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DAMAC Properties Dubai Co PJSC
FINANCIAL RESULTS FOR 2014
DAMAC Properties Dubai Co PJSC (DFM:
DAMAC) (“DAMAC” or the "Company"), a
leading developer of high-end and luxury
residential property in the Middle East,
announces results for the twelve months
ending 31st December 2014.
 Net profit of AED 3,483.3 million in the
twelve months to 31st December 2014
 Dividend: A share dividend of AED 0.10
per share representing 500 Million bonus
shares (on a capital of 5 billion shares) is
proposed by the Board of Directors for the
year ended 31st December 2014
 Annual General Meeting - Board proposes
AGM for late March 2015
Hussain Sajwani, Chairman of DAMAC,
commented:
“We are delighted to present such strong
results for 2014 which reflect our position at
the forefront of luxury real estate in the region.
As we embark on a new and exciting journey
as a listed company in our home city of Dubai,
we look to solidify our position and drive
growth for our home owners and shareholders
alike. We have a firm belief in Dubai's
fundamentals and see the market maturing
and continuing to grow in the coming short to
medium term.
2014 was a year of continued delivery and
expansion of our product range. DAMAC
launched many new products; expanded our
relationships with key brands, an area which
has become a cornerstone of the DAMAC
proposition.
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"ع.م."داماك العقارية دبي ش
5102 النتائج المالية لسنة
(DFM:DAMAC) ع.م.شركة داماك العقارية دبي ش
 المطور الرائد للعقارات السكنية،)"("داماك" أو الشركة
 تعلن عن نتائج السنة المالية،الفاخرة في الشرق األوسط
.4132  ديسمبر13 المنتهية في
 مليون درهم إماراتي في1.281.1 : صافي األرباح
4132  ديسمبر13  شهراً حتى34
 رفع مجلس اإلدارة توصية لتوزيع: توزيعات األرباح
 مليون011  درهم إماراتي للسهم والتي تمثل1.31 أرباح
 مليارات سهم) للسنة المنتهية0 سهم منحة (من رأس مال
4132  ديسمبر13 في
 اقترح مجلس اإلدارة انعقاد اجتماع الجمعية العمومية
4130 في أواخر مارس
: رئيس مجلس إدارة داماك علق قائلا،حسين سجواني
 والتي4132 "نحن مسرورين لتقديم هكذا نتائج قوية لسنة
 وكوننا.تعكس موقعنا الريادي في العقارات الفاخرة في المنطقة
نبدأ مسيرة جديدة ومشوقة كشركة مدرجة في السوق المالي
 فإننا نتطلع إلى تقوية موقعنا وتحفيز النمو،لمدينتنا األم دبي
 ولدينا كامل الثقة بأسس.للمالكين والمساهمين على حد سواء
دبي وإننا نرى السوق في نضوج ونمو مستمرين في األجلين
.القصير والمتوسط

 كما. سنة استمرارية وتوسّع لتشكيلة منتجنا4132 كانت سنة
أطلقت داماك العديد من المنتجات الجديدة ووسعت عالقاتنا مع
 وهو حيز بات حجر أساس لعرض،عالمات تجارية أساسية
.داماك
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During the year we completed 8 projects
including Capital Bay, Executive Bay,
Cosmopolitan, Waters Edge, The Vogue,
Lincoln Park and Lakeside (partial) as well as
our first international development, Al
Jawharah in the Kingdom of Saudi Arabia
which is testament to our ability to enter new
territories and deliver on the platforms that we
have built in these markets. 3,553 units were
completed and delivered during 2014 with
cumulative units delivered till date at 12,866
units.

:لقد أنجزنا خالل السنة الماضية ثمانية مشاريع من ضمنها
"كابيتال باي" و"إكزكتيف باي" و"كوزموبوليتان" و"واترز
)ً أدج" و"ذا فوغ" و"لينكلن بارك" و"ليك سايد" (جزئيا
باإلضافة إلى إنجاز أول مشروع للشركة خارج اإلمارات وهو
مشروع "الجوهرة" في المملكة العربية السعودية الذي شكل
شهادة لقدرتنا على النجاح في دخول أسواق جديدة مستندين
 وقد أس ُتكملت.على األسس التي بنيناها في هذه األسواق
 ليصبح العدد4132  وحدة خالل سنة3,553 وسُلمت
اإلجمالي للوحدات المنجزة والتي تم تسليمها حتى اليوم
. وحدة12,866

The launch of AKOYA Oxygen was a key
milestone during 2014. Spread over 55 million
sq. ft. with a championship golf course
designed by Tiger Woods and operated by the
TRUMP Organisation.

.4132 وشكل إطالق أكويا أكسجين إنجازاً مهما ً خالل سنة
 مليون قدم00 فهذا المشروع التطويري يمتد على مساحة تفوق
مربع ويتضمن ملعب غولف من تصميم تايغر وودز وبإدارة
.مؤسسة ترامب

We also launched the ‘The Drive’ at AKOYA
by DAMAC, a 2.5 km retail strip with major
retail, entertainment and hospitality attractions
such as the first outdoor ice rink, hotels and
hotel apartments projects.

 وهو ممشى للتسوق،كما أطلقنا "ذا درايف" في أكويا من داماك
 كم ويتضمن محالت التجزئة والترفيه2.5 يمتد على مسافة
 وأول حلبة تزحلق على الجليد في الهواء الطلق،والضيافة
.باإلضافة إلى الفنادق والشقق الفندقية

We expanded our serviced and hotel
apartment offering, and have been quick to
capitalise on this growing segment of the
market. In 2014 we opened four hotel
apartment developments and have a
significant pipeline of 10,000 hospitality keys
under development.

ووسعنا كذلك عروضنا للشقق الفندقية والشقق متكاملة الخدمات
 وقد افتتحنا أربعة.مستفيدين من تنامي هذا القطاع في السوق
 ولدينا محفظة تطوير كبيرة4132 مشاريع للشقق الفندقية سنة
. وحدة قيد التطوير10,000 في مجال الضيافة تضم

Against the backdrop of economic growth and
a stabilisation of real estate prices in Dubai,
we believe that DAMAC will continue to
benefit from customer demand for our
product.”
-end-

،في ظل النمو اإلقتصادي واستقرار أسعار العقارات في دبي
كلنا ثقة أن داماك ستستمر باالستفادة من طلب العمالء
".لمنتجاتنا

DAMAC Properties Dubai Co PJSC
Niall McLoughlin / +971 4 3732190
Investor.relations@damacgroup.com
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
دبي -إلامارات العربية املتحدة
البيانات املالية املوحدة وتقرير مدقق الحسابات املستقل
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 4132

شركة داماك العقارية دبي(ش.م.ع)

جدول املحتويات
تقرير مدقق الحسابات املستقل
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بيان التغييرات في حقوق امللكية املوحد
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بيان التدفقات النقدية املوحد
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إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

