاض قيمة أعماب ت وير قيد اإلنجاز رإيضاح 13ا
أخرى رإيضاح 2/29ا

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

829,123
38,814
1,823

847,380
39,154
3,639

869,760

890,173

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

589,914
253,853
25,993

625,049
237,423
27,701

869,760

890,173

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

70,991
37,642
33,640

1,167
61,078

1,396
8,258
101,961
41,914

ر29,186ا
46,000
ر6,842ا
16,503
63,955

295,802

152,675

 1/29يمر ــل ه ــذا ممص ــص انمف ــاض القيم ــة المس ــجل س ــترمارات الك ــراة ف ــي ا ــراة أب ــوظبي للتموي ــل  .م ا  ،ا ــراة زميل ــة
للمجموعة خالب السنة ،قامت الكراة بر ار تقييم انمفـاض القيمـة لكـرات ا الزميلـة هقـررت بـ ن المبلـغ القابـل لالسـترداد،
ـر
هالذي اان يستند إلك عرض الي ا ستحوا عمليات الكراة الزميلة ،اان أقل مل القيمة المدر ـة للكـراة الزميلـة نظ ًا
ألن المبلغ القابل لالسترداد للمجموعة مل الكراة الزميلة اان أقل مل القيمة المدر ة للكراة الزميلة ،فقد اعترفت الكـراة
بانمفاض القيمة علك القيمة المدر ة للكراة الزميلة
 2/29تتضـ مل أخــرى لســنة  2020بك ـ ل رئيســي ممصــص مقابــل الــذمم المدينــة األخــرى تتضــمل أخــرى لســنة  2019بك ـ ل
رئيسي الممصصات المسجلة تيما يتيلا بتجاهز التحاليع في بيض المكاري
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إيرادات تمويل

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

الفائدة /األرباح المستحقة علك:
هدائ إسالمية
هدائ بنحية ثابتة
حسابات ارية هتحت ال لب

19,915
4,722
13,376

22,321
14,172
24,231

إ مالي الفائدة /األرباح الم تس ة

38,013

60,724

إيرادات تمويل م تس ة علك مم مدينة مل تمويل مكاري
إيرادات تمويل أخرى

12,115
17,112

12,238
11,125

67,240

84,087

تيما يلي تحليل إيرادات التمويل الم تس ة مل المو ودات المالية هفقاً لتصنيع المو ودات:

قرهض ه مم مدينة
أرصدة لدى البنوك ههدائ

31

تكاليف تمويل

تحاليع تمويل علك قرهض بنحية هص وك غير قابلة للتحويل
فل تحلفة التمويل علك التزام عقد اإليجار التكليلي رإيضاح 21ا
أخرى
الم اسب /رالمسائرا المتراكمة الناتجة عل أدهات التحوط المياد تصنيف ا إلك
الرب أه المسارة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

29,227
38,013

23,363
60,724

67,240

84,087

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

284,039
15,186
4,474

335,876
17,208
5,997

303,699

359,081

6,998

ر9,362ا

310,697

349,719
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إيرادات أخرى

إيرادات منحة ح ومية مدر ة عند تسليم مو ودات البنية التحتية رإيضاح
36ا
تحرير م لوبات ،مستحقات هممصصات أخرى ر1/32ا
أخرى ر2/32ا

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2,412
143,391
43,734

115,707
44,752
97,928

189,537

258,387

لوبا بيد تقييم اإلدارة في تاري التقرير للتدفقات النقدية المقدرة
 1/32يمرل مبلغ السنة ع س الممصص الذي لم ييد م ً
استنادا إلك أحدث الميلومات التي أهضحت أنه لم ييد مل المحتمل أن ي ون تحويل المناف ا قتصادية
الم لوبة
ً
م لوب لتسوية اإللتزام اان هذا الممصص يتيلا باإللتزام المتلير للكراة إلستمدام ق األراضي بلغ رصيد هذا
الممصص في  31ديسمبر  2019مبلغ  159,975ألف درهم ،هالتي من ا تم دف مبلغ  18,009ألف درهم خالب السنة
هالذي يتيلا بحصة األرباح مل  2016إلك  2018بيد ا تفاق م ال رف المقابل لم يتم ا عتراف ب ي مصاريع في
الرب أه المسارة خالب السنة تيما يتيلا ب ذا الممصص
يمرل مبلغ السنة المنت ية في  31ديسمبر  2019ع س الم لوبات هالمستحقات الممتلفة التي لم تيد مستحقة الدف
 2/32يتضمل مبلغ السنة المنت ية في  31ديسمبر  2020علك مبلغ  36,912ألف درهم يمرل م اسب مل ت ادب الممتلحات
خالب السنة ،هبالتنسيا م ح ومة أبوظبي هأطراف أخرى ،استلمت الكراة ق ية أرض مل ح ومة أبوظبي مقابل ق ية
أرض ميينة ،اانت ملحيت ا باسم الكراة نتج عل التسوية ا عتراف ب رض محتفظ ب ا للبي بمبلغ  74,232ألف درهم
ههي القيمة اليادلة إل مالي المساحة ال ابقية المستلمة مل قبل الكراة هاست ياد األرض هالتحاليع المتيلقة باليقارات
الممنوحة هالتي بللت  37,320ألف درهم مما أدى إلك رب  36,912ألف درهم
يتضمل مبلغ السنة المنت ية في  31ديسمبر  2019علك مبلغ  60,942ألف درهم يمرل القيمة اليادلة لق ية األرض التي تم
اإلستحوا علي ا مل اراة الت وير ها سترمار السياحي  .م ا هفًقا لتسوية م ال ة الضمان بمو ب إطار ا تفاقية
 33مكسب من تبادل عقارات ،صافي مشطوبات

م سب مل ت ادب عقارات رإيضاح 1/33ا رإيضاح 36ا
ا ب أراضي محتفظ ب ا للبي إلك صافي القيمة القابلة للتحقا رإيضاح
12ا

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

-

913,275

-

ر524,891ا

-

388,384

 1/33خالب سنة  ،2019قرر المجلس التنفيذي لح ومة أبوظبي ت ادب ق أراضي م المجموعة في مياملة ت ادب موارد
األراضي القابلة للت وير بما يتمااك م األهلويات اإلستراتيجية لألطراف حصلت المجموعة علك أرض م يئة للبنية
التحتية تبلغ مساحت ا اإل مالية ال ابقية حوالي  3مليون متر مرب موزعة بالتساهي بيل المناطا الرئيسية في من قة
السيديات الرقاتية همينا زايد ،هاالهما يقيان في إمارة أبوظبي استلمت ح ومة أبوظبي ق أراضي م مساحة مماثلة
في غرب ااطئ الراحة ه زيرة اللولو إلك انب ق أراضي ميينة داخل زيرة أبوظبي لم تحل زً ا مل استراتيجية
المجموعة للت وير في المستقبل المنظور بللت القيمة اليادلة لق األرض المستلمة  2,606,443ألف درهم ،في حيل
بللت القيمة المدر ة لق األراضي المقدمة  1,683,167ألف درهم رااملة ق أراضي بقيمة اسمية مدر ة بقيمة 1
درهما ،مما نتج عنه رب بمبلغ  913,275ألف درهم ربالصافي مل تحلفة المياملة بمبلغ  10,000ألف درهما تم تسجيله
في الرب أه المسارة ام سب مل ت ادب اليقارات
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العائد للسهم

يتم إحتساب م الغ اليائد للس م بتقسيم رب السنة اليائد إلك مالحي األس م اليادية في الكراة األم علك المتوسط المر
األس م اليادية القائمة خالب السنة هحيث أنه تو د أدهات ممفضة قائمة ،فرن اليائد األساسي هالممفض للس م مت ابقيل

ليدد

يتم إحتساب اليائد األساسي هالممفض للس م اليائد إلك مالحي الكراة بنا ً علك أساس البيانات التالية:
2020

2019

عائدات للرض احتساب اليائد األساسي هالممفض علك الس م
ررب السنة المتيلا بمالحي الكراةا

1,932,238

1,984,097

المتوسط المر ليدد األس م اليادية للرض احتساب اليائد
األساسي هالممفض علك الس م

7,862,629,603

7,862,629,603

العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى
مالكي الشركة بالدرهم

0,246

0,252

العائد (ألف درهم)

المتوسط المرجح لعدد األسهم

35

توزيعات األرباح

هافا المساهميل خالب الجمعية اليمومية السنوية المنيقدة في  18مارس  ،2020علك توصية مجلس اإلدارة بتوزي أرباح بمبلغ
 14,5فلس للس م بر مالي مبلغ  1,140,082ألف درهم إقترح مجلس اإلدارة في إ تماع م المنيقد في  14فبراير ،2021
توزييات أرباح نقدية بمبلغ  14,5فلس للس م للسنة المنت ية في  31ديسمبر  2020تمض األرباح المقترحة عتماد
المساهميل في الجمعية اليمومية السنوية
36

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة

تيتبــر الج ــات ات عالقــة عنــدما ي ــون ألحــد الج ــات القــدرة علــك الســي رة علــك ال ــرف اآلخــر أه ممارســة نفــو ــوهري علــك
ال ــرف اآلخ ــر عن ــد اتم ــا الق ـ اررات المالي ــة أه التك ــليلية تتح ــون الج ــات ات اليالق ــة م ــل المس ــاهم الرئيس ــي هالك ــراات الزميل ــة
هأعضــا مجلــس اإلدارة همــوظفي اإلدارة الرئيســييل للمجموعــة هالمنكــآت التابيــة ل ــم يــتم اعتمــاد اــرهط هــذه الميــامالت مــل قبــل
إدارة المجموعة هيتم الـدخوب في ـ ا بكـرهط متفـا علي ـا مـل قبـل أعضـا مجلـس اإلدارة أه اإلدارة إن ح ومـة أبـوظبي هـي مسـاهم
أيضا المنكآت التـي تسـي ر
رئيسي غير م اار للكراة تكمل األرصدة هالميامالت الموضحة أدناه بالر وا إلك ح ومة أبوظبي ً
علي ا ح ومة أبوظبي
 1/36أرصدة الجهات ذات العالقة:
( )1حكومة أبوظبي
مم مدينة تجارية هأخرى
مم دائنة تجارية هأخرى

