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معلومات عن الشركة 

02 شركة الدار التقرير السنوي لسنة 2014

أبو بكر صديق الخوري
رئيس مجلس اإلدارة 

مواصلة استراتيجية النمو 
شهد العام 2014 أداًء ملحوظًا لشركة الدار العقارية 
واقتصاد أبوظبي بشكل عام، واصلت خالله اإلمارة 

السير بخطى ثابتة على طريق التنوع االقتصادي 
والتنمية المستدامة. وسجل سوق العاصمة 

أبوظبي نموًا قويًا في الطلب على العقارات عالية 
الجودة مدفوعًا بالنمو السكاني المستمر والذي 
بلغ نحو 6% سنويًا، وقد أسهم في ذلك عدد من 
العوامل أهمها انتعاش القطاعات غير النفطية 
واالستثمارات الضخمة التي خّصصتها الحكومة 
لمشاريع البنية التحتية، فضاًل عن توّسع القدرات 

الصناعية والجهود المستمرة لتطوير قطاعي 
التعليم والرعاية الصحية وإطالق مركز مالي دولي 

جديد. ومن المتوقع أن يسجل االقتصاد اإلماراتي 
نموًا سنويًا بنسبة 3.5% نتيجة لذلك. 

كلمة  
رئيس مجلس اإلدارة

لقد كان العام 2014 من أكثر 
 األعوام نجاحًا بالنسبة 

للشركة وللقطاع العقاري في 
أبوظبي بشكل عام، حيث 
ساهم االستقرار االقتصادي 

والتنمية المستمرة للقطاعات 
المختلفة التي تشهدها اإلمارة 

في زيادة الطلب الحقيقي 
والقوي على العقارات.
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وتعّد الدار العقارية مساهمًا فعاالً في مسيرة التنمية االقتصادية المستمرة 
التي تشهدها اإلمارة، وليست مجرد مستفيد منها، أضف إلى ذلك شراكتها 
الوثيقة مع حكومة أبوظبي. وبالنظر إلى المكانة البارزة التي تحتّلها الشركة 

في اإلمارة، باتت الدار العقارية اليوم الممثل األمثل للقطاع الخاص لدى الحكومة، 
حيث نعمل جنبًا إلى جنب في سبيل إرساء أسس متينة لبيئة أعمال حديثة 

تتسم باإليجابية والشفافية، ما سهل علينا مشاركة تجاربنا وخبراتنا القوية مع 
مختلف قطاعات األعمال وأسهم في تعزيز مستوى الطلب على مشاريعنا 

العقارية عالية الجودة من ِقبل المستثمرين المحليين والدوليين.

وبالنظر إلى مكانتها الرائدة في السوق العقاري في العاصمة أبوظبي، 
أخذت الدار على عاتقها مسؤولية كبيرة ودورًا بارزًا في المساهمة في 

االرتقاء بمعايير جودة المشاريع العقارية المطروحة في السوق، وباتت اليوم 
تتمتع بسجل حافل بالنجاح في مجال توفير بيئة مشجعة لكل من 

المستثمرين والعمالء. وقد لعبت اإلجراءات التنظيمية التي تم طرحها في 
السوق دورًا هامًا في النمو القوي الذي شهده القطاع، حيث بات المطورون 
اليوم أكثر تركيزًا على طرح المنتج المناسب في الوقت المناسب بما يلبي 

الطلب الحقيقي من ِقبل العمالء. كما ساهم توفر المعلومات بشكل واسع 
وسهولة الحصول عليها في تعزيز قدرة المستثمرين على اتخاذ قرارات 

الشراء السليمة.

وقد حرصنا على إجراء دراسة متأنية لما يحتاجه السوق قبيل إطالق 
مشاريعنا الثالثة الجديدة خالل العام 2014، وهو ما انعكس في اإلقبال القوي 

ونفاد جميع الوحدات المعروضة خالل عمليات البيع التي نّظمتها الشركة. 
وفي شهر نوفمبر الماضي، احتفلنا بالحدث األبرز للعام 2014 والذي تمّثل 

بافتتاح ياس مول، وجهة التسوق األهم في أبوظبي، حيث جاء هذا 
المشروع ليكّمل رؤيتنا الرامية إلى توفير وجهة تسوق وترفيه فريدة من 

نوعها لسكان أبوظبي وزوارها وإحداث نقلة نوعية في تجارة التجزئة على 
مستوى اإلمارة والمنطقة بشكل عام.

ونجحت الدار خالل العام 2014 في إنجاز عدد قياسي من الوحدات السكنية ما 
ساهم في مضاعفة حجم محفظتنا من العقارات االستثمارية المخصصة 

للتأجير بمقدار ثالث مرات تقريبًا. كما تم تأجير كافة الوحدات السكنية في 
مشاريع الريانة وأبراج البوابة، قبيل عام كامل من الفترة المتوقعة، ما يؤكد 

استمرار الطلب القوي على المشاريع السكنية عالية الجودة والمجّهزة 
بأحدث مرافق الحياة العصرية.

وبفضل تركيزها على تسليم المشاريع التطويرية الرئيسة واإلدارة الحكيمة 
لمواردها المالية، باتت الدار العقارية اليوم في وضع ممتاز يؤهلها للمضي 

قدمًا نحو مرحلة جديدة من النمو المستدام مستفيدة من البيئة المواتية 
التي تعمل فيها واالستقرار المتزايد في السوق العقاري.

ومن الناحية المالية، تتمتع الدار العقارية اليوم بوضع مالي متين، إذ نجحنا 
في تحقيق أهدافنا المحددة للعام 2014. وسنواصل تركيزنا على تعزيز نمو 

إيراداتنا المتكررة من محفظة عقاراتنا االستثمارية المدرة للدخل والحفاظ 
على صافي أرباحنا عند مستويات جيدة، كما نمضي قدمًا في تنفيذ 

استراتيجيتنا الرامية لتخفيض مديونيتنا وصوالً لألهداف التي حّددناها.

وقد عززت قوة ميزانيتنا العمومية من مستوى ثقة المؤسسات المالية 
الدولية بشركة الدار العقارية، األمر الذي انعكس في ترقية تصنيفنا 

االئتماني إلى درجة استثمار خالل العام الماضي.

م سير أعمالنا ومدى استعدادنا لمواصلة المضي نحو  وفيما نقف على تقدُّ
مرحلة جديدة من النمو في المستقبل، يسعدنا رؤية الدار بمكانتها اليوم 

كصورة فسيفسائية مكتملة ، بعد أن نجحنا في تجميع كافة العناصر 

المؤلفة الستراتيجية أعمالها بالسرعة المناسبة وفي الترتيب الصحيح 
لنقدم صورة واضحة لمستقبل الشركة.

وقد أضيف آخر أجزاء هذه اللوحة الفسيفسائية المتميزة في العام 2014 عند 
تعيين محمد خليفة المبارك في منصب الرئيس التنفيذي للشركة، والذي جاء 

جت  بمثابة خطوة مهمة بالنسبة لنا وعقب عملية بحث دقيقة وواسعة توَّ
باختيار الشخصية األمثل لقيادة الدار نحو المزيد من النجاح في المستقبل.

وبالنظر إلى خبرته الواسعة في العمل المؤسسي بإمارة أبوظبي بشكل 
عام وشركة الدار بشكل خاص، يواصل محمد المبارك من خالل منصبه قيادة 

فريق العمل على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، فيما ينصب تركيزه على 
المضي بالشركة قدمًا نحو المرحلة القادمة من النجاح واألداء المتميز.

لقد كان العام 2014 من أكثر األعوام نجاحًا بالنسبة للشركة وللقطاع العقاري 
في أبوظبي بشكل عام، حيث ساهم االستقرار االقتصادي والتنمية 

المستمرة التي تشهدها اإلمارة في خلق طلب حقيقي وقوي على العقارات. 
وال زلنا ننظر بثقة إلى الركائز المتينة التي يتمتع بها سوقنا المحلي والتي 

تدعمها خطٌط تنموية واضحة للحكومة وإدارة مالية حكيمة إلى جانب زيادة 
مساهمة القطاعات االقتصادية األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي. وسنواصل 

تركيزنا على تنفيذ استراتيجيتنا المتمثلة في تعزيز متانة ميزانيتنا 
العمومية وتخفيض نسبة مديونيتنا وزيادة إيراداتنا المتكررة من العقارات 

المدرة للدخل، إلى جانب تعزيز جودة أرباحنا واالستفادة من األراضي الواسعة 
التي نمتلكها واألهم من ذلك كله تحقيق أعلى قيمة ممكنة لمساهمينا.

وبينما نستذكر إنجازات العام الماضي ونتطلع قدمًا نحو مواصلة أدائنا 
القوي خالل العام 2015، ال يسعني إال أن أتوّجه بخالص الشكر والتقدير إلى 
حكومة أبوظبي وكافة المستثمرين والعمالء على دعمهم المتواصل لنا 

والدور المهم الذي لعبوه في نجاح الدار وتقدمها. والبد لي أن أشكر 
موّظفي الشركة الذين بذلوا الكثير من الجهد والوقت في مساعدة 

الشركة على تحقيق العديد من اإلنجازات خالل العام الماضي. فلنهنئ 
أنفسنا جميعًا على المكانة القوية التي وصلنا إليها اليوم ونجاحنا في 
إرساء دعائم متينة ألعمالنا نرتكز عليها نحو المزيد من االزدهار والنمو 

المستدام في المستقبل.
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محمد خليفة المبارك
الرئيس  التنفيذي 

عام من اإلنجازات  
لقد شكل العام 2014 مرحلة هامة في مسيرة 

شركة الدار العقارية، حيث نجحنا في تنفيذ 
استراتيجيتنا الرامية إلى االستفادة من محفظة 

األراضي الواسعة التابعة لنا، وتسليم العديد من 
المشاريع التطويرية عالية الجودة في السوق 

العقاري المتنامي بإمارة أبوظبي، فضاَل عن نجاحنا 
في تعزيز نمو إيراداتنا المتكررة من محفظة 

عقاراتنا االستثمارية المدرة للدخل، إلى جانب 
تخفيض نسبة مديونيتنا في ميزانيتنا العمومية.

كـلــمــة 
الرئيس التنفيذي 

كان األداء التجاري لوحدة أعمال 
إدارة األصول قويًا جدًا خالل هذا 

العام، مدفوعًا بشكل خاص 
بالطلب القوي في أبوظبي على 

المشاريع العقارية السكنية 
عالية الجودة والمجّهزة بأحدث 

مرافق الحياة العصرية.
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وتتكون هيكلية أعمال الدار من ثالثة أنشطة رئيسة مدرة لإليرادات، هي 
التطوير العقاري وإدارة األصول والمشاريع الموازية. 

ويمّثل التطوير العقاري أبرز مجاالت أعمالنا، وقد نجحنا خالل العام 2014 في 
تحقيق نتائج استثنائية على صعيد تسليم المشاريع، حيث قمنا بضخ سوق 

أبوظبي العقاري بأكثر من 7،000 وحدة سكنية عالية الجودة، منها ما يزيد 
عن  2800 تّم ضّمها لمحفظة العقارات االستثمارية التابعة للشركة. وإلى 
جانب ذلك، أطلقنا بنجاح مشروعين تطويريين جديدين هما »الهديل« 

و»أنسام«، وتم بيع كافة الوحدات المطروحة ضمنهما، ومن المزمع االنتهاء 
من أعمال اإلنشاء وتسليم الوحدات لمالكيها خالل العام 2017. وتمكنا خالل 
العام الماضي أيضًا من االنتهاء من اثنين من مشاريع اإلسكان الوطني في 

السلع وغريبة العين وتسليمهما لحكومة أبوظبي. 

وقد كان األداء التجاري لوحدة أعمال إدارة األصول قويًا جدًا خالل العام 
الماضي، مدفوعًا بشكل خاص بالطلب القوي في أبوظبي على المشاريع 
العقارية السكنية عالية الجودة والمجّهزة بأحدث مرافق الحياة العصرية. 

وشهدت محفظة أصول الدار من العقارات االستثمارية المخصصة للتأجير 
نموًا يقارب الثالثة أضعاف خالل العام 2014 بعد نجاحنا في تأجير كافة 

الوحدات السكنية في مشروعي الريانة وأبراج البوابة، والتي يتجاوز عددها 
2،800 وحدة سكنية، وذلك قبيل عام كامل من الفترة المحددة. وشكل 

الحدث األبرز بالنسبة لنا في العام الماضي افتتاح ياس مول، مركز التسوق 
األكبر في العاصمة أبوظبي، والذي يعّد أبرز مشاريعنا في مجال تجارة 

التجزئة. وتم اختيار توقيت افتتاح هذا المشروع خالل نوفمبر ليتزامن مع 
انطالق فعاليات سباق جائزة االتحاد للطيران الكبرى للفورموال-1، الذي 
استضافته العاصمة أبوظبي، وقد حقق المول األهداف التجارية التي 

وضعناها للربع األخير، حيث بات اليوم الوجهة األهم للتسوق والترفيه على 
جزيرة ياس بفضل ما يوّفره من تجربة فريدة لزواره، ما يجعله مكماًل مثاليًا 

لمجموعة المرافق السياحية الهامة على الجزيرة ومن بينها فنادق ياس 
وحدائق ترفيهية عائلية ومرافق رياضية، وقريبًا ستتضمن مجمعات سكنية 

تضيف مشهدًا سكانيًا إلى هذه الوجهة الساحرة.

وواصلت محفظة مشاريعنا الموازية، والتي تشمل شركة »خدمة« 
و»أكاديميات الدار« وغيرها، تسجيل نمو في أعمالها، حيث ارتفع عدد 

المدارس التابعة للدار في أبوظبي والعين اليوم إلى سبع مدارس تضم ما 
يقارب 4,800 طالب، مقارنة مع بداية انطالقة »أكاديميات الدار« بمدرسة واحدة 

بلغ عدد طالبها 250 طالبًا خالل العام 2007. وقد أثمرت جهودنا الرامية إلى 
توفير بيئة تعليمية عالية الجودة وفق أرقى المعايير المّتبعة عن تحقيق 

مدارسنا أعلى معدالت األداء التعليمي التي حّددها مجلس أبوظبي 
للتعليم، ونواصل دراسة فرص أخرى لتوسيع نطاق عروض محفظة 

»أكاديميات الدار« من خالل افتتاح مدارس جديدة وتوفير مناهج إضافية.

وتتمتع الدار اليوم بميزانية عمومية قوية ورأسمال متين، ولديها فريق إداري 
على درجة عالية من الكفاءة والخبرة، ما يعزز من قدرتها على مواصلة تلبية 

متطلبات عمالئها وتحقيق أفضل قيمة لمساهميها. ونواصل تعزيز نمو 
إيراداتنا المتكررة من محفظة عقاراتنا االستثمارية المدرة للدخل والحفاظ 

على صافي أرباحنا عند مستويات جيدة، كما نمضي قدمًا في تنفيذ 
استراتيجيتنا الرامية لتخفيض مديونيتنا وصوالً لألهداف التي حّددناها. وقد 

عززت قوة هيكلية رأسمالنا من مستوى ثقة المؤسسات المالية الدولية 
بأدائنا، األمر الذي انعكس في ترقية تصنيفنا االئتماني إلى »درجة استثمار« 

خالل العام الماضي من قبل وكالتي »موديز« و»ستاندرد آند بورز«. 

ونسعى لالستفادة من الطلب المستمر على العقارات عالية الجودة في 
مختلف األسواق الرئيسة بالمنطقة، وبدأنا بالفعل توسيع آفاق محفظة 
مشاريعنا التطويرية. ونخطط إلطالق مجموعة من المشاريع التطويرية 

الجديدة والتي من شأنها أن تضيف 7,300 وحدة سكنية، خالل السنوات 
األربع إلى الخمس القادمة، ضمن وجهاتنا الرئيسة والتي تشمل جزيرة ياس 

وشاطئ الراحة وشمس أبوظبي على جزيرة الريم. 

وفي الختام، ال يسعني إال أن أتقّدم بالشكر لكافة أفراد طاقم العمل في 
الدار العقارية على التزامهم المستمر وجهودهم الحثيثة وتفانيهم الكبير 

في عملهم على مدى العام 2014، والذي مكننا من تحقيق أهدافنا 
المنشودة وأتاح لنا رسم خطة تطويرية واضحة للمستقبل. وسنواصل 

تركيزنا على تنفيذ استراتيجيتنا وتحقيق أهدافنا المحددة وتوفير منتجات 
وخدمات عقارية عالية الجودة لعمالئنا وتحقيق أعلى قيمة ممكنة 

للمستثمرين والمساهمين وشريكنا االستراتيجي، حكومة أبوظبي، والذين 
أتوجه إليهم جميعًا بالشكر واالمتنان على دعمهم المستمر لنا وثقتهم 

بنا وتعاونهم معنا في مسيرة النمو والنجاح المستمرة لشركة الدار 
العقارية.
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معلومات عن الشركة 

06 شركة الدار التقرير السنوي لسنة 2014

جريج فيور
الرئيس  المالي 

تحسن جودة األرباح  
نجحنا خالل العام الماضي في إدخال تحسينات 
كبيرة على نموذج أعمالنا وتوجيهه بما يدعم 

جهودنا الرامية لتحسين إيراداتنا المتكررة من 
األصول المدرة للدخل، وتخفيض إجمالي ديوننا 

وتحديد أفضل الفرص المتاحة إلطالق مشاريع 
تطويرية، بما من شأنه إضافة قيمة كبيرة 

لمساهمينا. وتمّكنا من إحراز تقّدم كبير على 
مستوى كافة مجاالت أعمالنا ذات األولوية، ما أثمر 

عن تحسين جودة أرباحنا بشكل ملحوظ.

كـلــمــة 
الرئيس المالي 

ساهم قطاعا األعمال 
الرئيسيان للدار العقارية، 

وُهما إدارة األصول والتطوير 
العقاري، بشكل كبير في 

نمو صافي أرباحنا. وعزز األداء 
القوي للشركة من حيث نمو 

حجم تدفقاتنا النقدية، ما 
ساعدنا في سداد التزامات 

مالية مستحقة باإلضافة إلى 
تحسين متانة ميزانيتنا 

العمومية.
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وقد ساهم قطاعا األعمال الرئيسيان للدار العقارية، وُهما إدارة األصول 
والتطوير العقاري، بشكل كبير في نمو صافي أرباحنا. وعزز األداء القوي 

للشركة من حيث نمو حجم تدفقاتنا النقدية، ما ساعدنا في سداد التزامات 
مالية مستحقة باإلضافة إلى تحسين متانة ميزانيتنا العمومية. 

 إدارة األصول
وقد واصلنا تنفيذ استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز نمو إيراداتنا المتكررة، 
وحققنا نجاحًا كبيرًا على هذا الصعيد. وشهدت محفظة أصول الدار من 

العقارات االستثمارية المخصصة للتأجير نموًا يقارب الثالثة أضعاف خالل العام 
2014. ومع افتتاح ياس مول، والذي يشكل أهم أصولنا في مجال تجارة التجزئة، 

أمست الدار العقارية األكبر من نوعها في مجال امتالك وتشغيل مساحات 
التجزئة في أبوظبي.

وسجلت محفظة الفنادق التابعة للدار العقارية أداًء استثنائيًا، حيث ارتفعت 
نسبة إشغالها خالل العام 2014 إلى 81%، مدعومة بالتحسن القوي في األداء 

خالل الربع األخير الذي شهد انطالق فعاليات سباق جائزة االتحاد للطيران 
الكبرى للفورموال 1، الذي استضافته أبوظبي في نوفمبر، إلى جانب النمو 

الكبير في أعداد زوار أبوظبي من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. كما سجلت 
عقاراتنا التجارية هي األخرى تحسنًا كبيرًا في األداء، حيث وصلت نسبة التأجير 
خالل العام الماضي إلى 91% من المساحات المتاحة، مقارنة مع 82% خالل العام 

2013، ما يعكس نمو الطلب على المساحات المكتبية عالية الجودة في السوق.

ونتيجة لهذا التوّسع الكبير في قاعدة أصولنا االستثمارية عالية الجودة المدرة 
للدخل، والتي تشمل العقارات االستثمارية المخصصة للتأجير والفنادق 

والمدارس والقرى العمالية والمرافق الترفيهية، ارتفعت إيراداتنا المتكررة 
بنسبة 23% خالل العام 2014 إلى 2.25 مليار درهم.

ومن المتوقع أن تستمر وتيرة النمو هذه خالل العام 2015 مع استقرار أداء 
محفظة أصولنا من العقارات االستثمارية المدرة لإليرادات المتكررة، بما سيدعم 

استمرار نمو أرباحنا. وبمجرد استقرار أداء ياس مول، الذي ساهم في إجمالي 
إيراداتنا لفترة ستة أسابيع من العام 2014، فإنه سيكون أكبر مساهم في 

اإليرادات المتكررة للدار العقارية مقارنة بأصولها األخرى.

 التطوير العقاري
وعلى صعيد األداء التطويري للشركة، فقد تمت إضافة حوالي 2،000 وحدة 

سكنية، من ضمن الـ 7،000 وحدة سكنية التي تم تسليمها خالل العام 2014، 
إلى حساب الربح والخسارة للشركة باعتبارها إيرادات من العمليات التطويرية، 
وذلك بفضل تسليم الوحدات في مشروع أبراج البوابة. وقد وصلنا اليوم إلى 
المحطة األخيرة من هذه الدورة التطويرية وبقي لدينا عدة مئات من الوحدات 

السكنية التي ستتم إضافتها إلى إجمالي اإليرادات خالل العام 2015. 

وكانت الدار قد باشرت تفعيل خطتها المستقبلية للتطوير العقاري خالل 
أبريل من العام 2014 مع طرح أول مشروعين سكنيين للبيع على المخطط في 

سوق أبوظبي منذ العام 2010، وهما »أنسام« على جزيرة ياس و«الهديل« على 
شاطئ الراحة. وال زالت الشركة ملتزمة بالمساهمة في تطوير المشهد 

العقاري بإمارة أبوظبي ولديها خطة واضحة ومحددة المعالم تركز على إثراء 
الوجهات الحالية التي تتمتع بحضور راسخ فيها والتي تشمل جزيرة ياس 

وشاطئ الراحة ومشروع شمس أبوظبي على جزيرة الريم.

وإلى جانب األداء القوي ألنشطتنا في مجال التطوير العقاري وإدارة األصول، 
واصلت مشاريعنا اإلدارية تسجيل أداء قوي أيضًا، حيث شهدت »أكاديميات 

الدار« نموًا بنسبة 12% في أعداد الطالب المسجلين في المدارس التابعة لها 

للعام الدراسي 2015/2014. كما حققت »خدمة«، ذراع الدار المتخصصة في إدارة 
العقارات والمرافق، نموًا وتحسنًا في أدائها ونجحت في الفوز بعقود جديدة 

خالل العام 2014. 

 إدارة الديون
ونواصل المضي قدمًا على الطريق الصحيح نحو تنفيذ استراتيجيتنا الرامية 
لخفض حجم ديوننا، ما يعزز بشكل كبير من قوة ميزانيتنا العمومية، حيث 

انخفض إجمالي ديوننا إلى 9.2 مليار درهم مقارنة مع 13.8 مليار درهم خالل 
العام السابق، وانخفضت نسبة مديونيتنا )صافي الديون إلى حقوق ملكية 
المساهمين( إلى 30% مقارنة مع 65% خالل العام 2013. وفيما يتعلق بجهودنا 

إلعادة تمويل ديوننا، والتي قطفنا أولى ثمارها مع نجاحنا في إعادة تمويل 
صكوك الدار التي تم إصدارها أواخر العام 2013 بقيمة 750 مليون دوالر وفترة 

استحقاق تبلغ خمس سنوات، فقد واصلنا السير على استراتيجيتنا خالل 
العام 2014 من خالل توقيع اتفاقيات مصرفية جديدة أثمرت عن إعادة تمويل 

ديون وتمديد فترة استحقاق ديون أخرى، ما أدى إلى خفض المتوسط المرجح 
لتكلفة االقتراض إلى 2.7% بحلول نهاية العام، مقارنة مع 5.9% في العام 

السابق. وتنبع أهمية هذه االتفاقيات من كونها تسهم في خفض تكلفة 
االقتراض وتحرير سيولة نقدية نتيجة لذلك، حيث تبلغ تكلفة االقتراض اليوم 

ربع ما كانت عليه قبل ثمانية عشر شهرًا مضت على أساس سنوي.

ونتيجة للنظرة اإليجابية للسوق العقاري وقوة ميزانيتنا العمومية، تمت ترقية 
التصنيف االئتماني للدار العقارية إلى »درجة استثمار« مرتين خالل العام 2014 

من ِقبل وكالتي »موديز« و«ستاندرد آند بورز« خالل نوفمبر وديسمبر على 
التوالي، وهو إنجاز كبير ُيحسب للشركة التي حظيت بعدة ترقيات هامة 

لتصنيفها االئتماني من ِقبل كلتا الوكالتين العالميتين خالل الثمانية عشر 
شهرًا الماضية.

لقد كان التنفيذ والتسليم هو عنوان أداء الدار العقارية خالل العام 2014، وباتت 
الشركة تتمتع اليوم ببنية أعمال متوازنة تجمع بين قاعدة قوية من األصول 

المدرة لإليرادات المتكررة وخطة تطويرية واضحة للمستقبل، مدعومة بميزانية 
عمومية قوية ومرونة مالية تمكنها من مواصلة النمو وتحقيق أفضل قيمة 

ممكنة للمساهمين.

 ارتفعت إيراداتنا المتكررة من قاعدة 
أصولنا االستثمارية عالية الجودة المدرة للدخل، 

والتي تشمل العقارات االستثمارية المخصصة 
للتأجير والفنادق والمدارس والقرى العمالية 

والمرافق الترفيهية، بنسبة 23% خالل العام 2014 
إلى 2.25 مليار درهم.