بيان ألارباح والخسائر والدخل الشامل ألاخر املوحد
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 4132
إيضاحات
إلا رادات
تكاليف املبيةات
إجمالي الربح
إ رادات تشغيملية أارى
م اريف عمومية وإدارية وبيةية
وسا ة وعموالت
عوب انطفال القيمة علأ الةقارات لملتطوير
رستهس
الربح املحقق من رعت اس باسهثمار شرةة زميملة
ح ة الربح شرةة زميملة
الربح لملفت ة  /لملسنة من الةممليات املتوقفة
الربح التشغيلي
الدال ألاار
إ رادات تمويل
تكاليف تمويل

43

44
41
7
6
8
45
42

الربح للسنة

4132
ألف درهــم
197219112
()395319747
4944,9117
189221
()51497,8
()3119631
3559636
()79621
394839,61
2579,,4
49,3,
192,4938,
419,78
179,,5
()679878

4131
ألف درب ر
49863
()39681
39368
()39212
()224
394119178
394149283
431
-

192819482

394149813

الدال الشامل ألاار
بنود لن ت إعادة ت نيفها الحقا إاأ الربح أو ائرسارة
بنود قد ت إعادة ت نيفها الحقا إاأ الربح أو ائرسارة
ربح غي محقق من القيمة الةادلة ملوجودات مالية متاحة لملبيع
 الربح املحقق من رعت اس باسهثمار شرةة زميملة احتيا ي إعادة التقيي ملوجودات مالية مةاد تدويربا عند رسهبةاد(الخسارة)  /الدخل الشامل ألاخر للسنة

5379561
()394839,61
()135
()7629735

7629211
7629211

مجموع الدخل الشامل للسنة

49738956,

398679413

الربح للسنة العائد لـ:
194129727
4289517
192819482

مسابمر الشرةة
أ راس غي مسيطرة

394149813
394149813

مجموع الدخل الشامل للسنة العائد لـ:
مسابمر الشرةة
أ راس غي مسيطرة
الربح للسهم
ألاساس ر واملطفض (درب )

تشكل إلا ضاحات املرفقة جاءا ال تجاأ من بذا البيانات املالية املوحدة

4926,9,87
4289584
49738956,
14

1777

398679413
398679413
1248
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 4132
احتياطي إعادة
هيكلة
املجموعة
ألف درهـم

احتياطي إعادة
تقييم الاستثمارات
ألف درهـم

أرباح
مستبقاة
ألف درهـم

حقوق عائدة
ملساهمي الشركة
ألف درهم

حقوق ألاطراف
غير املسيطرة
ألف درهـم

املجموع
ألف درهـم

الرصيد  3نا ر 4131
مجموع الدال الشامل لملسنة
اسهبةاد شراات تاعةة

1129146 191119111
-

-

7629211
-

889832
394149813
()394119178

192129323
39,679413
()39411917,

62
()62
-

192129415
39,679413
()62
()39411917,

الرصيد  13ديسم 4131

1159146

-

7629211

,89417

293679,61

-

293679,61

-

-

-

-

491119111

-

491119111

()298349831
-

132
()7629732

193249141
194129727

()397719275
492719114

2889867
4289217

()393839618
49738956,

-

-

()239123
()491239226

()491539226

()829168

()492169532

()29,349831

-

291749537

295369172

7549116

594689231

رأس املال
ألف درهـم

توزيةات أربرال

191119111

احتياطي
قانوني
ألف درهـم

إصدار أسه جد دة (إ ضال 491119111 )31
رستحواذ علأ ح ة مسيطرة
شرةة داما لملتنمية الةقارية
املحدودة (إ ضال )46
مجموع الدال الشامل لملسنة
تحويل إاأ رحتيا ي القانوني
239123
(إ ضال )32
توزيةات أربال
الرصيد في  13ديسمبر 4132

1569167 591119111

إر إلا ضاحات املرفقة تشكل جاءا ال تجاأ من بذا البيانات املالية املوحدة.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
بيـان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 4132
4132
ألف درهم
التدفقات النقدية من ألانشطة التشغيلية
الربح لملسنة

192819482

4131
ألف درب
394149813

تةد ست لر :
استهس ممتملكات ومةدات (إ ضال )6
إ فاء موجودات غي مملموسة
مط ص اها ة ادمة املوظفير (إ ضال )38
إ فاء تكاليف إصدار شهادات صكو (إ ضال )37
الربح من اسهبةاد اسهثمارات مالية
ائرسارة من سحر ممتملكات ومةدات من ائردمة
الربح املحقق من رعت اس باسهثمار شرةة زميملة
ح ة الربح من شرةة زميملة (إ ضال )8
الربح من اسهبةاد أعمال ائجبب (إ ضال )42
مط ص انطفال قيمة ذم تجارية مد نة (إ ضال )31
عوب انطفال قي عقارات لملتطوير (إ ضال )7
إ رادات تمويل
تكاليف تمويل
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات
التشغيلية
الايادة ذم تجارية مد نة وأارى
الايادة عقارات لملتطوير
النقص ( /الايادة) املطاور
الايادة مطملو من أ راس ذات عسقة
الايادة مطملو لطرس ذو عسقة
الايادة ( /النقص) ذم تجارية دا نة وأارى
النقد الناتج من العمليات
إ رادات فوا د مقبو ة
تكاليف تمويل مدفوعة
تةويض مط ص اها ة ادمة املوظفير املدفوع (إ ضال )38
صافي النقد الناتج من ألانشطة التشغيلية

تشكل إلا ضاحات املرفقة جاءا ال تجاأ من بذا البيانات املالية املوحدة

79864
59685
39,83
()3918,
49611
()394839,61
()2579,,4
()19428
819775
()3559636
()179,,5
679878

69137
489421
49471
()19143
89236

397349365
()811946,
()39282935,
445
2193,6
395,,9443

394269316
()4129186
()2129222
()634
()889312
1849432
()3829783

39162917,
1,9325
()219186
()428

6829884
19143
()89236
()266

3916498,1

6889843

7

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
بيـان التدفقات النقدية املوحد (تتمة)
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 4132
4132
ألف درهم

4131
ألف درب

التدفقات النقدية من ألانشطة الاستثمارية
شراء ممتملكات ومةدات (إ ضال )6
عا دات اسهبةاد اسهثمارات مالية
رستحواذ علأ اسهثمارات مالية (إ ضال )33
الايادة موجودات مالية أارى
صا النقد املدفوع من اسهبةاد أعمال ائجبب (إ ضال )42
صا النقد املقبول من رستحواذ علأ شراات تاعةة (إ ضال )46
الايادة ودائع ذات استحقاي أصل أةث من فسفة أشهر (إ ضال )34
صافي النقد الناتج من ( /املستخدم في) ألانشطة الاستثمارية

()3296,3
3729,36
()192,1
()1719364
()832
693359568
()3945,9431
2961,9332

التدفقات النقدية من ألانشطة التمويلية
قرول بنوية اسل السنة
سداد قرول بنوية
توزيةات أربال مدفوعة
صافي النقد املستخدم في ألانشطة التمويلية