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

604,190

884,211

()141,515

ر1,485,707ا

ييود سبب ا نمفاض الرئيسي في مم دائنة تجارية هأخرى إلك صافي أرصدة نقدية بمبلغ  1,078,200درهم تم دفي ا إلك
ات عالقة تيما يتيلا بمكاري قائمة علك الرسوم المدارة بالنيابة عن م

ة
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معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

 1/36أرصدة الجهات ذات العالقة (يتبع):

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

دفيات مستلمة مقدماً رإيضاح 24ا

()178,025

ر416,559ا

( )2مساهم رئيسي والشركات الزميلة
مم مدينة تجارية هأخرى

1,008,558

29,432

ييود سبب الزيادة بك ل رئيسي إلك مبلغ  968 223ألف درهم مستحا مل است ياد اراات تابية قائمة في  31ديسمبر 2020
رإيضاح 46ا
مم دائنة تجارية هأخرى

()4,635

ر12,571ا

( )3مستحق من شركات زميلة ومشاريع مشتركة (إيضاح )5/11

27,806

33,099

( )4مستحق إلى مشاريع مشتركة لمشاريع متعلقة باألعمال

()32,692

ر32,692ا

الم ــالغ المس ــتحقة غي ــر مض ــمونة هس ــيتم تس ــديدها نق ـ ًـدا ل ــم ي ــتم تق ــديم ض ــمانات أه اس ــتالم ا بم ــالف م ــا ت ــم اإلفص ــاح عن ــه ف ــي
اإليضاح  6/11لممصص المسائر ا ئتمانية المتوقية مقابل المسـتحا مـل الكـ راات الزميلـة هالمكـاري المكـتراة ،لـم يـتم تحـويل
ممصـص للـديون المكـ وك فـي تحصـيل ا تيمــا يتيلـا بالم ـالغ المســتحقة إلـك ـات ات عالقــة تحمـل بيـض الــذمم المدينـة مــل
المكاري المكتراة نس ة فائدة سنوية بميدب  ٪9سنوياً هتستحا السداد خالب  2إلك  5سنوات
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معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة (يتبع)

 2/36معامالت الجهات ذات العالقة

( )1حكومة أبوظبي
إيرادات
إيرادات أخرى مل تسليم بنية تحتية
رب ناتج عل ت ادب اليقارات رإيضاح 33ا

2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

1,700,442
39,323
-

741,849
115,707
913,275

يمض مبلغ هتوقيت تسديد تحاليع البنية التحتية إلستحماب بيض عمليات التدقيا هالتفتيش التقني هالتقييمات التـي يجـب أن تقـوم
ب ا السل ة الح ومية ات الصلة بمجرد ا نت ا مل هذه األنك ة ،سي ون هناك ت كيـد ميقـوب بـ ن المنحـة سـيتم اسـتالم ا هعنـد
ه ــذه النق ــة س ــيتم ا عت ـراف ب ــا امنح ــة ح ومي ــة مم ل ــة بمج ــرد اس ــتيفا ا ــرهط المنح ــة ،أي تس ــليم أص ــوب البني ــة التحتي ــة إل ــك
السل ات الممتصـة ،سـيتم ا عتـراف بالمنحـة الح وميـة المم لـة فـي الـرب أه المسـارة خـالب السـنة ،تـم ا عتـراف بمبلـغ 2,412
ألف درهم اريرادات منحة ح ومية عند تسليم أصوب البنية التحتية ر 115,707 :2019ألف درهما رإيضاح 32ا
( )2إيرادات تمويل من تمويل مشروع

8,880

8,982

( )3مساهم رئيسي والشركات التابعة
إيرادات

34,745

45,786

( )4إيرادات تمويل من مشاريع مشتركة

7,553

7,553

( )5تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
رهاتب هم افآت همزايا أخرى
مزايا ما بيد التوظيع
حوافز طويلة األ ل

15,503
672
5,574

16,054
2,013
6,270

21,749

24,337

9,700

23,000

( )6مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  -مصاريف

خالب السنة ،قامت الكراة بدف م افآت أعضا مجلـس اإلدارة بمبلـغ  13,950ألـف درهـم ر 31ديسـمبر  16,075 :2019ألـف
درهما
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 3/36أرصدة ومعامالت أخرى مع جهات ذات عالقة
ر1ا
ر2ا
ر3ا
ر4ا

ار إيضاح  46بمصو المياملة م اراة زميلة لمساهم رئيسي
إن القرهض القائمة بمبلغ  2,414,500ألف درهم ر 3,064,500 :2019ألف درهما مستحقة السداد إلك البنوك
الماضية لسي رة الح ومة همساهم رئيسي بللت تحاليع التمويل علك هذه القرهض  79,307ألف درهم للسنة
المنت ية في  31ديسمبر  2020ر 176,910 :2019ألف درهما
يتم ا حتفاظ بالودائ هاألرصدة البنحية بمبلغ  3,297,791ألف درهم ر 4,135,072 :2019ألف درهما لدى بنوك
خاضية لسي رة الح ومة همساهم رئيسي بللت إيرادات التمويل علك هذه الودائ  13,490ألف درهم للسنة المنت ية
في  31ديسمبر  2020ر 36,530 :2019ألف درهما
بللت قيمة خ ابات ا ئتمان هالضمانات البنحية الصادرة مل قبل بنوك خاضية لسي رة الح ومة همساهم رئيسي ما
قيمته  310,263ألف درهم للسنة المنت ية في  31ديسمبر  2020ر 130,847 :2019ألف درهما

37

إلتزامات ومطلوبات طارئة

1/37

إلتزامات رأسمالية

إن النفقات الرأسمالية المتياقد علي ا هغير المتحبدة هي اما يلي:

مكاري قيد الت وير
أعماب مكرها قيد اإلنجاز قابلة للتيويض

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,294,780
1,150,779

2,600,863
2,239,164

2,445,559

4,840,027

تمتد اإللتزامات المذاورة أعاله علك مدى فترة مل سنة إلك خمس سنوات
كان لدى المجموعة دفيات مقدمة إلك المورديل هالمقاهليل بمبلغ  386,698ألف درهم ر 642,826 :2019ألف درهما مقابل
ا لتزامات الواردة أعاله
2/37

إلتزامات عقود إيجار تشغيلية

أبرمت المجموعة عقود إيجار تكليلية علك المحفظة اليقارية ا سترمارية المملواة للمجموعة هل ا ارهط تتراهح بيل سنة ه 20
يملل المست رهن خيار ا ار اليقار عند انت ا فترة اإليجار تتضمل ترتي ات إيجار اليقارات
سنة ر 1 :2019ه  20سنةا
التجارية فقرات لتم يل الم ار ية الدهرية التصاعدية لرسوم اإليجار هفًقا لظرهف السوق السائدة تحتوي بيض عقود اإليجار علك
خيارات للمرهم قبل ن اية مدة اإليجار
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إلتزامات ومطلوبات طارئة (يتبع)

2/37

إلتزامات عقود إيجار تشغيلية (يتبع)

إن الحد األدنك مل اإليجارات المستقبلية المستحقة بمو ب عقود اإليجار التكليلية غير القابلة لإلللا المتياقد علي ا اما في
 31ديسمبر هي اما يلي:
المجموعة امم ر
م اني:
خالب سنة هاحدة
مل السنة الرانية حتك المامسة
بيد خمس سنوات

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

871,763
1,838,969
1,500,663

835,379
1,950,133
1,426,485

4,211,395

4,211,997

أيضا عقود إيجار حيث يحا ل ا استالم اإليجار علك أساس
باإلضافة إلك التزامات اإليجار المذاورة أعاله ،لدى المجموعة ً
ميدب دهران المست ريل هرسوم المدمة
3/37

المطلوبات الطارئة

خ ابات إعتماد هضمانات بنحية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

خ ابات إعتماد هضمانات بنحية

953,119

1,005,590

حصة المجموعة في الم لوبات ال ارئة لمكاري مكتراة هاراات زميلة

3

23

مــدرم ضــمل الم لوبــات أعــاله ضــمانات بنحيــة هخ ابــات اعتمــاد بقيمــة  586,564ألــف درهــم ر 795,772 :2019ألــف درهــما
متيلقة بكراة مقاه ت تابية للمجموعة
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األدوات المالية

 1/38السياسات المحاسبية الهامة

تــم اإلفصــاح عــل تفاصــيل السياســات المحاســبية ال امــة هال ــرق المســتمدمة ،هيكــمل لــل فئــة ا عتـراف هأســاس القيــاس هأســاس
إدرام اإليرادات هالمصاريع ،تيما يتيلا ب ل فئة مل المو ودات المالية هالم لوبات المالية هأدهات حقوق الملحية في ايضاح رقم
 3حوب البيانات المالية الموحدة

 2/38فئات األدوات المالية

الموجودات المالية
استرمار في مو ودات مالية بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل
الكامل اآلخر
مم مدينة هالنقد هاألرصدة لدى البنوك

المطلوبات المالية
م لوبات مالية مقاسة بالتحلفة الم ف ة
أدهات مالية مكتقة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