انخفض إجمالي ديوننا إلى 9.2 مليار درهم مقارنة 
مع 13.8 مليار درهم خالل العام السابق، وانخفضت 

نسبة مديونيتنا إلى %30.
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شركة الدار العقارية ش.م.ع. 
التقارير والبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

صفحة
 11تقرير مجلس اإلدارة

12المراجعة المالية
16تقرير مدقق الحسابات المستقل

18بيان المركز المالي الموحد 
20بيان الدخل الموحد 

21بيان الدخل الشامل الموحد 
22بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

23بيان التدفقات النقدية الموحد 
25إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموحدة 

10 شركة الدار التقرير السنوي لسنة 2014

البيــانـات الماليـــة 
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تقرير مجلس اإلدارة
 بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة، يسرني أن أقدم البيانات المالية الموحدة المدققة لشركة الدار العقارية ش.م.ع والشركات التابعة لها )يشار إليها معًا 

بـ "المجموعة"( للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014. 

النشاطات الرئيسية
ال تزال النشاطات الرئيسية الخاصة بالمجموعة تتمثل في تطوير العقارات واستثمارها وإدارتها بما في ذلك المكاتب ومراكز التسوق والفنادق والمدارس 

والمراسي ومالعب الغولف.

النتائج المالية
تم عرض النتائج المالية للمجموعة في الصفحة 20 من هذه البيانات المالية الموحدة. يرجى االطالع على المراجعة المالية لمزيد من التفاصيل. 

البيانات المالية
قام أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة البيانات المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 واعتمادها.

أعضاء مجلس اإلدارة
إن أعضاء مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2014 هم:

رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ أبو بكر صديق الخوري
نائب رئيس مجلس اإلدارةالسيد/ علي عيد المهيري

عضو مجلس اإلدارةد. سلطان أحمد الجابر
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ مبارك مطر الحميري

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ علي ماجد المنصوري
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ علي سعيد عبداهلل سليم الفالسي

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ منصور محمد المال
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ أحمد خليفة محمد المهيري

عضو مجلس اإلدارةالسيد/ محمد حاجي الخوري
عضو مجلس اإلدارةالسيد/ مارتن لي إيدلمان

إخالء المسؤولية
يخلي أعضاء مجلس اإلدارة مدقق الحسابات الخارجي واإلدارة من مسؤولياتهم فيما يتعلق بالمهام الموكلة إليهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014.

بالنيابة عن مجلس اإلدارة:

أبو بكر صديق الخوري
رئيس مجلس اإلدارة

11 فبراير 2015 
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المراجعة 
المـالـيـة

إن المعلومات المالية الواردة في هذه المراجعة مبنية على البيانات المالية الموحدة. تم 
تفصيل طبيعة البنود الرئيسية الفردية والسياسات المحاسبية المتعلقة بها في إيضاح 3 

المتعلق بالبيانات المالية الموحدة. وفيما يلي مستخرجات من بيان المركز المالي الموحد 
وبيان الدخل الموحد وبيان التدفقات النقدية الموحد:

المعلومات األساسية  في بيان المركز المالي الموحد
2014

مليون درهم
2013

مليون درهم
3.2003.257ممتلكات وآالت ومعدات

14.40112.026استثمارات عقارية
2.8714.311أعمال تطوير قيد اإلنجاز

1.8151.783أراضي محتفظ بها إلعادة بيعها
9.61913.389ذمم مدينة تجارية وأخرى
4.6644.294نقد وأرصدة لدى البنوك

9.17013.786تمويل )1(
18.37316.648صافي الموجودات )مجموع الموجودات ناقصًا مجموع المطلوبات(

المعلومات األساسية  في بيان الدخل الموحد
2014

مليون درهم
2013

مليون درهم
6.5515.380اإليرادات

)3.616((5.033)تكاليف مباشرة
)12((36)مصاريف بيع وتسويق

مصاريف عمومية وإدارية:
)250( (231)تكاليف موظفين 
)309( (228)استهالك وإطفاء

)1.136( 197إسترداد/ )مخصصات، انخفاض القيمة وشطب(، صافي
-(50)مصاريف ما قبل أعمال التشغيل

)158( (137)أخرى
3 42ربح من إستبعاد إستثمار في شركة زميلة

 2.591 -ربح من اندماج أعمال
)341( 474ربح/ )خسارة( القيمة العادلة من استثمارات عقارية

)16( 96حصة في ربح/ )خسارة( شركات زميلة ومشاريع مشتركة
-28ربح من إستبعاد إستثمارات عقارية

- 10ربح من العمليات المتوقفة 
186 111ايرادات تمويل

)727( (382)تكاليف تمويل
 630 854إيرادات أخرى

2.2662.225

يعرف التمويل  بأنه األرصدة القائمة من كافة القروض والسندات غير القابلة للتحويل والصكوك.   )1(

12 شركة الدار التقرير السنوي لسنة 2014
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ALD1_0007_Accounts_ Arabic V5_150302.indd   12 3/14/2015   4:25:27 PM



المعلومات األساسية  في بيان التدفقات النقدية الموحد
2014

مليون درهم
2013

مليون درهم
6.6384.417صافي النقد الناتج من أنشطة العمليات

)603( 66صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة اإلستثمارية
)2.746((5.656) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

3.1262.078النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة
1.5382.216ودائع قصيرة األجل وأرصدة مقيدة لدى البنوك

4.6644.294النقد واألرصدة لدى البنوك في نهاية السنة

مقتطفات رئيسية
إن صافي ربح المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 هو 2.266 مليون درهم مقارنة بمبلغ 2.225 مليون درهم للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013. 

بلغت ايرادات السنة 6.551 مليون درهم، مقارنة بمبلغ 5.380 مليون درهم لسنة 2013. بلغت االيرادات المتكررة من االستثمارات العقارية واألعمال التشغيلية 
األخرى 2.249 مليون درهم مقارنة بمبلغ 1.830 مليون درهم لسنة 2013. نتجت هذه الزيادة بشكل رئيسي عن تحسن أداء الموجودات التشغيلية للمجموعة 

مثل الفنادق، المدارس واالستثمارات العقارية، بشكل خاص النمو في اإلستثمارات العقارية السكنية التي تم تأجيرها بنجاح في السوق. 

للثالثة أشهر المنتهية في 31 ديسمبر 2014، بلغ صافي ربح المجموعة 718 مليون درهم بينما بلغت االيرادات 1.270 مليون درهم ويشمل ذلك االيرادات 
المتكررة بمبلغ 701 مليون درهم. نتجت اإليرادات الفعلية بشكل عام من تسليم الوحدات، وبشكل رئيسي في أبراج البوابة وكذلك الزيادة في معدالت 

اإلشغال للعقارات الجديدة المؤجرة، وبشكل رئيسي في مشروع الريانة وأبراج البوابة الذي تم تأجيرها تقريبًا بشكل كامل.

خالل السنة، قامت المجموعة بتخفيض إجمالي الدين من 13.8 مليار درهم إلى 9.2 مليار درهم وإعادة تمويل قروض بنكية قائمة لتخفيض تكلفة اإلقتراض 
وبالتالي تحسين وضع السيولة للمجموعة وتأجيل تواريخ استحقاق ديونها. تتوفر لدى المجموعة سيولة قوية بمبلغ 4.7 مليار درهم من النقد واألرصدة لدى 

البنوك في نهاية السنة باإلضافة إلى مبلغ 1.6 مليار درهم من التسهيالت غير المسحوبة. 

اإلنجازات التشغيلية 
تم إفتتاح ياس مول رسميًا في 19 نوفمبر 2014 مع حجز أكثر من 98% من إجمالي أقسام التجزئة من قبل مستأجرين. •
خالل السنة، قامت المجموعة بتسليم 1.975 وحدة سكنية إلى العمالء تتضمن بيع 104 وحدة سكنية خالل الربع الرابع. •
كما في تاريخ التقرير، انتهت المجموعة من تأجير 1.526 وحدة سكنية في مشروع الريانة وأكثر من 1.340 وحدة في أبراج البوابة المحتفظ بها للتأجير. •
خالل السنة، أطلقت المجموعة ثالثة مشاريع تطوير سكنية رئيسية جديدة غير مخطط لها في المناطق الرئيسية في أبوظبي. تشمل أعمال تطوير  •

وحدات سكنية في مشروع انسام في جزيرة ياس ووحدات سكنية وتاون هاوس في مشروع الهديل، شاطئ الراحة، وقطع أراضي مخصصة لبناء فلل 
في جزيرة ناريل.

تحليل بيان الدخل
االيرادات

نتجت ايرادات المجموعة بشكل رئيسي عن بيع عقارات مكتملة وايرادات إيجار من استثمارات عقارية وايرادات من األعمال التشغيلية. كان تسليم وحدات 
أبراج البوابة للعمالء وبيع )برج ب2( في جزيرة الريم العاملين الرئيسيين في إيرادات السنة، باإلضافة إلى زيادة اإليرادات المتكررة.

خالل السنة، حققت المجموعة إيرادات بلغت 4.302 مليون درهم من أنشطة التطوير العقاري، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى بيع عقارات منجزة وإيرادات 
إنشاءات. بلغت االيرادات المتكررة من االستثمارات العقارية للمجموعة والقرى التشغيلية واألعمال التشغيلية األخرى 2.249 مليون درهم للسنة مقارنة بمبلغ 

1.830 مليون درهم لسنة 2013. 

التكاليف المباشرة وإجمالي الربح 
تشتمل التكاليف المباشرة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 على مبلغ 3.794 مليون درهم بشكل رئيسي لتكلفة العقارات المباعة وتكاليف أعمال 

البناء و 1.239 مليون درهم لتكاليف لألعمال التشغيلية واالستثمارات العقارية. إن الزيادة اإلجمالية في التكاليف المباشرة تتماشى مع الزيادة في االيرادات. 

يعزى إنخفاض هامش الربح اإلجمالي إلى إرتفاع هامش مبيعات قطع أراضي خالل سنة 2013 مقارنة للسنة الحالية.
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المراجعة 
المـالـيـة

)يـتـبـــع(

مصاريف بيع وعمومية وإدارية 
إنخفضت مصاريف البيع والعمومية واإلدارية )باستثناء االستهالك واإلطفاء( مقارنة بالفترة السابقة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى عكس إنخفاض قيمة 

ممتلكات وآالت ومعدات ومخزون باإلضافة إلى التوفير الناتج بعد عملية اإلندماج. تم مقابلتهم بمخصصات محددة تمت خالل السنة ومصاريف ما قبل 
التشغيل إلستثمارات عقارية محددة ومصاريف التسويق للمشاريع الجديدة.

ايرادات أخرى
تمثل االيرادات األخرى بشكل رئيسي مبلغ 311 مليون درهم اليرادات معترف بها من تسليم موجودات البنية التحتية، مبلغ 347 مليون درهم من تسليم 

وحدات في أبراج البوابة والذي ُيمثل ربح الوحدات المباعة إلى حكومة أبوظبي ومبلغ 83 مليون درهم لتكاليف مستردة من حكومة أبوظبي.

أرباح القيمة العادلة
بلغت أرباح القيمة العادلة لالستثمارات العقارية مبلغ 474 مليون درهم والناتجة بشكل رئيسي من أرباح القيمة العادلة نتيجة التغيير في منهجية التقييم 
المطبقة في ياس مول عند إكتماله ومكاسب القيمة العادلة على العقارات السكنية التي تم تسليمها حديثًا وتحسن أوضاع السوق. وقد تم مقابلة ذلك 

من خالل خسارة القيمة العادلة إلستثمارات عقارية أخرى مع إنخفاض أسعار اإليجار والعقارات الخاضعة لعقود إيجار ألجل ثابت من قبل المجموعة.

ايرادات/تكاليف تمويل 
تتكون ايرادات التمويل لدى المجموعة من الفوائد على الودائع البنكية، الربح على الودائع اإلسالمية وايرادات التمويل من عقود التأجير التمويلي. وتشتمل 

تكاليف التمويل لدى المجموعة على دفعات الفوائد من تمويلها الخارجي وتكاليف التحوط ذات العالقة.

بلغ صافي تكاليف التمويل لدى المجموعة مبلغ 382 مليون درهم مقارنة بمبلغ 727 مليون درهم لسنة 2013. إن هذا االنخفاض يتماشى مع االنخفاض في 
قروض المجموعة وتكاليف الدين.

تحليل المركز المالي
حقوق الملكية

قرر المساهمون تحويل عالوة إصدار األسهم إلى احتياطي قانوني وبعد ذلك تحويل الزيادة في رصيد االحتياطي القانوني التي تمثل أكثر من 50% من رأس 
المال لتخفيض الخسائر المتراكمة وتكاليف إصدار األسهم. لم ينتج عن هذه التحويالت تأثير على إجمالي حقوق المساهمين.

استثمارات عقارية
زادت االستثمارات العقارية بالمقارنة مع 31 ديسمبر 2013 نظرًا للعمل المستمر في االستثمارات العقارية قيد التطوير، بشكل رئيسي في ياس مول قبل 

إنجازه، ومكاسب القيمة العادلة في ياس مول نتيجة التغير في منهجية التقييم إلكتمال تطويره ومكاسب القيمة العادلة على العقارات السكنية ، يقابله 
خسائر القيمة العادلة المسجلة على بعض اإلستثمارات العقارية متضمنة العقارات الخاضعة لعقود إيجار ألجل ثابت وتحويل قيمة العقارات التي تشغلها 

المجموعة إلى بند ممتلكات وآالت ومعدات.

أعمال تطوير قيد اإلنجاز
انخفضت أعمال التطوير قيد اإلنجاز كما في 31 ديسمبر 2014 مقارنة بـــ 31 ديسمبر 2013 ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى االعتراف بتكلفة الوحدات المباعة 

وتحويل الوحدات المؤجرة إلى االستثمارات العقارية والوحدات المنجزة إلى المخزون وإستبعاد تطوير مشروع نتيجًة إلستبعاد شركة تابعة وشطب تكلفة 
مشاريع محددة خالل السنة.

ذمم مدينة تجارية وأخرى
انخفضت الذمم المدينة للمجموعة مقارنة بالرصيد في 31 ديسمبر 2013، ويعزى ذلك بشكٍل رئيسي إلى التحصيالت من حكومة أبوظبي وعمالء آخرين 

وذمم مدينة تجارية وأخرى ودفعات مقدمة تتعلق بتأجير تمويلي. 

التمويل
 انخفض التمويل الخارجي للمجموعة في 31 ديسمبر 2014 بشكل ملحوظ إلى مبلغ 9.170 مليون درهم مقارنة بمبلغ 13.786 مليون درهم كما في 

31 ديسمبر 2013.
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تحليل التدفقات النقدية
توفر لدى المجموعة صافي تدفقات نقدية داخلة بمبلغ 6.638 مليون درهم من أنشطة تشغيلية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، ويعزى ذلك بشكٍل 

رئيسي إلى تحصيل الذمم المدينة. 

إن صافي التدفقات النقدية الداخلة للمجموعة من األنشطة االستثمارية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 يعزى بشكٍل رئيسي إلى انخفاض في الودائع 
البنكية المقيدة والودائع ألجل التي يزيد موعد استحقاقها االصلي عن ثالثة أشهر وتحصيالت من استبعاد استثمار في شركة زميلة، تم مقابلته من خالل 

اضافات في استثمارات عقارية.

يعزى صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية للسنة بشكٍل رئيسي إلى صافي تسديد قروض قائمة وتكاليف تمويل ذات عالقة.

جريج فيور
الرئيس المالي

11 فبراير 2015 
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تقرير مدقق
الحسابات المستقل

 إلى السادة المساهمين المحترمين شركة الدار العقارية ش.م.ع.
أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
قمنا بتدقيق البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة الدار العقارية ش.م.ع. )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ "المجموعة"(، والتي تتكون من 

بيان المركز المالي الموحد كما في 31 ديسمبر 2014 وبيان الدخل الموحد، بيان الدخل الشامل الموحد، بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد وبيان 
التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملخص للسياسات المحاسبية الهامة، ومعلومات تفسيرية أخرى.

مسؤولية اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية، وعن تلك الرقابة الداخلية التي 

تحددها اإلدارة على أنها ضرورية لتتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

مسؤولية مدقق الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء رأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استنادا إلى تدقيقنا. لقد قمنا بتدقيقنا وفقًا للمعايير الدولية للتدقيق، وتتطلب تلك 

المعايير أن نتقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني وأن نقوم بتخطيط وإجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 
الموحدة خالية من أخطاء جوهرية.

يتضمن التدقيق القيام بإجراءات للحصول على بّينات تدقيق ثبوتية للمبالغ واإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدير 
مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ. وعند القيام بتقييم 

تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اإلعتبار إجراءات الرقابة الداخلية للمنشأة والمتعلقة باإلعداد والعـرض العادل للبيانات المالية الموحدة، وذلك لغرض 
تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء رأي حول فعالية الرقابة الداخلية لدى المنشأة. يتضمن التدقيق كذلك تقييم مالئمة 

السياسات المحاسبية المتبعة ومعقولية التقديرات المحاسبية المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقييم العرض اإلجمالي للبيانات المالية الموحدة. 

نعتقد أن بّينات التدقيق الثبوتية التي حصلنا عليها كافية ومناسبة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
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الـرأي
في رأينـا، أن البيانات المالية الموحدة تظهـر بصورة عادلـة، من جميع النواحي الجوهريـة، الوضع المالي للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2014 وأدائها المالي، 

وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى
وبرأينا أيضًا، أن الشركة تحتفظ بسجالت حسابية منتظمة وأن المعلومات الواردة في تقرير مجلس اإلدارة المتعلقة بالبيانات المالية الموحدة تتوافق مع 

السجالت المحاسبية. ولقد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض التدقيق. وفي حدود المعلومات التي توفـرت لنا، لم تقع 
مخالفات ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )8( لسنة 1984)وتعديالتـه(، أو للنظـام األساسـي للشركة والتي قد تؤثر 

بشكل جوهري على المركز المالي للشركة أو نتائج عملياتها للسنة. 

ديلويت آند توش )الشرق األوسط( 

جورج نجم
رقم القيد 809

11 فبراير 2015 
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بيـان
المركز المالي الموحد 

كما في 31 ديسمبر 2014

إيضاحات
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
موجودات

موجودات غير متداولة
53.199.8663.256.809ممتلكات وآالت ومعدات
64.7432.713موجودات غير ملموسة

714.401.20612.025.981استثمارات عقارية
8922.4341.048.513استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

9108.007102.642موجودات مالية متاحة للبيع
10934.9833.101.444ذمم مدينة تجارية وأخرى

19.571.23919.538.102مجموع موجودات غير متداولة
موجودات متداولة

1.815.0511.782.762أراضي محتفظ بها إلعادة بيعها
112.870.9954.310.918أعمال تطوير قيد اإلنجاز

12943.0593.514.452المخزون
108.684.42510.287.732ذمم مدينة تجارية وأخرى

134.664.3614.294.081نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
18.977.89124.189.945مجموع موجودات متداولة

38.549.13043.728.047مجموع الموجودات

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
حقوق الملكية والمطلوبات

رأس المال واالحتياطيات
147.862.6307.862.630رأس المال

10.412.278-عالوة اإلصدار 
)79.920(-تكاليف إصدار رأس المال، صافي

153.931.3151.235.014احتياطي قانوني
)48.296((43.511)احتياطي تحوط

20.0138.301احتياطي قيمة عادلة
)3.015.384(6.305.425أرباح مستبقاة/ )خسائر متراكمة(

18.075.87216.374.623حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة
297.510273.336حقوق الملكية غير المسيطرة

18.373.38216.647.959مجموع حقوق الملكية 
مطلوبات غير متداولة

162.741.7172.744.793سندات غير قابلة للتحويل وصكوك
174.855.5002.964.749قروض بنكية 

147.184130.842محتجزات دائنة
18101.91996.901مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

1.998-ودائع تأمينية
28.37633.033مطلوبات مالية أخرى

7.874.6965.972.316مجموع مطلوبات غير متداولة
مطلوبات متداولة

169.9834.644.771سندات غير قابلة للتحويل وصكوك
171.562.3983.431.542قروض بنكية 

832.7391.300.727محتجزات دائنة
191.398.3923.144.168دفعات مقدمة وودائع تأمينية من عمالء 

208.496.4048.583.052ذمم دائنة تجارية وأخرى
1.1363.512مطلوبات مالية أخرى

12.301.05221.107.772مجموع مطلوبات متداولة
20.175.74827.080.088مجموع المطلوبات

38.549.13043.728.047مجموع حقوق الملكية والمطلوبات 

جريج فيور محمد خليفة المبارك  أبو بكر صديق الخوري 
الرئيس المالي الرئيس التنفيذي  رئيـس مجلـس اإلدارة  

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيـان
الدخل الموحد  

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

إيضاحات
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
216.551.0785.379.757اإليرادات

)3.615.700((5.032.672)22تكاليف مباشرة
1.518.4061.764.057إجمالي الربح 

)12.170((35.540)23مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية:

)249.818((231.226)24تكاليف موظفين 
)309.188((227.670)استهالك وإطفاء

)1.135.997(25196.483إسترداد/ )مخصصات، انخفاض القيمة وشطب(، صافي
-(50.298)مصاريف ما قبل إفتتاح ألعمال تشغيل

)158.051((136.533)أخرى
)16.475(896.006حصة في ربح/ )خسارة( شركات زميلة ومشاريع مشتركة

842.0393.018ربح من إستبعاد إستثمارات في شركة زميلة
-728.437ربح من إستبعاد إستثمارات عقارية

2.590.782-35ربح من اندماج األعمال
)340.544(7474.157ربح/ )خسارة(  القيمة العادلة الستثمارات عقارية

-379.720ربح من العمليات غير المستمرة
26110.587186.237إيرادات تمويل

)727.020((381.795)27تكاليف تمويل
28853.580630.364إيرادات أخرى
2.266.3532.225.195ربح السنة

ربح السنة عائد إلى: 
2.235.1362.246.294مالكي الشركة

)21.099(31.217حقوق الملكية غير المسيطرة
2.266.3532.225.195

290.2840.339العائد األساسي والمخفض على السهم  بالدرهم لكل سهم
 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيـان 
الدخل الشامل الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2.266.3532.225.195ربح السنة
الدخل الشامل اآلخر:

بنود قد يتم إعادة تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة:
4.78513.125تغيرات في القيمة العادلة لتحوطات تدفقات نقدية

10.6961.213تغيرات في القيمة العادلة لموجودات مالية متاحة للبيع
)1.525(1.016إعادة تصنيف متعلقة بموجودات مالية متاحة للبيع تم إستبعادها خالل السنة

16.49712.813الدخل الشامل اآلخر للسنة
2.282.8502.238.008مجموع الدخل الشامل للسنة 

مجموع الدخل/ (الخسارة) الشاملة للسنة عائد إلى:
2.251.6332.259.107مالكي الشركة

)21.099(31.217حقوق الملكية غير المسيطرة
2.282.8502.238.008

 
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيـان التغيرات
في حقوق الملكية الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

إيضاحات

 رأس
المـال

 ألف درهم
عالوة اإلصدار

 ألف درهم

 تكاليف إصدار
رأس المال، صافي

 ألف درهم

 احتياطي
قانوني

 ألف درهم

 احتياطي
تحوط

 ألف درهم

 احتياطي قيمة
عادلة

 ألف درهم

 أرباح مستبقاة/
))خسائر متراكمة

 ألف درهم

 عائدة لمالكي
الشركة

 ألف درهم

 حقوق الملكية غير
المسيطرة

 ألف درهم
المجموع

 ألف درهم

 الرصيد في
8.179.507-8.179.507)4.768.152( 7.088)59.896( 1.010.385)79.920(14.085.1297.984.873 يناير 2013 

2.225.195)21.099(2.246.2942.246.294------ربح السنة

12.813-12.813-11.6001.213----الدخل الشامل اآلخر
)268.897(-)268.897()268.897(------30أنصبة أرباح معلن عنها

693.876-693.876-----16396.501297.375تحويل سندات إلى أسهم 
إصدار أسهم مقابل 

5.511.030-5.511.030-----353.381.0002.130.030االستحواذ على صروح 
حقوق الملكية غير 

المسيطرة الناتجة عن 
294.435294.435--------35.2اإلستحواذ على صروح 

---)224.629(--224.629---15محول الحتياطي قانوني
 الرصيد في
16.374.623273.33616.647.959)3.015.384( 8.301)48.296(1.235.014)79.920(17.862.63010.412.278 يناير 2014 

---7.636.057--79.9202.696.301)10.412.278(-صافي تحويالت خالل السنة )أ(
2.235.1362.235.13631.2172.266.353------ربح السنة

16.497-16.497-4.78511.712----الدخل الشامل اآلخر
)550.384(-)550.384()550.384(------30أنصبة أرباح معلن عنها

إستبعاد حصة في شركة 
)7.043()7.043(--------37تابعة

 الرصيد في 
20.0136.305.42518.075.872297.51018.373.382)43.511(3.931.315--317.862.630 ديسمبر 2014 

قرر المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقدة بتاريخ 26 مارس 2014، تحويل عالوة اإلصدار إلى االحتياطي القانوني، وبعد ذلك تحويل فائض رصيد  )أ(  
االحتياطي القانوني الذي يمثل أكثر من 50% من رأس المال لتسوية الخسائر المتراكمة البالغة 3.015.384.428 درهم وتكاليف إصدار األسهم البالغة 79.920.364 درهم.