4769715
()119871
()5,59211
()12,9518

()429488
()429488

591549266
68,
591519355

()2479118
2479688
688

صافي الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله
النقد وما يةادله بدا ة السنة (إ ضال )34
النقد وما يعادله في نهاية السنة (إيضاح )34

()29422
()869887
()8819211
()323182613

معاملة غير نقدية
توزيةات أربال

تشكل إلا ضاحات املرفقة جاءا ال تجاأ من بذا البيانات املالية املوحدة

378237333

324112178

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)

8

إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر 4132
 -3معلومات عامة
تأسست شرةة داما الةقارية دبي (ش.ت.ع) ("الشرةة" أو "الشرةة ألات") دبي بتاريخ  41ونيو  3876ةشرةة مسابمة عامة،
وتمارس عمملياتها دولة إلامارات الةربية املتحدة بموجر را ة تجارية صادرة دبي .عنوار موتر الشرةة املسجل ص. .
 ،34462دبي ،إلامارات الةربية املترحدة.
السيد /حسير سجواني بو أة مسابمر الشرةة والطرس املسيطر الر س ر ("ر ب مجملب إلادارة").
تمارس الشرةة ألات وشرااتها التاعةة (مةا "املجموعة") أنشطة تطوير الةقارات الشري ألاوس .
-4

تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة

3-4

املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية ائجد دة واملةدلة املطبقة بدور تأفي جوبرب علأ البيانات املالية املوحدة

شهدت بذا البيانات املالية املوحدة تطبيق املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية ائجد دة واملةدلة التالية الإلار أصبح مةموال بها
لملفت ات املحاسبية الإلار تبدأ  3نا ر  4132أو عةدبا .ل ون لتطبيق بذا املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية ائجد دة
واملةدلة أب تأفي جوبرب علأ املبال املدرجة لملسنة ائحالية أو السنوات السابقة ،إال أاها قد تؤفر علأ محاسبة املةامست
والت ت بات املستقبملية.
 تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  14ألادوات املالية :الةرل ،والإلار تتةملق بتطبيق توجيهات حول مقاصة
املوجودات واملطملوبات املالية.

 تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  16إلاف ال عن املبال القابملة لسست داد
تقيد التةد ست متطملبات إلاف ال عن القيمة القابملة لسست داد لألصل أو الوحدة املنتجة لملنقد لملفتررة التري ت اسلها
رعترراس بانطفال القيمة أو عوسها .إاأ جانر ذلك ،فور تملك التةد ست توضح وتوسع مدى متطملبات إلاف ال القابملة
لملتطبيق عندما كور قد ت تحد د القيمة القابملة لسست داد لألصل أو الوحدة املنتجة لملنقد علأ أساس القيمة الةادلة
ناق ا تكاليف رسهبرةاد.
 تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  18ألادوات املالية :رعترراس والقيراس والإلار تتةملق بتجد د املشتقات واستمرار
محاسبة التحوط .تسمح التةد ست بمتاعةة محاسبة التحوط إذا ما ت تجد د ألادوات املشتقة ،شريرطة اسهيفاء مةا ي
محددة.
 تةد ست علأ املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  31واملةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  34واملةيار املحاسبر
الدوا رق  47إرشرادات حول منشآت رسهثمار
 13أةتروبر  ،4134أصدر مجملب مةا ي املحاسبة الدولية مةيارا عشرأر منشآت رسهثمار ،والذب يةدل املةيرار الدوا
اعداد التقارير املالية رق  ،31واملةيرار الدوا اعداد التقارير املالية رق  ،34واملةيرار املحاسبر الدوا رق  ،47ويقدت
ةذلك مفهوما ملنشأة رسهثمار املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية.
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ل تق املجموعة بالتطبيق املسبق لملمةا ي والتةد ست والتفسي ات ائجد دة التالية الإلار ت إصداربا ول ت الةمل بها عةد:
يسري تطبيقها للفتـرات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة
 تةد ست علأ املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  7ألادوات املالية :إلاف احات ،وب عند تطبيق املةيار الدوا
التةد ست عشأر إلاف احات املتةملقة بالتطبيق ألاوا لملمةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  8اعداد التقارير املالية رق 8
ألول مرة
 تةد ست علأ املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  7ألادوات املالية :إف احات إ افية ملحاسبة عند تطبيق املةيار الدوا
التحوط (والتةد ست السحقة لها) الناتجة من مقدمة ف ل محاسبة التحوط الواردة باملةيار اعداد التقارير املالية رق 8
ألول مرة
الدوا اعداد التقرير املالية رق .8
 املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  8ألادوات املالية ( )4118ال ادر نوفمبرر  3 ،4118نا ر 4138
والذب قدت متطملبات جد دة لت نيف وقياس املوجودات املالية ،ب نما تضمن املةيار الدوا
اعداد التقارير املالية رق  8ألادوات املالية ( )4131الذب ت مراجةته أةتروبر 4131
متطملبات لت نيف وقياس املطملوبات املالية ،ةما قوت املةيرار بتأجيل متطملبات إلغاء رعت اس
السارية من املةيار املحاسبر الدوا رق  18ألادوات املالية :رعت اس والقيراس.
ت مراجةة املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  8ألادوات املالية ( )4131نوفم 4131
لكي تضمن ف ل محاسبة التحوط ويسمح بالتطبيق املسبق لملمتطملبات املتةملقة عةرل
أربال أو اسا ر ر تمار ائراص الناتجة من املطملوبات املحددة من ايرار القيمة الةادلة
بدور تطبيق املتطملبات ألاارى لملمةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  8عشكل مسبق.
ت إصدار املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  8نسرته ألااي ة (املةيار الدوا اعداد
التقارير املالية رق  8ألادوات املالية ( ))4132وليو  4132ويتضمن املتطملبات املتةملقة
بالت نيف والقياس وانطفال القيمة ومحاسبة التحوط الةات وإلغاء رعترراس.
ت تةمليق املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  )4118( 8واملةيار الدوا اعداد التقارير
املالية رق  )4131( 8باملةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  ،)4131( 8إ افة إاأ أر املةيرار
الدوا اعداد التقارير املالية رق  )4131( 8يسود علأ املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق
 ،)4118( 8ب نما حل املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  )4132( 8محل جميع نسخ
إلاصدارات السابقة لملمةيار .ةذلك تسمح املةا ي املطتملفة برطيارات مطتملفة لسنتقال نحو
تطبيق تملك املةا ي  .وعلأ إفر ذلك ،مون لملمنشآت عشكل فةال ااتيار أب من أجااء املةيار
الدوا اعداد التقارير املاليرة رق  8تقوت بتطبيقها ،أب مون لتملك املنشآت ااتيار تطبيق)3( :
متطملبات الت نيف والقياس لملموجودات املالية ( )4متطملبات الت نيف والقياس لوس
املوجودات املالية و املطملوبات املالية ( )1تنص متطملبات الت نيف والقياس ائراصة بمتطملبات
التحوط علأ أر التاريخ املتةملق بالتطبيق ألاوا بو  3ف ا ر  4132أو قبل ذلك التاريخ.
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املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة







املةيار الدوا اعداد التقارير املالية  32إلا رادات من الةقود امل مة مع الةمسء
صدر املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  32ما و  4132حيث أسب ن،اما شامس
وحيدا تستةير به املنشآت محاسبة إلا رادات الناتجة من الةقود امل مة مع الةمسء،
وبالتاا  ،فسيحل املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  32محل إلارشادات السارية عشأر
رعت اس باا رادات بما ذلك املةيار املحاسبر الدوا رق  38إلا رادات ،واملةيار املحاسبر
الدوا رق  33عقود إلانشاءات وما ت ل بها من تفسي ات عندما يسرب الةمل باملةيار الدوا
اعداد التقارير املالية رق .32
ويقوت املبدأ ألاساس ر لملمةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  32علأ أنه تةير علأ املنشأة
رعت اس بو راداتها لتحد د تحويل البضائع أو ائردمات املتفق عمليها لملةمسء بقيمة تةوب
املقابل الذب تتوقع املنشأة ائح ول عمليه لقاء تملك ائردمات أو البضائع .ويقدت املةيار علأ
وجه الدقة منهجا لسعت اس باا رادات قا ما علأ امب اطوات:
 ائرطوة  :3تحد د الةقد (الةقود) امل مة مع الةميل.
 ائرطوة  :4تحد د تنفيذ رلتزامات املتضمنة بالةقد.
 ائرطوة  :1تحد د قيمة املةامملة.
 ائرطوة  :2تط يص قيمة املةامملة إاأ تنفيذ رلتزامات الواردة بالةقد.
 ائرطوة  :2رعت اس باا رادات عند (أو حير) تستو فيه املنشأة التزاماتها.
وبموجر املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  ،32تةت س املنشأة بو راداتها عندما ت
ُ
اسهيفاء رلتزات ،أب عندما تحول إاأ الةميل "السيطرة" علأ البضائع أو ائردمات الإلار
تنطوب علأ اسهيفاء التزات ما .لقد ت إ افة مايدا من التوجيهات املستقبملية لملمةيار
الدوا اعداد التقارير املالية رق  32حإلاى ت مةائجة س ناريوبات محددة .وإ افة إاأ
ذلك ،تطملر املةيار الدوا اعداد التقارير املالية مايدا من إلاف احات املوسةة.
التحس نات السنوية علأ دورة املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية  4132 – 4134والإلار
تتضمن تةد ست علأ املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية أرقات  2و  7واملةا ي املحاسبية
الدولية أرقات  38و .12
تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  36واملةيار املحاسبر الدوا رق  18لتو يح ري
رستهس وإلا فاء املقبولة.
تةد ست علأ املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  33ا ضال املحاسبة املتةملقة
بائح ص الةممليات املشت ةة.
تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  36و  ،23وب التةد ست الإلار تتطملر محاسبة
املوجودات ائحيوية الإلار تستو تةريف مح ول زراع مح ود من موجودات حيوية
ةممتملكات ،آالت ومةدات وفقا لملمةيار املحاسبر الدوا رق .36

يسري تطبيقها للفتـرات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
 3نا ر 4137

 3نا ر 4136
 3نا ر 4136
 3نا ر 4136
 3نا ر 4136
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يسري تطبيقها للفتـرات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة
 تةد ست علأ املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  31واملةيار املحاسبر الدوا رق  3 ،48نا ر 4136
حيث توضح أنه يسهند رعترراس باألربال أو ائرسا ر علأ بيع املوجودات أو املسابمة بها بير
املسهثمر وأب شرةة زميملة أو مشروع مشت علأ ما إذا اانت تملك املوجودات املباعة أو
املساب بها تشكل عمل تجارب.
 تةد ست علأ املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية أرقات  31و  34واملةيار املحاسبر الدوا  3نا ر 4136
رق  ،48وب التةد ست الإلار توضح عةض ائجوانر املتةملقة بتطبيق استثناءات التوحيد
علأ منشآت رسهثمار.
 تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  ،47بحيث تسمح ألب منشأة محاسبة  3نا ر 4136
رسهثمارات الشراات التاعةة واملشاريع املشت ةة والشراات الاميملة بالتكملفة وفقا لملمةيار
املحاسبر الدوا رق  18أو املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  ،8أو باستطدات ريقة
حقوي اململوية البيانات املالية املنف ملة ملنشأة ما.
 تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  3تةائج عةض املةوقات اململموسة الإلار واجهها  3نا ر 4136
مةدو التقارير املالية اسل ممارسة أحكامه أفناء عرل تقاريرب املالية.
 التحس نات السنوية علأ دورة املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية  ،4134 – 4131والإلار  3وليو 4132
تتضمن تةد ست علأ املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية أرقات  4و 1و  8و  31واملةا ي
املحاسبية الدولية أرقات  36و  18و .42
 التحس نات السنوية علأ دورة املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية  ،4131 – 4133والإلار  3وليو 4132
تتضمن تةد ست علأ املةا ي الدولية اعداد التقارير املالية أرقات  3و 1و  31واملةيار
املحاسبر الدوا رق .21
 تةد ست علأ املةيار املحاسبر الدوا رق  38منافع املوظفير – حيث توضح التةد ست  3وليو 4132
املتطملبات املتةملقة بالطريقة التري ُتةاى بها املسابمات من املوظفير أو من أ راس أارى
تتةملق بائردمة إاأ فتررات ائردمة.
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تتوقع إلادارة تطبيق بذا املةا ي والتفسي ات والتةد ست الإلار س ت تطبقيها علأ البيانات املالية املوحدة لملمجموعة الفت ة
الإلار تبردأ اعتبارا من  3رنا ر  ،4132أو عندما تكور مةموال بها .ةما وتتوقع املجموعة أنه قد ال كور لتطبيق بذا املةا ي
والتفسي ات والتةد ست أب تأفي جوبرب علأ البيانات املالية املوحدة لملمجموعة فت ة التطبيق ألاوا لها ،وذلك باستثناء
املةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق  8واملةيار الدوا اعداد التقارير املالية رق .32
تتوقع إلادارة أر ت الةمل باملةيارين الدوليير اعداد التقارير املالية  32و  8البيانات املالية املوحدة لملمجموعة لملفت ات
السنوية الإلار تبدأ  3نا ر  4137و  3نا ر  4138بالت ت ر .إر تطبيق املةيارين الدوليير اعداد التقارير املالية  32و  8قد نتج
عنه تأفي ا جوبريا علأ املبال املدرجة وإلاف احات املتطذة البيانات املالية املوحدة لملمجموعة عشأر إلا رادات من الةقود
امل مة مع الةمسء وةذلك علأ املوجودات املالية واملطملوبات املالية لملمجموعة .وعلأ الرغ من ذلك ،فس مون عممليا إبداء تقد ر
مةقول ملا يسفر عن تطبيق بذا املةا ي من تأفي ات إال عةد قيات املجموعة بوجراء مراجةة تف يملية.