53,905
11,611,369

55,202
11,268,209

11,665,274

11,323,411

13,119,263
15,330

14,121,211
10,760

13,134,593

14,131,971

 3/38إدارة المخاطر المالية

تقدم اإلدارة المالية هإدارة المزينة للمجموعة خدمات لألعمـاب هتنسـيا إم انيـة الوصـوب لألسـواق الماليـة المحليـة هاليالميـة همراق ـة
هإدارة المماطر المالية بنا ً علك النما م هاليالمات القياسية هالتوقيات التي تـم إعـدادها داخليـاً تسـيك المجموعـة للحـد مـل تـ ثير
هذه المماط ر المالية مل خـالب اسـتمدام تقنيـات إدارة ممـاطر مناسـ ة هيكـمل لـل اسـتمدام مكـتقات األدهات الماليـة للحمايـة مـل
التيرضــات للممــاطر يــتم إدارة اســتمدام مكــتقات األدهات الماليــة هفق ـاً لتحليــل اإلدارة لتو ــات الســوق همراــز الســيولة هالحراــة
المتوقية في ميدب الفائدة هميد ت تحويل اليمالت األ نبية التي تقوم اإلدارة بم ار يت ا بك ول مستمر
تقوم المجموعة بالدخوب أه المتا رة في األدهات المالية بما في لل مكتقات األدهات المالية ألغراض المضاربة

 4/38إدارة مخاطر رأس المال

تقوم المجموعة بردارة رأسمال ا لتت كد ب ن ا قادرة علك ا ستمرار في األعماب بينما تقـوم بالحصـوب علـك اليائـد األعلـك للمسـاهميل
مل خالب الحد األمرل ألرصدة الديل هحقوق الملحية لم تتلير استراتيجية المجموعة اإل مالية عل سنة 2019

يتحون هي ل رأس الماب مل الص وك غير القابلة للتحويـل هالقـرهض هالنقـد فـي الصـندهق هاألرصـدة لـدى البنـوك ،هحقـوق الملحيـة
اليائدة لمالحي الكراة هالتي تتحون مل رأس الماب الصادر هعالهة اإلصدار ها حتياطيات هاألرباح المحتجزة اما هو مفص عنه
في بيان التلييرات في حقوق المساهميل الموحد
تقــوم المجموعــة بمراق ــة هتيــديل هي ــل أرســمال ا فــي ظــل الظــرهف ا قتصــادية المتلي ـرة ب ــدف تيزيــز نجــاح األعمــاب علــك المــدى
ال ويل األ ل م المحافظة علك عوائد مجزية لمساهمي ا يتم تحقيا لل مل خالب الجم بـيل إ ـ ار ات إدارة الممـاطر بمـا فـي
لل مراق ة السيولة هخفض تحاليع التمويل هإ ار ات صارمة لتقييم ا سترمارات هالحفاظ علك مقاييس عالية إلدارة األعماب
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األدوات المالية (يتبع)

 4/38إدارة مخاطر رأس المال (يتبع)

تمض ـ ا ـ ار ات المالي ــة الرئيس ــية لم ار ي ــة دهري ــة تتض ــمل توقي ــات الت ــدفقات النقدي ــة هتقي ــيم مق ــدرت ا عل ــك اس ــتيفا ا لت ازم ــات
التياقدية هتوقيات مستويات المديونية ها لتزام بمواثيا ا قتراض بالرغم مل عدم تحديد أي أهداف ب ذا المصو

تقــوم المجموعــة بمراق ــة تحلفــة ديون ــا بك ـ ل مســتمر امــا فــي  31ديســمبر  ،2020بلــغ الميــدب المــر لتحلفــة الــديون ٪2,91
ر٪3,84 :2019ا يتم تقييم فر ا سترمار هالت وير مقابل عائد مالئم علك حقوق الملحيـة لضـمان تحقيـا قيمـة طويلـة األ ـل
للمساهميل
تت لــب مواثيــا اــرهط سـ ية مــل اتفاقيــات القــرهض ر :2019سـ يةا احتفــاظ المجموعــة بحــد أدنــك لصــافي الملحيــة يت لــب عــدد
ثالثــة قــرهض حــد أدنــك لصــافي ملحيــة المجموعـ ة يبلــغ  6مليــار درهــم ،هتت لــب أربيــة قــرهض حــد أدنــك لصــافي الملحيــة إلحــدى
الكراات التابية يبلغ  4مليار درهم.
 5/38إدارة مخاطر السوق

إن مماطر السوق هـي ممـاطر تذبـذب القيمـة اليادلـة أه التـدفقات النقديـة المسـتقبلية ألصـل مـالي أه التـزام مـالي نتيجـة للتلييـرات
ف ــي أس ــيار الس ــوق تتح ــون مم ــاطر الس ــوق م ــل ثالث ــة أن ـواا م ــل المم ــاطر :مم ــاطر اليم ــالت األ نبي ــة همم ــاطر أس ــيار الفائ ــدة
همماطر األسيار األخرى

أ) إدارة مخاطر العمالت األجنبية

يو د لدى المجموعة ميامالت تجارية تتم ك حدهدها اإلقليمية ،هبالتالي فرن تيرض ا لمماطر اليمالت األ نبية هو في حـده
األدنك علك الرغم مـل لـل تقـوم المجموعـة بـاقتراض أمـواب بـاليمالت األ نبيـة هبصـفة أساسـية بالـده ر األمري ـي هنتيجـة لـذلل
فرن تيرض المجموعة لليمالت األ نبية يتيلا بتسديد القرهض همماطر تحويل اليمالت األ نبية المتيلقة بتحويل رصيد القرض
المستحا إلك الدرهم ا إلماراتي في البيانات المالية الموحدة للمجموعة اما في ن اية ال فترة تقارير مالية إن ميدب تحويـل الـدرهم
اإلماراتي إلك الده ر األمري ي ثابت هبالتالي تيتبـر المجموعـة أن ممـاطر اليمـالت األ نبيـة المرت ـة بتسـديد القـرهض هالتحويـل
في حدها األدنك

تحليل حساسية اليمالت األ نبية

إن القيمــة المدر ــة لمو ــودات هم لوبــات المجموعــة الماليــة المدر ــة بيمــالت أ نبيــة امــا فــي ن ايــة فتـرة التقريــر المــالي هــي امــا
يلي:
2020
ألف درهم
ده ر أمري ي
ريـاب سيودي
يوره

المطلوبات
2019
ألف درهم

2020
ألف درهم

الموجودات
2019
ألف درهم

4,712,256
3,572
57

4,708,877
9,762
276

93,333
32,763
-

418,969
41,682
-

4,715,885

4,718,915

126,096

460,651

يو د ت ثير وهري للده ر األمري ي حيث أن الدرهم اإلماراتي مربوط بالده ر األمري ي إن الريـاب السيودي اذلل مربوط
بالده ر األمري ي
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األدوات المالية (يتبع)

 5/38إدارة مخاطر السوق (يتبع)

ب) إدارة مخاطر سعر الفائدة

إن المجموعة ميرضة لمماطر ميدب الفائدة حيث أن المجموعة تقترض أمواب بميد ت فائدة ثابتة همتليرة تقوم المجموعة
بردارة هذه المماطر مل خالب إبقا ميدب مناسب بيل ا قتراض ب سيار ثابتة هأسيار متليرة ،هباستمدام عقود مقايضة أسيار
الفائدة هعقود أسيار الفائدة اآل لة يتم تقييم أنك ة التحوط بانتظام لتتمااك م عرهض أسيار الفائدة هقابلية المماطرة
المحددة؛ ضمان ت بيا استراتيجيات التحوط األكرر فيالية مل حيث التحلفة

تتيرض المجموعة لميد ت الفائدة علك المو ودات هالم لوبات المالية المدر ة في قسم إدارة مماطر السيولة في هذا اإليضاح
تتيرض المجموعة لميايير أسيار الفائدة التالية ضمل عالقات محاس ة التحوط الماصة ب ا ،هالتي تمض لتحديث معيار ميدب
الفائدة :ليبور بالده ر األمري ي هإيبور ريكار إلي ما مياً بـ كآيبورزكا اما هو مدرم في اإليضاح رقم  ،22تكتمل البنود
المتحوط ل ا علك الديون الصادرة بالده ر األمري ي هالدرهم اإلماراتي بسير فائدة متلير هديون مصدرة بالده ر األمري ي
هالدرهم قامت المجموعة بمراق ة السوق هالممر ات عل قرب مل ممتلف مجموعات اليمل الصناعية التي تدير التحوب إلك
معيار أسيار الفائدة الجديدة ههذا يكمل اإلعالنات الصادرة عل المنظميل آليبور أهض المنظمون أنه في ن اية سنة ،2021
لل يسيك بيد لل إلك إقناا البنوك أه إ ارها علك تقديم آيبورز
استجابة لإلعالنات ،قامت المجموعة بوض برنامج انتقالي آيبور يت لف مل مسارات اليمل التالية :إدارة المماطر ،الضرائب،
المزانة هالقانونية هالمحاس ة يمض البرنامج إلدارة المدير المالي ها ستدامة الذي يقدم تقاريره إلك مجلس اإلدارة إن ال دف مل
البرنامج هو ف م م ان تيرضات آيبور داخل األعماب هإعداد خ ة عمل هتقديم ا لتم يل ا نتقاب السلس إلك ميد ت مر عية
ا ا نتقالية هالكرهط التياقدية بحلوب ن اية النصف األهب مل سنة 2021
بديلة ت دف المجموعة إلك إن ا خ
يتضمل أي مل عقود المجموعة الحالية المرت ة بـ ليبور ه ايبور ممصصات احتياطية ااتية هقوية إليقاف ميدب الفائدة
المر يي تيمل مجموعات األعماب الممتلفة في الصناعة علك الكرهط التياقدية لألدهات الممتلفة ه آيبورز الممتلفة ،هالتي
تراقب ا المجموعة عل ارب هستنظر في تنفيذها عند ا قتضا
بالنس ة لمكتقات المجموعة ،تم توفير البنود التياقدة للممسسة المقايضات هالمكتقات الدهلية رISDAا في ن اية سنة 2019
هخالب سنة  2020بدأت المجموعة مناقكات م بنوا ا ب دف ت بيا هذه الكرهط التياقدية في اتفاقيات ممسسة المقايضات
هالمكتقات الدهلية  ISDAالماصة ب ا
بالنس ة لديون المجموعة ات السير المتلير ،بدأت المجموعة مناقكات م مجموعت ا البنحية لتيديل قرهض البنوك بالده ر
حاليا ب خذ المكورة بك ن مت ل ات
هالدرهم بحيث يتلير سير الفائدة المر يي إلك ميدب ديد بدهن مماطر تقوم المجموعة ً
تيديل ديون ا بدرهم ايبور ت دف المجموعة إلك ا نت ا مل التيديالت علك ديون ا المقومة بالده ر بن اية سنة 2021
تيما يلي تفاصيل أدهات التحوط هالبنود المتحوط ل ا في ن اق تيديالت المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم  9بسبب تيديل
معيار ميدب الفائدة ،حسب نوا التحوط تت ابا ارهط البنود المتحوط ل ا المدر ة م تلل الماصة ب دهات التحوط المقابلة
تتيرض المجموعة لمماطر أسيار الفائدة حيث تقترض المجموعة األمواب ب سيار فائدة ثابتة همتليرة:
نوع التحوط