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيـان التدفقات
النقدية الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية
2.266.3532.225.195ربح السنة
تعديالت لـ:

236.776309.188استهالك وإطفاء
)186.237((110.587)إيرادات تمويل

)4.939((7.276)إيرادات أنصبة األرباح
352.536680.365تكاليف تمويل

29.25946.655إطفاء تكاليف تمويل مدفوعة مقدمًا
340.544(474.157))ربح(/ خسارة قيمة عادلة الستثمارات عقارية

16.475(96.006)حصة في )ربح(/ خسارة شركات زميلة ومشاريع مشتركة
)17.000((43.570)تحرير مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

33.2011.009.451تخفيض قيمة/شطب مشاريع
28.03340.476مخصص انخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية/إلغاءات

-(105.940)عكس إنخفاض قيمة مخزون
86.070-مخصص انخفاض قيمة إجمالي مبالغ مستحقة من عقود المقاوالت

-(148.905)عكس انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير ملموسة
-(2.877)عكس إنخفاض قيمة إستثمار في شركة زميلة

-(84.086)عكس مستحقات
)18.592(-عكس ربح غير محقق من موجودات متاحة للبيع لمشروع مشترك

)2.590.782(-ربح من إندماج األعمال
)3.018((42.039)ربح من استبعاد شركة زميلة 

-(1.249)ربح من إستبعاد إستثمار في موجودات مالية متاحة للبيع
)3.455((9.720)ربح من استبعاد شركة تابعة

)6.220((168)ربح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
-(28.437)ربح من إستبعاد إستثمار عقاري

)1.489(5.018مخصص مكافآت نهاية الخدمة، صافي
1.796.1591.922.687التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  

تغيرات في رأس المال العامل:
3.751.0622.487.764نقص في ذمم مدينة تجارية وأخرى

)363.277((155.311)زيادة في أعمال تطوير قيد اإلنجاز
3.448.5461.831.746نقص في المخزون

)43.674((451.647)نقص في محتجزات دائنة 
)1.918.966((1.745.775)نقص في دفعات مقدمة وودائع تأمينية من عمالء 

501.169(5.089))نقص(/ زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى
6.637.9454.417.449صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيـان التدفقات
النقدية الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 
)37.427((50.121)دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

1688.655عوائد من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
)1.062((5.914)دفعات لشراء موجودات غير ملموسة 

)1.199.702((953.553)إضافات إلى استثمارات عقارية 
)89.402(-دفعات الستثمار في مشاريع مشتركة

1.521.478-نقد مستحوذ من اندماج األعمال
)14.222((4.315)دفعات الستثمار في موجودات مالية متاحة للبيع
-10.895عائدات من استبعاد موجودات مالية متاحة للبيع

200.000122.474عائدات من استبعاد شركة زميلة
-74.174عائدات من إستبعاد إستثمار عقاري

25.41525.436إيرادات تمويل مقبوضة
91.30327.091أنصبة أرباح مقبوضة

)1.070.269(456.324الحركة في ودائع ألجل تتجاوز فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر 
221.776104.293الحركة في أرصدة بنكية مقيدة

)602.657(66.152صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية 

)3.750.000((4.590.000)تسديد سندات غير قابلة للتحويل
5.917.5916.371.300تمويل متحصل عليه

)4.332.154((5.846.984)تسديد قروض 
)806.492((600.206)تكاليف تمويل مدفوعة

)213.114((536.118)أنصبة أرباح مدفوعة
)16.000(-مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)2.746.460( (5.655.717)صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
1.048.3801.068.332صافي الزيادة في النقد ومرادفات النقد

2.077.6071.009.275النقد ومرادفات النقد في بداية السنة
3.125.9872.077.607النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح 13)

 
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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معلومات عــامة    1
تمت الموافقة على إنشاء شركة الدار العقارية ش.م.ع. )"الشركة"( بموجب القرار رقم )16( لسنة 2004 الصادر عن دائرة أبوظبي لالقتصاد والتخطيط في 12 

 أكتوبر 2004. تم إعالن تأسيس الشركة بموجب المرسوم الوزاري رقم )59( لسنة 2005 الصادر عن وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 
23 فبراير 2005. 

إن المقر الثابت للشركة هو في دولة اإلمارات العربية المتحدة وعنوانها المسجل هو ص.ب. 51133، أبوظبي.

إن األسهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

تعمل الشركة وشركاتها التابعة )يشار إليها معًا بـ "المجموعة"( في العديد من القطاعات وبشكل أساسي في مجاالت تطوير وبيع واستثمار وإنشاء وإدارة 
العقارات والخدمات المرتبطة بها. كما تعمل المجموعة في مجاالت التطوير والمقاوالت وإدارة وتشغيل الفنادق والمدارس والمراسي ومالعب الغولف. 

في 27 يونيو 2013، أصدرت الشركة أسهم مقابل اإلستحواذ على صافي أصول شركة صروح العقارية ش.م.ع. )يشار إليها الحقًا بـــ "صروح"( وذلك بإصدار 
اسهم لمساهمي صروح بنسبة 1/288 سهم جديد في الشركة مقابل كل سهم محتفظ به في صروح. تمت الموافقة على هذه المعاملة خالل اجتماع 

المساهمين بتاريخ 3 مارس 2013. إن تأثير عملية االستحواذ على أرقام مقارنة البيانات المالية الموحدة تم بيانها في إيضاح 35.

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  2
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها والتي ليس لها تأثير مهم على البيانات المالية الموحدة    2.1

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة في هذه البيانات المالية الموحدة. لم ينتج عن تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
والمعدلة أي تأثير مهم على المبالغ المدرجة في السنة الحالية أو السنوات السابقة ولكن قد تؤثر على محاسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية. 

ملخص بالمتطلباتالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
يوضح التعديل المتطلبات المتعلقة بالكيفية التي تكون فيها مساهمات الموظفين أو المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 مزايا الموظفين  

األطراف الثالثة المربوطة بالخدمة عائدة إلى فترات الخدمة.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 32 األدوات 

المالية: العرض 
تتطلب التعديالت اإلرشاد حول تسوية الموجودات والمطلوبات المالية.

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 36 انخفاض 
قيمة الموجودات المتعلقة بإفصاحات المبالغ القابلة 

للتحصيل للموجودات غير المالية

تقيد التعديالت متطلبات اإلفصاح عن المبلغ القابل للتحصيل لألصل أو الوحدة المنتجة 
للنقد إلى الفترة التي تم فيها االعتراف بخسارة انخفاض القيمة أو عكسها. كما تقوم 

التعديالت بشرح وتوضيح متطلبات اإلفصاح المطبقة عندما يتم تحديد المبلغ الممكن 
تحصيله لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد على أساس القيمة العادلة ناقصًا تكاليف 

االستبعاد.
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات 

المالية: التحقق والقياس، إستبدال اإللزام بالمشتقات 
واالستمرار بمحاسبة التحوط

يسمح التعديل باستمرارية محاسبة التحوط بعد تحويل أحد المشتقات لصالح طرف آخر 
لغرض المقاصة وفي حال توفر بعض الشروط.   

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 10 البيانات 
المالية الموحدة، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 12 

اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى والمعيار 
المحاسبي الدولي رقم 27 البيانات المالية المنفصلة - ارشاد 

حول منشآت االستثمار.

بتاريخ 31 أكتوبر 2012، قام مجلس المعايير المحاسبية الدولية بإصدار معيار حول منشآت 
اإلستثمار، الذي يعدل المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 10 و 12 والمعيار المحاسبي الدولي 

رقم 27 الذي يقدم مفهوم منشأة من االستثمار وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. 
يهدف هذا المعيار إلى تطوير استثناًء من المتطلبات المتعلقة بـتوحيد الشركات التابعة 

إلى منشآت استثمار مؤهلة )مثل الصناديق المشتركة ووحدات الثقة والمنشآت المماثلة(، 
ويتطلب استخدام القيمة العادلة لقياس تلك االستثمارات.

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 21- 
الرسوم

تم تطوير هذا التفسير لمعالجة المخاوف المتعلقة حول احتساب الرسوم التي تقوم على 
أساس البيانات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي نشأ فيها ذلك النشاط الذي أدى إلى 

تسديد الرسوم.

إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة )يتبع(  2
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2.2

بتاريخ إعتماد هذه البيانات المالية الموحدة، كانت المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية مصدرة ولكن لم يحن موعد تطبيقها بعد:

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
يسري تطبيقها للفترات 

السنوية التي تبدأ من أو بعد
التحسينات السنوية 2012 - 2014 التي تغطي التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 5 و7 

ومعايير المحاسبة الدولية أرقام 19 و 34
1 يناير 2016

التحسينات السنوية 2010 - 2012 التي تغطي التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 2، 3، 8 
و13 ومعايير المحاسبة الدولية أرقام 16، 24 و 38

1 يوليو 2014

التحسينات السنوية 2011 - 2013 التي تغطي التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 1، 3 و13 
والمعيار المحاسبي الدولي رقم 40

1 يوليو 2014

التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 مزايا الموظفين المتعلق بخطط المزايا المعرفة 
ومساهمات الموظفين

1 يوليو 2014

ليس قبل الفترات السنوية التي تبدأ فيالمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية )المعدل في سنة 2010(
أو بعد 1 يناير 2018

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 األدوات المالية لتقديم األسلوب الجديد لخسائر 
اإلنخفاض المتوقعة وتغيرات محددة متعلقة بمتطلبات التصنيف والقياس للموجودات المالية

1 يناير 2018

1 يناير 2016المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 14 الحسابات التنظيمية المؤجلة
1 يناير 2017المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15 إيرادات من عقود مع العمالء

تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 11- المحاسبة عند اإلستحواذ على حصة في عمليات 
1 يناير 2016مشتركة

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38 - توضيح إستخدام 
1 يناير 2016أساليب مقبولة لإلستهالك واالطفاء

1 يناير 2016تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 41- الزراعة: النباتات المثمرة
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 27 البيانات المالية المنفصلة والمتعلقة بطريقة حقوق 

1 يناير 2016الملكية في البيانات المالية المنفصلة
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 لمعالجة العقبات التي تواجه المعدين عند ممارسة حكمهم 

1 يناير 2016في عرض التقارير المالية.
تعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 10 و 12 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 لتوضيح 

1 يناير 2016بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناءات التوحيد لوحدات اإلستثمار.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 10 والمعيار المحاسبي الدولي رقم 28 والتي توضح 
أن اإلعتراف بالربح أو الخسارة الناتجة عن بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو 

1 يناير 2016المشاريع المشتركة يعتمد على ما إذا كانت هذه األصول المباعة أو المساهم بها تمثل أعمال.
تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7 األدوات المالية: االفصاحات المتعلقة باإلنتقال إلى المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9 )أو عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 للمرة األولى(
عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 للمرة األولى  

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 األدوات المالية
عندما يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير 

المالية رقم 9 للمرة األولى  

تتوقع اإلدارة أن هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت سيتم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للفترة التي تبدأ في 1 يناير 2015 أو 
عندما يتم تطبيق هذه المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت واعتمادها، باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، قد ال يـكون له تأثيرًا جوهريًا 

على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق األولي.

تم إصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 في مايو 2014 ويحدد نموذج من خمس خطوات يتم تطبيقه على اإليرادات الناتجة من العقود مع العمالء. 
وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 يتم اإلعتراف باإليرادات بمبلغ يعكس بدل الشراء الذي تتوقع المنشأة أن تحصل عليه مقابل تحويل البضائع أو 

الخدمات إلى العمالء. يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 منهج أكثر تنظيمًا لقياس واإلعتراف باإليرادات. يتم تطبيق معيار اإليرادات الجديد على 
جميع المنشآت وسيحل محل كافة متطلبات اإلعتراف باإليرادات الحالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية. يتطلب التطبيق إما تطبيق كامل أو بأثر 

رجعي معدل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017 مع إمكانية التطبيق المبكر. 

تقوم المجموعة بتقييم تأثير التطبيق المبكر للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15. استنادًا إلى تحليل العالقات التعاقدية مع العمالء، قد يؤدي اعتماد 
المعيار إلى تغيير في توقيت االعتراف باإليرادات.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية  3 

بيان االلتزام  3.1
تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على المعايير الدولية للتقارير المالية. 

أساس التحضير  3.2
تم إعداد البيانات المالية الموحدة بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم االستثمارات العقارية وبعض األدوات المالية. إن السياسات 

المحاسبية الهامة المتبعة مبينة أدناه.

لغرض هذه البيانات المالية الموحدة، فإن الدرهم اإلماراتي )الدرهم( هو العملة السائدة وعملة العرض للمجموعة.

أساس التوحيد  3.3
إن البيانات المالية الموحدة تتضمن البيانات المالية للشركة والمنشآت )بما في ذلك المنشآت المنظمة( الخاضعة لسيطرة الشركة وشركاتها التابعة. 

تتحقق السيطرة عندما يكون لدى الشركة:

السلطة على الجهة المستثمر فيها؛ •
التعرض للعوائد المتغيرة الناتجة من الشراكة مع الجهة المستثمر بها أو الحقوق فيها؛ و  •
القدرة على استخدام سلطتها على الجهة المستثمر بها للتأثير على عوائدها. •

تقوم الشركة بإعادة تقييم فيما إذا كان لديها سيطرة على الجهة المستثمر بها أم ال في حال أشارت الوقائع والظروف إلى وجود تغيرات في واحد أو أكثر 
من عناصر السيطرة الثالث المدرجة أعاله. 

عندما يكون لدى الشركة أقل من غالبية حقوق التصويت في الجهة المستثمر بها، فإنها تمتلك السيطرة على الجهة المستثمر بها عندما تكون حقوق 
التصويت كافية لمنحها القدرة العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للجهة المستثمر بها بشكل منفرد. تأخذ الشركة في االعتبار جميع الوقائع والظروف 

ذات الصلة لتقييم فيما إذا كانت حقوق تصويت الشركة في الجهة المستثمر بها كافية أم ال لمنحها السيطرة، بما في ذلك:  

حجم امتالك الشركة لحقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع أسهم أصحاب األصوات اآلخرين؛ •
حقوق التصويت المحتملة التي تمتلكها الشركة، أو أي من مالكي األصوات اآلخرين أو أطراف أخرى؛  •
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و  •
أية حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة تمتلك، أو ال تمتلك، القدرة الحالية لتوجيه األنشطة ذات الصلة في الوقت الذي يطلب فيه إصدار قرارات،  •

باإلضافة إلى أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

إن توحيد الشركة التابعة يبدأ عندما يكون للشركة السيطرة على الشركة التابعة وينتهي عندما تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة. وعلى 
وجه التحديد، يتم إدراج ايرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة أو المستبعدة خالل السنة في بيان الربح أو الخسارة الموحد والدخل الشامل اآلخر 

منذ التاريخ الذي تحصل فيه الشركة على السيطرة وحتى التاريخ الذي تفقد فيه الشركة السيطرة على الشركة التابعة. 

إن الربح أو الخسارة وكل بند من الدخل الشامل اآلخر تكون عائدًة إلى مالكي الشركة وحقوق الملكية غير المسيطرة. إن مجموع الدخل الشامل للشركات 
التابعة يكون عائدًا إلى مالكي الشركة وإلى حقوق الملكية غير المسيطرة حتى وإن نتج عن ذلك رصيد عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة. 

عندما يكون ذلك ضروريًا، يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لتتوافق مع السياسات المحاسبية للمجموعة.

 يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، حقوق الملكية، االيرادات، المصاريف والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما بين أعضاء المجموعة بالكامل 
عند توحيدها.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3 
أساس التوحيد )يتبع(  3.3

اسم الشركة التابعة
نسبة 

النشاط األساسيمكان التأسيسالملكية
تطوير وبيع وإدارة العقاراتاإلمارات العربية المتحدة100%حدائق الراحة العقارية ذ.م.م.

تطوير وإدارة االستثمارات العقاريةاإلمارات العربية المتحدة100%مركز الجيمي للتسوق ذ.م.م.
تطوير العقاراتاإلمارات العربية المتحدة100%الدار للخدمات العقارية ذ.م.م.

تطوير وبيع وإدارة العقاراتاإلمارات العربية المتحدة100%شركة الراحة للبنية التحتية ذ.م.م.
االستثمار في وإدارة منشآت تقدم الخدمات التربويةاإلمارات العربية المتحدة100%أكاديميات الدار ذ.م.م.

االستثمار في وإدارة منشآت تقدم خدمات إدارة المرافقاإلمارات العربية المتحدة100%الدار إلدارة المرافق ذ.م.م.
امتالك وإدارة وتطوير المبانياإلمارات العربية المتحدة100%شركة الدار لتطوير العقارات التجارية ذ.م.م.

االستثمار في وإدارة منشآت تقدم خدمات الفنادق والضيافةاإلمارات العربية المتحدة100%الدار للفنادق والضيافة ذ.م.م.
إدارة وتشغيل المرافئ والنوادي الرياضية واآلالت البحريةاإلمارات العربية المتحدة100%مراسي الدار ذ.م.م.

تطوير وإدارة واستثمار العقارات واألنشطة المتعلقة بهااإلمارات العربية المتحدة100%مركز التجارة العالمي في أبوظبي ذ.م.م.
تطوير وإدارة واستثمار العقارات واألنشطة المتعلقة بهااإلمارات العربية المتحدة100%شركة جزيرة ناريل للتطوير ذ.م.م.

امتالك وتطوير وإدارة المراسي واألنشطة المرتبطة بهااإلمارات العربية المتحدة100%مرسى ياس ذ.م.م. 
إدارة اليخوت والرياضات البحريةاإلمارات العربية المتحدة100%نادي ياس لليخوت ذ.م.م.

امتالك وتطوير وإدارة الفنادقاإلمارات العربية المتحدة100%فندق ياس ذ.م.م.
امتالك وإدارة مالعب وأندية الغولفاإلمارات العربية المتحدة100%ياس لينكس ذ.م.م.

تقديم خدمات التعليماإلمارات العربية المتحدة100%مدرسة المنى االبتدائية ذ.م.م.
تطوير أبراج البوابةاإلمارات العربية المتحدة100%أبراج البوابة شمس أبوظبي ذ.م.م.

العمل كمضارب وفقًا لهيكل إصدار صكوكاإلمارات العربية المتحدة100%شركة صروح أبوظبي العقارية ذ.م.م. 
شركة قابضة لمنشآت أجنبيةاإلمارات العربية المتحدة100%شركة صروح الدولية المحدودة )1(

تطوير الممتلكات والعقاراتاإلمارات العربية المتحدة100%صروح للتطوير الدولي المحدودة )1(
تطوير الممتلكات والعقاراتاإلمارات العربية المتحدة100%صروح المغرب الدولي المحدودة )1(

تطوير الممتلكات والعقارات اإلمارات العربية المتحدة100%جزيرة اللولو لتطوير المشاريع  ذ.م.م.
تأجير وإدارة العقاراتاإلمارات العربية المتحدة100%تالل ليوا لإلستثمارات العقارية ذ.م.م.

إدارة وتأجير العقارات؛ استثمار المشاريع العقاريةاإلمارات العربية المتحدة91.4%السيح إلدارة العقارات ذ.م.م.
تأجير وإدارة العقارات؛ استثمار المشاريع العقاريةاإلمارات العربية المتحدة91.4%سيح سديرة للعقارات ذ.م.م. 

اإلستثمار في النشاط السياحيمصر80%شركة صروح مصر لإلستثمار والتطوير السياحي ش.م.م. )1(
إدارة وتأجير العقاراتاإلمارات العربية المتحدة 60%خدمة ذ.م.م.

أعمال الهندسة واإلنشاءات العامةاإلمارات العربية المتحدة60%شركة المحور الهندسية للمقاوالت العامة ذ.م.م.

)1( تم إستبعادها خالل السنة )إيضاح 37(
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اندماج األعمال  3.4
تتم محاسبة عمليات شراء شركات تابعة باستخدام طريقة الشراء المحاسبي. يتم قياس تكلفة اندماج األعمال بإجمالي القيم العادلة )كما في تاريخ 
المبادلة( للموجودات المعطاة والمطلوبات المتكبدة أو الملتزم بها وأدوات حقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة على الشركة 

المشتراة، باإلضافة إلى أية تكاليف مباشرة متعلقة باندماج األعمال. إن األصول والمطلوبات وااللتزامات المحتملة المحددة للجهة المشتراة والتي تتوافق مع 
شروط االعتراف المنصوص عليها ضمن المعيار الدولي  للتقارير المالية رقم )3( "اندماج األعمال" يتم االعتراف بها بقيمتها العادلة بتاريخ الشراء باستثناء 

الموجودات غير المتداولة )أو مجموعات االستبعاد( المصنفة كموجودات محتفظ بها للبيع وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم )5( "موجودات غير 
متداولة محتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة" والتي يتم االعتراف بها وقياسها بالقيمة العادلة ناقص تكلفة البيع.

إن الشهرة الناتجة عن الشراء يتم تسجيلها كأصل وقياسها مبدئيًا بالتكلفة والتي تمثل زيادة التكلفة الندماج األعمال عن حصة المجموعة في صافي 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات واإللتزامات المحتملة المحددة المعترف بها. 

 إن حقوق الملكية غير المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها إلى حصة تناسبية من صافي موجودات المنشأة في حالة التصفية 
يمكن قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية للملكية غير المسيطرة من المبالغ المعترف بها لصافي الموجودات المحددة في 

المنشأة المشتراة. 

عندما يتم دمج األعمال على مراحل، يتم إعادة قياس حصة المجموعة في حقوق الملكية المحتفظ بها سابقًا في المنشأة المشتراة بالقيمة العادلة في 
تاريخ التملك )أي تاريخ حصول المجموعة على السيطرة( ويتم االعتراف بما ينتج من ربح أو خسارة، إن وجد، في الربح أو الخسارة. إن المبالغ الناشئة عن 

الملكية في المنشأة المشتراة قبل تاريخ التملك والتي سبق االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في حال كانت 
هذه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تلك الملكية.

إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فترة إعداد التقرير التي حدث فيها االندماج، تسجل المجموعة المبالغ المؤقتة للبنود التي لم تكتمل 
محاسبتها. ويتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس، أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات إضافية، وذلك لتعكس المعلومات الجديدة التي تم 

الحصول عليها حول الوقائع والظروف القائمة بتاريخ التملك، إذا كانت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة    3.5
الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس المجموعة تأثيرًا هامًا عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية والتشغيلية 

في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  

المشروع المشترك هو ترتيب مشترك حيث يكون للجهات التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقًا في صافي موجودات الترتيب المشترك. إن 
السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب التي تظهر فقط عندما تستلزم القرارات حول األنشطة ذات العالقة 

موافقة إجماعية من الجهات التي تتشارك السيطرة.

  إن نتائج وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يتم دمجها في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية 
المحاسبية باستثناء عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع، وفي هذه الحالة، يتم احتسابه وفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 5 الموجودات 

غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات غير المستمرة. وفقًا لطريقة حقوق الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في شركة زميلة أو مشروع مشترك 
مبدئيًا في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقًا لالعتراف بحصة المجموعة في الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو 

المشروع المشترك.

إن الزيادة في خسائر الشركة الزميلة أو المشروع المشترك عن حصة المجموعة في تلك الشركة الزميلة أو المشروع المشترك )التي تتضمن أية حصص 
طويلة األجل، التي وفقًا لطبيعتها، تشكل جزءًا من صافي استثمار المجموعة في شركة زميلة أو مشروع مشترك( يتم االعتراف بها فقط إلى الحد الذي 

يكون فيه على المجموعة التزامات قانونية أو استداللية أو قامت بإجراء دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة بإجراء معامالت مع شركة زميلة أو مشروع مشترك للمجموعة، يتم حذف األرباح والخسائر ضمن حد حصة المجموعة 
في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ذات العالقة.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(   3
استثمار في عمليات مشتركة    3.6

العملية المشتركة هي ترتيب مشترك حيث يكون لألطراف التي تمتلك سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقًا في الموجودات والتزامات في المطلوبات 
فيما يتعلق بالترتيب. السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليها تعاقديًا للسيطرة على الترتيب التي تظهر فقط عندما تستلزم القرارات حول 

أنشطة ذات عالقة موافقة باإلجماع من قبل األطراف التي تتشارك في السيطرة. 

عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة بتنفيذ أنشطتها ضمن عمليات مشتركة، فإن المجموعة باعتبارها مشغل مشترك تقوم باالعتراف فيما يتعلق 
بحصتها في العملية المشتركة:

موجوداتها، بما في ذلك حصتها في أية موجودات محتفظ بها بشكل مشترك؛ •
مطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أية مطلوبات متكبدة بشكل مشترك؛ •
ايراداتها من بيع حصتها في المخرجات الناتجة من العملية المشتركة؛ •
حصتها في االيرادات من بيع المخرجات في العملية المشتركة؛ و •
مصاريفها، بما في ذلك حصتها في أية مصاريف متكبدة بشكل مشترك. •

تقوم المجموعة باحتساب الموجودات، المطلوبات، االيرادات والمصاريف المتعلقة بحصتها في العملية المشتركة وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية 
المطبقة على موجودات ومطلوبات وايرادات ومصاريف محددة.

عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة بالتعامل مع عملية مشتركة تكون فيها منشأة المجموعة مشغل مشترك )مثل بيع أو مساهمة الموجودات(، يتم 
اعتبار المجموعة بأنها تقوم بالمعاملة مع أطراف أخرى إلى العملية المشتركة ويتم االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة من المعامالت في البيانات المالية 

الموحدة للمجموعة فقط ضمن نطاق حصص األطراف األخرى في العملية المشتركة.

عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة بالتعامل مع عملية مشتركة حيث تكون منشأة المجموعة مشغاًل مشتركًا )مثل شراء الموجودات(، فإن المجموعة ال 
تقوم باالعتراف بحصتها من األرباح والخسائر حتى تقوم بإعادة بيع تلك الموجودات إلى طرف ثالث.