-1
3-1

السياسات املحاسبية الهامة
بيان الالتزام

ت إعداد البيانات املالية املوحدة وفقا لملمةا ي الدولية لملتقارير املالية (.)SRFI

4-1

أساس إعداد البيانات املالية املوحدة

ت إعداد البيانات املالية املوحدة علأ أساس التكملفة التاريطية باستثناء ما تةملق باألدوات املالية الإلار ت قياسها بالقيمة
الةادلة اها ة ال فت ة تقرير .وت،هر البيانات املالية املوحدة بالدرب إلاماراتي ("الدرب ") وبو الةمملة الذب تةد بها تقارير
املجموعة .ويت إعداد البيانات املالية لكل منشأة من منشآت املجموعة بالةمملة املحملية لتملك املنشأة ،لكواها الةمملة السا دة
الب ئة رقت اد ة ألاساسية الإلار تمارس فيها بذا املنشآت أنشطتها (الةمملة الوظيفية).
فيما ل السياسات املحاسبية الهامة املطبقة عند إعداد البيانات املالية املوحدة.

1-1

أسس توحيد البيانات املالية

تتضمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لملشرةة واملنشآت ائرا ةة لسيطرتها (شرااتها التاعةة) .تتحقق السيطرة عندما
كور لملمجموعة:
 السملطة علأ املنشأة املسهثمرة،
 التةرل لملةوا د ،أو ائحقوي الةوا د املتغي ة ،من ارتبا ها باملنشأة املسهثمرة ،و
َ
املسهثمرة.
املسهثمرة لملتأفي علأ قيمة عوا د املنشأة
 القدرة علأ ممارسة السملطة علأ املنشأة
ِ
بدأ توحيد الشراات التاعةة من تاريخ رستحواذ وبرو التراريخ الرذب تحققرت السريطرة لملشررةة ويسرتمر ذلرك التوحيرد حإلارى تراريخ
انتهاء تملك السيطرة.
تقرروت الشرررةة بوعررادة تقيرري مررا إذا اانررت تسرريطر علررأ املنشررأة املسر َ
رهثمرة أت ال إذا مررا اانررت ائحقررا ق وال،ررروس تشرري إاررأ أر بنررا
تغي ات علأ عن ر أو أةث من عناصر السيرطرة الثسفة املوضحرة أعسا.
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السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
أسس توحيد البيانات املالية (تتمة)

َ
املسهثمرة ،تتحقق السيطرة لملشرةة عندما تكور حقوي الت ويت اافيرة
عندما تقل حقوي ت ويت الشرةة أب من املنشآت
َ
املسهثمرة عشكل منفرد .تأاذ الشرةة عةرير رعتبرار اافرة ائحقرا ق
ملنحها قدرة عمملية علأ توجيه ألانشطة ذات ال ملة باملنشآت
َ
وال،ر ررروس ذات ال ر ررملة عنر ررد تقير رري مر ررا إذا ار ررار لملمجموعر ررة حقر رروي الت ر ررويت ر ر املنشر ررأة املسر ررهثمرة أت ال عشر رركل وفر رري ملنحهر ررا
السيرطرة ،ومن بير تملك ائحقا ق وال،روس:
 حج حقوي الت ويت الإلار تحوزبا الشرةة باملقارنة مع حج حقوي الت ويت ئحامل حقوي الت ويت ألاارين؛
 حقوي الت ويت املحتمملة لملشرةة وحامل حقوي الت ويت ألاارين وألا راس ألاارى؛
 ائحقوي الناشئة من الت ت بات التةاقد ة ألاارى؛ و
 غي بررا مررن ائحقررا ق وال،ررروس ألاارررى الإلاررر تشرري إاررأ أر الشرررةة لهررا ،أو لر ب لهررا ،القرردرة ائحاليررة علررأ توجيرره ألانشررطة ذات
ال ملة وقت ائحاجة التطاذ قرارات ،بما ذلك أنماط الت ويت ورجتماعات السابقة لملمسابميرن.
عندما تفقد املجموعة سيطرتها علأ أب من الشراات التاعةة ،تقوت املجموعة بر :
 إلغاء رعت اس بموجودات الشرةة التاعةة (بما ذلك الشهرة) ومطملوباتها؛
 إلغاء رعت اس بالقيمة الدفت ة ألب ح ة مسيطرة؛
 إلغاء رعت اس برفروي التحويل املت اةمة املقيدة حقوي اململوية؛
 رعت اس بالقيمة الةادلة لملمقابل املستمل ؛
 رعت اس بالقيمة الةادلة ألب اسهثمارات مسهبقاة؛
 رعت اس بأب فا ض أو عجا مثبت الربح وائرسارة؛
 إعادة ت نيف ح ة الشرةة ألات لملمكونات املةت س بها سابقا الدال الشامل ألاار والربح وائرسارة أو ألاربال
املسهبقاة ،حسر رقتضاء.
ت إعداد البيانات املالية لملشراات التاعةة املمملوةة ع منشآت ألغرال ااصة (شراات أت متوسطة) عن نفب فت ة التقرير
ائراصة بالشرةة وباستطدات سياسات محاسبية ممافملة.
ت إجراء التةد ست ،حسر الضرورة ،علأ البيانات املالية لملشراات التاعةة لكي تتماش ى مع السياسات املحاسبية املستطدمة
علأ مستوى املجموعة.
ت حذس جميع ألارصدة واملةامست وإلا رادات وامل اريف وألاربال أو ائرسا ر الدااملية بير منشآت املجموعة بالكامل
والناتجة من مةامست دااملية بير تملك املنشآت عند توحيد البيانات املالية.

 3-1-1استبعاد أعمال الجبس
أبرمت الشرةة  11ونيو  4132اتفاقية بيع وشراء مع ر ب مجملب إلادارة لبيع أعمال ائجبب لديها بمقابل بمل  7ممليور
درب (إ ضال  .)42وقد أسفر عن اسهبةاد تملك ألاعمال أر أصبحت الشرةة شرةة قابضة فق بدور موجودات أو مطملوبات
دفاتربا املستقملة بطسس مملويتها ئح ة داما لملتنمية الةقارية املحدودة ،مرةا دبي املاا الةالمر ،و شرااتها التاعةة
("داما لملتنمية الةقارية") ةما بو مبير إلا ضال التاا .
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 1-1أسس توحيد البيانات املالية (تتمة)
 4-1-1الاستثمار في شركة زميلة
 38مارس  4132استحوذت الشرةة علأ  %26سهما إ افية من أسه امتياز القابضة املحدودة ،وبذلك ت ل مملويتها
داما لملتنمية الةقارية إاأ  .%21وتقدت السيد نبيل أحمد  42مارس  4132باستقالته من مجملب إدارة الشرةة وحل محمله
السيد عادل تقي ،وبو أ ضا املسؤول املاا ألاعلأ داما لملتنمية الةقارية .وقد أسفر عن ذلك أر قررت الشرةة ممارسة
تأفي با ائجوبرب علأ داما لملتنمية الةقارية اعتبارا من  42مارس  .4132وقد ت تسوية احتيا ي إعادة تقيي رسهثمار ذات
ال ملة البال  32484ممليور درب  42مارس  ،4132وبو رحتيا ي املةت س به سابقا حقوي اململويرة إاأ ألاربال أو ائرسا ر
لملفت ة املنتهية  13مارس  4132ةر "ربح محقق من رعت اس باالسهثمار شرةة زميملة".
قامت املجموعة اعتبارا من  11ونيو  4132ببيع اسهثماربا املباشر داما لملتنمية الةقارية إاأ ر ب مجملب إلادارة،
وأصبحت الشرةة عةد عمملية البيع بذا شرةة قابضة من دور أر كور لديها أب موجودات أو مطملوبات دفاتربا املستقملة
غي ذمة مد نة من ر ب مجملب إلادارة بقيمة  22112/1ممليور درب .