نوع األداة

تاريخ اإلستحقاق

القيمة اإلسمية

التحوط من

اتفاقية م ادلة سير الفائدة

استالم سير ليبور لمدة  3أا ر
هدف مقايضة سير فائدة ثابتة
استالم إيبور لمدة سنة هاحدة هدف
مقايضة أسيار الفائدة الرابتة

 24ديسمبر 2023

 50,000,000ده ر أمري ي

 3أا ر ليبور

 4يناير 2021

 43,764,164درهم

سنة هاحدة ايبور

اتفاقية م ادلة سير الفائدة
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األدوات المالية (يتبع)

 5/38إدارة مخاطر السوق (يتبع)

ب) إدارة مخاطر سعر الفائدة (يتبع)
تحليل حساسية ميدب الفائدة

تم تحديد تحاليل الحساسية أدناه بنا ً علك التيرض لميد ت الفائدة لألدهات غير المكتقة اما في ن اية فترة التقارير المالية
بالنس ة للمو ودات هالم لوبات بميد ت متذبذبة ،يتم إعداد التحليل بافتراض أن مبلغ األصل أه ا لتزام اما في ن اية ال فترة
تقارير مالية اان قائماً طواب السنة
في حاب أن ميد ت الفائدة أعلك /أقل بميدب  100نق ة أساس هتم ا حتفاظ ب افة المتليرات األخرى ثابتة رتف  /انمفض رب
المجموعة للسنة المنت ية اما في  31ديسمبر  2020بمبلغ  25,276ألف درهم ر :2019زيادة /نقص بمبلغ  25,276ألف
درهما

عقود ت ادب أسيار الفائدة

توافا المجموعة بمو ب عقود ت ادب أسيار الفائدة علك م ادلة الفرق بيل م الغ ميدب الفائدة الرابت هالمتذبذب هالتي يتم احتساب ا
علك أساس م الغ رئيسية إسمية متفا علي ا تم ل هذه اليقود المجموعة مل تم يض مماطر تليير ميد ت الفائدة علك القيمة
اليادلة لالقتراض الصادر بميد ت فائدة محددة هتيرضات التدفقات النقدية علك الديل الصادر بميد ت متليرة

تحوط التدفقات النقدية

يتم تحديد اافة عقود ت ادب أسيار الفائدة هالتي يتم بمو ب ا ت ادب أسيار فائدة متذبذبة مقابل أسيار فائدة ثابت اتحوطات
تدفقات نقدية ه لل ب دف التقليل مل تيرض المجموعة للتدفقات النقدية الناتجة عل ا قتراض بمو ب أسيار فائدة متذبذبة يتم
ت ادب أسيار الفائدة هسداد القرض في نفس الوقت
تم التياقد علك مكتقات األدهات المالية للمجموعة م أطراف مقابلة تيمل في دهلة اإلمارات اليربية المتحدة
 6/38إدارة مخاطر االئتمان

تتمرل مماطر ائتمان المجموعة في مماطر تيرر ال رف المقابل في الوفا بالتزاماته التياقدية مما يمدي إلك تحبد المجموعة
لمسارة مالية
إن النواحي الرئيسية التي تيرض المجموعة لمماطر ا ئتمان هي الذمم التجارية المدينة هالذمم المدينة األخرى ،هاألرصدة لدى
البنوك همكتقات المو ودات المالية رالمو ودات السائلةا

قامت المجموعة بت بيا سياسة التيامل فقط م أطراف مقابلة ات قدرة ائتمانية اوسيلة للتم يع مل مماطر المسارة المالية
الناتجة عل التيرر تسيك المجموعة إلدارة مماطر ا ئتمان مل خالب مراق ة مي التيرضات ا ئتمانية هالحد مل الميامالت
م أطراف مقابلة محددة ليست ات عالقة هتقييم القدرة ا ئتمانية ل ذه األطراف المقابلة علك و
نحو مستمر
أيضا اعتماد الموافقات الدائنة هإ ار ات المراق ة األخرى لضمان اتما إ ار ات المتابية سترداد الديون المت خرة باإلضافة
يتم ً
إلك لل ،تقوم المجموعة بم ار ية المبلغ القابل لالسترداد لحل ديل تجاري هاسترمارات المدينة علك أساس فردي في ن اية فترة
التقرير للت كد مل تحويل ممصص خسارة و
ااف مقابل الم الغ غير القابلة لالسترداد في هذا الصدد ،ترى اإلدارة أن مماطر
ا ئتمان للمجموعة قد إنمفضت بصورة وهرية تتحون الذمم المدينة التجارية مل عدد ابير مل اليمال يتم إ ار تقييم
ا ئتمان بصورة مستمرة علك الحالة المالية للذمم المدينة
إن مماطر ا ئتمان علك األمواب السائلة هاألدهات المالية المكتقة محدهدة ألن األطراف المقابلة هي بنوك ات تصنيفات
ائتمانية عالية ممصصة مل قبل هاا ت التصنيع ا ئتماني الدهلية
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األدوات المالية (يتبع)

 6/38إدارة مخاطر االئتمان (يتبع)

ترايز مماطر ا ئتمان

ينتج ترايز مماطر ا ئتمان عندما ييمل عدد مل األطراف المقابلة في أنك ة مماثلة أه في أنك ة في نفس المن قة الجلراتية،
أه عندما ي ون لدي م نفس المصائص ا قتصادية هالتي تجيل قابليت م لموا ة ا لتزامات التياقدية تت ثر بك ل مماثل م
التلييرات في الظرهف ا قتصادية أه السياسية أه غيرها يكير تراز مماطر ا ئتمان إلك الحساسية النسبية ألدا المجموعة
تجاه الت ورات التي تمثر علك ق اا أعماب مييل أه من قة لراتية ميينة تم اإلفصاح عل تفاصيل تراز أرصدة الذمم
التجارية المدينة في اإليضاح رقم  1/11تيتقد اإلدارة ب نه يتم التم يع مل تراز مماطر ا ئتمان مل خالب استالم مدفوعات
األقساط ،في بيض الحا ت الجوهرية ،هالتي قد تتي للمجموعة تياقدياً ا حتفاظ ب ا في حاب عدم اكتماب ا لتزامات التياقدية
المت قية ب دف تل ية المسائر التي تتحبدها المجموعة

كما في  31ديسمبر  ،2020تم إيداا  ٪100ر٪100 :2019ا مل هدائ المجموعة لدى  9بنوك محلية هبنل أ نبي في
المملحة اليربية السيودية تم تقييم األرصدة لدى البنوك علك أن ا تحتوي علك مماطر ائتمان تيرر عل ا لتزامات منمفضة
حيث أن هذه البنوك هي بنوك رئيسية تيمل في دهلة اإلمارات اليربية المتحدة هالمملحة اليربية السيودية هالتي يقوم البنل
المرازي بمراقبت ا في الدهب المتيلقة ب ا
إن القيمة ا لتي تمرل الحد األعلك للتيرض لمماطر ا ئتمان بالنس ة للمو ودات المالية اما في ن اية فترة التقارير المالية في
حاب تيرر ال رف المقابل عل أدا التزاماته تساهي تقري اً قيم ا المدر ة

رهونات محتفظ ب ا اضمانات هتحسينات ائتمانية أخرى

تحــتفظ المجموعــة بـ ي ضــمانات أه تحســينات ائتمانيــة أخــرى لتل يــة مماطرهــا ا ئتمانيــة المرت ــة بمو ودات ــا الماليــة ،إ أنــه
يتم تم يع مماطر ا ئتمان المرت ة بالمدينيل ات الصلة بت وير اليقارات ألن ا مضمونة علك الوحدات اليقارية ات اليالقـة
ُيسم للمجموعة ببي أه إعادة ت ميل الوحدات اليقارية ات اليالقة في حالة التيرر مل قبل ال رف المقابل لم تحل هنـاك أي
تلييرات هامة في ودة الوحدات اليقارية ات اليالقة
 7/38إدارة مخاطر السيولة

تق مسمهلية إدارة مماطر السيولة علك عاتا إدارة المجموعة هالتـي قامـت برعـداد إطـار إدارة ممـاطر سـيولة مناسـب ه لـل إلدارة
مت ل ـات المجموعــة النقديـة هالســيولة علـك المــدى القصـير هالمتوســط هال ويــل األ ـل تقــوم المجموعـة بــردارة ممـاطر الســيولة مــل
خــالب ا حتفــاظ باحتياطيــات ااتيــة هتس ـ يالت بنحيــة هتس ـ يالت قــرهض ملتــزم ب ــا ،هعــل طريــا مراق ــة التــدفقات النقديــة الفيليــة
هالمستقبلية علك و
نحو مستمر ،هاذلل مل خالب مقابلة تواري استحقاق المو ودات هالم لوبات النقدية
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األدوات المالية (يتبع)