االعتراف باإليراد   3.7
يتم االعتراف باإليراد في بيان الدخل الموحد بالقيمة العادلة للبدل المقبوض أو المستحق كما يلي:

بيع العقارات
يتم االعتراف بإيراد بيع العقارات عند الوفاء بكافة الشروط التالية:

قيام المجموعة بتحويل مخاطر ومنافع ملكية العقار الهامة إلى المشتري؛ •
عدم احتفاظ المجموعة بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادًة بالملكية وال بالسيطرة الفّعالة على العقار المباع؛ •
إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة؛ •
من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى المجموعة؛ و •
إمكانية قياس التكاليف التي تكبدت أو التي سيتم تكبدها المتعلقة في المعاملة بصورة موثوقة. •

عقود المقاوالت
عندما يكون من الممكن تقدير نتيجة عقود المقاوالت بشكل موثوق، يتم اإلعتراف باإليرادات والتكاليف باإلستناد إلى درجة إتمام العقد بنهاية فترة التقرير 
والتي يتم قياسها بنسبة تكاليف العقد المتكبدة على العمل المنجز حتى تاريخه إلى مجموع تكاليف العقد المقّدرة، باستثناء عندما ال يكون ذلك واضحًا 

في مرحلة اإلتمام. يتم إدراج التغيرات في أعمال العقد والمطالبات والحوافز إلى الحد الذي تم اإلتفاق عليه مع العميل ويمكن قياسها بشكل موثوق.

إن التغيرات في التقديرات المستخدمة لتحديد مبلغ اإليرادات والمصاريف يتم اإلعتراف بها في ربح أو خسارة الفترة التي حصل خاللها التغير.

عندما ال يكون من الممكن تقدير نتيجة عقود المقاوالت بشكل موثوق يتم اإلعتراف بإيرادات العقود إلى حد التكاليف المتكبدة والتي من المحتمل 
إستردادها. يتم اإلعتراف بتكاليف العقود كمصاريف في الفترة التي تم فيها تكبد تلك المصاريف.

عندما يكون من المحتمل أن يزيد مجموع مصاريف العقد عن مجموع إيرادات العقد، يتم اإلعتراف بالخسائر المتوقعة كمصاريف مباشرة.

تشمل تكاليف العقد جميع التكاليف المباشرة من عمالة ومواد واستهالكات ممتلكات وآالت ومعدات وتكاليف مقاولين الباطن باإلضافة الى نسبة مالئمة 
من مصاريف المقاوالت غير المباشرة والمصاريف العمومية واإلدارية للسنة موزعة على مقاوالت االنشاء قيد التنفيذ خالل السنة.

عندما تزيد تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه زائدًا األرباح المعترف بها ناقصًا الخسائر المعترف بها عن الفواتير المرحلية الصادرة، يتم إظهار الفائض 
كمبالغ مستحقة من العمالء عن أعمال مقاوالت. فيما يتعلق بالمقاوالت حيث تزيد الفواتير المرحلية الصادرة عن تكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه زائدًا 
األرباح المعترف بها ناقصًا الخسائر المعترف بها، يتم إظهار الفائض كمبالغ مستحقة للعمالء عن أعمال مقاوالت. إن المبالغ المستلمة قبل تنفيذ األعمال 

يتم إدراجها في بيان المركز المالي، كالتزام، كدفعات مقدمة مستلمة. إن المبالغ التي تم إصدار فواتير بها لقاء العمل المنجز ولكن لم يقوم العميل 
بدفعها حتى اآلن يتم إدراجها في بيان المركز المالي ضمن ذمم مدينة تجارية وأخرى.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(   3
دخل من االستثمارات العقارية 

دخل التأجير
إن سياسة المجموعة المتعلقة باالعتراف بإيرادات عقود اإليجار التشغيلية مبينة في إيضاح 8/3 أدناه.

رسوم الخدمات والمصاريف القابلة لالسترداد من المستأجرين
إن الدخل الناتج من المصاريف المعاد تحميلها إلى المستأجرين يتم االعتراف به في الفترة التي يمكن فيها استرداد المصاريف حسب االتفاق التعاقدي. يتم 

إدراج رسوم الخدمات وغيرها من المقبوضات باإلجمالي متضمنة تكلفة اإليراد المتعلق بها في اإليرادات حيث تتخذ المجموعة صفة الوكيل الرئيسي في 
هذا الشأن.

دخل من فنادق
 يشتمل الدخل من الفنادق على إيرادات الغرف والطعام والشراب وغيرها من الخدمات المقدمة ذات العالقة، ويتم االعتراف به عند بيع البضائع أو 

تقديم الخدمات.

دخل من مشاريع ترفيهية
 يضم الدخل من المشاريع الترفيهية إيرادات البضائع المباعة والخدمات المقدمة في المراسي وملعب الغولف، ويتم االعتراف به عند بيع البضائع أو 

تقديم الخدمات.

دخل من مدارس
يتم االعتراف برسوم التسجيل كدخل عند استالمها، ويتم االعتراف برسوم التدريس على أساس شهري على مدى فترة التدريس، ويتم إدراج رسوم 

التدريس التي يتم استالمها مقدمًا كدخل مؤجل. 

إيرادات أنصبة األرباح
يتم اإلعتراف بإيرادات أنصبة األرباح عندما ينشأ الحق للمجموعة في إستالم الدفعات.

دخل الفوائد
يستحق دخل الفوائد على أساس الفترة الزمنية بالرجوع إلى أصل الوديعة القائمة وسعر الفائدة الفعلي المتعلق بها. 

التأجير  3.8
يتم تصنيف عقود اإليجار كإيجارات تمويلية عندما تتحول بموجب شروط عقود اإليجار المخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عقود 

اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. 

المجموعة كمؤجر
يتم قيد المبالغ المستحقة على المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بقيمة صافي االستثمار للمجموعة في عقود اإليجارات. يتم توزيع 

إيراد اإليجار التمويلي على الفترات المحاسبية بحيث يعكس معدل عائد دوري ثابت على رصيد صافي استثمار المجموعة القائم خالل فترة اإليجار. 

يتم تحقيق إيراد اإليجار مـن اإليجارات التشغيلية وفقًا لطريقة القسط الثابت بناًء على فترة عقد اإليجار المتعلق بها. يتم إضافة التكاليف األولية المباشرة 
 المتعلقة بالتفاوض وإعداد عقد اإليجار التشغيلي إلى القيمة المدرجة لألصل المؤجر بحيث يتم االعتراف بها وفقًا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس 

فترة التأجير. 

المجموعة  كمستأجر
إن الموجودات المحتفظ بها بموجب عقد إيجار تمويلي يتم تسجيلها مبدئيًا كموجودات للمجموعة بالقيمة العادلة بتاريخ بداية عقد اإليجار أو إذا كانت أقل 

بالقيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار. يتم إدراج قيمة المطلوبات المقابلة للمؤجر في بيان المركز المالي الموحد كالتزامات بموجب عقود إيجار تمويلية. 

يتم توزيع مدفوعات اإليجار ما بين التكاليف المالية وتنزيل للمبالغ المستحقة بموجب عقد اإليجار التمويلي بهدف تحقيق سعر فائدة ثابت على الرصيد 
المتبقي من االلتزام. يتم تحميل التكاليف المالية مباشرًة إلى الربح أو الخسارة إال إذا كانت متعلقة بصورة مباشرة بموجودات مؤهلة وفي هذه الحالة يتم 

رسملتها بموجب السياسة العامة للمجموعة بتكلفة االقتراض )المبينة في اإليضاح 10/3 أدناه(. 

يتم االعتراف بدفعات اإليجارات التشغيلية كمصروف وفقًا لقاعدة القسط الثابت بناًء على فترة التأجير المتعلقة بها، إال عندما يكون هناك أساس منهجي 
أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة بموجب عقود اإليجارات 

التشغيلية كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

في حال تم استالم حوافز اإليجار للدخول في اإليجارات التشغيلية يتم إدراج هذه الحوافز كمطلوبات. يتم االعتراف بإجمالي منافع الحوافز كتخفيض لتكلفة 
التأجير وفقًا لقاعدة القسط الثابت بناًء على فترة التأجير إال عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد 

المنافع االقتصادية من األصل المؤجر.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3 
عمالت أجنبية  3.9

تسجل المعامالت بعمالت غير درهم اإلمارات )العمالت األجنبية( بأسعار الصرف السائدة بتواريخ المعامالت. وفي نهاية كل فترة تقرير يتم إعادة تحويل البنود 
النقدية الناشئة بعمالت أجنبية بأسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ. إن البنود غير النقدية المدرجة بالقيمة العادلة والناشئة بعمالت أجنبية يتم إعادة 

تحويلها باألسعار السائدة بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن البنود غير النقدية المقاسة حسب التكلفة التاريخية بعملة أجنبية ال يتم تحويلها.

تكاليف االقتراض   3.10
إن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرًة إلى شراء أو إنشاء أو إنتاج أصول مؤهلة، وهي األصول التي تتطلب حتمًا فترة جوهرية من الوقت لتكون جاهزة 

لالستعمال المقرر أو بيعها، يتم إضافتها إلى تكاليف هذه األصول إلى أن تصبح هذه األصول جاهزة بصورة جوهرية لالستعمال المقرر أو بيعها.

يتم خصم إيراد االستثمار المتحقق من االستثمار المؤقت لمبلغ االقتراض الخاص إلى حين إنفاقه على األصل المؤهل من تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة.

يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها. 

ممتلكات وآالت ومعدات  3.11
تظهر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. تشمل التكلفة التاريخية على 

المصاريف المنسوبة بشكل مباشر إلى امتالك األصل. 

يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لألصل أو االعتراف بها كأصل منفصل حسبما يكون مالئمًا فقط عندما يكون من المحتمل أن ينتج 
للمجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند المعني ويكون باإلمكان قياس التكلفة بشكل موثوق. يتم إدراج كافة مصاريف اإلصالح والصيانة 

األخرى في الربح أو الخسارة في الفترة التي يتم تكبدها فيها.

يتم احتساب االستهالك لتنزيل تكلفة األصول إلى قيمهم المتبقية وفقًا لقاعدة القسط الثابت وعلى أساس العمر اإلنتاجي للموجودات الموضحة كما يلي:

سنوات
20 - 30 مباني

5 سكن عمال
5 أثاث وتركيبات

3 - 5 معدات مكتبية
3 أجهزة الحاسب اآللي

4 سيارات
3 - 4 تحسينات على العين المؤجرة

ال يتم استهالك األرض المصنفة كتملك حر. 

يتم استهالك الموجودات المحتفظ بها بموجب عقود إيجار تمويلية على فترة أعمارها اإلنتاجية المتوقعة أو مدة العقد ذو العالقة، أيهما أقصر. 

 تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية والقيم المتبقية وطرق االستهالك في نهاية كل سنة، ويتم احتساب أثر أي تغير في القيم المقدرة على 
أساس مستقبلي. 

يتم خفض القيمة المدرجة لألصل مباشرة إلى القيمة الممكن استردادها إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته الممكن استردادها.

إن الربح أو الخسارة الناتجة من استبعاد أو تقاعد أحد الممتلكات واآلالت والمعدات يتم تحديدها كالفرق بين عوائد البيع والقيمة المدرجة لألصل ويتم 
االعتراف بها في األرباح أو الخسائر.

أعمال رأسمالية قيد اإلنجاز  3.12
إن العقارات أو الموجودات قيد اإلنشاء ألغراض اإلنتاج والتوريد واإلدارة أو ألغراض إدارية أو ألغراض لم يتم تحديدها بعد، يتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا أية 

خسائر انخفاض مدرجة. تشتمل التكلفة على جميع التكاليف المباشرة العائدة إلى تصميم وإنشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين ذات العالقة، 
وبالنسبة للموجودات المؤهلة يتم رسملة تكاليف االقتراض وفقًا لسياسة المجموعة المحاسبية. عندما تصبح الموجودات جاهزة لالستخدام المقرر، يتم 

تحويل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز إلى البند المالئم ضمن ممتلكات وآالت ومعدات ويتم استهالكها وفقًا لسياسات المجموعة. 

استثمار عقاري   3.13
يشتمل االستثمار العقاري على عقارات مكتملة وعقارات قيد التطوير. يتم االحتفاظ بالعقارات المكتملة للحصول على إيرادات إيجار و/أو زيادة في قيمتها، 

في حين أن العقارات قيد التطوير هي عقارات يتم بناؤها أو تطويرها الستخدامها في المستقبل كاستثمار عقاري.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3 
يتم قياس االستثمار العقاري مبدئيًا بالتكلفة، باإلضافة إلى تكاليف المعاملة، أما العقارات قيد التطوير فيتم قياسها مبدئيًا بالتكلفة بما في ذلك جميع 

التكاليف المباشرة المتعلقة بتصميم وإنشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين ذات العالقة. وبعد االعتراف األولي يتم قياس االستثمار العقاري بالقيمة 
العادلة.  يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن أرباح أو خسائر الفترة التي تحصل خاللها.

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

أعمال تطوير قيد اإلنجاز  3.14
تتكون أعمال التطوير قيد اإلنجاز من عقارات يتم تطويرها بشكل رئيسي ألجل بيعها ويتم إدراجها بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. 

وتضم التكلفة كافة التكاليف المباشرة المتعلقة بتصميم وبناء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين المباشرة. إن صافي القيمة القابلة للتحقق هي 
سعر البيع المقّدر في سياق العمل الطبيعي ناقصًا تكاليف اإلنجاز المقدرة ومصاريف البيع المتغيرة.

المخزون  3.15
يشتمل المخزون على العقارات المكتملة المحتفظ بها للبيع في سياق العمل االعتيادي وغيرها من المخزون التشغيلي. يتم إدراج المخزون بالتكلفة 

وصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. يتم احتساب التكلفة بطريقة معدل التكلفة المرجح، وتشتمل على تكاليف اإلنشاء/التملك وغيرها من 
التكاليف المتكبدة لجعل المخزون في مكانه وحالته الحالية. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر ناقصًا كافة التكاليف المقدرة للبيع 

والتسويق التي سيتم تكبدها.

أراضي محتفظ بها إلعادة البيع  3.16
يتم إدراج األراضي المحتفظ بها إلعادة بيعها بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. وتضم التكلفة سعر األرض المشتراة وجميع التكاليف 

المباشرة العائدة إلى أعمال البنية التحتية لألرض. تمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع المقدر لألرض بعد إقتطاع كافة المصاريف الضرورية إلتمام البيع.  

موجودات غير ملموسة  3.17
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة المشتراة بشكل منفصل بالتكلفة بعد تنزيل اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ويتم تحميل اإلطفاء 

وفقًا لقاعدة القسط الثابت على أساس األعمار التقديرية. تتم مراجعة األعمار التقديرية بنهاية كل فترة تقرير سنوية ويتم إدراج أية تغيرات في التقديرات 
بأثر مستقبلي. 

برامج الحاسب اآللي
تتم رسملة التراخيص الخاصة ببرامج الحاسب اآللي المقتناة على أساس التكاليف المتكبدة القتناء برامج الحاسب اآللي المحددة ووضعها موضع 

االستخدام. يتم إطفاء هذه التكاليف على مدى أعمارها اإلنتاجية التقديرية بطريقة القسط الثابت والتي تمتد عادًة على فترة ثالث إلى خمس سنوات.

التراخيص 
يتم تسجيل التراخيص المقتناة بالتكلفة التاريخية. لدى التراخيص عمر إنتاجي محدد ويتم إدراجها بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم. يتم احتساب اإلطفاء 

وفقًا لقاعدة القسط الثابت لتنزيل تكلفة التراخيص على أساس العمر اإلنتاجي المقّدر.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة باستثناء الشهرة    3.18
تعمل المجموعة في نهاية فترة كل تقرير على مراجعة القيم المدرجة لموجوداتها الملموسة وغير الملموسة وذلك لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى أن 

هذه الموجودات قد تعرضت إلى خسائر انخفاض القيمة. إذا وجد ما يشير إلى ذلك يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لألصل وذلك لتحديد خسائر انخفاض 
القيمة )إن وجدت(. في حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل محدد، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المنتجة 

للنقد التي يعود إليها األصل نفسه. عندما يكون من الممكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع األصول المشتركة إلى وحدات منتجة للنقد 
فردية، أو يتم توزيعها إلى أصغر مجموعة من الوحدات المنتجة للنقد التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكلفة البيع أو قيمة االستخدام، أيهما أعلى. عند تقييم قيمة االستخدام، يتم خصم التدفقات 
النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل.  

في حال تم تقدير القيمة القابلة لالسترداد ألصل )الوحدة المنتجة للنقد( بما يقل عن القيمة المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل )الوحدة المنتجة 
للنقد( إلى القيمة القابلة لالسترداد. يتم االعتراف بخسائر االنخفاض مباشرًة في الربح أو الخسارة، إال إذا كان األصل مدرج بمبلغ إعادة تقييمه فيتم عندها 

تسجيل خسائر االنخفاض كانخفاض إعادة التقييم.

في حالة استرجاع خسائر انخفاض القيمة تتم زيادة القيمة المدرجة لألصل )الوحدة المنتجة للنقد( إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد، بحيث ال تزيد القيمة 
المدرجة المعدلة عن القيمة المدرجة لألصل )الوحدة المنتجة للنقد( فيما لو لم يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة في السنوات السابقة. يتم تسجيل 
استرجاع خسائر انخفاض القيمة مباشرًة في الربح أو الخسارة إال إذا كان األصل قد تم إدراجه بمبلغ إعادة التقييم وفي هذه الحالة يتم تسجيل استرجاع 

خسائر انخفاض القيمة كزيادة في إعادة التقييم.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3 
المخصصات  3.19

يتم تكوين المخصصات عندما يكون على المجموعة أي التزام قانوني أو متوقع ناشئ عن أحداث سابقة من المحتمل أن تدفقًا للموارد سيكون مطلوبًا 
لتسديد االلتزام ويمكن تقدير تكلفتها بشكل موثوق.

يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية للنفقات المتوقع تسديدها لتسوية االلتزام في نهاية كل فترة تقرير باستخدام معدل يعكس تقييمات السوق 
الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة بااللتزام. 

 عندما يكون من المتوقع استرداد من طرف ثالث بعض أو جميع المنافع االقتصادية الالزمة لتسوية أحد المخصصات، يتم إدراج الذمة المدينة كأصل إذا 
أصبح من المؤكد بالفعل أنه سيتم استالم التعويض وإذا كان من الممكن قياس قيمة الذمة المدينة بشكل موثوق.

عقود مثقلة بااللتزامات
إن االلتزامات الحالية القائمة بوجب عقود مثقلة بااللتزامات يتم إدراجها وقياسها كمخصصات. يعتبر العقد المثقل بااللتزامات موجودًا حيثما وجد لدى 

المجموعة عقد تتخطى فيه التكاليف التي ال يمكن تجنبها للوفاء بااللتزامات التعاقدية المنافع االقتصادية المتوقع تحقيقها بموجب ذلك العقد.

مكافآت الموظفين  3.20
يتم عمل استحقاق لاللتزامات المقّدرة الستحقاقات الموظفين المتعلقة باإلجازات السنوية وتذاكر السفر بناًء على الخدمات المقدمة من قبل الموظفين 

المؤهلين حتى نهاية السنة. 

يتم أيضًا عمل مخصص بكافة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا لقانون العمل في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة عن فترات خدمتهم حتى نهاية السنة. يتم إدراج االستحقاق المتعلق باإلجازة السنوية وتذاكر السفر تحت بند مطلوبات 

متداولة، بينما يتم إدراج المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة تحت بند مطلوبات غير متداولة.

أما بخصوص الموّظفين المواطنين، تقوم الشركة بدفع المساهمات المطلوبة للهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية وفقًا للقانون االتحادي رقم 
)2( لدولة اإلمارات العربية المتحدة الصادر في عام 2000 المتعلق بالمعاشات والتأمينات االجتماعية. يتم تحميل هذه المساهمات في الربح أو الخسارة خالل 

فترة الخدمة للموظفين.

منح حكومية  3.21
ال يتم االعتراف بالمنح الحكومية إال عند وجود تأكيد معقول بأن المجموعة ستلتزم بالشروط المرتبطة بها وبأنه سيتم استالم هذه المنح. 

يتم االعتراف بالمنح الحكومية في األرباح أو الخسائر على نحو منهجي على الفترات التي تقوم المجموعة خاللها باالعتراف بالتكاليف ذات العالقة والتي يقصد بالمنح 
تعويضها كمصاريف. وعلى وجه الخصوص، فإن المنح الحكومية التي يتمثل شرطها األساسي في أن يكون على المجموعة شراء أو إنشاء أو تملك موجودات غير 
نقدية يتم االعتراف بها كمنح حكومية مؤجلة في بيان المركز المالي ويتم تحويلها إلى األرباح أو الخسائر على أساس منهجي ومنطقي على مدى األعمار اإلنتاجية 

للموجودات ذات العالقة.   

إن المنح الحكومية التي تكون مستحقة كتعويض عن مصاريف تم تكبدها أو لغرض توفير دعم مالي فوري للمجموعة بدون وجود تكاليف مستقبلية ذات 
عالقة يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تصبح مستحقة فيها.

يتم التعامل مع منفعة القرض الحكومي الذي يحمل سعر فائدة أقل من سعر السوق كمنحة حكومية، ويتم قياسها بالفرق بين المبلغ المستلم والقيمة 
العادلة للقرض بناًء على أسعار الفائدة السوقية السائدة.

يتم إظهار األراضي الممنوحة من قبل حكومة أبوظبي بالقيمة اإلسمية عندما يكون هناك تأكيد معقول بأنه سيتم استالم األراضي وأن المجموعة ستلتزم 
بالشروط الملحقة بذلك حسبما يكون مالئما.

الموجودات المالية  3.22
تصّنف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: "موجودات مالية متاحة للبيع" و "قروض ومدينين". يعتمد التصنيف على طبيعة والهدف من الموجودات 

المالية ويتم تحديد التصنيف عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية. يشتمل "قروض ومدينين" على النقد واألرصدة البنكية وذمم مدينة تجارية وأخرى 
ومبالغ مستحقة من جهات ذات عالقة وقروض ودفعات مقدمة ألطراف ثالثة.

النقد ومرادفات النقد
يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد في الصندوق واإليداعات المحتفظ بها لدى البنوك )باستثناء اإليداعات المحتفظ بها كرهن( التي تستحق أصاًل في 

فترة ثالثة أشهر أو أقل.

يتم االعتراف أو إلغاء االعتراف باالستثمارات على أساس تاريخ التداول حيث أن شراء أو بيع االستثمارات خاضع لبنود العقد التي تتطلب تسليم االستثمارات 
ضمن اإلطار الزمني المقرر من قبل السوق المعني، وتقاس مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة المتعلقة المباشرة.
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3 
موجودات مالية متاحة للبيع

يتم قياس االستثمارات المالية المتاحة للبيع بتاريخ التقارير الالحقة بالقيمة العادلة إال في حال عدم القدرة على احتساب القيمة العادلة بشكل موثوق. يتم 
إدراج األرباح والخسائر الناتجة من التغيرات في القيمة العادلة كدخل شامل آخر وتتراكم في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات في حقوق الملكية، 

باستثناء خسائر االنخفاض، والفائدة المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية على الموجودات النقدية، والتي يتم 
إدراجها في األرباح أو الخسائر. 

حيثما يتم استبعاد االستثمار المتاحة للبيع أو يتقرر تخفيض قيمتها، وفي ذلك الوقت يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في 
احتياطي إعادة تقييم االستثمارات إلى األرباح أو الخسائر. 

تسجل أنصبة األرباح ألدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع في األرباح والخسائر عندما ينشأ حق المجموعة باستالم أنصبة األرباح.

قروض ومدينون
القروض والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة وال يتم تداولها في سوق نشطة أو محددة. يتم قياس القروض والمدينين 

بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم االعتراف بدخل الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي باستثناء األرصدة المدينة قصيرة األجل حيث 
يكون االعتراف بالفائدة غير مادي.

تخفيض قيمة الموجودات المالية
في نهاية كل فترة تقرير، يتم مراجعة الموجودات المالية لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاض في قيمتها. تعتبر الموجودات المالية منخفضة عندما 

يتوفر دليل موضوعي، يستند على حدث في الماضي، بأن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالستثمار قد تأثرت.

بالنسبة لألسهم غير المدرجة والمصنفة كمتاحة للبيع بالتكلفة، فإن الدليل الموضوعي النخفاض القيمة يمكن أن يشتمل على ما يلي:

صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل؛ أو •
تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية؛ أو •
من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية.  •

أما بالنسبة لفئات معينة من الموجودات المالية مثل الذمم المدينة التجارية والموجودات المقيمة فرديًا على أنها غير منخفضة القيمة، فيتم تقييمها 
النخفاض القيمة على أساس جماعي. إن الدليل الموضوعي لالنخفاض بقيمة محفظة الذمم المدينة قد يشمل الخبرة السابقة للمجموعة فيما يخص 

تحصيل الدفعات، والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة والتي تتعدى معدل فترة االستدانة، كما قد يشمل التغيرات الملحوظة في األوضاع 
االقتصادية الوطنية أو المحلية المترابطة مع تعثر الذمم المدينة.

أما بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة، فإن مبلغ انخفاض القيمة هو الفرق بين قيمة األصل المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
المستقبلية المقّدرة والمخصومة بموجب سعر الفائدة الفعلي األساسي لألصل المالي.

يتم تخفيض القيمة المدرجة لألصل المالي بمبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة مباشرًة، وذلك لكافة األصول المالية باستثناء الذمم المدينة التجارية، حيث يتم 
تخفيض القيمة المدرجة من خالل استعمال حساب مخصص عندما تعتبر إحدى الذمم المدينة التجارية غير قابلة للتحصيل يتم عندها إعدام مبلغ الذمة 
في حساب المخصص. إن التحصيالت الالحقة للمبالغ المحذوفة مسبقًا يتم إضافتها مقابل حساب المخصص. يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة المدرجة 

لحساب المخصصات في األرباح أو الخسائر. 