 1-1-1الاستحواذ على أسهم ملكية في داماك للتنمية العقارية
قامت الشرةة  11ونيو "( 4132تاريخ رستحواذ") بتحويل نسبة  %8227من ح ة اململوية داما لملتنمية الةقارية ،وب
ائح ة الذب استحوذ عمليها ر ب مجملب إلادارة بتحويل نسبة مملويته البالغة  %8227داما لملتنمية الةقارية املستحوذ
عمليها عن ريق امب شراات قابضة مقابل تسوية ألارصدة غي املسددة املستحقة من ر ب مجملب إلادارة تجاا الشرةة ،ةما
بو موضح فيما ل :
حق الانتفاع والسيطرة الفعلية
مكان التأسيس والعمليات ألانشطة الرئيسية
إسم الشركة التابعة
%311
شرةة قابضة
جار الةذراء ال طانية
شرةة نجاا املحدودة
%311
شرةة قابضة
جار الةذراء ال طانية
شرةة ائرانة املحدودة
%311
شرةة قابضة
جار الةذراء ال طانية
امتيراز القابضة املحدودة
%311
شرةة قابضة
جار الةذراء ال طانية
شرةة السابرة املحدودة
%311
شرةة قابضة
جار الةذراء ال طانية
الفردوس القابضة املحدودة
أسفرت عمملية رستحواذ عن تحويل نسبر ئحقوي الت ويت وقدرة السيطرة علأ داما لملتنمية الةقارية وأصبح لدى الشرةة
القدرة علأ عس سيطرتها علأ داما لملتنمية الةقارية من تاريخ  11ونيو  .4132قامت الشرةة اعتبارا من  11ونيو 4132
بتوحيد ائرمب شراات القابضة مب نة أعسا واملنشآت البال عددبا  76والإلار تكور مةا مجموعة داما لملتنمية الةقارية.
وتنص الشروط الإلار تضمنتها اتفاقية شراء ألاسه املوقةة امل مة  11ونيو  4132علأ أنه قد ت تحويل  %311من
موجودات ومطملوبات واحتيا ي إعادة تقيي رسهثمارات وألاربال املسهبقاة لداما لملتنمية الةقارية إاأ الشرةة ب افية قيمة
دفت ة ةما بو مفصح عنه إ ضال .46

 2-1-1حدث الحق
رل إاأ حامل إ
ت تقد
إ االت إلا داع الدولية لديه
أعملن  %87222من حامل إ
الدولية عسوي دبي املاا 34

االت إلا داع الدولية املؤبملير ممن مثملور ألاسه الةاد ة لداما لملتنمية الةقارية ملبادلة
بأسه عاد ة الشرةة مقابل سةر صرس محدد .وعندما ت إغسي الطرل  8نا ر  4132قد
االت إلا داع الدولية قبوله بالطرل .ت إدراج ألاسه املةرو ة علأ حامل إ االت إلا داع
نا ر  ،4132و ذلك التاريخ تمتملك الشرةة  %88261من داما لملتنمية الةقارية.
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 2-1اندماج ألاعمال
تت محاسبة ألاعمال املستحوذة باستطدات ريقة رستحواذ .ويت قياس مقابل ال عمملية استحواذ بالقيمة الةادلة ،ويت
احهسابها علأ أاها مجموع القي الةادلة لملموجودات املحولة من قبل املجمروعة بتاريخ رستحواذ ،واملطملوبات الإلار تتوبدبا
املجمروعة إاأ مالكي املنشأة املشت اة السابقير باا افة إاأ ح ص حقوي اململوية الإلار أصدرتها املجموعة مقابل
وبشكل عات ،ت رعت اس بالتكاليف املتةملقة عةممليات التمملك بيار ألاربال وائرسا ر
السيطرة علأ املنشأة املشت اة.
ٍ
والدال الشامل ألاار املوحد عند توبدبا.
ُ
تسجل املوجودات املوهسبرة القابملة لملتحد د واملطملوبات املتوبدة ،تاريخ رستحواذ ،بقيمتها الةادلة ،باستثناء:
 ت إفبات وقياس موجودات أو مطملوبات الضرا ر آلاجملة واملوجودات أو املطملوبات املتةملقة بت ت بات منافع املوظفير
وفقا لملمةيار املحاسبر الدوا رق  34را ر الدال واملةيار املحاسبر الدوا رق  38منافع املوظفير ،علأ الت ت ر؛
 ت قياس املطملوبات أو أدوات حقوي اململوية املت ملة باسهبدال املجموعة أب مكافآت علأ أساس ألاسه وفقا لملمةيار
الدوا اعداد التقارير املالية رق  4الدفع علأ أساس السه تاريخ رستحواذ؛ و
 ت قياس املوجودات (أو مجموعات رسهبةاد) امل نفة ةمحتفظ بها لملبيع بموجر املةيار الدوا اعداد التقارير
املالية رق  2موجودات غي متداولة محتفظ بها لملبيع وعممليات متوقفة بما تفق مع ذلك املةيرار.