يلمص الجدهب أدناه استحقاقات المو ودات هالم لوبات المالية للمجموعة في  31ديسمبر  2020ه :2019
أقل من شهر
ألف درهم

من شهر إلى
 3أشهر
ألف درهم

من  3أشهر
إلى سنة
ألف درهم

من سنة إلى
 5سنوات
ألف درهم

أكثر
من  5سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

 31ديسمبر 2020

المطلوبات المالية
أدهات تحمل فائدة ر1ا
ص وك غير قابلة للتحويل
أدهات بميد ت فائدة متذبذبة
التزام عقد اإليجار التكليلي
أدهات مالية مكتقة

164,893
3,449
2,683
1,655

3,472,571
22,781
34,962
32,163
-

1,206,385
13,642
531,251
8,101
-

270,253
1,797,934
3,772,000
152,065
13,675

1,836,750
331,681
-

5,114,102
3,671,107
4,341,662
526,693
15,330

اإلجمالي

172,680

3,562,477

1,759,379

6,005,927

2,168,431

13,668,894

 31ديسمبر 2019

المطلوبات المالية
أدهات تحمل فائدة ر1ا
ص وك غير قابلة للتحويل
أدهات بميد ت فائدة متذبذبة
التزام عقد اإليجار التكليلي
أدهات مالية مكتقة

134,396
3,752
3,863
-

3,206,659
22,538
8,975
30,713
-

683,890
13,839
62,500
22,409
-

581,302
4,422,000
145,568
10,760

156,837
3,673,500
341,198
-

4,763,084
3,709,877
4,497,227
543,751
10,760

اإلجمالي

142,011

3,268,885

782,638

5,159,630

4,171,535

13,524,699

ر1ا تتضمل هدائ ت ميل مل اليمال

39

القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمة اليادلة للمو ودات المالية هالم لوبات المالية التي

يتم قياس ا بالقيمة اليادلة رلحل اإلفصاح عل القيمة اليادلة م لوبا

باسترنا ما هو موض في الجدهب التالي ،في رأي اإلدارة فرن القيم المدر ة للمو ودات هالم لوبات المالية التي تم إد ار ا
بالتحلفة الم ف ة في البيانات المالية الموحدة تقارب قيمت ا اليادلة

المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة
ص وك رقم  1رإيضاح 18ا
ص وك رقم  2رإيضاح 18ا

2020
القيمة العادلة
إجمالي القيمة المدرجة
ألف درهم
ألف درهم

2019
القيمة اليادلة
إ مالي القيمة المدر ة
ألف درهم
ألف درهم

2,058,611
1,991,974

1,989,274
1,887,555

1,837,805
1,833,302

1,832,969
1,831,521

يتم تصنيع الص وك غير القابلة للتحويل ضمل المستوى  1في التسلسل ال رمي للقيمة اليادلة

شركة الدار العقارية ش.م.ع.

93

إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020يتبع)
39

القيمة العادلة لألدوات المالية (يتبع)

القيمة اليادلة للمو ودات المالية للمجموعة التي تم قياس ا بالقيمة اليادلة علك أساس متحرر
يتم قياس بيض المو ودات المالية للمجموعة ب القيمة اليادلة في ن اية ال فترة تقرير يقدم الجدهب التالي ميلومات حوب القيم
اليادلة ل ذه المو ودات المالية اما في  31ديسمبر  2020ه  31ديسمبر :2019
المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

 31ديسمبر 2020

إسترمارات في مو ودات مالية بالقيمة اليادلة مل
خالب الدخل الكامل اآلخر

أس م رإيضاح 9ا

37,500

-

16,405

53,905

 31ديسمبر 2019

إسترمارات في مو ودات مالية بالقيمة اليادلة مل
خالب الدخل الكامل اآلخر

أس م رإيضاح 9ا

40,000

-

15,202

لم تحل هناك تحويالت خالب السنة مل المستوى  ،1المستوى  2أه المستوى  3خالب السنة الحالية أه السابقة

55,202

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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المعلومات القطاعية

 1/40قطاعات األعمال
إن الميلومات الق اعية ليمليات المجموعة المستمرة هي اما يلي:
 31ديسمبر 2020

تطوير وإدارة العقارات
إدارة
تطوير
التطوير
وبيع العقارات
ألف درهم
ألف درهم

استثمارات
عقارية
ألف درهم

إدارة األصول
الضيافة
والترفيه
ألف درهم

أعمال
ثانوية
ألف درهم

حذوفات
ألف درهم

الموحدة
ألف درهم

إيرادات من عمالء خارجيين
 م مرهر الوقت في زمل محدد الت ير -ما بيل الق اعات

2,432,363
1,268,035
-

1,250,211
11,560
-

1,639,048
3,488

197,163
221,283
370

1,372,815
74,845

)(78,703

5,252,552
1,500,878
1,639,048
-

إجمالي اإليرادات ()1

3,700,398

1,261,771

1,642,536

418,816

1,447,660

)(78,703

8,392,478

تحلفة اإليرادات باسترنا رسوم المدمة
مصاريع رسوم المدمة

)(2,512,331
-

)(1,047,505
-

)(264,245
)(127,691

)(382,933
-

)(1,161,312
-

86,571
-

)(5,281,755
)(127,691

إجمالي الربح

1,188,067

214,266

1,250,600

35,883

286,348

7,868

2,983,032

است الك هإطفا
ممصصات ،انمفاض في القيمة ها ب –
صافي
خسارة مل إعادة تقييم إسترمارات عقارية ،صافي
م سب مل إست ياد ممتلحات هآ ت هميدات
م سب مل إست ياد إسترمار عقاري
م سب مل تحويل أعماب ت وير قيد اإلنجاز
إلسترمارات عقارية نتيجة التليير في اإلستمدام
مصاريع بي هتسويا
إيرادات أخرى

-

-

)(9,529

)(156,687

)(85,661

1,277

)(250,600

)(39,301
-

-

)(104,835
)(399,850
4,396

)(1,148
54
-

)(36,987
-

24,758
-

)(157,513
)(399,850
54
4,396

37,074

-

3,343
147,038

1,394

2,432

4,604
)(40,502

3,343
4,604
147,436

رب الق اا

1,185,840

214,266

891,163

)(120,504

166,132

)(1,995

2,334,902
58,432
429,535
)(9,875

م سب مل إست ياد أعماب
م سب مل إست ياد اراات تابية
حصة في خسارة اراات زميلة همكاري
مكتراة
مصاريع بي هتسويا
ممصصات ،انمفاض في القيمة ها ب –
صافي
مصاريع عمومية هإدارية
است الك هإطفا
إيرادات تمويل
تحاليع تمويل
إيرادات أخرى

)(138,289
)(393,967
)(17,101
67,240
)(310,697
42,101

ربح السنة

1,932,228

ر1ا يتضمل إ مالي إيرادات اإلسترمارات اليقارية مبلغ  127,691ألف درهم يمرل إيرادات رسوم المدمات

)(130,053

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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المعلومات القطاعية (يتبع)

 1/40قطاعات األعمال (يتبع)
 31ديسمبر 2019

ت وير هإدارة اليقارات
إدارة
ت وير
الت وير
هبي اليقارات
ألف درهم
ألف درهم

إدارة األصوب
الضيافة
استرمارات
هالترتيه
عقارية
ألف درهم
ألف درهم

إيرادات مل عمال خار ييل
 م مرهر الوقت في زمل محدد الت ير -ما بيل الق اعات

أعماب
ثانوية
ألف درهم

حذهفات
ألف درهم

الموحدة
ألف درهم

2,493,694
237,751
-

318,043
47,531
-

1,728,773
-

364,563
333,351
710

1,624,175
140,580

ر141,290ا

4,800,475
618,633
1,728,773
-

إ مالي اإليرادات ر1ا

2,731,445

365,574

1,728,773

698,624

1,764,755

ر141,290ا

7,147,881

تحلفة اإليرادات باسترنا رسوم المدمة
مصاريع رسوم المدمة

ر1,832,658ا
-

ر215,761ا
-

ر215,499ا
ر165,491ا

ر572,357ا
-

ر1,532,702ا
-

156,231
-

ر4,212,746ا
ر165,491ا

إ مالي الرب

898,787

149,813

1,347,783

126,267

232,053

14,941

2,769,644

است الك هإطفا
ممصصات انمفاض القيمة /ا ب – صافي
خسارة القيمة اليادلة علك استرمارات عقارية ،صافي
م سب مل إست ياد ممتلحات هآ ت هميدات
م سب مل إست ياد إسترمارات عقارية
م سب مل ت ادب عقارات ،صافي المك وبات
إيرادات أخرى

ر30,409ا
ر128,112ا
388,384
149,327

-

ر10,605ا
ر69,950ا
ر246,639ا
23,014
23,856
-

ر155,496ا
46,827
ر50ا
-

ر87,191ا
4,835
9,751

ر15,329ا

ر253,292ا
ر48,697ا
ر374,751ا
22,964
23,856
388,384
143,749

رب الق اا

1,277,977

149,813

1,067,459

17,548

159,448

ر388ا

2,671,857

حصة في رب اراات زميلة همكاري مكتراة
مصاريع بي هتسويا
ممصصات ،انمفاض في القيمة ها ب – صافي
مصاريع عمومية هإدارية
است الك هإطفا
إيرادات تمويل
تحاليع تمويل
إيرادات أخرى