باستثناء أدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، في حال تدنى مبلغ خسارة االنخفاض بالقيمة في فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط التدني بشكل موضوعي 
بحدث تم بعد االعتراف باالنخفاض بالقيمة، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها سابقًا من خالل األرباح أو الخسائر على أال تتجاوز القيمة المدرجة 

لالستثمار بتاريخ عكس االنخفاض بالقيمة المبلغ الذي كانت ستؤول إليه التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم االعتراف باالنخفاض بالقيمة.

فيما يتعلق بأدوات حقوق الملكية المتاحة للبيع، ال يتم عكس خسائر االنخفاض بالقيمة المعترف بها سابقًا في األرباح أو الخسائر. إن أي زيادة في القيمة 
العادلة تأتي بعد خسارة انخفاض يتم االعتراف بها مباشرًة في الدخل الشامل اآلخر.

إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأصل مالي فقط عند انتهاء الحقوق التعاقدية المتعلقة باستالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما تحول المجموعة 

األصل المالي، وبشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى منشأة أخرى. أما في حالة عدم قيام المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ بشكل جوهري 
بمخاطر ومنافع الملكية واستمرارها بالسيطرة على األصل المحول، فإن المجموعة تقوم باالعتراف بحصتها المستبقاة في األصل المحول والمطلوبات 

المتعلقة به التي قد يجب على المجموعة دفعها. أما في حالة احتفاظ المجموعة بشكل جوهري بكافة مخاطر ومنافع الملكية لألصل المالي المحول، فإن 
المجموعة تستمر باالعتراف باألصل المالي.

المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة  3.23
التصنيف كدين أو حقوق ملكية

يتم تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية كمطلوبات مالية أو حقوق ملكية بما يتماشى مع جوهر الترتيب التعاقدي.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3  
المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية الصادرة عن المجموعة )يتبع(  3.23 

 أدوات حقوق الملكية
إن أداة حقوق الملكية هي أي عقد يبرهن على حصة متبقية في موجودات منشأة بعد طرح كافة مطلوباتها. يتم تسجيل أدوات الملكية الصادرة من قبل 

المجموعة بالمبالغ المستلمة بعد تنزيل مصاريف اإلصدار المباشرة.

 مطلوبات مالية أخرى
يتم قياس المطلوبات المالية األخرى بما فيها القروض، مبدئيًا بالقيمة العادلة، بعد خصم تكاليف المعاملة.

يتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ويتم االعتراف بمصاريف الفوائد على أساس العائد الفعلي، 
باستثناء الذمم الدائنة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفائدة غير مادي.

إن طريقة الفائدة الفعلية هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على مدى الفترة المعنية. إن معدل الفائدة الفعلي 
هو المعدل الذي يخصم فعليًا الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة في إطار العمر الزمني المتوقع لاللتزام المالي أو فترة أقصر، إذا كان ذلك مناسبًا.

إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عندما وفقط عندما يتم استيفاء االلتزام التعاقدي للمجموعة أو إلغائه أو انتهاء مدته.

أدوات مالية مشتقة  3.24
تقوم المجموعة بالدخول في أدوات مالية مشتقة بما فيها عقود مقايضة سعر الفائدة وذلك إلدارة تعرضها لمخاطر سعر الفائدة. 

يتم قياس األدوات المالية المشتقة مبدئيًا بالقيمة العادلة وذلك بتاريخ الدخول في عقد األداة المشتقة، ويتم إعادة قياسها الحقًا بالقيمة العادلة في نهاية 
كل فترة تقرير. يتم إدراج جميع المشتقات بالقيمة العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة، وكمطلوبات عندما تكون القيم العادلة سالبة. 

يتم تصنيف المشتقات كموجودات غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت المدة المتبقية الستحقاق األداة المشتقة أكثر من 12 شهرًا وكان من غير 
المتوقع تحقيقها أو تسديدها خالل 12 شهرًا. يتم إدراج المشتقات األخرى كموجودات متداولة أو مطلوبات متداولة. 

تقدر القيم العادلة للمشتقات بواسطة مقيمين مستقلين بالرجوع إلى أسعار سوقية مدرجة، ونماذج تدفقات نقدية مخصومة، ونماذج تسعير معترف بها 
حسبما يكون مالئمًا. 

يتم االعتراف بالتغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط في األرباح أو الخسائر عند حدوثها. يتم تصنيف األدوات 
المالية المشتقة غير المؤهلة لمحاسبة التحوط كمشتقات محتفظ بها للتداول.

لغرض محاسبة التحوط، تقوم المجموعة بتصنيف مشتقات معينة إلى فئتي تحوط: )أ( تحوط القيمة العادلة والذي يتحوط التعرض للتغيرات في القيمة 
العادلة ألصل أو التزام مدرج؛ و )ب( تحوط التدفقات النقدية ليتحوط التعرض لتقلب التدفقات النقدية المتعلقة إما بخطر معين مرتبط بأصل أو التزام مدرج 

أو بعملية متوقع حدوثها بشكل كبير سوف تؤثر على صافي الدخل المستقبلي المدرج.

محاسبة التحوط
من أجل التأهل لمحاسبة التحوط، يجب أن يكون من المتوقع أن التحوط فعال للغاية، أي أن التغيرات في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية ألداة التحوط يجب 

أن توازن بشكل فعال التغيرات المقابلة في البند المتحوط له وأن يكون من الممكن قياس الفعالية بشكل موثوق. عند بدء عالقة التحوط، تقوم المنشأة 
بتوثيق أهداف إدارة المخاطر واستراتيجيتها للقيام بمعامالت تحوط متنوعة بما في ذلك تحديد أداة التحوط، والبند المتحوط له ذو العالقة، وطبيعة المخاطرة 

المتحوط لها، وكيفية قيام المجموعة بتقييم فعالية عالقة التحوط. والحقًا، يجب تقييم التحوط وتحديد ما إذا كان يشكل تحوط فعال على نحو مستمر.

يعرض اإليضاح 5/33 )ب( تفاصيل القيم العادلة لألدوات المشتقة المستعملة ألغراض التحوط. تم ذكر تفاصيل التحركات في احتياطي التحوط في بيان 
التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

تحوطات القيمة العادلة
إن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كأدوات تحوط للقيمة العادلة يتم قيدها مباشرًة في األرباح أو الخسائر باإلضافة ألي تغيرات في 

القيمة العادلة للبند المتحوط له والتي تخص المخاطر المتحوط لها.

يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط، أو انتهاء مدة أداة التحوط أو بيعها، إلغاؤها أو تنفيذها أو أنها لم تعد مستوفية لمتطلبات 
محاسبة التحوط. يتم إطفاء التعديل على القيمة المدرجة للبند المتحوط له الناتج من الخطر المتحوط له في حساب األرباح أو الخسائر ابتداًء من ذلك التاريخ.

التحوط للتدفقات النقدية
إن الجزء الفّعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوط للتدفقات النقدية يتم إدراجه في الدخل الشامل اآلخر. إن الربح أو 

الخسارة المتعلق بالجزء غير الفّعال يتم االعتراف به مباشرًة في األرباح أو الخسائر.

إن المبالغ التي سبق إدراجها في الدخل الشامل اآلخر وتراكمت في احتياطي التحوط في حقوق الملكية يتم إعادة تحويلها إلى األرباح أو الخسائر في 
الفترات التي يتم فيها االعتراف بالبند المتحوط له في األرباح أو الخسائر. إال أنه حين ينتج عن المعاملة المتوقعة المتحوط لها اعتراف بأصل غير مالي أو 
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ملخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع(  3 
إلتزام غير مالي، يتم تحويل األرباح والخسائر التي تراكمت سابقًا في حقوق الملكية وإدراجها في القياس األّولي لتكلفة األصل أو اإللتزام. يتوقف استخدام 

محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط من قبل المجموعة، عند انتهاء مدة أداة التحوط أو بيعها، إلغاؤها أو تنفيذها أو أنها لم تعد مستوفية 
لمتطلبات محاسبة التحوط. إن أي ربح أو خسارة متراكمة ضمن حقوق الملكية في ذلك الوقت تبقى ضمن حقوق الملكية ويتم االعتراف بها حينما يتم 
االعتراف بالمعاملة المتوقعة في األرباح أو الخسائر. وعندما ال يعود من المتوقع حدوث المعاملة المتوقعة المتحوط لها فإن الربح أو الخسارة المتراكمة 

والتي قد تم تأجيلها ضمن حقوق الملكية يتم االعتراف بها مباشرة في األرباح أو الخسائر.

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد    4
خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في إيضاح 3، قامت اإلدارة باتخاذ أحكام، وتقديرات، وافتراضات معينة ليست جلية الوضوح من مصادر 

أخرى. تعتمد التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تعتبر ذات عالقة. ومن الممكن أن تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

يتم مراجعة هذه التقديرات واالفتراضات على نحٍو مستمر. يتم إدراج مراجعة التقديرات المحاسبية في فترة المراجعة التي تمت فيها مراجعة التقدير في حال كان 
تأثير المراجعة يقتصر على تلك الفترة وحسب، أو في فترة المراجعة والفترات المستقبلية في حال كان تأثير المراجعة يشمل الفترة الحالية والفترات المستقبلية.

األحكام الحساسة في تطبيق السياسات المحاسبية   4.1
إن األحكام والتقديرات الحساسة التي تتخذها اإلدارة، والتي تمثل مخاطرة حساسة يمكن أن يؤدي إلى حدوث تعديل جوهري للقيم المدرجة لألصول 

والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة هي:

تصنيف اإليجارات
دخلت المجموعة كمؤجر في ترتيبات إيجار طويل األجل لقطع أراضي مع منشآت من خارج دول مجلس التعاون الخليجي حيث أن فترة اإليجار صالحة لمدة 99 

سنة تجدد بناًء على خيار المستأجر لمدة غير محددة.

قامت إدارة المجموعة خالل عملية تحديد ما إذا كانت هذه الترتيبات تمثل عقود إيجار تشغيلية أو عقود إيجار تمويلي باتخاذ عدة أحكام. عند اتخاذ أحكامها، 
أخذت إدارة المجموعة بعين االعتبار شروط عقود اإليجار ومتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 عقود اإليجار بما في ذلك أساس االستنتاجات حول 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 17 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية واإلرشادات المتعلقة به كي تحدد ما إذا كانت المخاطر والمنافع الهامة 
المرتبطة باألرض بحسب شروط عقد اإليجار قد تحولت إلى المستأجرين بالرغم من عدم تحويل سند الملكية. قامت المجموعة بتقييم تحويل المخاطر 

والمنافع قبل وبعد الدخول في ترتيبات اإليجار، كما أنها حصلت على رأي قانوني من مستشارين قانونيين مستقلين. حددت اإلدارة أنه وبموجب ترتيبات 
اإليجار المذكورة أعاله، حولت المجموعة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية إلى المستأجرين مع قدرة المستأجرين عمليًا على 

ممارسة كافة الحقوق على قطع األراضي بشكل أحادي الجانب. وبالتالي فإن اإلدارة مقتنعة بأن هذه الترتيبات تمثل عقود إيجار تمويلي.

تصنيف الممتلكات
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هناك حاجة لمثل تلك األحكام للتمكن من تحديد ما إذا كان عقار ما مؤهل للتصنيف 

كاستثمار عقاري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. وضعت المجموعة معايير معينة حتى تستطيع الحكم بصورة منتظمة وفقا 
لتعريف االستثمارات العقارية، الممتلكات واآلالت والمعدات والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعها. عند اتخاذ أحكامها، لجأت اإلدارة إلى الشروط المفصلة 

والتوجيهات المتعلقة بتصنيف الممتلكات على النحو المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقم 2، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 16، والمعيار المحاسبي 
الدولي رقم 40، وبصفة خاصة، استخدام الممتلكات على النحو الذي تحدده اإلدارة.

المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد  4.2
إن االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقدير غير المؤكد في نهاية فترة التقرير والتي تحمل مخاطر مهمة قد تتسبب 

في تعديالت جوهرية على قيم الموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة، يتم مناقشتها أدناه:

تقدير مجموع تكاليف عقود المقاوالت 
كما هو مبين في إيضاح 3، عندما يكون من الممكن تقدير نتيجة عقود المقاوالت بشكل موثوق، يتم االعتراف باإليرادات والتكاليف باالستناد إلى درجة 

إتمام العقد في نهاية فترة التقرير. وللحكم فيما إذا كان من الممكن تقدير نتيجة عقد المقاوالت بشكل موثوق، اعتمدت اإلدارة البنود التفصيلية لتحقيق 
اإليراد كما جاءت في المعيار المحاسبي الدولي رقم 11 عقود المقاوالت. ولغرض تقدير نسبة إنجاز عقد، اعتمدت اإلدارة على اإليرادات والتكاليف المقّدرة 
المتعلقة بكل عقود المقاوالت. عندما تشير التقديرات بأن مجموع تكاليف العقد سوف تتجاوز مجموع إيرادات العقد، يتم االعتراف بالخسائر المتوقعة 

كمصروف في الحال. اعتبرت اإلدارة بأن التكاليف التي يتم تكبدها استنادًا إلى التحليل والتوقعات بأعمال البناء سيتم تنفيذها. 

القيمة العادلة الستثمارات عقارية واستثمارات عقارية قيد التطوير 
يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية من قبل خبراء تقييم عقارات مستقلين باستخدام أساليب تقييم معترف بها. تشمل هذه األساليب طريقة 

القيمة المتبقية وطريقة رسملة الدخل.

يتطلب استخدام طريقة القيمة المتبقية تقديرات مثل التدفقات النقدية المستقبلية من الموجودات )يشتمل على أسعار البيع واإليجار وتدفقات واإليرادات 
المستقبلية، وتكاليف اإلنشاء وما يرتبط بها من أتعاب مهنية، وتكلفة تمويل، الخ(، ومتطلبات معدل العائد الداخلي والمخاطر للمطَور وربحيته المطلوبة. 
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

أحكام محاسبية حساسة ومصادر رئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4 
المصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد )يتبع(  4.2 

وتستند هذه التقديرات على ظروف السوق المحلية القائمة في نهاية فترة التقرير.
بناًء على طريقة رسملة الدخل، يتم رسملة الدخل المتوقع تحصيله بموجب عقود اإليجار القائمة وتدفقات اإليجار المستقبلية المتوقعة باستعمال معدالت 

أسعار مناسبة لعكس ظروف سوق االستثمار كما في تواريخ التقييم.

تستند هذه التقديرات على بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل جوهري.
إن التذبذب المستمر في النظام المالي العالمي وقطاع العقارات قد أدى إلى انخفاض كبير في حجم التعامالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وبناًء على 

ذلك، وفي سبيل تحديد تقديرات القيم السوقية كما في 31 ديسمبر 2014، لجأ المقيمون إلى معلوماتهم السوقية وتقديرهم المهني، ولم يقتصر 
اعتمادهم في التقدير فقط على مقارنات المعامالت التاريخية. في هذه الظروف، هنالك درجة أكبر من عدم التأكد عن تلك التي تتميز بها األسواق األكثر 

نشاطًا لتقدير القيم السوقية لالستثمارات العقارية. 

إن االفتراضات الرئيسية المستخدمة هي كما يلي:
%النطاق

11 - 15معدل العائد الداخلي المطلوب
8 - 11عوائد اإليجار

تقدير صافي القيمة القابلة للتحقيق للمخزون وأعمال التطوير قيد اإلنجاز 
تظهر العقارات المحتفظ بها إلعادة بيعها والعقارات المصنفة تحت أعمال تطوير قيد اإلنجاز بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ويتم تقييم 

صافي القيمة القابلة للتحقق بالرجوع إلى أسعار المبيعات، وتكاليف اإلكمال، والسلف المستلمة وحالة السوق في نهاية فترة التقرير. بالنسبة لبعض العقارات، 
يتم تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق من قبل المجموعة بعد الحصول على عروض خارجية مناسبة وفي ضوء معامالت السوق الحديثة، إن وجدت. 

انخفاض قيمة ممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز 
يتم تقييم العقارات المصنفة كممتلكات وآالت ومعدات وأعمال رأسمالية قيد اإلنجاز لالنخفاض في القيمة باالستناد إلى تقييم التدفقات النقدية للوحدات 
الفردية المنتجة للنقد عندما يوجد ما يدل على تكبد هذه الموجودات لخسائر انخفاض. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع إلى أوضاع السوق الحديثة، 

واألسعار السائدة بنهاية فترة التقرير، واالتفاقيات التعاقدية وتقديرات األعمار اإلنتاجية للموجودات، ويتم خصمها باللجوء إلى مجموعة من أسعار الخصم التي 
تعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر الخاصة باألصل. يتم مقارنة صافي القيم الحالية بالمبالغ المدرجة لتقييم أي انخفاض محتمل.

األعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة
تراجع اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات، والموجودات غير الملموسة في نهاية كل فترة تقرير سنوية على النحو 

المبين في المعيار المحاسبي الدولي رقم 16، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38. وقد قررت اإلدارة بأن توقعات السنة الحالية ال تختلف عن التقديرات 
السابقة باالستناد إلى مراجعتها. 

تقييم استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المدرجة 
يرتكز تقييم استثمارات حقوق الملكية المتاحة للبيع غير المدرجة عادًة على معامالت السوق الحديثة بناًء على أسس تجارية بحتة، أو القيمة العادلة ألداة 

أخرى لكنها مطابقة لها بالجوهر، التدفقات النقدية المتوقعة والمخصومة بأسعار حالية ألدوات شبيهة، أو غيرها من نماذج التقييم. 

نخفاض استثمارات في/ مستحقات من مشاريع مشتركة وشركات زميلة 
تراجع اإلدارة استثماراتها في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة على نحٍو منتظم لتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى انخفاض في قيمتها. إن تحديد ما 

إذا كانت االستثمارات في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم بتقييم ربحية المنشأة 
المستثمر فيها، وسيولتها، وعجزها المالي، وقدرتها على توليد تدفقات نقدية تشغيلية من تاريخ االستمالك وحتى المستقبل المنظور. يتم االعتراف 
بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد المقدرة والقيمة المدرجة لالستثمار و/ أو المبلغ المستحق كمصروف في األرباح أو الخسائر. إن اإلدارة مقتنعة بعدم 

وجود ضرورة لعمل مخصص انخفاض إضافي الستثماراتها والشركات الزميلة )إيضاح 8( والذمم المدينة من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة )إيضاح 
5/10( بما يزيد عن المبلغ المخصص بالفعل لالستثمار في المشاريع المشتركة والشركات الزميلة.. 

انخفاض في ذمم مدينة تجارية وأخرى
يتم عمل تقدير للمبلغ القابل للتحصيل من الذمم المدينة التجارية واألخرى عندما ال يكون من المحتمل تحصيل المبلغ كاماًل. إن تحديد ما إذا كانت الذمم 

المدينة قد تعرضت النخفاض في قيمتها يستلزم من اإلدارة أن تقوم بتقييم وضع االئتمان والسيولة للعمالء والجهات ذات العالقة ومعدالت االسترداد 
التاريخية الخاصة بهم، بما في ذلك مناقشة مع الدائرة القانونية ومراجعة البيئة االقتصادية الحالية. إن اإلدارة مقتنعة بعدم وجود ضرورة لعمل مخصص 

انخفاض إضافي للذمم المدينة التجارية واألخرى الخاصة بها بما يزيد على المبلغ المخصص أصاًل )إيضاح 1/10(..

أدوات مالية مشتقة 
إن القيم العادلة لألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة يتم الحصول عليها بشكل عام بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة، ونماذج التدفقات 

النقدية المخصومة، ونماذج التسعير المعترف بها، حسبما يكون مالئمًا.
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ممتلكات وآالت ومعدات    5

 أراضي
ومباني

ألف درهم

سكن
عمال

ألف درهم

 أثاث
وتركيبات
ألف درهم

 معدات
مكتبية

ألف درهم

أجهزة
الحاسب 

اآللي
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

 تحسينات
على العين

المؤجرة 
ألف درهم

أعمال
 رأسمالية 

قيد اإلنجاز
ألف درهم

المجمـوع
ألف درهم

التكلفـة 
474.4808.323.588 11.656  4.586  70.468  47.037  405.755  1.502.474  5.807.132 1 يناير 2013

12.23337.427-1.4372.2309.4516.3143.4412.321إضافات 
156.2521.1356.9842701.9491.586319.021-150.845مستحوذة من خالل إندماج األعمال

)34.081(--)1.781(--)32.300(--استبعادات
15.959.4141.504.704539.15854.48680.8935.39613.605488.2998.645.955 يناير 2014

3.1093.51920.0038.0098.413370406.65850.121إضافات 
 تحويل من إستثمارات 

93.556-------93.556عقارية )إيضاح 7(
)129.412()467.280(-----424.299)86.431(تحويالت، صافي

)912(-----)912(--استبعادات
315.969.6481.932.522558.24962.49589.3065.76613.64527.6778.659.308 ديسمبر 2014

استهالك متراكم وانخفاض قيمة
467.2804.691.356 10.467  3.199  62.380  31.633  285.432  1.369.549 12.461.416 يناير 2013

313.669-164.16970.45163.9228.5315.2871.095214محمل خالل السنة
180.592-116.8608805.110270733-56.739مستحوذة من خالل إندماج األعمال

235.175-------235.175انخفاض القيمة 
)31.646(--)1.638(--)30.008(--استبعادات
12.917.4991.440.000436.20641.04472.7772.92611.414467.2805.389.146 يناير 2014

234.310-130.44727.12060.3148.7196.661812237محمل خالل السنة
 )عكس إنخفاض القيمة(/ 

)150.323(----278--)150.601(انخفاض القيمة 
)12.931()467.280(-----30.050424.299تحويالت، صافي

)760(-----)760(--استبعادات
5.459.442-312.927.3951.891.419495.76050.04179.4383.73811.651 ديسمبر 2014

القيمة المدرجة
313.042.25341.10362.48912.4549.8682.0281.99427.6773.199.866 ديسمبر 2014

313.041.91564.704102.95213.4428.1162.4702.19121.0193.256.809 ديسمبر 2013 

إن جميع ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

شركة الدار التقرير السنوي لسنة 2014  39

ALD1_0007_Accounts_ Arabic V5_150302.indd   39 3/14/2015   4:25:30 PM



إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ممتلكات وآالت ومعدات )يتبع(  5
تم توزيع أعباء االستهالك للسنة كما يلي:

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

9.1066.222تكاليف مبيعات
225.204307.447مصاريف عمومية وإدارية

234.310313.669

قامت المجموعة خالل السنة بمراجعة القيمة القابلة لإلسترداد للممتلكات واآلالت والمعدات. أدت عملية المراجعة إلى عكس انخفاض القيمة بمبلغ 150 مليون 
درهم )2013: خسائر انخفاض القيمة بلغت 235 مليون درهم( )إيضاح 25( والتي تم إدراجها في بيان الدخل الموحد. تم تحديد القيمة القابلة لإلسترداد 

للموجودات المعنية بناًء على قيمة االستخدام بالرجوع إلى طريقة التدفق النقدي المخصوم باستخدام عائد يتراوح من 8% إلى 8.5% ومعدالت خصم تتراوح 
من 11% إلى 11.5% )2013: 8.25% إلى 8.75% و %11(.

موجودات غير ملموسة  6

تراخيص
ألف درهم

 برامج
الحاسب اآللي

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
التكلفـة 

11.43064.57566.005 يناير 2013
1.0621.062-إضافات 

975975-مستحوذة من خالل إندماج األعمال
11.43066.61268.042 يناير 2014

5.9145.914-إضافات 
)1.430(-)1.430(شطب

72.52672.526-31 ديسمبر 2014 
اإلطفاء المتراكم

11262.97662.988 يناير 2013
1.7411.741-محمل خالل السنة

600600-مستحوذة من خالل إندماج األعمال
11265.31765.329 يناير 2014

2.4662.466-محمل خالل السنة
)12(-)12(شطب

67.78367.783-31 ديسمبر 2014
4.7434.743-القيمة المدرجة 31 ديسمبر 2014

311.4181.2952.713 ديسمبر 2013 
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استثمارات عقارية  7
تشتمل االستثمارات العقارية على عقارات مكتملة )مباٍن ومراكز للبيع بالتجزئة ومركز تسوق( وعقارات قيد التطوير، بما في ذلك أرض قيد التطوير، بالقيمة 

العادلة. كانت الحركة خالل السنة كما يلي:

20142013

عقارات مكتملة
ألف درهم

عقارات قيد
التطوير 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
عقارات مكتملة

ألف درهم

عقارات قيد
التطوير 

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
7.191.2164.834.76512.025.9813.403.9592.674.1546.078.113الرصيد في بداية السنة 

4.975948.578953.55312.8461.186.8561.199.702تكاليف تطوير متكبدة خالل السنة
3.560.6901.012.5844.573.274---مستحوذ من خالل إندماج األعمال )إيضاح 35(

164.925164.925-118.368118.368-تكاليف تمويل مرسملة )إيضاح 27(
)340.544()176.571()163.973(474.157-474.157زيادة/ )نقص( في القيمة العادلة، صافي
 أرباح غير محققة ناتجة عن معامالت مع 

---(34.032)-(34.032)شركة تابعة
---(53.814)-(53.814)إستبعادات

-)33.770(33.770-(4.552.305)4.552.305تحويل عند االكتمال
تحويالت من/)إلى(:

---(93.556)-(93.556)ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(
844.712192.7656.587199.352-844.712أعمال تطوير قيد اإلنجاز )إيضاح 11(

151.159-165.837151.159-165.837المخزون
13.051.8001.349.40614.401.2067.191.2164.834.76512.025.981الرصيد في نهاية السنة

تم احتساب القيمة العادلة للمبنى من قبل اإلدارة بالرجوع إلى توقعات التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بناًء على عقود اإليجار الحالية واستخدام 
سعر خصم بقيمة 10% سنويًا.