تقاس الشهرة بالفا ض علأ مجموع البدل املحول ،ومقدار أب مملوية غي مسيطرة املنشأة املستحوذ عمليها ،والقيمة الةادلة
ئح ة حقوي اململوية لملشرةة املستحوذة الإلار اانت تحتفظ بها سابقا املنشأة املستحوذ عمليها (إر وجدت) علأ صا مبال
املوجودات املسترحوذة القابملة لملتحد د واملطملوبات املضمونة بتاريخ رسترحواذ .وبةد إعرادة التقيي  ،إذا ما تجاوز صا مبال
املوجودات املسترحوذة القابملة لملتحد د واملطملوبات املضمونة بتاريخ رسترحواذ مجموع املقابل املحرول ومبال أب مملوية غي
مسيطرة املنشأة املستحوذ عمليه أو القيمة الةادلة للح ة الإلار اانت تبقي عمليها الشرةة املسترحوذة سابقا املنشأة
املستحوذ عمليها(إر وجدت) ،ت رعت اس بالايادة مباشرة بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد ةربح شراء.
ائح ص غي املسيطرة الإلار تمثل ح ص اململوية ويحق بموجبها ئحامل تملك ائح ص ائح ول علأ ح ة نسبية من صا
ُ
موجودات املنشأة حالة الت فية قد تقاس مبد يا إما بالقيمة الةادلة أو بح ة متناسبة مع املبال املةت س بها للح ص غي
ُ
املسيطرة ل ا املوجودات املستحوذ عمليها القابملة لملتحد د .ويسهند أساس ااتيار القياس وفق ال مةامملة علأ حدة .وتقاس
ألانواع ألاارى للح ص غي املسيطرة بالقيمة الةادلة ،أو إذا أمون علأ ألاساس املحدد من قبل مةيار محاسبر دوا اعداد
التقارير املالية أار.
ت قياس مقابل رستحواذ الذب تضمن ،عند رقتضاء ،علأ أ ة موجودات أو مطملوبات ناتجة من ترت ر مقابل مشروط
بالقيمة الةادلة تاريخ رستحواذ .ويت تةد ل التغي ات السحقة تملك القي الةادلة مقابل تكملفة رستحواذ إذا اانت مؤبملة
ةتةد ست لفت ة القياس .ويت محاسبة جميع التغي ات السحقة ألاارى القيمة الةادلة لملمقابل املشروط امل نفة ةأصل أو
مطملو بما تفق مع املةيار الدوا اعداد التقارير املالية املةنر .ال ت إفبات التغي ات القيمة الةادلة لملمقابل املشروط
امل نفة ةحقوي مملوية.
عندما ت دمج ألاعمال علأ مراحل ،ت قياس ح ة املجموعة حقوي اململوية املحتفظ بها سابقا املنشأة املشت اة بالقيمة
الةادلة تاريخ رسترحواذ (تاريخ ح ول املجموعة علأ السيطرة) ويت رعت اس بما نتج من ربح أو اسارة ،إر وجدت،
بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحدُ .يةاد ت نيف املبال الناشئة عن اململوية املنشأة املشت اة قبل تاريخ
التمملك والإلار سبق رعت اس بها بيار الدال الشامل إاأ بيار ألاربال وائرسا ر املوحد حال اانت بذا املةائجة مس مة
حال ما لو اانت اململوية قد ت اسهبرةادبا.
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 2-1اندماج ألاعمال (تتمة)
إذا ل توتمل املحاسبة ألاولية الندماج ألاعمال مع اها ة فت ة التقرير الإلار ت فيها رندماج ،تقوت املجموعة بأاذ مط ات
عن املبال رنتقالية لملبنود الإلار ل توتمل محاسبتها .ويت تةد ل بذا املبال اسل فت ة القياس أو ت رعت اس بموجودات أو
مطملوبات إ افية ،وذلك لتةوب مةملومات جد دة ت ائح ول عمليها حول الوقائع وال،روس القا مة بتاريخ التمملك ،إذا اانت
مةروفة ،والإلار مون ار تكور قد أفرت علأ املبال املةت س بها ذلك التاريخ.

5-1

الاعتراف باإليـرادات

ُ
تقاس إلا رادات بالقيمة الةادلة لملمقابل املقبول أو مستحق القبض .إر أة مكور من مكونات إ رادات املجموعة بو ناتج من
بيع قطع أراض ر الةقارات لملتطوير التاعةة لملمجموعة.
ت رعت اس بو راد املجموعة عندما كور من املحتمل تحقق منافع اقت اد ة لملمجموعة جراء بذا البيع ،ويمون قياس
إلا رادات والتكاليف بطريقة موفوقة  ،وةذلك عندما كور قد ت تحويل املطا ر ومنافع الوحدة لملمشت ب .وال تحتفظ
املجموعة عند رعت اس باا رادات بارتباط إدارب مباشر رتب عادة بمملوية الوحدات /قطع ألاراض ر املباعة وال بالسيطرة
الفةملية عمليها.

مبيةات الةقارات
تمثل مبيةات الةقارات إلا رادات املسجملة مقابل بيع وحدات فرد ة من الةقارات لملتطوير ائراصة باملجموعة .إر توقيت
رعت اس حسر تقد ر إلادارة بو عندما تكور مطا ر ومنافع اململوية قد ت تحويملها إاأ املشت ب ،وب النقطة الإلار كور قد ت
عندبا تسملي الوحدات لملمشت ب.

بيع ألاراض ر
ت قيد إلا رادات من بيع ألاراض ر عندما تنتقل مطا ر ومنافع مملوية ألارل إاأ املشت ب .وب املرحملة الإلار كور لملمشت ب عندبا
حقوي داول قطةة ألارل وإلانشاء عمليها والتنازل عنها وبيةها.

عقود ادمات إلانشاءات
عندما مون قياس مح ملة ادمات إلانشاءات قياسا موفوقا به ،ت إفبات إلا رادات والتكاليف بالرجوع إاأ مرحملة إلانجاز من
أنشطة الةقد بيار املرةا املاا  ،وب املرحملة املقاسة بنسبة تكاليف الةقد املتوبدة عن ألاعمال املنجاة حإلاى تاريطه
واملط ومة من تكاليف الةقد إلاجمالية املقدرة ،باستثناء عندما ال كور ذلك مة ا عن مرحملة إلانجاز .ويت تضمير راتسس
أعمال الةقد واملطالبات املت تبة عمليه ودفةات ائحوافا إاأ الدرجة الإلار ل إاأ اتفاي عشأاها مع الةميل.
و حال تةذر قياس مح ملة تملك الةقود قياسا موفوقا به ،ت إفبات إ رادات الةقد إاأ مرحملة تكاليف الةقد املتوبدة
املحتمل است دادبا .ويت قيد تكاليف الةقد ةم اريف الفت ة الإلار توبدت بها.
إر اار من املحتمل أر تتططى تكاليف الةقد الكملية مجموع إ راداته ،تقيد ائرسارة املتوقةة ةم روس علأ الفور.

حجا مملوية الوحدات
عةض ألاحيار ،وبائر وص عندما ال يستو املشت ب شروط دفع املبال املستحقة علأ الوحدات عةد تسملمها ،تمارس
املجموعة حقها حجا مملوية تملك الوحدات بموجر شروط الةقود امل مة مع الةميل .وتةت س املجموعة بالوحدات املحتجا
مملويتها الةقارات لملتطوير بالقيمة الإلار توبدتها املجموعة اعادة التمملك.
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 5-1الاعتراف باإليـرادات (تتمة)
رسوت إلادارة
تتةملق رسوت إلادارة باألساس بطدمات إدارة الةقارات املقدمة ملس تطويرات املجموعة التامة إلانجاز .ويت رعت اس باا رادات
املتةملقة بتملك الرسوت عشكل متطابق مع عقود إدارة الةقارات ويت رعت اس بها علأ أساس رستحقاي الفت ة الإلار ترتب بها
تملك ائردمات.