ر3,096ا
ر109,522ا
ر103,978ا
ر363,830ا
ر15,258ا
84,087
ر349,719ا
114,638

رب السنة

1,925,179

ر2ا يتضمل إ مالي إيرادات اإلسترمارات اليقارية مبلغ  165,491ألف درهم يمرل إيرادات رسوم المدمات
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 1/40قطاعات األعمال (يتبع)
إن مو ودات هم لوبات الق اعات هالنفقات الرأسمالية هالمكاري هي اما يلي:
إدارة
األصول

تطوير
وإدارة العقارات
تطوير
وبيع العقارات
ألف درهم

إدارة
التطوير
ألف درهم

استثمارات
عقارية
ألف درهم

الضيافة
والترفيه
ألف درهم

أعمال
ثانوية
ألف درهم

غير موزعة
ألف درهم

حذوفات
ألف درهم

المجموعة
ألف درهم

المو ودات

12,810,329

1,543,970

17,976,940

2,356,833

1,704,874

3,838,327

1,375

40,232,648

الم لوبات

()3,542,860

()1,117,922

()7,101,469

()992,680

()1,089,919

()683,253

()2,860

()14,530,963

نفقات رأسمالية

51,980

-

409

28,578

65,280

1,611

-

147,858

نفقات المكاري

2,546,145

-

69,010

-

10,011

-

-

2,625,166

المو ودات

13,213,835

2,875,988

18,189,259

2,678,107

2,436,838

1,873,084

ر388ا

41,266,723

الم لوبات

ر2,885,323ا

ر2,911,411ا

ر7,422,137ا

ر1,132,190ا

ر1,251,952ا

ر712,460ا

-

ر16,315,473ا

نفقات رأسمالية

2,703,018

-

-

94,152

31,178

2,187

-

2,830,535

نفقات المكاري

2,563,314

3,905

1,224,756

-

4,757

-

-

3,796,732

كما في  1ديسمبر2020

كما في  1ديسمبر2019

يتم إنكا ق اعات التكليل في المجموعة علك أساس تلل الم ونات التي يتم تقييم ا بانتظام مل قبل الرئيس التنفيذي ،هالذي
ي يتبر صان القرار التكليلي الرئيسي يقوم ابير صانيي الق اررات التكليلية بمراق ة نتائج التكليل الماصة بق اعات التكليل
التابية للمجموعة بك ل منفصل بلرض اتما الق اررات المتيلقة بتوزي الموارد هتقييم األدا يتم تقييم أدا الق اا بنا ً علك
إ مالي اإليرادات هاألرباح همجموعة هاسية مل ممارات األدا الرئيسية باإلضافة إلك ربحية الق اا
ألغراض اإلدارة ،في  31ديسمبر  2020ه  ، 2019تم تنظيم المجموعة إلك ثالثة ق اعات رئيسية ،اما يلي:
•
•
•

ت وير هإدارة اليقارات رت وير هبي هإدارة مكاري ت ويريةا؛
إدارة األصوب رت ير هإدارة اليقارات بالتجزئة هالتجارية هالس نية هالفنادق هاألنك ة الترفي يةا؛ ه
األعماب الرانوية ربك ل رئيسي التيليم ،المقاه ت ،إدارة الممتلحات هالمرافا هعمليات التبريدا

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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المعلومات القطاعية (يتبع)

 1/40قطاعات األعمال (يتبع)
إن السياسات المحاسبية للق اعات التي يتم إعداد تقارير عن ا هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة هالتي تم ا فصاح عن ا
في إيضاح رقم  3يمرل رب الق اا الرب الم تسب مل ال ق اا دهن تمصيص تحاليع اإلدارة المرازية همصاريع البي
هالتسويا هرهاتب أعضا مجلس اإلدارة هالحصة في نتائج الكراات الزميلة هالمكاري المكتراة هاألرباح هالمسائر األخرى
هإيرادات التمويل هتحاليع التمويل إن هذا هو المقياس المقدم إلك المسمهب عل اتما الق اررات المتيلقة باليمليات ألغراض
توزي الموارد هتقييم أدا الق اا
ألغراض مراق ة أدا الق اعات هتمصيص الموارد بيل الق اعات:
• يتم تمصص اافة المو ودات علك الق اعات التي يتم إعداد تقارير عن ا باسترنا مو ودات الكراات ها سترمار في
الكراات الزميلة هالمكاري المكتراة ها سترمار في المو ودات بالقيمة اليادلة مل خالب الدخل الكامل اآلخر ه كاألدهات
المالية المكتقةك يتم توزي المو ودات المستمدمة بك ل مكترك مل قبل الق اعات التي تم إعداد تقارير عن ا بنا ً علك
اإليرادات التي يحقق ا ال ق اا يتم إعداد تقارير عنه بك ل مستقل؛ ه
• يتم توزي اافة الم لوبات علك الق اعات التي يتم إعداد تقارير عن ا باسترنا م لوبات الكراات هكاألدهات المالية
المكتقةك يتم توزي الم لوبات التي تحون الق اعات التي يتم إعداد تقارير عن ا مسمهلة عن ا بك ل مكترك بالتناسب م
مو ودات ال ق اا
 2/40القطاع الجغرافي
تيمل المجموعة في من قة لراتية هاحدة فقط ههي اإلمارات اليربية المتحدة
41

مصاريف عمومية وإدارية أخرى

تتضمل المصاريع اليمومية هاإلدارية األخرى المساهمات ا
ألف درهما
42

تماعية ال اللة قيمت ا  10,000ألف درهم ر36,000 :2019

معامالت غير نقدية

تيما يلي الميامالت غير النقدية ال امة المتيلقة باألنك ة ا سترمارية هالتمويلية في بيان التدفقات النقدية الموحد:
2020
ألف درهـم

2019
ألف درهـم

إست ياد مكرها مكترك رإيضاح 8ا

-

771,976

إضافة إلك إسترمارات عقارية رإيضاح 7ا

-

1,111,480

إضافة إلك قرهض بنحية رإيضاح 8ا

-

507,601

تحويل بيل إسترمارات عقارية هممتلحات هآ ت هميدات رإيضاحات 7 ،5ا

-

13,665

تحويل بيل إسترمارات عقارية هاعماب ت وير قيد اإلنجاز رإيضاح 13ا

80,053

205,635

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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تسوية االلتزامات الناتجة عن األنشطة التمويلية
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يوض الجدهب أدناه التلييرات في التزامات المجموعة الناتجة مل األنك ة التمويلية ،بمـا فـي لـل ا وـل مـل التليـرات النقديـة هغيـر
النقدي ــة إن الم لوب ــات الناتج ــة ع ــل األنكـ ـ ة التمويلي ــة ه ــي تل ــل الت ــي ت ــم تص ــنيع الت ــدفقات النقدي ــة ل ــا ،أه الت ــدفقات النقدي ــة
المستقبلية ،في بيان التدفقات النقدية الموحد للمجموعة اتدفقات نقدية مل األنك ة التمويلية

قرهض بنحية هص وك ر1ا
إلتزامات عقود اإليجار
أدهات مالية مكتقة

الرصيد في
 1يناير 2020
ألف درهم

التدفقات النقدية
التمويلية (ا)
ألف درهم

تعديالت
القيمة العادلة
ألف درهم

أخرى ()2
ألف درهم

الرصيد في 31
ديسمبر 2020
ألف درهم

8,147,135
352,365
10,760

ر424,146ا
ر42,988ا
-

4,570

282,172
30,321
-

8,005,161
339,698
15,330

8,510,260

()467,134

4,570

312,493

8,360,189

ر1ا تكـ ل التــدفقات النقديــة مــل القــرهض البنحيــة هالص ـ وك صــافي مبلــغ اليائــدات مــل القــرهض البنحيــة هالص ـ وك هتســديد
القرهض هالص وك ربما في لل تحلفة التمويل المدفوعةا في بيان التدفقات النقدية الموحد
ر2ا تكمل أخرى تحاليع تمويل أخرى تم تحبدها
44

حقوق الملكية غير المسيطرة

يوض الجدهب أدناه تفاصيل حقوق الملحية غير المسي رة للكراات التابية غير المملواة بالحامل للمجموعة:

اسم الشركة التابعة

مكان التأسيس
والمكان الرئيسي
لألعمال

اراة المحور ال ندسية للمقاه ت
اليامة م م

اإلمارات اليربية
المتحدة

السيديات للتبريد م م ر1ا

اإلمارات اليربية
المتحدة

نسبة حقوق الملكية وحقوق
التصويت التي تحتفظ بها
حقوق الملكية غير
المسيطرة
2019
2020
)(%
)(%

الحصص غير المسيطرة
المتراكمة
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

34,8

34,8

()1,047

ر59,323ا

70,819

71,866

-

15

1,037

404

_______

41,804
_______

70,819

113,670

المجموع

ر1ا تم إست يادها خالب سنة  2020ر ار

الربح ( /الخسارة) الموزعة
على حقوق الملكية غير
المسيطرة
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم

إيضاح 46ا

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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حقوق الملكية غير المسيطرة (يتبع)

تيم ــا يل ــي الميلوم ــات المالي ــة الملمص ــة تيم ــا يتيل ــا بالك ــراات التابي ــة للمجموع ــة الت ــي ل ــا حص ــص هام ــة غي ــر مس ــي رة تمر ــل
الميلومات المالية الملمصة أدناه الم الغ قبل عمليات ا ست ياد داخل المجموعة
شركة المحور
الهندسية للمقاوالت
العامة ذ.م.م.
2020
ألف درهم