يتم تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية المتبقية بما في ذلك عقارات قيد التطوير بناًء على التقييم الذي قام به مقّيمون مستقلون ليس لهم صلة 
بالمجموعة. إن المقيمين هم أعضاء في عدة جمعيات مهنية لخبراء التقييم ولديهم مؤهالت مالئمة وخبرات حديثة في تقييم العقارات في مواقع مماثلة. 

تم تحديد التقييم بشكل رئيسي باستخدام طريقة رسملة الدخل. إن التاريخ الفعلي للتقييم هو 31 أكتوبر 2014، باستثناء عقارين اثنين الذين تم 
تقييمهما كما في 30 سبتمبر 2014؛ وتعتقد اإلدارة بأنه ال يوجد تغيير هام في القيم العادلة لإلستثمارات العقارية كما في 31 ديسمبر 2014. يرجى الرجوع إلى 

اإليضاح 4 لالطالع على االفتراضات الرئيسية المستخدمة.

إن جميع االستثمارات العقارية موجودة في اإلمارات العربية المتحدة.

قامت الشركة بإجراء تحليل الحساسية على أبرز 6 موجودات في محفظة االستثمارات العقارية لديها بإجمالي قيمة 9.22 مليار درهم. إن أساليب التقييم 
المستخدمة لهذه الموجودات هي طريقة رسملة الدخل. يتم إجراء تحليل الحساسية على معدالت الرسملة وقيم اإليجار.

الحساسية للتغيرات الهامة في المدخالت غير القابلة للمالحظة:
قد ينتج عن النقص في معدل الرسملة/ الخصم بنسبة 10% زيادة بمبلغ 1.007 مليون درهم أو بنسبة 10.9% في التقييم، بينما قد ينتج عن الزيادة في  •

معدل الرسملة/ الخصم بنسبة 10% نقص بمبلغ 824 مليون درهم أو بنسبة 8.9% في التقييم.
قد ينتج عن الزيادة في معدالت اإليجار بنسبة 10% زيادة بمبلغ 682 مليون درهم وبنسبة 7.4% في التقييم، بينما قد ينتج عن النقص في معدالت اإليجار  •

بنسبة 10% نقص بمبلغ 682 مليون درهم أو بنسبة 7.4% في التقييم.

يوجد عالقات متداخلة بين المدخالت غير القابلة للمالحظة التي يتم تحديدها عمومًا وفقًا لظروف السوق. قد يتأثر التقييم بالعالقات المتداخلة بين إثنين 
من المدخالت اللذين ال يمكن مالحظتهما والمشار إليهما؛ على سبيل المثال، قد يتم تسوية الزيادة في اإليجار بالزيادة في معدل الرسملة، وبالتالي لن 

ينتج عن ذلك تأثير على صافي التقييم. وبالمثل، قد ينتج عن الزيادة في اإليجار بالتزامن مع النقص في معدل الرسملة زيادة في القيمة.

تم تصنيف كٍل من اإلستثمارات العقارية واإلستثمارات قيد التطوير ضمن المستوى 3 في الترتيب الهرمي للقيمة العادلة.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة  8
إن أحدث المعلومات المالية المتوفرة عن الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة للمجموعة ملخصة كما يلي:

المستثمر فيها
نسبة

الملكية 
 نسبة

التصويت
 مكان

 التأسيس

 الحصة
في صافي

الموجودات 
 كما في 

1 يناير 2014
ألف درهم

اإلضافات
ألف درهم

 الحصة في
(ربح/(خسارة

السنة
الحالية 

ألف درهم

 الحصة في
 احتياطي

التحوط
ألف درهم

 أنصبة أرباح
مقبوضة

ألف درهم

 محمل على
 الحساب

 الجاري
 للشركات

الزميلة/
 المشاريع

المشتركة
ألف درهم

 عكس
 إنخفاض
 القيمة/

 (إنخفاض
 (القيمة

ألف درهم
استبعادات

ألف درهم

حصة
المجموعة 
من صافي 

الموجودات 
 بتاريخ 31 

ديسمبر 2014
ألف درهم

شركات زميلة
اإلمارات الخضراء للعقارات 

85.757-6.000---5.351-74.406أبوظبي40%40%ش.م.خ. 
ديماركو لألنظمة 
--(3.123)---(259)-3.382 أبوظبي34%34%اإللكترونية ذ.م.م.

المعبر لالستثمارات 
-(157.961)----(14.590)-172.551أبوظبي40%40%الدولية ذ.م.م. )أ( 

اسكندر القابضة 
6.861---(26.725) ---33.586جزر كايمان19%19%المحدودة

شركة السديرة إلدارة 
38.897-----5.175-33.722أبوظبي30%30%العقارات ذ.م.م.

شركة الفيافي الخضراء 
800-------800أبوظبي40%40%لتخطيط الحدائق ذ.م.م.

المبادرات والمعايير 
10.000 -------10.000أبوظبي20%20%العالمية للتعليم ذ.م.م.

---5.000--(5.000)--أبوظبي33%33%بنية ذ.م.م.

130.739-----10.162 -120.577أبوظبي32%32%أبوظبي للتمويل ش.م.ع.
449.024-839-(26.725)5.000 2.877(157.961)273.054

المشاريع المشتركة
الدار الينج أوروك 
----(45.500)-10.644-34.856أبوظبي50%51%للمقاوالت ذ.م.م.

16.030-----46-15.984أبوظبي50%51%الدار بسيكس ذ.م.م 
الدار اتحاد لالستثمارات 

410.235----(2.248)67.349-345.134أبوظبي50%50%العقارية ذ.م.م 
الراحة الدولية إلدارة 

21.492 ---(4.997)-(1.127) -27.616 أبوظبي50%50%المرافق المتكاملة ذ.م.م
---14.272(6.803)-(7.469)--أبوظبي50%50%رويال هاوس ذ.م.م.

الدار اتحاد لإلستثمارات 
84.533----- 13.451-71.082أبوظبي50%50%العقارية األولى ذ.م.م.

106.601-----22.447-84.154أبوظبي50%50%الدار اتحاد للتطوير ذ.م.م. 
جالكسي لمواد البناء 

10.440-----(10.174)-20.614أبوظبي50%45%ذ.م.م.
أس اند تي للتبريد 

49-------49أبوظبي50%50%المركزي ذ.م.م.
599.489-95.167(2.248)(57.300)14.272--649.380
1.048.513-96.006(2.248)(84.025)19.2722.877(157.961)922.434

خالل السنة، إستبعدت الشركة واحدة من استثماراتها في شركات زميلة وتم اإلعتراف بربح بمبلغ 42.0 مليون درهم )2013: 3.0 مليون درهم(. )أ ( 
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استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة )يتبع(  8
إن أحدث المعلومات المالية المتوفرة عن الشركات الزميلة للمجموعة ملخصة كما يلي: 

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2.849.5184.871.059مجموع الموجودات
)3.820.624((2.072.601)مجموع المطلوبات
776.9171.050.435صافي الموجودات

273.054449.024حصة المجموعة من صافي موجودات الشركات الزميلة
168.679201.488مجموع اإليرادات

)107.852(9.995مجموع ربح/ )خسارة( السنة

إن أحدث المعلومات المالية المتوفرة عن المشاريع المشتركة للمجموعة ملخصة كما يلي:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2.947.6132.937.518مجموع الموجودات
)1.932.034((1.900.290)مجموع المطلوبات
1.047.3231.005.484صافي الموجودات

649.380599.489حصة المجموعة من صافي موجودات المشاريع المشتركة
338.735487.706مجموع اإليرادات

191.104198.665مجموع ربح السنة

موجودات مالية متاحة للبيع  9
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
34.17011.526استثمار في أوراق مالية إماراتية مدرجة

35.20145.562استثمار في أوراق مالية إماراتية غير مدرجة
38.63645.554استثمار في أوراق مالية دولية غير مدرجة 

108.007102.642

الحركة خالل السنة هي كالتالي:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

102.642151.461الرصيد في بداية السنة
4.31514.222إضافات

-(9.646)إستبعادات
1.213 10.696 ربح القيمة العادلة خالل السنة، صافي

95.746-المستحوذ من خالل إندماج األعمال
)160.000( - المحول إلى إستثمارات في شركات زميلة

108.007102.642الرصيد في نهاية السنة

 تنوي المجموعة استبعاد هذه االستثمارات ضمن سياق العمل االعتيادي في حال عرض عليها سعر مناسب على أال يتعارض ذلك مع استراتيجية 
المجموعة للعمليات. 

خالل السنة، بلغت إيرادات أنصبة األرباح المقبوضة من الموجودات المالية المتاحة للبيع 7.3 مليون درهم )31 ديسمبر 2013: 4.9 مليون درهم(. 

خالل السنة أيضًا، تم إدراج واحدة من االستثمارات وبدأ تداولها في السوق الثانوية للشركات الخاصة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. وبناًء عليه، تم 
تصنيف هذا االستثمار ضمن أوراق مالية مدرجة.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ذمم مدينة تجارية وأخرى   10
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
الجزء غير المتداول

6.935407.525ذمم مدينة تجارية )إيضاح 1/10(
)29.322((6.935)ينزل: مخصص النخفاض القيمة واإللغاءات 

-378.203
163.588490.265مستحق من تمويل مشاريع )إيضاح 3/10(

655.4582.106.909مستحق من حكومة أبوظبي  )إيضاح 4/10(
101.937112.067مستحق من مشاريع مشتركة )إيضاحات 5/10(

14.00014.000أخرى
934.9833.101.444

الجزء المتداول
2.518.9572.592.322ذمم مدينة تجارية )إيضاح 1/10(

)564.117((548.842)ينزل: مخصص النخفاض القيمة واإللغاءات
1.970.1152.028.205

2.107.2072.785.587تكاليف قابلة لالسترداد )إيضاح 2/10(
17.927101.493مستحق من تمويل مشاريع )إيضاح 3/10(

2.055.3473.802.512مستحق من حكومة أبوظبي )إيضاح 4/10(
366.020342.117مستحق من مشاريع مشتركة )إيضاحات 5/10(

414.792141.488مبالغ مستحقة من عمالء عقود المقاوالت )إيضاح 6/10(
1.060.737617.950سلف ومصاريف مدفوعة مقدمًا

10.1488.230فوائد مستحقة
682.132460.150أخرى

8.684.42510.287.732

ذمم مدينة تجارية   10.1
تمثل الذمم المدينة التجارية أساسًا المبالغ المستحقة من مبيعات قطع األراضي، العقارات واإليرادات من عقود المقاوالت. في نهاية السنة، كانت 55% من 
الذمم المدينة التجارية )31 ديسمبر 2013: 40% من الذمم المدينة التجارية( مستحقة من أكبر خمسة عمالء. تم التخفيف من تركيز مخاطر االئتمان وذلك ألن 
هؤالء العمالء قاموا بالفعل بتسديد دفعات، وفي بعض الحاالت تكون جوهرية، مقابل مبيعات قطع األراضي، والتي يحق للمجموعة تعاقديًا اإلحتفاظ بها 

في حال عدم إكتمال االلتزامات التعاقدية المتبقية وذلك لتغطية الخسائر التي تكبدتها المجموعة.

يتم تحميل فائدة بنسبة 12% سنويًا على المبالغ التي تجاوزت فترة استحقاقها من مبيعات قطع األراضي والعقارات. لم يتم الحصول على أي ضمانات على 
الذمم المدينة التجارية.

أعمار الذمم المدينة التجارية

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

 842.8231.323.682لم تتجاوز فترة استحقاقها
6.93529.322لم تتجاوز فترة استحقاقها ومنخفضة القيمة

 1.127.2921.082.726تجاوزت فترة استحقاقها لكنها غير مخفضة )أكثر من 180 يومًا(
 548.842564.117تجاوزت فترة استحقاقها ومنخفضة )أكثر من 180 يومًا(

 2.999.847 2.525.892مجموع الذمم المدينة التجارية 
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ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع(  10
كانت الحركة خالل السنة على مخصص انخفاض القيمة وإلغاءات الذمم المدينة التجارية كما يلي:

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

593.439114.819الرصيد كما في بداية السنة
384.139-مستحوذ من خالل إندماج اإلعمال

28.033115.718انخفاض في القيمة معترف به خالل السنة )إيضاح 25(
)21.237((65.695)تم تحريره نتيجة إلغاء مبيعات

555.777593.439الرصيد في نهاية السنة

تكاليف قابلة لالسترداد  10.2
تمثل التكاليف القابلة لالسترداد تكاليف متكبدة نيابًة عن حكومة أبوظبي متعلقة بإنشاء البنية التحتية لعدة مشاريع وتطوير مشاريع عقارية. سيتم 

استرداد هذه المبالغ من الجهات الحكومية المختصة عند استكمال المشاريع.

مستحق من تمويل المشاريع  10.3
الحد األدنى 
للمدفوعات

القيمة الحالية للحد األدنى 
للمدفوعات

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

 مبالغ مستحقة من تمويل مشاريع:
21.854107.52517.927101.493خالل سنة

76.017348.71551.249245.639خالل السنة الثانية إلى الخامسة
308.963657.188112.339244.626بعد خمس سنوات

406.8341.113.428181.515591.758
--)521.670((225.319) ينزل: إيراد تمويلي غير مكتسب 

181.515591.758181.515591.758القيمة الحالية للحد األدنى من المدفوعات المستحقة
163.588490.265ذمم مدينة غير متداولة

17.927101.493ذمم مدينة متداولة
181.515591.758

خالل السنة، تم تسديد مبلغ مستحق من تمويل مشروع بمبلغ 337 مليون درهم.

مستحق من حكومة أبوظبي   10.4
يمثل بند "مستحق من حكومة أبوظبي" المبلغ المستحق مقابل بعض الموجودات التي تم بيعها في سنة 2009 و 2011 واإلعتراف بقطع األراضي التي تم 

تسليمها خالل السنة.

مستحق من مشاريع مشتركة   10.5
متداولغير متداول

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

2014
ألف درهم

2013
ألف درهم

169.429172.005382.151358.248 إجمالي الذمم المدينة
)16.131((16.131) )59.938((67.492)ينزل: مخصص انخفاض القيمة

101.937112.067366.020342.117
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

ذمم مدينة تجارية وأخرى )يتبع(   10
عقود المقاوالت    10.6

عقود قيد التنفيذ في نهاية السنة 

2014
ألف درهم 

2013
ألف درهم

414.792141.488مبالغ مستحقة من عمالء عقود مقاوالت مدرجة ضمن ذمم مدينة تجارية وأخرى
)158.167((113.341)مبالغ مستحقة إلى عمالء عقود مقاوالت مدرجة ضمن في ذمم دائنة تجارية وأخرى )إيضاح 20( 

301.451)16.679(
8.253.2949.143.587إجمالي تكلفة العقود المتكبدة مضافًا إليها األرباح المعترف بها ناقصًا الخسائر المعترف بها حتى تاريخه

)9.160.266((7.951.843)ناقصَا: إجمالي فواتير مرحلية حتى تاريخه
301.451)16.679(

أعمال تطوير قيد اإلنجاز   11
 تشتمل أعمال التطوير قيد اإلنجاز على تكاليف التطوير واإلنشاء المتكبدة على العقارات الجاري إنشاؤها بغرض بيعها. إن الحركة خالل السنة 

هي كما يلي:
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
4.310.9184.222.729الرصيد في بداية السنة 

4.565.100-مستحوذ من خالل إندماج األعمال
300.921363.276تكاليف تطوير خالل السنة

24.294-تكاليف تمويل مرسملة 
)30.776(-استبعاد من خالل التأجير التمويلي خالل السنة

-(44.333)إلغاء اإلعتراف عند استبعاد شركة تابعة )إيضاح 37(
تحويالت )إلى(/ من: 

)199.352((844.712)استثمارات عقارية )إيضاح 7( 
)22.626(22.419تكاليف قابلة لالسترداد

مشاريع منجزة خالل السنة:
)3.813.034((675.260)تحويالت إلى المخزون )إيضاح 12(

)292.076((165.757)معترف بها في التكاليف المباشرة
)506.617((33.201)تكاليف مشاريع مخفضة القيمة/محذوفة )إيضاح 25(

2.870.9954.310.918الرصيد في نهاية السنة 

خالل السنة، تم خفض قيمة تكاليف مشاريع تم تكبدها في السابق على تطوير مشاريع محددة نتيجة للتغيير في المخططات الرئيسية / ووضع مشاريع.

إن جميع أعمال التطوير قيد اإلنجاز موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

المخزون   12
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
913.4083.487.584عقارات جاهزة

29.65126.868مخزونات تشغيلية أخرى
943.0593.514.452

خالل السنة، تم عكس انخفاض قيمة عقار مكتمل بمبلغ 108.7 مليون درهم حيث أن صافي القيمة القابلة للتحقق زادت عن المبلغ القابل لإلسترداد المقرر 
سابقًا؛ تم إستبعاد هذا العقار خالل السنة. وقد تم مقاصة ذلك من خالل انخفاض قيمة عقار مكتمل آخر بمبلغ 2.7 مليون درهم حيث اعتبرت التكاليف غير 

قابلة لالسترداد )إيضاح 25(.

تم تحويل عقارات بمبلغ 675.3 مليون درهم إلى المخزون عند إكتمالها )إيضاح 11(.

تقع العقارات الجاهزة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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13 النقد ومرادفات النقد   
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
1.894.0642.630.213نقد في الصندوق وأرصدة لدى بنوك 

2.770.2971.663.868ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
4.664.3614.294.081

)1.078.103((621.779)ودائع قصيرة األجل تتعدى فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر 
)1.138.371((916.595)أرصدة مقيدة لدى البنوك 

3.125.9872.077.607

خالل السنة، احتفظت المجموعة بمبالغ متعلقة برسوم خدمات الملكية المشتركة وودائع تأمين بالنيابة عن مالكي الوحدات في بعض المباني أو المجمعات 
التي تقوم المجموعة بإدارتها. في نهاية فترة التقرير المالي، لم يتم إدراج مبلغ 621.9 مليون درهم في األرصدة البنكية والنقد الخاصة بالمجموعة حيث 

تحتفظ المجموعة بها بالنيابة عن أطراف أخرى. 

يتراوح معدل الفائدة على الودائع ألجل ما بين 0.55% إلى 2.00% )2013: 0.25% إلى 3.20%( سنويًا. إن جميع الودائع الثابتة مودعة لدى بنوك محلية في اإلمارات 
العربية المتحدة. 

رأس المال    14
يتكون رأس المال من 7.862.629.603 )2013: 7.862.629.603( سهم عادي مصرح به، مصدر ومدفوع بالكامل بقيمة درهم واحد لكل سهم.  

احتياطي قانونـي   15
وفقا للنظام األساسي للشركة ًوبنود القانون االتحادي رقم )8( لسنة 1984 الخاص بالشركات التجارية )وتعديالته(، يتم تحويل 10% من ربح الشركة إلى 

احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع. تستمر هذه التحويالت حتى يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساويًا لنصف رأس مال الشركة المدفوع.  

سندات غير قابلة للتحويل وصكوك   16
كما في 31 ديسمبر 2013كما في 31 ديسمبر 2014

 صكوك
(اإلجارة (أ

ألف درهم

سندات
(الشركة (ب 

ألف درهم

 صكوك
(اإلجارة (ج

ألف درهم
المجموع

ألف درهم

صكوك 
اإلجارة )أ(

ألف درهم

سندات 
الشركة  )ب(

ألف درهم

صكوك اإلجارة 
)ج(

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
4.590.0002.755.1257.345.125-2.755.1252.755.125--عوائد من اإلصدار 

 )40.698()10.332()30.366(-(17.731)(17.731)--إجمالي تكاليف اإلصدار
ينزل: إطفاء تكاليف إصدار حتى 

 27.852-27.852- 4.3234.323--نهاية السنة
 )12.846()10.332()2.514(-(13.408)(13.408)--تكاليف إصدار غير مطفأة
 يضاف: أرباح موزعة حتى 

47.9729.31357.285-9.9839.983--نهاية السنة
 4.635.4582.754.1067.389.564-2.751.7002.751.700--القيمة المدرجة 

)4.644.771()9.313()4.635.458(-(9.983)(9.983)--ينزل: الجزء المتداول 
2.744.7932.744.793--2.741.7172.741.717--الجزء غير المتداول

مجموع تكاليف التمويل 
 87.282-72.73372.73318.90768.375--المرسملة خالل السنة

خالل 2008، قامت المجموعة بإصدار سندات غير قابلة للتحويل بشكل شهادات ائتمان/ صكوك اإلجارة )"الصكوك غير القابلة للتحويل"( بقيمة إجمالية تبلغ 3.75 مليار  )أ ( 
درهم. تم وضع هيكل الصكوك غير القابلة للتحويل بما يتوافق مع مبادئ الشريعة اإلسالمية. تحمل الصكوك غير القابلة للتحويل معدل ربح يوازي سعر الفائدة الساري 

بين مصارف دولة اإلمارات العربية المتحدة لفترة 3 أشهر باإلضافة إلى 1.75% سنويًا وتدفع كل ربع سنة وتم سدادها بالكامل في 17 يونيو 2013.

خالل مايو 2009، قامت المجموعة بإصدار سندات الشركة غير القابلة للتحويل بقيمة إجمالية تبلغ 4.59 مليار درهم )1.25 مليار دوالر أمريكي(. تتحمل السندات فائدة سنوية  )ب ( 
قدرها 10.75% يتم دفعها على أساس نصف سنوي، وتم سداد السندات بتاريخ 27 مايو 2014.

في ديسمبر 2013، أصدرت المجموعة صكوك غير قابلة للتحويل )اإلجارة( بقيمة إجمالية 2.75 مليار درهم )750 مليون دوالر(. تتحمل الصكوك نسبة ربح قدرها %4.348  )ج(  
سنويًا تدفع بشكل نصف سنوي وتستحق السداد في ديسمبر 2018.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

قروض بنكية  17
الرصيد القائم

المجموعغير متداولمتداول

 تسهيالت
 غير

الغرضتاريخ االستحقاقسعر الفائدةالتأمينمستخدمه
 الفائدة

المرسملة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

31 ديسمبر 2014:
-تطوير جزيرة ياسديسمبر 2017ليبور بالدوالر األمريكي لسنة + 0.35%غير مؤمن-80.724242.173322.897قرض حكومي

738إعادة تمويل الديونيوليو 2019ايبور المناسب + 1.30% مؤمن-280.000280.000-قرض ألجل
700متطلبات رأس المال العامليونيو 2014ايبور 3 أشهر + 3.50%مؤمن----قرض ألجل

-إعادة تمويل الديونيوليو 2017ايبور المناسب + 1.25%مؤمن120.000---قرض متجدد
191أغراض عامة للشركةأبريل 2014ايبور 6 أشهر + 0.85%مؤمن----تمويل بموجب عقد مرابحة
104أغراض عامة للشركةأبريل 2014ايبور 6 أشهر + 0.85%مؤمن----تمويل بموجب عقد مرابحة
917البطين باركمايو 2014ايبور 3 أشهر + 2.75%مؤمن----تمويل بموجب عقد مرابحة

2.931إعادة تمويل الديونيوليو 2019ايبور المناسب + 1.35% مؤمن-600.000600.000-قرض ألجل
-إعادة تمويل الديونيوليو 2017ايبور المناسب + 1.25%مؤمن153.817153.817746.183-قرض متجدد

422إعادة تمويل الديونيونيو 2019ايبور المناسب+ 1.40%مؤمن-160.000160.000-قرض ألجل
-إعادة تمويل الديونيونيو 2017ايبور المناسب+ 1.30%مؤمن240.000---قرض متجدد

5.356أغراض عامة للشركةنوفمبر 2016ليبور 3 أشهر + 1.4%مؤمن-1.377.0001.377.000-قرض ألجل
5.356أغراض عامة للشركةنوفمبر 2018ليبور 3 أشهر + 1.4%مؤمن-152.0831.112.1181.264.201قرض ألجل

-أغراض عامة للشركةيوليو 2019ايبور المناسب+ 1.40%مؤمن-280.000280.000-تسهيل بموجب عقد إجارة
-أغراض عامة للشركةيوليو 2017ايبور المناسب+ 1.30%مؤمن420.000---تسهيل بموجب عقد إجارة
9.792أغراض عامة للشركةابريل 2015*ايبور 3 أشهر + 3.40%مؤمن----تسهيل بموجب عقد إجارة

ثالث سنوات من سداد ايبور المناسب+ 1.30%مؤمن120.000---تسهيل بموجب عقد مرابحة
المرابحة األولى

-أغراض عامة للشركة

2.674أغراض عامة للشركةنوفمبر 2014ايبور 3 أشهر + 3.75%مؤمن----تسهيل بموجب عقد مرابحة
11.548أغراض عامة للشركةيناير 2015ايبور 3 أشهر + 1.50%مؤمن-1.000.000-1.000.000قرض متجدد
-أغراض عامة للشركةديسمبر 2019ايبور المناسب+ 1.40%مؤمن-80.00080.000-تسهيل ايجار

4.906أغراض عامة للشركةديسمبر 2017ليبور 3 أشهر + 1%مؤمن312.500625.000937.500قرض ألجل
-(54.608)(54.608)-تكاليف اقتراض غير مطفأة

-17.091-17.091أرباح وفوائد مستحقة
1.562.3984.855.5006.417.8981.646.18345.635

31 ديسمبر 2013:
-تطوير جزيرة ياسديسمبر 2017ليبور بالدوالر األمريكي لسنة + 0.35%غير مؤمن-315.879315.879-قرض حكومي

-بناية المعمورةيناير 2021ايبور 3 شهور + 1.00% مؤمن- 28.550111.064139.614قرض ألجل
515أغراض عامة للشركةأبريل 2014ايبور 6 أشهر + 0.85%مؤمن-33.214-33.214تمويل بموجب عقد مرابحة
277أغراض عامة للشركةأبريل 2014ايبور 6 أشهر + 0.85%مؤمن-18.000-18.000تمويل بموجب عقد مرابحة
2.269حديقة البطين مايو 2014ايبور 3 أشهر + 2.75%مؤمن-120.301-120.301تمويل بموجب عقد مرابحة

3.268متطلبات رأس المال العامليونيو 2014ايبور 3 أشهر + 3.50%مؤمن-89.630-89.630قرض ألجل
7.448أغراض عامة للشركةنوفمبر 2014ايبور 3 أشهر + 3.075%مؤمن-500.000-500.000تمويل بموجب عقد إجارة
7.448أغراض عامة للشركةيناير 2015ايبور 3 أشهر + 3.40%مؤمن-500.000500.000-تمويل بموجب عقد إجارة
7.448أغراض عامة للشركةأبريل 2015ايبور 3 أشهر + 3.725%مؤمن-500.000500.000-تمويل بموجب عقد إجارة

4.469أغراض عامة للشركةنوفمبر 2014ايبور 3 أشهر + 3.75%مؤمن-300.000-300.000تمويل بموجب عقد مرابحة
-متطلبات رأس المال العاملديسمبر 2016ايبور 3 أشهر + 3.50%مؤمن-37.500215.625253.125قرض وكالة

32.028أغراض عامة للشركةيناير 2015ايبور 3 أشهر + 1.50%مؤمن-2.250.0001.000.0003.250.000قرض متجدد
51أغراض عامة للشركةمارس 2016ايبور 6 أشهر + 2.5%مؤمن-29.384323.224352.608تمويل بموجب عقد مضاربة

 8.013 أغراض عامة للشركةأكتوبر 2013ليبور بالدوالر األمريكي لـ 3 أشهر + 2.0%مؤمن----قرض ألجل
 3.831 البنية التحتية لشاطئ الراحةمايو 2013ايبور 3 أشهر + 2.75%مؤمن----تمويل بموجب عقد إجارة

24.241أغراض عامة للشركةسبتمبر 2014ايبور 3 أشهر + 2.45%مؤمن----قرض مشترك
-أغراض عامة للشركةنوفمبر 2016ليبور 3 أشهر + 1.4%مؤمن1.377.000---قرض ألجل
-أغراض عامة للشركةنوفمبر 2018ليبور 3 أشهر + 1.4%مؤمن1.377.000---قرض ألجل
-أغراض عامة للشركةديسمبر 2017ايبور 3 أشهر + 1%مؤمن1.250.000---قرض ألجل

--)16.183()1.043()15.140(تكاليف اقتراض غير مطفأة
--40.103-40.103أرباح وفوائد مستحقة

3.431.5422.964.7496.396.2914.004.000101.306

)*( تم تسديد رصيد القرض مسبقًا بالكامل خالل السنة.
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قروض بنكية )يتبع(  17

يتم تسديد القروض كما يلي:

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

المتداول
1.562.3983.431.542خالل سنة

غير المتداول
4.855.5002.964.749من السنة الثانية إلى الخامسة

6.417.8986.396.291

حصلت المجموعة خالل اإلستحواذ على صروح )إيضاح 35( على تسهيل قرض مشترك ألربعة سنوات بمبلغ 2.7 مليار درهم يتكون من قرض ألجل وإئتمان 
متجدد مع كل من شرائح تقليدية وإسالمية وهو مضمون ببعض الموجودات. تم تسديد القرض بالكامل في ديسمبر 2013.

حصلت المجموعة خالل اإلستحواذ على صروح )إيضاح 35( على قرض بمبلغ 5.9 مليون درهم. يحمل القرض فائدة بمعدل 6 أشهر ايبور زائدًا هامش بنسبة 
1.25% سنويًا ويتم سداده على مدى سبع سنوات. إن القرض مضمون برهن على فلل ألحد مشاريع التطوير. تم سداد القرض بالكامل سنة ديسمبر 2013. 

في مارس 2012، وقعت المجموعة على تسهيل متجدد من أحد البنوك المحلية بقيمة 4.0 مليار درهم ويتحمل فائدة بمعدل ايبور+ هامش 1.5% منها 
الشريحة أ بقيمة 3.0 مليار درهم إستحق سدادها في 31 يناير 2014 والشريحة ب بقيمة 1.0 مليار درهم وتستحق في في 31 يناير 2015. وقامت المجموعة 

بسحوبات بلغت 3.25 مليار درهم والمبلغ المتبقي 750 مليون درهم بقي غير مسحوب. خالل السنة، قامت المجموعة بتسديد الشريحة أ بالكامل للرصيد 
المتبقي البالغ 2.25 مليار درهم في حين تم تسديد الشريحة ب للرصيد المتبقي 1.0 مليار درهم في يناير 2015.

في نوفمبر 2013، قامت المجموعة بالتوقيع على تسهيالت قرض من أحد البنوك المحلية بقيمة 1.25 مليار درهم  ويتحمل فائدة بمعدل ايبور زائدًا هامش 
بنسبة 1% ويسدد على أربع أقساط متساوية تبدأ في 15 ديسمبر 2014. إن القرض مضمون بتخصيص المستحقات من الحكومة. كما في 31 ديسمبر 2014، تم 
سحب الرصيد بالكامل. أيضًا، في نوفمبر 2013، قامت المجموعة بالتوقيع على تسهيالت قرض من أحد البنوك المحلية بقيمة 750 مليون دوالر أمريكي )2.75 

مليار درهم( ويتحمل فائدة بمعدل ليبور زائدًا هامش بنسبة 1.4%. يستحق النصف األول من القرض والبالغ 375 مليون دوالر أمريكي السداد دفعة واحدة 
في نوفمبر 2016، ويستحق النصف الثاني السداد والبالغ 375 مليون دوالر أمريكي على أقساط ربع سنوية لغاية نوفمبر 2018. كما في 31 ديسمبر 2014 تم 

سحب الرصيد بالكامل.

في يوليو 2014، قامت المجموعة بالتوقيع على تسهيالت ثنائية مع بنوك محلية بمبلغ 3.2 مليار درهم وتتحمل فائدة بمتوسط إيبور زائدًا هامش/ ربح 
بنسبة 1.31%. تتكون التسهيالت من مبلغ 1.8 مليار درهم على شكل تسهيالت إئتمانية متجددة على فترة 3 سنوات ومبلغ 1.4 مليار درهم على شكل 

قروض ألجل على فترة 5 سنوات كلها تسدد كدفعات واحدة. إن هذه القروض مضمونة، وكما في 31 ديسمبر 2014 قامت المجموعة بسحب مبلغ 1.55 مليار 
درهم وبلغ الرصيد المتبقي الذي تم اإللتزام به غير المسحوب مبلغ 1.65 مليار درهم.    

تتمثل ضمانات القروض برهن على قطع أراضي، وتخصيص مستحقات مشاريع، ورهن على ودائع بنكية. تتحمل بعض قروض المجموعة شروط تغطية 
صافي حقوق الملكية. 

بلغت القروض التي تم تسديدها خالل السنة 10.44 مليار درهم.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

مخصص مكافآت نهاية الخدمة   18
إن الحركة في مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين هي كما يلي: 

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

96.90153.413الرصيد في بداية السنة
44.977-مستحوذ عليه من خالل استحواذ األعمال )إيضاح 35(

12.52319.836محمل خالل السنة )إيضاح 24(
)21.325((7.505)مدفوع خالل السنة

101.91996.901الرصيد في نهاية السنة

دفعات مقدمة من عمالء  19
تمثل دفعات مقدمة من عمالء األقساط المقبوضة من العمالء عن بيع مشاريع تطوير العقارات للمجموعة. كما تشتمل على صافي الدفعات المقدمة 

المستلمة من حكومة أبوظبي )إيضاح 31( بمبلغ 415.4 مليون درهم )2013: 1.378/4 مليون درهم(.

ذمم دائنة تجارية وأخرى    20
2014 

ألف درهـم
2013 

ألف درهـم
426.198406.194ذمم دائنة تجارية

2.159.4562.061.075تكاليف مقاولين مستحقة
263.918279.606تكاليف البنية التحتية المستحقة

4.078.090 4.311.156 دفعات مقدمة من الحكومة 
361.216202.668إيرادات مؤجلة

92.35978.093أنصبة أرباح دائنة 
83.363126.933مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

113.341158.167إجمالي مبالغ مستحقة إلى عمالء عقود )إيضاح 6/10(
376.928-منحة حكومية مؤجلة

685.397815.298مطلوبات أخرى
8.496.4048.583.052

يوجد لدى المجموعة سياسات إلدارة المخاطر المالية لضمان دفع كافة اإللتزامات الدائنة وفقًا للشروط االئتمانية المتفق عليها مسبقًا.
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إيرادات   21
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
3.796.8023.377.357تطوير وبيع عقارات

2.754.2762.002.400إيرادات من أعمال تشغيلية
6.551.0785.379.757

تكاليف مباشرة   22
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
3.328.8372.322.348تكاليف عقارات مباعة 

1.703.8351.293.352تكاليف مباشرة ألعمال تشغيلية 
5.032.6723.615.700

مصاريف بيع وتسويق  23
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
23.7619.242إعالنات الشركة
6.4712.824معارض ورعايات
2.15658تسويق مشاريع

3.15246أخرى
35.54012.170

تكاليف موظفين  24
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
589.383682.144رواتب ومكافآت ومزايا أخرى

6.1653.886تدريب وتطوير الموظفين
12.52319.836مزايا ما بعد التوظيف )إيضاح 18(

608.071705.866
تكاليف موظفين موزعة على:

21.57326.426مشاريع قيد التطوير
355.272429.622تكاليف تشغيل مباشرة 
231.226249.818مصاريف عمومية وإدارية 

608.071705.866

إسترداد/ )مخصصات، انخفاض القيمة وشطب(، صافي  25
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
)235.175(150.323إسترداد إنخفاض القيمة/ )إنخفاض( في قيمة ممتلكات وآالت ومعدات )إيضاح 5(

)115.718((28.033)مخصصات ذمم مدينة تجارية )إيضاح 1/10(
)506.617((33.201)شطب أعمال تطوير قيد التنفيذ )إيضاح 11(

)33.448(105.940إسترداد إنخفاض قيمة/ )تخفيض( للمخزون )إيضاح 12( 
-2.877إسترداد إنخفاض القيمة في إستثمار في شركة زميلة )إيضاح 8(

)230.536(-شطب تكاليف قابلة لالسترداد 
)14.503((1.423)أخرى

196.483)1.135.997(
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

إيرادات تمويل  26
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
دخل فوائد وأرباح:

7.4826.163ودائع إسالمية 
11.50815.359ودائع بنكية ثابتة

812797حسابات جارية وتحت الطلب 
19.80222.319إجمالي الدخل

49.10399.408عنصر تمويل مكتسب على ذمم مدينة، صافي
34.13056.957إيرادات تمويلية مكتسبة على مستحقات من تمويل مشروع

7.5527.553إيرادات تمويلية أخرى
110.587186.237

فيما يلي تحليل إليرادات التمويل الناتجة من الموجودات المالية بحسب تصنيف الموجودات:

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

90.785163.918قروض ومدينون
19.80222.319نقد وأرصدة لدى البنوك

110.587186.237

تكاليف تمويل   27
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
490.297907.822إجمالي التكاليف

)189.219((118.368)ينزل: مبالغ تم إدراجها ضمن تكلفة الموجودات المؤهلة )1(
371.929718.603

9.8668.417إعادة تدوير خسارة احتياطي تحوط
381.795727.020

)1( يبلغ المتوسط المرجح لسعر الفائدة المرسملة على األموال المقترضة 1.16% سنويًا )2013: 1.48% سنويًا(.

إيرادات أخرى   28
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
63.4051.157مخصصات مشروع معكوسة وتكاليف مستردة

346.92895.961إيرادات منحة حكومية معترف بها عند تسليم الوحدات في ابراج البوابة )إيضاح 1/31 ب(
311.128434.841إيرادات منحة حكومية مسجلة عند تسليم موجودات البنية التحتية )إيضاح 1/31 ج(

83.12170.000إيرادات منحة حكومية متعلقة بالتكاليف المستردة من الحكومة )إيضاح 2/31(
48.99828.405أخرى

853.580630.364
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العائد على السهم   29
تم حساب مبالغ العائد األساسي على السهم بتقسيم ربح السنة العائد لحاملي حقوق الملكية العادية في الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد 

األسهم العادية القائمة خالل السنة. وحيث أنه ال توجد أدوات مخفضة قائمة، فإن العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد هما متطابقان. 

تم احتساب العائد األساسي والمخفض على السهم المتعلق بمالكي الشركة بناًء على البيانات التالية:

20142013
عائدات (ألف درهم)

2.235.1362.246.294عائدات لغرض العائد األساسي والمخفض على السهم )ربح السنة والمتعلق بمالكي الشركة(
المتوسط المرجح لعدد األسهم

7.862.629.6036.617.976.154المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية لغرض العائد األساسي والمخفض على السهم

أنصبة األرباح   30
خالل الجمعية العمومية السنوية المنعقدة في 26 مارس 2014، وافق المساهمون على توصية مجلس اإلدارة بتوزيع أنصبة أرباح بمبلغ 0.07 درهم للسهم أو 

بإجمالي مبلغ 550.4 مليون درهم. يقترح مجلس اإلدارة توزيع أنصبة أرباح نقدية بمبلغ 0.09 درهم للسهم لسنة 2014. إن أنصبة األرباح المقترحة خاضعة 
لمصادقة المساهمين في الجمعية العمومية السنوية.

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة   31
تشمل الجهات ذات العالقة مساهمي الشركة الرئيسيين، وأعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي 

يمارسون عليها تأثيرًا إداريًا كبيرًا وأيضًا موظفي اإلدارة الرئيسيين. إن حكومة أبوظبي من خالل منشآت مسيطر عليها أو تخضع للسيطرة المشتركة من 
قبل حكومة أبوظبي )يشار إليها معًا بـ "الحكومة"( هي مساهم رئيسي في الشركة. 

أرصدة جهة ذات عالقة:
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
مستحق من الحكومة:

2.107.2072.785.587تكاليف قابلة لالسترداد )إيضاح 2/10( 
2.710.8055.909.421مستحق من موجودات مباعة )إيضاح 10(

172.265130.759ذمم مدينة أخرى
4.990.2778.825.767

)5.456.502((4.726.603)دفعات مستلمة مقدمًا )إيضاح 19 و 20(
467.957454.184مستحق من شركات زميلة ومشاريع مشتركة (إيضاح 5/10)

مستحق إلى مشاريع مشتركة ألعمال متعلقة بمشروع
)32.692((32.692)عقود دائنة

)815((815)محتجزات دائنة 
(33.507))33.507(

إن بعض المستحقات من المشاريع المشتركة تحمل فائدة بمعدل 9% وسيتم تسديدها خالل 2 إلى 5 سنوات من نهاية السنة.
2014

ألف درهم
2013

ألف درهم
مستحق من/ (إلى) مساهم رئيسي مملوك من قبل الحكومة و/أو شركاتها الزميلة:

555.101(146.783)مستحق من تمويل مشروع )إيضاح 3/10(
)99.214((126.714)مستحق إلى مساهم رئيسي، صافي

20.069455.887
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة )يتبع(  31
كانت المعامالت الهامة مع جهات ذات عالقة خالل السنة كما يلي:

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

تعويضات المدراء الرئيسيين:
14.86618.521رواتب ومكافآت ومزايا أخرى 

6892.012مزايا ما بعد التوظيف
15.55520.533

23.99916.000مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

إيرادات من الحكومة ومساهم رئيسي تملكه الحكومة:
1.253.3271.812.013إيرادات من بيع أرض وعقارات

63.81147.497إيرادات إدارة مشاريع
242.797239.476إيرادات إيجار 

741.177600.802إيرادات من منحة حكومية )إيضاح 28(
2.301.1122.699.788

3113.042أعمال منفذة بواسطة مشاريع مشتركة
38.54363.723إيرادات تمويل من مشاريع تمويلية ومشاريع مشتركة 

31.1  في يناير 2013، أعلنت صروح بأن حكومة أبوظبي قد وافقت على تعويض يصل إلى مبلغ 1.6 مليار درهم من تكاليف البنية التحتية ومبلغ 1.6 مليار 
درهم مقابل شراء وحدات في مشروع تطوير أبراج البوابة. كما في 31 ديسمبر 2014، تم إستالم مبلغ 2.9 مليار درهم. وقد تم تسجيل هذه المعامالت 

كما يلي:

تم تسجيل مبلغ 1.6 مليار درهم المستلم كدفعة مقدمة مستلمة من الحكومة، وإدراجه ضمن "دفعات مقدمة من العمالء" وتم تسجيل مبلغ  )أ (     
1.3 مليار درهم ضمن "دفعات مقدمة من حكومة أبوظبي" مدرجة في ذمم دائنة تجارية وأخرى. كما في 31 ديسمبر 2014، إن رصيد الدفعات 

المقدمة من العمالء بلغت ال شيء درهم )إيضاح 19( وبلغ رصيد الدفعات المقدمة من حكومة أبوظبي 554.0 مليون درهم )إيضاح 20(.

تم تسجيل الفرق ما بين سعر بيع الوحدات في أبراج البوابة والقيمة السوقية العادلة كمنحة حكومية مؤجلة ضمن "ذمم دائنة تجارية وأخرى"  )ب (    
)إيضاح 20(. سيتم اإلعتراف بذلك في الربح أو الخسارة عند تسليم الوحدات. خالل السنة، تم اإلعتراف بمبلغ 346.9 مليون درهم كإيرادات منحة 

حكومية عند تسليم الوحدات.

إن مبلغ وتوقيت تعويض تكلفة البنية التحتية خاضع إلتمام بعض عمليات التدقيق والتقييم الفنية التي ستقوم بها الهيئة الحكومية  )ج(     
المختصة. وبالتالي، بمجرد أن يتم اإلنتهاء من هذه األنشطة، سيكون هناك تأكيد معقول حول إستالم المنحة وحينها سيتم اإلعتراف بها 

كمنحة حكومية مؤجلة. حالما يتم تلبية شروط المنحة، أي عند تسليم موجودات البنية التحتية إلى الهيئات المختصة؛ سيتم اإلعتراف 
بالمنحة الحكومية المؤجلة في الربح أو الخسارة. خالل السنة، تم اإلعتراف بمبلغ 311.1 مليون درهم كإيرادات منحة حكومية، وتم تسجيله ضمن 

إيرادات أخرى في بيان الدخل الموحد عند تسليم موجودات البنية التحتية.

31.2  خالل السنة اعترفت المجموعة بمبلغ 83.1 مليون درهم )2013: 70.0 مليون درهم( كإيرادات منحة حكومية وتمثل تعويضات مستلمة لبعض التكاليف 
المتكبدة سابقًا.

إن القروض القائمة بمبلغ 3.534/2 مليون درهم )2013: 5.575/8 مليون درهم( مستحقة إلى بنوك خاضعة لسيطرة الحكومة.     31.3
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التزامات وارتباطات محتملة  32
التزامات رأسمالية  32.1

إن النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها وغير المتكبدة في نهاية السنة هي كما يلي:

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

420.169390.628مشاريع قيد التطوير
5.466.5256.488.606أعمال مشروع قيد اإلنجاز قابلة للتعويض

79.56983.885استثمارات
4.0907.259أخرى

5.970.3536.970.378

إن االلتزامات المذكورة أعاله تمتد للفترة من سنة إلى خمس سنوات.

دفعت المجموعة مبلغ 937.1 مليون درهم )2013: 408.9 مليون درهم( كدفعات مقدمة إلى الموردين والمقاولين مقابل االلتزامات الواردة أعاله. 

إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية   32.2
قامت المجموعة بتأجير بعض المباني. إن تدفقات اإليجار المستقبلي المتعاقد عليه هو كما يلي:   

المجموعة كمؤجر
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
مباني:

183.188257.122خالل سنة 
642.4451.009.808في السنة الثانية حتى الخامسة

173.726298.110أكثر من خمس سنوات
999.3591.565.040

المجموعة كمستأجر
لدى المجموعة التزامات عقود إيجار تشغيلية سنوية تخص إستئجار أرض ومباني. إن الحد األدنى لدفعات اإليجار هو كما يلي:  

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

أرض:
43.59941.724خالل سنة 

150.058 132.180في السنة الثانية حتى الخامسة
381.083 360.493أكثر من خمس سنوات

536.272572.865

ال يتوفر للمجموعة خيار شراء المنشآت المستأجرة عند انتهاء مدة اإليجار لكن يجوز تجديد عقد اإليجار بموافقة الطرفين.

ارتباطات محتملة   32.3
خطابات اعتماد وضمانات بنكية

2014
ألف درهـم

2013
ألف درهـم

خطابات اعتماد وضمانات بنكية:
497.516372.403صادرة عن المجموعة

243.039203.467حصة المجموعة في ارتباطات محتملة لمشاريع مشتركة

خالل سنة 2012، قام أحد المقاولين برفع مطالبة، ال أساس لها، بمبلغ 300 مليون درهم، كإدعاء عن تمديد الوقت وأعمال منفذة لم يتم دفعها.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

أدوات مالية  33
أهم السياسات المحاسبية  33.1

إن تفاصيل السياسات المحاسبية المهمة واألساليب المستخدمة بما فيها قواعد اإلعتراف، أساس القياس وأساس اإلعتراف باإليرادات والمصاريف والمتعلقة 
بكل بند من بنود الموجودات المالية والمطلوبات المالية وأدوات الملكية قد تم بيانها في اإليضاح 3 من البيانات المالية الموحدة.

فئات األدوات المالية  33.2
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
الموجودات المالية

108.007102.642موجودات مالية متاحة للبيع
13.223.03217.065.307قروض وذمم مدينة )بما فيها النقد واألرصدة لدى البنوك(

13.331.03917.167.949المجموع
المطلوبات المالية

14.122.47119.407.431مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة
29.51236.545أدوات مشتقة تتوفر فيها شروط محاسبة عالقة التحوط

 14.151.98319.443.976المجموع

إدارة المخاطر المالية   33.3
تقدم اإلدارة المالية وإدارة الخزينة للمجموعة خدمات لألعمال وترتب السبل لألسواق المالية المحلية والعالمية وتراقب وتدير المخاطر المالية باالستناد إلى 

النماذج والعالمات القياسية والتوقعات المطورة داخل المجموعة. وتسعى المجموعة لتقليل تأثير هذه المخاطر باستخدام تقنيات إدارة مخاطر مناسبة بما 
في ذلك استخدام األدوات المالية المشتقة للتحوط من التعرضات لهذه المخاطر. إن استخدام األدوات المالية المشتقة يكون بموجب تحليل اإلدارة 

لتوجهات السوق، ووضع السيولة، والتحركات المتوقعة في سعر الفائدة وأسعار صرف العمالت األجنبية والتي تقوم اإلدارة بمراجعتها بشكٍل مستمر.

ال تقوم المجموعة بالدخول أو التجارة في األدوات المالية بما فيها األدوات المالية المشتقة ألغراض المضاربة.

تحلل المجموعة المخاطر المالية تحت العناوين التالية:

إدارة مخاطر رأس المال  33.4
مخاطر رأس المال هي خطر أن ال تكون المجموعة قادرة على إدارة رأسمالها لضمان أن جميع منشآتها قادرة على االستمرار في أعمالها. 

إن هيكلة رأس مال المجموعة يضم قروض كما هو مبين في اإليضاحات 16 و 17، والنقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك، وحقوق الملكية العائدة لمالكي 
الشركة والتي تتكون من رأس المال المصدر واحتياطيات وأرباح مستبقاة كما هي مدرجة في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

تقوم المجموعة بمراقبة وتعديل هيكل رأسمالها بهدف تحقيق النجاح طويل األجل ألعمالها مع الحفاظ على عائدات مجزية لمساهميها. يتم تحقيق ذلك 
بالجمع بين إجراءات إدارة المخاطر بما في ذلك مراقبة السيولة، وجعل تكاليف التمويل عند حدها األدنى، وبتقييمات صارمة لالستثمارات، والحفاظ على 

مقاييس عالية إلدارة األعمال.

إن القياسات المالية الرئيسية والتي تتم مراجعتها بشكل منتظم تتضمن توقعات التدفقات النقدية وتقييمات لمدى قدرتها على تلبية االلتزامات 
التعاقدية، وتوقعات مستويات المديونية، وااللتزام بمواثيق االقتراض بالرغم من عدم تحديد أي أهداف بهذا الخصوص. 
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أدوات مالية )يتبع(  33
إدارة مخاطر رأس المال )يتبع(  33.4

تراقب المجموعة تكلفة مديونيتها بشكل مستمر. كما في 31 ديسمبر 2014، كان المعدل المرجح لتكلفة المديونية يساوي 2.65% )2013: 5.89%(. يتم تقييم 
فرص االستثمار والتطوير مقابل عائد مالئم على حقوق الملكية لضمان تحقيق قيمة طويلة األجل للمساهمين. 

تتطلب شروط ستة من ترتيبات القروض )2013: اثنين( أن تحافظ المجموعة على حقوق ملكية بقيمة 6.0 مليار درهم على األقل.

إدارة مخاطر السوق  33.5
مخاطر السوق هي مخاطر أن تتغير القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية ألحد الموجودات أو المطلوبات المالية بسبب تغير أسعار السوق. 

تشتمل مخاطر السوق على ثالثة أنواع من المخاطر: مخاطر العمالت األجنبية، ومخاطر أسعار الفائدة، ومخاطر األسعار األخرى.