السعديات
للتبريد ذ.م.م.
2020
ألف درهم

اراة المحور
ال ندسية
للمقاه ت
اليامة م م
2019
ألف درهم

السيديات للتبريد
مم
2019
ألف درهم

المو ودات
الم لوبات

562,188
()547,672

-

947,705
ر859,764ا

303,254
ر321,455ا

صافي المو ودات

14,516

-

87,941

ر18,201ا

اإليرادات
المصاريع

422,334
()425,344

-

669,633
ر840,100ا

74,001
ر71,304ا

رخسارةا /رب السنة

()3,010

-

ر170,467ا

2,697

صافي التدفقات رالمار ةا /الداخلة مل األنك ة
التكليلية

()192,605

-

111,392

33,694

صافي التدفقات الداخلة /رالمار ةا مل األنك ة
اإلسترمارية

9,133

-

ر189,609ا

ر2,979ا

45

إندماج األعمال

في  1ديسمبر  ،2020استحو ت برهتيس ريل استيت مانيجمنـت  -اـراة الكـمص الواحـد م م  ،فـرا دبـي ركبـرهتيسك ،إحـدى
الكراات التابية للمجموعةا علك  ٪100مل رأس ماب باسـي يل اهنـرز اسوسيكـيل مانيجمنـت م م ركباسـي يل اإلمـارات اليربيـة
المتحدةكا إن باسي يل اإلمارات اليربية المتحدة ،ممسسة فردية مسجلة في إمارة دبي ،اإلمارات اليربية المتحدة ،ههي اراة إدارة
تحـ ــاد المـ ــالك التـ ــي تـ ــدير أنوا ًعـ ـا ممتلفـ ــة مـ ــل اليقـ ــارات السـ ـ نية هالتجاريـ ــة هالتجزئـ ــة هالفنـ ــادق هالممتلحـ ــات المرموقـ ــة الممتل ـ ــة
اإلستمدامات في مي أنحا دبي إن األعماب المستحو ة ممهلة لتجمي األعماب بمو ب المعيار الدهلي للتقارير المالية رقم 3
تــم محاس ـ ة اإلســتحوا باســتمدام طريقــة ا ســتحوا المحاســبية ،هبنــا ً عليــه ،تــم ا عت ـراف بــالمو ودات القابلــة للتحديــد المســتحو ة
هالم لوبــات المقبولــة بالقيمــة اليادلــة لحــل من ــا تــم ا ســتحوا علــك باســي يل اإلمــارات اليربيــة المتحــدة اجــز مــل خ ــة بــرهتيس
للتوس مل خالب ا ستحوا علك منكآت قائمة في الصناعة ات الصلة
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إندماج األعمال (يتبع)

إن الم ـالغ الميتــرف ب ـا تيمــا يتيلــا بالقيمـة اليادلــة فــي تـاري ا ســتحوا علـك المو ــودات القابلــة للتحديـد المســتحو ة هالم لوبــات
المقبولة مبينة في الجدهب أدناه:
إيضاحات

الموجودات
ممتلحات هآ ت هميدات
مو ودات غير ملموسة
مم مدينة تجارية هأخرى
نقد هأرصدة لدى البنوك

6

القيم العادلة
المعترف بها
ألف درهم
18
9,111
2,073
798

مجموع الموجودات

12,000

المطلوبات
ممصص م افآت ن اية المدمة
مم دائنة تجارية هأخرى

198
517

مجموع المطلوبات

715

إ مالي صافي المو ودات القابلة للتحديد بالقيمة اليادلة
ناقص :بدب الك ار

11,285
()14,436

الشهرة

6

3,151

الشهرة
كما في  1ديسمبر  ،2020بللت القيمة اليادلة للذمم المدينة التجارية المستحو ة  399ألف درهم لم يـتم إنمفـاض قيمـة أي مـل
الذمم المدينة التجارية همل المتوق أنه يم ل تحصيل الم الغ التياقدية الحامل
بللت التحـاليع المتيلقـة با سـتحوا  815ألـف درهـم تـم إنفاق ـا خـالب السـنة هتـم إد ار ـا فـي المصـاريع اليموميـة هاإلداريـة مـل
تــاري ا ســتحوا  ،ســاهمت اــراة باســي يل اإلمــارات اليربيــة المتحــدة بــريرادات بمبلــغ  565ألــف درهــم هصــافي خســارة بمبلــغ 755
ألف درهـم فـي عمليـات المجموعـة إ ا تـم ا سـتحوا فـي بدايـة السـنة ،فـرن إيـرادات المجموعـة اانـت سـترتف بمقـدار  6,257ألـف
درهم هاان صافي الرب أعلك بمقدار  1,635ألف درهم يستند صافي المو ودات الميترف ب ا في هذه البيانـات الماليـة الموحـدة
إلك تقييم ممقت لقيم ا اليادلة
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إندماج األعمال (يتبع)

تحليل التدفقات النقدية عند اإلستحواذ

ألف درهم

النقد المدفوا لإلستحوا
صافي النقد المستحو عند إندمام األعماب

()11,333
798

إستحوا صافي النقد المستحو رمدر ة في التدفقات النقدية مل األنك ة ا سترماريةا

()10,535

تحاليع المياملة لإلستحوا رمدر ة في التدفقات النقدية مل األنك ة التكليليةا

()815

صافي النقد المارم عند اإلستحوا

()11,350

46

إستبعاد شركات تابعة

بتاري  23ديسمبر  ،2020أبرمت المجموعة ركال ائ كا اتفاقيات بي ها ار م الكراة الوطنية للتبريد المراـزي  .م ا ركتبريـدك
أه كالمك ــتريكا هقام ــت ببي ـ عملي ــات تبري ــد المن ــاطا ركمنك ــآت التبري ــدكا ف ــي المجموع ــة الت ــي تض ــم اام ــل حص ــة المجموع ــة ف ــي
السيديات للتبريد م م راـراة تابيـة مملواـة بنسـ ة ٪85ا هالسـيديات ديسـتري ت اـولينج م م راـراة تابيـة مملواـة بالحامـلا
ـتنادا إلــك اتفاقيــات البيـ هالك ـ ار  ،اســتحو ت كتبريــدك علــك حصــة المجموعــة فــي منكــآت تبريــد مقابــل بــدب إ مــالي بمبلــغ 963
اسـ ً
مليون درهم رحصة المجموعة ال اللة  913مليون درهما باإلضافة إلك تيديالت رأس الماب اليامل تم ا نت ا مل اإلست ياد في
 31ديســمبر  2020بيــد ا نت ــا بكـ ل مناســب مــل ميـ الكــرهط الجوهريــة الســابقة ،هالتــي فــي لــل التــاري تــم انتقــاب الســي رة
علك منكآت التبريد إلك اراة تبريد
ـر ل بييــة البنيــة التحتيــة ،اانــت منكــآت التبريــد غيــر أساســية
كانــت منكــآت التبريــد أحــد م ونــات ق ـ اا األعمــاب للمجموعــة نظـ ًا
ليمليات المجموعة هت لبت م ارات هخبرات متمصصة لتكليل ا ،هبالتالي تمـدم حالـة تمـارم نفعيـة تسـلط المياملـة الضـو علـك
اس ــتراتيجية إدارة األص ــوب للمجموع ــة لمتابي ــة عملي ــات التم ــارم ا س ــترمارية المربح ــة هإع ــادة توزيـ ـ رأس الم ــاب م ــل أ ــل إنت ــاز
ســيتم اســتمدام اليائــدات لتمويــل المزيــد مــل النمــو فــي محفظــة المجموعــة المتنوعــة مــل اليقــارات عاليــة الجــودة المحققــة
الفــر
للدخل
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إستبعاد شركات تابعة (يتبع)

كانت مو ودات هم لوبات منكآت التبريد في تاري اإلست ياد اما يلي:
السعديات
للتبريد ذ.م.م.
ألف درهم

السعديات لتبريد
المناطق ذ.م.م.
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

ممتلحات هآ ت هميدات رإيضاح 5ا
مو ودات غير ملموسة رإيضاح 6ا
مم مدينة تجارية هأخرى
نقد هأرصدة لدى البنوك
مم دائنة تجارية هأخرى
حقوق الملحية غير المسي رة

245,764
82,917
43,235
54,592
)(33,228
)(42,842

57,119
75,249
17,685
9,184
)(19,487
-

302,883
158,166
60,920
63,776
)(52,715
)(42,842

صافي الموجودات المستبعدة

350,438

139,750

490,188

إ مالي البدب

616,612

303,111

919,723

مكسب من إستبعاد

266,174

163,361

429,535

إجمالي البدل
تم إستيفاؤه من خالل:
مم مدينة تجارية هأخرى ،صافي رإيضاح 11ا

616,612

صافي التدفقات النقدية الناتجة من اإلستبعاد:
النقد همرادفات النقد المست يد

()54,592

303,111

()9,184

919,723

()63,776

أيضا الحصوب علك بدب علك ا ل رسوم إضاتية لحل حمولة إضاتية تتياقد
هفًقا تفاقيات اتفاقية البي هالك ار  ،يحا للمجموعة ً
ـون
ي
مي ــا تبريــد مــل عمليــات التبريــد هــذه ســيتم تســوية البــدب المم ــل نقـ ًـدا مــل قبــل المكــتر فــي غضـ ثالثــيل ر30ا يــوم عمــل مــل
تــاري بــد المدمــة لحــل حمولــة إضـ اتية يــتم إبرام ــا بمو ــب اتفاقيــة خــدمات التبريــد التــي ل ــا آخــر موعــد للتوقــف فــي  16ينــاير
 2040في  31ديسمبر  ،2020قامت اإلدارة بتقييم أن البدب المم ل هو أصل محتمل حيث سيتم ت كيد ه وده مل خـالب هقـوا
أحداث مستقبلية غير ممادة تمض لسي رة المجموعة ،هبالتالي يتم ا عتراف ب ا اجز مل البدب
لم تحل هناك عمليات است ياد للكراات التابية في سنة 2019
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تأثير وباء كوفيد 19-