إدارة مخاطر العمالت األجنبية أ( 
ال يوجد لدى المجموعة معامالت تجارية تتخطى حدودها اإلقليمية ولذلك فإن تعرضها لمخاطر العمالت األجنبية هو في حده األدنى. ولكن تقوم المجموعة 

باقتراض أموال بالعمالت األجنبية وهي في معظمها بالدوالر األمريكي. ولذلك فإن تعرض المجموعة يتعلق بتسديد االقتراض ومخاطر تحويل العمالت 
المتعلقة بتحويل رصيد القرض المستحق إلى الدرهم اإلماراتي في البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في نهاية كل فترة تقرير. إن سعر صرف الدرهم 

اإلماراتي إلى الدوالر األمريكي هو محدد ولذلك تعتبر المجموعة أن مخاطر العمالت األجنبية المتعلقة بتسديد القروض وتحويلها هي في حدها األدنى.

تحليل الحساسية للعمالت األجنبية
إن القيمة المدرجة لموجودات ومطلوبات المجموعة المالية المسجلة بعمالت أجنبية كما في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:

الموجوداتالمطلوبات
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم
2014

ألف درهـم
2013

ألف درهـم

5.400.2497.350.102942.762369.821دوالر أمريكي
---131جنيه استرليني )1(

--432434يورو )2(
5.400.8127.350.536942.762369.821

ال يوجد تأثير هام على الدوالر األمريكي حيث أن الدرهم اإلماراتي مربوط بالدوالر األمريكي.

إستنادًا إلى تحليل الحساسية أن زيادة/ نقص في أسعار صرف الدرهم مقابل العمالت األجنبية بمعدل 20% )بافتراض أن المبلغ قائم طوال السنة( سيكون:

هناك مبلغ 26 ألف درهم )2013: ال شيء درهم( صافي ربح / )خسارة( إعادة التقييم على األرصدة القائمة بالجنيه االسترليني.   )1(

هناك مبلغ 86 ألف درهم )2013: 87 ألف درهم( صافي ربح/ )خسارة( إعادة التقييم على األرصدة المستحقة باليورو.   )2(
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

أدوات مالية )يتبع(  33 
إدارة مخاطر السوق )يتبع(  33.5

إدارة مخاطر سعر الفائدة )ب( 
إن المجموعة معرضة لمخاطر سعر الفائدة حيث أن منشآت المجموعة تقترض أموال على أساس فوائد محددة ومتغيرة. وتقوم المجموعة بإدارة هذه 

المخاطر بإبقاء معدل مناسب بين االقتراض بأسعار محددة وأسعار عائمة وباستخدام عقود مقايضة أسعار الفائدة.

إن تعرضات المجموعة لمعدالت الفوائد المتعلقة بالموجودات والمطلوبات المالية قد تم تفصيلها في اإليضاحات رقم 13 و 16 و 17.

تحليل حساسية سعر الفائدة
لقد تم تحديد تحاليل الحساسية المبينة أدناه بناًء على التعرضات لمعدالت الفوائد لكٍل من األدوات المشتقة وغير المشتقة كما في نهاية فترة التقرير. 
وبخصوص الموجودات والمطلوبات بمعدالت عائمة فقد تم إعداد التحليل باعتبار أن مبلغ الموجودات أو المطلوبات كما في نهاية كل فترة تقرير قد كان 

قائمًا طوال السنة.

لو كانت معدالت الفوائد أعلى/ أقل بمعدل 100 نقطة هامشية وتم إبقاء جميع المتغيرات ثابتة النخفض/ ارتفع ربح المجموعة للسنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2014 بمبلغ 39.3 مليون درهم )2013: النخفض/ ارتفع ربح المجموعة بمبلغ 46.9 مليون درهم(. يعزى االنخفاض الناتج إلى عمليات سداد مهمة 

للقروض خالل السنة.

عقود مقايضة أسعار معدالت الفوائد
بموجب عقود مقايضة أسعار الفوائد توافق المجموعة على مبادلة الفرق بين مبالغ الفوائد المحددة والعائمة والتي يتم احتسابها على أساس مبالغ 

رئيسية إسمية متفق عليها. إن هذه العقود تمكن المجموعة من مقابلة خطر تغيير معدالت الفوائد على القيمة العادلة لالقتراض الصادر بمعدالت محددة 
وتعرضات التدفق النقدي على االقتراض الصادر بمعدالت متغيرة. 

تحوط التدفق النقدي
إن جميع عقود مقايضة معدالت الفوائد والتي يتم بموجبها تبادل مبالغ معدالت فوائد عائمة مقابل مبالغ معدالت فوائد محددة قد تم تصنيفها كتحوط 

للتدفق النقدي وذلك لتقليل تعرض المجموعة للتدفق النقدي الناتج عن االقتراض بموجب معدالت فوائد عائمة. تتم مقايضة أسعار الفوائد وتسديدات 
القرض في نفس الوقت. 

تتم تعاقدات األدوات المالية المشتقة للمجموعة مع أطراف أخرى تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

إدارة مخاطر االئتمان  33.6
 تتمثل مخاطر االئتمان للمجموعة في الخطر الناتج من عدم التزام الجهة المتعاقد معها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما يؤدي إلى تكبد المجموعة 

خسائر مالية. 

إن النواحي األساسية التي تتعرض المجموعة فيها لمخاطر االئتمان هي الذمم المدينة التجارية واألخرى، وأرصدة لدى البنوك ونقد، والموجودات المالية 
المشتقة )الموجودات السائلة(. 

لقد اتبعت المجموعة سياسة قوامها التعامل فقط مع جهات لديها صفات ائتمانية جيدة بهدف تخفيف مخاطر الخسارة المالية الناتجة عن تخلف الطرف 
المقابل. تحاول المجموعة السيطرة على مخاطر االئتمان من خالل مراقبة جميع التعرضات االئتمانية، والحد من المعامالت مع أطراف مقابلة محددة غير ذي 

عالقة، وتقييم القدرات االئتمانية لهذه األطراف المقابلة غير ذي العالقة على نحٍو مستمر.

تركيز مخاطر االئتمان
إن تركيز مخاطر االئتمان ينتج عندما يعمل عدد من األطراف المقابلة في نفس األعمال التجارية أو في أعمال تجارية في نفس النطاق الجغرافي، أو عندما 
يكون لديهم نفس الخصائص االقتصادية مما يؤدي إلى أن تتأثر قدرتهم في تلبية التزاماتهم التعاقدية بشكل مماثل عند تغير الظروف االقتصادية أو 

السياسية أو غيرها. إن تركيز مخاطر االئتمان يبين نسبة حساسية أداء المجموعة تجاه التطورات المؤثرة في صناعة معينة أو موقع جغرافي. تم اإلفصاح 
عن تفاصيل حول تركيز أرصدة ذمم مدينة تجارية في اإليضاح 10. إن اإلدارة مقتنعة بأن تركيز مخاطر االئتمان منخفض حيث تم إستالم دفعات، في بعض 
الحاالت الهامة، والت يحق للمجموعة تعاقديًا اإلحتفاظ بها في حال عدم إكتمال اإللتزامات التعاقدية المتبقية لتغطية الخسائر التي تكبدتها المجموعة.

كما بتاريخ 31 ديسمبر 2014، تم إيداع 100% )2013: 100%( من ودائع المجموعة لدى ستة بنوك. تم تقييم األرصدة لدى البنوك على أنها تحتوي على مخاطر ائتمان 
منخفضة للتخلف عن االلتزامات حيث أن هذه  البنوك هي من البنوك الرئيسية التي تعمل في اإلمارات العربية المتحدة والتي يقوم البنك المركزي 

بمراقبتها على مستوًى عاٍل. 

إن الذمم المدينة التجارية واألخرى واألرصدة لدى البنوك غير مؤمنة بأي ضمان. بشكل عام، إن القيمة التي يمكن أن تمثل بشكل أفضل الحد األعلى 
 للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة للموجودات المالية كما في نهاية فترة التقرير في حال تخلف الطرف المقابل عن أداء التزاماته تساوي تقريبًا 

قيمها المدرجة.
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أدوات مالية )يتبع(  33
إدارة مخاطر السيولة   33.7

إن مسؤولية إدارة مخاطر السيولة تقع على عاتق إدارة المجموعة والتي قامت بإعداد سياسة إدارة مخاطر سيولة مناسبة وذلك إلدارة متطلبات المجموعة 
النقدية والسيولة قصيرة األجل ومتوسطة األجل وطويلة األجل. وتقوم المجموعة بإدارة مخاطر السيولة باالحتفاظ باحتياطيات مالئمة والتزامات قروض 

تسهيالت بنكية وتسهيالت بنكية، وعن طريق مراقبة التدفقات النقدية المستقبلية على نحٍو مستمر، وكذلك من خالل مقابلة تواريخ استحقاق 
الموجودات والمطلوبات النقدية.

تبين الجداول التالية تواريخ االستحقاق المتعاقد عليها المتبقية للموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة للمجموعة. تم إعداد الجدول بناًء على 
التدفقات النقدية غير المخصومة للموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة وذلك بموجب تواريخ االستحقاق المبكرة التي قد يطلب بموجبها من 

المجموعة أن تقوم بالتسديد أو اإلستالم. يضم الجدول التدفقات النقدية للمبالغ الرئيسية والفوائد. إن تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما 
في نهاية فترة التقرير هي كما يلي:

معدل 
الفائدة 
الفّعال

أقل
من  شهر

ألف درهم

 من شهر
إلى 3 أشهر

ألف درهم

من 3 أشهر
إلى سنة

ألف درهم

 من سنة
إلى 5 سنوات

ألف درهم

أكثر من
5 سنوات

ألف درهم
المجموع

ألف درهم
31 ديسمبر 2014

الموجودات المالية
8.743.384-1.204.751135.1616.524.069879.403-أدوات ال تحمل فوائد

5.12516.72976.017308.964406.835-8.06%مستحقات من تمويل مشاريع
4.674.509--1.153.7241.905.4991.615.286إيضاح  13أدوات بمعدالت فوائد متغيرة

2.358.4752.405.7858.156.084955.420308.96413.824.728المجموع
المطلوبات المالية

 4.839.631-112.3752.791.5251.919.24116.490-أدوات ال تحمل فوائد )أ(
2.765.108-2.755.125--9.983إيضاح  16سندات غير قابلة للتحويل 

6.472.506-1.007.10938.021517.2694.910.107إيضاح  17أدوات بمعدالت فوائد متغيرة
29.512-28.376--1.136أدوات مشتقة

 14.106.757- 2.436.5107.710.098 2.829.546 1.130.603المجموع
31 ديسمبر 2013

الموجودات المالية
12.572.185-350.93422.8829.790.4282.407.941-أدوات ال تحمل فوائد

17.46684.026245.639244.626591.757-11.25%مستحقات من تمويل مشاريع
5.425.473--2.629.728586.2502.209.495إيضاح  13أدوات بمعدالت فوائد متغيرة

2.980.662626.59812.083.9492.653.580244.62618.589.415المجموع
المطلوبات المالية

6.707.170-229452.5104.866.2741.388.157-أدوات ال تحمل فوائد )أ(
2.737.622-10.3322.727.290--إيضاح  16سندات غير قابلة للتحويل 

------4%أدوات بمعدالت فوائد محددة
6.359.746-3.429.1662.930.580--إيضاح  17أدوات بمعدالت فوائد متغيرة

2.3761.13633.03336.545--أدوات مشتقة
229452.5108.308.1487.047.16333.03315.841.083المجموع

)أ( تتضمن ودائع تأمينية من العمالء.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

القيمة العادلة لألدوات المالية   34
فيما عدا ما هو موضح في الجدول التالي، برأي اإلدارة فإن القيم المدرجة للموجودات والمطلوبات المالية التي تم االعتراف بها بالتكلفة المطفأة في البيانات 

المالية الموحدة تقارب قيمتها العادلة. 

كما في 31 ديسمبر 2014
إجمالي القيمة

المدرجة 
ألف درهم

 القيمة
العادلة

ألف درهم
المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة

2.755.1252.872.218صكوك اإلجارة )إيضاح 16(

تبعًا للتعديل الذي تم على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 7، فإن جميع األدوات المالية الواجب قياسها بالقيمة العادلة )الحقًا لإلدراج األولي( يجب 
اإلفصاح عنها بترتيب هرمي أو تجميعي للقيم العادلة في 3 مستويات )من المستوى 1 إلى 3( بناًء على درجة إمكانية تتبع القيمة العادلة. 

القيمة العادلة في المستوى 1 تكون مستقاة من األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة تمامًا. يتم استقاء 
القيم العادلة في المستوى 2 من مصادر غير األسعار المتداولة، بينما يتم استقاء القيم العادلة في المستوى 3 بواسطة تقنيات التقييم باستخدام مصادر 

ال يمكن تتبعها.

كما في 31 ديسمبر 2014، كانت الموجودات المالية للمجموعة المدرجة بالقيمة العادلة مرتبة على النحو التالي:

المستوى 1
ألف درهم

المستوى 2
ألف درهم

المستوى 3
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

استثمارات متاحة للبيع
108.007-34.17073.837حقوق ملكية

خالل السنة، حصلت واحدة من االستثمارات على التسجيل وبدأ تداولها في السوق الثانوية للشركات الخاصة في سوق أبوظبي لألوراق المالية. وبناًء عليه، 
تم تحويل هذا االستثمار من المستوى 2 إلى المستوى 1 )إيضاح 9(.

يتم تحديد القيم العادلة لألدوات المشتقة التي تبلغ 30 مليون درهم المتعلقة بمقايضة سعر الفائدة ويتم تحديدها بواسطة مقيميين مستقلين )راجع 
إيضاح 5/33( ويتم قياسها بالقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة وتخفض على أساس تطبيق منحنيات العائد المستمدة من معدالت 

الفائدة المدرجة. يتم تصنيف األدوات المشتقة ضمن المستوى 2.

إندماج األعمال  35
استحوذت الشركة بتاريخ 27 يونيو 2013 على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة صروح العقارية ش.م.ع. من خالل مبادلة أسهم. وبناًء على ذلك، فإن حصة 

الملكية في المنشآت التالية التي كانت شركات تابعة لشركة صروح العقارية ش.م.ع. تم تحويلها إلى الشركة.

النشاط األساسياسم الشركة التابعة

نسبة حق
تصويت حقوق 

الملكية 
المستحوذة 

100%تطوير أبراج البوابةأبراج بوابة شمس أبوظبي ذ.م.م.
100%العمل كمضارب وفقًا لهيكل إصدار صكوكشركة صروح أبوظبي العقارية ذ.م.م. 

100%شركة قابضة لمنشآت أجنبيةشركة صروح الدولية المحدودة
100%تطوير الممتلكات والعقاراتصروح للتطوير الدولي المحدودة
100%تطوير الممتلكات والعقاراتصروح المغرب الدولي المحدودة 

100%تطوير الممتلكات والعقارات جزيرة اللولو لتطوير المشاريع ذ.م.م.
100%تأجير وإدارة العقاراتتالل ليوا لإلستثمارات العقارية ذ.م.م.

91.4%إدارة وتأجير العقارات؛ استثمار المشاريع العقاريةالسيح إلدارة العقارات ذ.م.م.
91.4%تأجير وإدارة العقارات؛ استثمار المشاريع العقاريةسيح سديرة للعقارات ذ.م.م.

80%اإلستثمار في النشاط السياحيشركة صروح مصر لإلستثمار والتطوير السياحي
60%إدارة وتأجير العقاراتخدمة ذ.م.م.

60%أعمال الهندسة واإلنشاءات العامةشركة المحور الهندسية للمقاوالت )ذ.م.م.(
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إندماج األعمال )يتبع(   35
موجودات مستحوذة ومطلوبات معترف بها بتاريخ اإلستحواذ  35.1

ألف درهم
موجودات

138.429ممتلكات وآالت ومعدات
375موجودات غير ملموسة

4.573.274استثمارات عقارية
219.197استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

95.746موجودات مالية متاحة للبيع
2.720.943ذمم مدينة تجارية وأخرى
4.565.100أعمال تطوير قيد اإلنجاز

1.748.470أراضي محتفظ بها إلعادة البيع
111.764مخزون

1.521.478نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
15.694.776مجموع الموجودات

مطلوبات 
2.112.140قروض

271.078محتجزات دائنة
44.977مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2.933.585دفعات مقدمة من عمالء
1.934.979ذمم دائنة تجارية وأخرى

1.770مطلوبات مالية أخرى
7.298.529مجموع المطلوبات

8.396.247صافي موجودات مستحوذة

حقوق الملكية غير المسيطرة   2.53
 إن حقوق الملكية غير المسيطرة المعترف بها بتاريخ اإلستحواذ تم قياسها بالرجوع إلى القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة والبالغة

294.4 مليون درهم.

الشركة

نسبة حقوق
الملكية غير 

المسيطرة 
40%شركة المحور الهندسية للمقاوالت العامة )ذ.م.م.(

40%خدمة ذ.م.م.
20%صروح مصر لإلستثمار والتطوير السياحي ش.م.م. 

8.6%شركة السيح إلدارة العقارات ذ.م.م.
8.6%سيح سديرة للعقارات ذ.م.م. 

الربح الناتج عن اإلستحواذ   3.53
ألف درهم

5.511.030مبلغ محول يساوي القيمة العادلة بمبلغ 3.381 مليون سهم صادرة لمساهمي الشركة المستحوذ عليها
294.435يضاف: القيمة العادلة لحقوق الملكية غير المسيطرة

)8.396.247(ينزل: القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد المستحوذة
(2.590.782)الربح الناتج عن اإلستحواذ المدرج في الربح أو الخسارة للسنة

تم اإلعتراف بتكاليف اإلستحواذ كمصروف خالل الفترة التي تحققت فيها.

ينتج الربح من اإلستحواذ من الفرق ما بين القيمة العادلة لموجودات صروح بما في ذلك األراضي التي تم اإلحتفاظ بها سابقًا بالقيمة اإلسمية والقيمة المحولة.

ينص المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 3 على أن تاريخ المحاسبة الفعلي ألي إستحواذ، ضمن أمور أخرى، هو التاريخ الذي تتم فيه تلبية كافة الشروط 
والموافقات المطلوبة بشكل جوهري.
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

إندماج األعمال )يتبع(  35
قررت اإلدارة بأن تاريخ 15 مايو 2013 هو التاريخ الذي تم فيه تلبية كافة الشروط األساسية المرتبطة باإلندماج بشكل جوهري. وعليه، استنتجت اإلدارة بأن تاريخ 

 اإلستحواذ الفعلي هو 15 مايو 2013. وبالتالي، تم قياس القيمة العادلة لصافي موجودات صروح بذلك التاريخ، وتم قياس القيمة وفقًا لسعر سهم الدار 
بذلك التاريخ.

معلومات قطاعية  36
قطاعات األعمال  36.1

إن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة المستمرة للسنة المنتهية في ذلك التاريخ التالية هي كما يلي:

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

تطوير وبيع
العقارات 

ألف درهم

محفظة
االستثمارات 

العقارية 
ألف درهم

مقاوالت
ألف درهم

قرى
تشغيلية 
ألف درهم

فنادق
ألف درهم

مدارس
ألف درهم

ترفيه
ألف درهم

المجموعة
ألف درهم

3.796.8021.304.753504.922119.288588.593202.56934.1516.551.078إيرادات القطاع
(207.683)(4.097)(31.417)(132.272)(27.139)-(12.758)-استهالك وإطفاء

عكس/ )مخصصات انخفاض القيمة 
195.029-(278)150.601--(28.033)72.739وشطب(، صافي

(50.298)-----(50.298)-مصاريف ما قبل أعمال التشغيل
مكاسب القيمة العادلة إلستثمارات 

474.157-----474.157-عقارية
28.437-----28.437-مكاسب إستبعاد إستثمارات عقارية

734.648------734.648إيرادات أخرى
1.275.3531.187.50040.1584.038175.8117.5122.3242.692.696ربح القطاع

96.006حصة في ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركة
(35.540)مصاريف بيع وتسويق

(367.759)مصاريف عمومية وإدارية
42.039ربح استبعاد استثمارات في شركة زميلة

(1.423)مخصص انخفاض القيمة/ شطب
 2.877عكس إنخفاض القيمة في شركة زميلة، صافي

9.720ربح من العمليات غير المستمرة
(19.987)استهالك وإطفاء

110.587إيرادات تمويل
(381.795)تكاليف تمويل

118.932إيرادات أخرى
2.266.353ربح السنة
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معلومات قطاعية )يتبع(  36 

السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013  

تطوير وبيع
العقارات 

ألف درهم

محفظة
االستثمارات 

العقارية 
ألف درهم

مقاوالت
ألف درهم

قرى
تشغيلية 
ألف درهم

فنادق
ألف درهم

مدارس
ألف درهم

ترفيه
ألف درهم

المجموعة
ألف درهم

5.379.757 32.155  171.775  504.022  224.296  172.292  897.860 3.377.357 إيرادات القطاع
)288.224( )5.248( )26.657( )172.905()70.455(  - )12.959(  - استهالك وإطفاء

مخصصات، إنخفاض القيمة 
)1.135.997( -  -  )235.175( - )86.071( )40.546( )774.205( ومشطوبات

 خسائر قيمة عادلة 
)340.544(-----)340.544(-إلستثمارات عقارية

)120.029( )2.742( )3.639( )298.056()2.225( )83.914(  76.247  194.300 ربح/)خسارة( القطاع
)16.475(حصة في خسارة شركات زميلة ومشاريع مشتركة

)5.697(مصاريف بيع وتسويق
)295.021(مصاريف عمومية وإدارية

3.018ربح استبعاد استثمارات في شركة زميلة
2.590.782ربح إندماج األعمال
)20.964(استهالك وإطفاء

 186.237 إيرادات تمويل
 )727.020(تكاليف تمويل

 630.364 إيرادات أخرى
2.225.195ربح السنة

إن موجودات ومطلوبات القطاعات والنفقات الرأسمالية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ التالية هي كما يلي:

تطوير وبيع
العقارات 

ألف درهم

محفظة
االستثمارات 

العقارية 
ألف درهم

قرى
تشغيلية 
ألف درهم

مقاوالت
ألف درهم

فنادق
ألف درهم

مدارس
ألف درهم

ترفيه
ألف درهم

غير مخصص
ألف درهم

المجموعة
ألف درهم

كما في 31 ديسمبر 2014
14.370.38315.425.785128.9421.032.2332.772.796480.07355.1354.283.78338.549.130موجودات
7.617.9411.164.042130.9961.028.485163.753180.76818.4319.871.33220.175.748مطلوبات

50.12150.121-------النفقات الرأسمالية
1.254.474------300.921953.553نفقات المشاريع 

كما في 31 ديسمبر 2013
22.112.96912.929.524717.4921.426.9502.628.939369.92858.8883.483.35743.728.047موجودات
10.946.693692.965153.8051.022.424151.44455.58519.34314.037.82927.080.088مطلوبات

25.19737.427------12.230النفقات الرأسمالية
1.562.978------363.2761.199.702نفقات المشاريع

إن السياسات المحاسبية للقطاعات الواردة في التقرير هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة والمبينة في اإليضاح 3. 

يمثل ربح القطاع الربح الذي يتم تحقيقه من كل قطاع دون توزيع تكاليف اإلدارة المركزية والبيع والتسويق ورواتب أعضاء مجلس اإلدارة والحصة في أرباح 
الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، واألرباح والخسائر األخرى، وإيرادات التمويل وتكاليف التمويل. هذا هو المقياس المقدم إلى المسؤول عن اتخاذ 

القرارات المتعلقة بالعمليات ألغراض توزيع الموارد وتقييم األداء القطاعي. 
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إيضاحات تتعلق  
بالبيانات المالية الموحدة 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014 )يتبع(

معلومات قطاعية )يتبع(  36 
قطاعات األعمال )يتبع(  36.1

ألغراض مراقبة األداء القطاعي وتوزيع الموارد بين القطاعات:
يتم توزيع كافة الموجودات على القطاعات الواردة في التقرير باستثناء الحصة في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، والموجودات المتاحة للبيع،  •

و"موجودات مالية أخرى". يتم توزيع الموجودات المستخدمة بشكل مشترك من قبل القطاعات الواردة في التقرير بناًء على اإليرادات التي يحققها كل 
قطاع وارد في التقرير؛ و

يتم توزيع كافة المطلوبات على القطاعات الواردة في التقرير باستثناء القروض، والسندات القابلة وغير القابلة للتحويل، و"مطلوبات مالية أخرى". يتم  •
توزيع المطلوبات التي تكون القطاعات الواردة في التقرير مسؤولة عنها بشكل مشترك بالتناسب مع موجودات كل قطاع.

القطاع الجغرافي  36.2
عملت المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وهي اإلمارات العربية المتحدة. 

إستبعاد شركة تابعة   37
بتاريخ 3 نوفمبر 2014، قامت المجموعة باستبعاد صروح للتطوير الدولي المحدودة، شركة تابعة والتي كانت تمتلك 80% في شركة صروح مصر لإلستثمار 

والتطوير السياحي ش.م.م.

تحليل الموجودات والمطلوبات التي تم فقدان السيطرة عليها  37.1
ألف درهم

الموجودات 
9.350ذمم مدينة تجارية وأخرى
44.333أعمال تطوير قيد اإلنجاز
152ممتلكات وآالت ومعدات

53.835مجموع الموجودات 
المطلوبات 

)56.512(ذمم تجارية ومطلوبات أخرى
(2.677)صافي المطلوبات المستبعدة

ربح من إستبعاد شركة تابعة  37.2
ألف درهم

-المقابل المستلم
2.677صافي المطلوبات المستبعدة
7.043حقوق الملكية غير المسيطرة

9.720ربح من اإلستبعاد

تم إدراج الربح من اإلستبعاد في الربح من العمليات المتوقفة في بيان الدخل الموحد.

إجازة البيانات المالية الموحدة   38
صادق مجلس اإلدارة على البيانات المالية الموحدة وأجاز إصدارها بتاريخ 11 فبراير 2015.
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