مــل المحتمــل أن تت ـ ثر توقيــات األعمــاب لســنة  2021بممــاطر ها ـ وك هامــة ناتجــة عــل مجموعــة متنوعــة مــل اليوامــل ،هالتــي
سي ون بيض ا خارً ا عل سي رة المجموعة
فـي هـذا الســياق ،تسـلط المجموعـة الضــو علـك هبـا اوفيــد ،19-النـاتج عـل ا نتكــار اليـالمي السـري لفيــرهس اورهنـا المســتجد،
با عت اره أحد هذه اليوامل منذ أن أعلنت منظمة الصحة اليالمية عل هذا الوبا اليالمي في مارس  ،2020اسـتجابت الح ومـات
فـي ميـ أنحــا اليــالم ،بمــا فــي لــل اإلمــارات اليربيــة المتحــدة ،ل ــذا الوبــا مـ قيــود ممقتــة ممتلفــة للمســاعدة فــي احتـوا انتكــار
الفيرهس هتدابير الدعم للتم يع مل اآلثار الضارة علك المجتميات ها قتصادات
كما هو الحاب ،ي قك الت ثير الحامل غير هاض هسيتم تحديده مل خالب اليوامل التي تستمر في الت ور ،مرل نجاح تدابير الدعم
التي أدخلت ا الح ومات ،قدرة الكراات علك إدارة عمليات ا خالب هذه األهقات هتوقيت هطريقـة التم يـ ع مـل القيـود ،بمـا فـي لـل
ـر للت ـ ثير الســلبي غيــر المســبوق لإلغــالق علــك ا قتصــاد اليــالمي هبيــض النجــاح فــي
اإلغــالق هالت اعــد ا تمــاعي هالســفر نظـ ًا
يجيا ابتــدا اً مــل مــايو هيونيــو
الج ــود المبذهلــة لتســوية منحنــك اليــدهى ،بــدأت اليديــد مــل البلــدان فــي تم يــع قيــود اإلغــالق تــدر ً
 2020هم لل ،مل المتوق أن تحون عمليات اإلغالق هقيود السفر ل ا ت ثير مستمر علك ا قتصاد اليالمي
م ـ اس ــتمرار ت ــور ت ـ ثير هب ــا اوفي ــد 19-عل ــك األعم ــاب التجاري ــة ،هن ــاك مم ــاطر ها ـ وك محتمل ــة بك ـ ن ت ـ ثير األعم ــاب ف ــي
ا هفًقا لذلل
المستقبل ،تواصل المجموعة تحديث خ
لدى ال مجموعة خ ة استم اررية أعمـاب موثقـة تـم تفييل ـا لضـمان اسـتمرار آمـل همسـتقر ليمليات ـا التجاريـة هاـذلل سـالمة موظفي ـا
هعمالئ ا اما قامت المجموعة بت بيا تـدابير اـاملة اسـت اقية لميالجـة هتم يـع القضـايا التكـليلية هالماليـة الرئيسـية النااـئة عـل
الوض الحالي هقامت بكـ ل ميقـوب بـردارة اليديـد مـل نـواحي ممـاطر التكـليل التـي تـم تحديـدها هقامـت بت بيـا إ ـ ار ات متيـددة
لضــمان إســتمرار اليمليــات أعلنــت المجموعــة عــل ب ـرامج دعــم للمجتميــات الس ـ نية هالمــدارس هاــراا التجزئــة همكــتري المنــازب
بقيمة إ مالية تصل إلك  190مليـون درهـم حتـك  31ديسـمبر  2020باإلضـافة إلـك م ـادرات هإ ـ ار ات ممتلفـة للمجتمـ األهسـ
كجــز مــل ــود أبــوظبي األهس ـ للتم يــع مــل الصــدمة التــي يوا ــا ا قتصــاد اليــالمي بســبب اوفيــد 19-هتمااــيا م ـ الت ـزام
المجموعــة بملــا قيمــة مســتدامة علــك المــدى ال ويــل تقــوم المجموعــة باســتمرار بتقيــيم ت ـ ثير اوفيــد 19-علــك عمليات ــا هخاصــة
الت ثير علك عمليات البي بالتجزئة هالضيافة هالترتيه
بنا ً علك تقييم ت ثير اوفيد 19-علك أعمال ا ،قامت المجموعة بتقييم ت ثير اوفيد 19-علك مرازها المالي الموحد هأدائ ا بما في
لل األح ام هالتقديرات ها فتراضات الرئيسية ،هالتي يم ل أن تمدي إلك مزيد مل الت ايل في مجموعة متنوعة مل المجا ت التي
تيتمد علك هذه التقديرات هاألح ام اما هو مبيل في إيضاح 4
اســتجابة ل ــذه األزمــة ،تواصــل المجموعــة مراق ــة ميـ مت ل ــات الســيولة هالتمويــل ها ســتجابة ل ــا مــل خــالب خ ت ــا التــي تي ــس
السـيناريوهات ا قتصـادية الحاليـة تيتقـد المجموعــة ،امـا فـي  31ديسـمبر  ،2020أن مراــز السـيولة للمجموعـة يـزاب قويـاً هأن
أرصدت ا الحالية مل النقد همرادفات النقد ،إلك انب القرهض غير المسحوبة هالتس يالت ا ئتمانية المتجددة ستحون ااتية لتلبيـة
احتيا ات رأس الماب اليامل هالنفقات الرأسمالية هتسديد الديون همت ل ات السيولة األخرى المرت ة بيمليات ا الحالية
يســتمر تـ ثير اوفيــد 19-فــي الت ــور ،هبالتــالي هنــاك اـ وك هممــاطر ابيـرة محتملــة قــد تــمثر علــك األعمــاب فــي المســتقبل تتمــذ
المجموعـة تـدابير اسـت اقية لمراق ـة هإدارة الوضـ ب فضـل مـا لـدي ا مــل قـدرات لـدعم اسـتم اررية أعمال ــا علـك المـدى ال ويـل هاتمــا
األح ام هالتقديرات الالزمة حسب ا قتضا

شركة الدار العقارية ش.م.ع.
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 48أحداث بعد فترة التقرير
 1/48بتاري  25أكتوبر  ،2020هقيت أبوظبي التنموية القابضة هالكراة مذارة تفاهم التي بمو ب ـا سـتتولك الكـراة أه أي مـل
الكــراات التابيــة ل ــا ت ــوير هإدارة بيــض المكــاري ال أرســمالية لح ومــة أبــوظبي هبالنيابــة عن ــا مــل خــالب ا ســتحوا علــك
ضـا اإلا ـراف اإلداري
اــراة تابيــة لكــراة مــدن اليقاريــة  .م ا ركمــدنكا هاجــز مــل مــذارة التفــاهم ،ســتتولك الكــراة أي ً
علك المكاري التي تنفذها مساندة ستواصل ح ومة أبوظبي تمويل المكاري هستحصـل الـدار علـك رسـوم إداريـة لمـدمات
إدارة الت وير
حقاً لفترة التقرير ،هافا المجلس التنفيذي إلمارة أبوظبي علك إطار عمل بـيل ح ومـة أبـوظبي هالكـراة لت ـوير المكـاري
ال أرســمالية امــا هــو مــذاور أعــاله فــي إمــارة أبــوظبي عــالهة علــك لــل ،هقيــت الكــراة اتفاقيــة م ـ مــدن هاســتحو ت علــك
 ٪100مــل رأس المــاب المصــدر لكــرات ا التابيــة المملواــة بالحامــل الــدار للمكــاري م م ر"الــدار للمكــاري كا إن الــدار
للمكاري هي اراة ات مسمهلية محدهدة ت سست في إمارة أبـوظبي فـي تـاري إصـدار هـذه البيانـات الماليـة الموحـدة ،لـم
تح ــل محاسـ ـ ة ا س ــتحوا األهلي ــة ل ــذه الميامل ــة م تمل ــة ،هبالت ــالي ل ــم ي ــل باإلم ــان إدرام ميلوم ــات اإلفص ــاح المتيلق ــة
بالك رة ،الذمم المدينة المستحو ة ،المو ودات بتاري ا ستحوا هالم لوبات المقبولة في تاري اإلستحوا
 2/48حًق ـا لت ــاري التقري ــر ،اس ــتحو ت ب ــرهتيس عل ــك  ٪100م ــل رأس م ــاب أس ــتي و إلدارة اليق ــارات م م  ،هه ــي ا ــراة ات
مســمهلية محــدهدة ركأســتي وكا مســجلة فــي دبــي ،اإلمــارات اليربيــة المتحــدة مقابــل بــدب إ مــالي قــدره  65,500ألــف درهــم
تكـارك أسـتي و بكـ ل أساســي فـي إدارة الممتلحـات هخــدمات إدارة اتحـاد المـالك ،خــدمات التـ ير هإدارة األصـوب همبييــات
اليقـارات هالتــرخيص هالتقيـيم هالمــدمات ا ستكــارية تـم ا ســتحوا علـك أســتي و اإلمــارات اليربيـة المتحــدة اجـز مــل خ ــة
برهتيس للتوس مل خالب ا ستحوا علك المنكآت القائمة في الصناعة ات الصلة بللت تحاليع ا سـتحوا  823ألـف
درهم في تاري إصدار هذه البيانات المالية الموحدة ،لم تحل محاس ة ا ستحوا األهلية ل ذه المياملة م تملة ،هبالتالي لم
ي ــل باإلم ــان إدرام ميلومــات اإلفصــاح المتيلقــة بالك ـ رة ،الــذمم المدينــة المســتحو ة ،المو ــودات المســتحو ة هالم لوبــات
المقبولة في تاري اإلستحوا
49

إعتماد البيانات المالية الموحدة

تم اعتماد هإ ازة إصدار البيانات المالية الموحدة مل قبل مجلس اإلدارة بتاري  14فبراير 2021