إ رادات الفا دة
ت رعت اس بو رادات الفا دة عندما كور من املحتمل تحقق فا دة اقت اد ة لملمجموعة ويمون احهسا مبمل إلا رادات
عشكل موفوي .ويت رعت اس بو راد الفا دة علأ أساس الفت ات الامنية املستحقة بالرجوع إاأ مبمل ألاصل وبسةر فا دة فةل
مطبق ،وبو السةر الذب ت بموجبه ا التدفقات النقد ة املقدرة علأ مدار عمر ألاصل املاا إاأ صا القيمة الدفت ة
لألصل عند رعت اس املبدئي.

تكملفة املبيةات
تتضمن تكملفة املبيةات تكملفة ألارل والتطوير ،ب نما تتضمن تكملفة التطوير تكملفة البنية التحيتة وأعمال إلانشاءات.
ت رعت اس بتكملفة الةقارات لملتطوير بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد عند تحد د البيع بالرجوع إاأ
التكملفة املحددة املتوبدة علأ الةقار املباع من اسل التط يص املنطقة الإلار قع بها الةقار املباع.

6-1

العقارات للتطوير

الةقارات املوهسبة أو الإلار أنشئت أو الإلار ما زالت قيد إلانشاء والإلار نوى بيةها أو ت ت نيفها علأ أاها تطوير عقارب ت،هر
بالتكملفة أو ب ا القيمة الإلار مون تحقيقها ،أيهما أقل.
وتشمل التكاليف عشكل أساس ر تكملفة ألارل وتكملفة إلانشاء وجميع التكاليف ألاارى السزمة لتجهيز الةقار لملبيع ،وتمثل القيمة
القابملة لملتحقيق قيمة البيع املقدرة بناء علأ املبيةات السنة املةينة مطروحا منه التكاليف املتوبدة من أجل بيع الةقار.

7-1

املخصصات

ت تكوين املط ات عندما كور بنا التزات علأ املجموعة (قانوني أو استنتاج ) نهيجة ئحدث سابق ومن املحتمل أر
طملر من املجموعة تسوية رلتزات ويكور باامكار تقد ر مبمل رلتزات عشكل يةتمد عمليه.
يةد املبمل املةت س به ةمط ص بو أفضل التقد رات لملمقابل املطملو لهسد د رلتزامات ائحالية ةما اها ة الفت ة التقرير،
مع ألااذ عةير رعتبار املطا ر والتقد رات غي املؤةدة املحيطة بااللتزامات .عند قياس املط ص علأ أساس التدفق النقدب
املقدر لهسد د رلتزات ائحاا  ،فور قيمته الدفت ة ب القيمة ائحالية لتملك التدفقات النقد ة.
عند توقع است داد عةض أو جميع املنافع رقت اد ة املطملوبة لهسد د رلتزات من رس فالث ،فونه ت تسجيل املبال املد نة
ةأصل إذا ما ت التأةد فةس من أر الهسد دات سوس ت تح يملها وأر تكور املبال املد نة قابملة لملقياس عشكل موفوي.

8-1

املمتلكات واملعدات

ت،هر املمتملكات واملةدات بالتكملفة ناق ا رستهس املت اة وأب انطفال مت اة
ب تكملفة الشراء مع أب تكاليف عار ة فيما طص رستحواذ.

القيمة .وتكور تكملفة املمتملكات واملةدات

تتضمن التكملفة ألاتةا املهنية وتكاليف رقت ال بالنسبة لملموجودات املؤبملة بما تماش ى مع سياسة املجموعة املحاسبية.
ت بدء احهسا رستهس لهذا املوجودات عندما تكور بذا املوجودات جاباة لسستطدات املتوقع منها.
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املمتلكات واملعدات (تتمة)

38

ُ حهسر رستهس حإلاى ت شطر تكملفة ألاصل فيما عدا تكملفة أراض ر التمملك ائحر واملمتملكات قيد إلانشراء ،وذلك بطريقة
القس الثابت علأ مدار عمربا إلانتاج املتوقع .ت إجراء مراجةة علأ ألاعمار إلانتاجية املقدرة والقي املتبقية و ريقة
اها ة ال سنة مع ألااذ رعتبار أ ة تغي ات التقد ر املحهسر علأ أساس مستقبل .
رستهس
فيما ل ألاعمار إلانتاجية مستطدمة احهسا رستهس :
سنوات
32
مباني
6
أفاث وترةيبات
6
آآلت ومةدات موتبية
6
سيارات
ت تحد د ألاربال وائرسا ر الناتجة عن اسهبةاد أب من بنود املمتملكات واملةدات االفري بير املتح ل من البيع والقيمة
الدفت ة لملموجودات ويت تسجيملها بيار الدال املوحد الشامل.

,-1

انخفاض قيمة املوجودات امللموسة

تقوت املجموعة بتاريخ ال تقرير بمراجةة صا قيمة املوجودات اململموسة لتحد د فيما إذا اار بنا مؤشر علأ أر تملك
املوجودات تةاني من انطفال القيمة .حال ظهور مثل بذا املؤشرات ،ت تقد ر القيمة املست دة لملموجودات لكي ت
تحد د مدى ائرسارة( ،إر وجد) .و حال ةر فيها تقد ر القيمة املست دة لألصل فرد ا تقوت املجموعة بتقد ر القيمة
املست دة لوحدة توليد النقد التاعةة لألصل عادة مشروع التطوير .و حال أمون تحد د أساسا مةقوال وفابت لملتط يص ،ت
تط يص املوجودات التجارية ةذلك لوحدات توليد النقد أو ت تط ي ها اسفا لذلك إاأ أصغر وحدات لتوليد النقد مون
تحد د أساس تط يص مةقول وفابت له.
تمثل القيمة املست دة بالقيمة الةادلة مطروحا منها تكملفة البيع والقيمة املستطدمة ،أيهما أعلأ .عند تقيي القيمة املستطدمة
فور التدفقات النقد ة املقدرة ت ا مها لقيمتها ائحالية باستطدات نسبة ا تةوب قيمتها النقد ة ائحالية السوي
واملطا ر املتةملقة باألصل والإلار ل ت بناء عمليها تةد ل تقد رات التدفقات النقد ة املستقبرملية.
أما إذا اانت القيمة املست دة املقدرة لألصل (أو وحدة توليد النقد) أقل من قيمته ائحالية ،ت افض القيمة ائحالية لألصل
(أو وحدة توليد النقد) لملوصول إاأ قيمته املست دة .ت رعت اس بطسارة رنطفال القيمة ةم روس فورا بيار ألاربال
وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد إال إذا اانت املوجودات ذات ال ملة مدرجة بقيمة إعادة التقيي  ،و بذا ائحالة ت
اعتبار عوب اسارة رنطفال القيمة ةايادة قيمة إعادة التقيي .
إذا ما ت الحقا عوب اسارة رنطفال ،فيت زيادة القيمة الدفت ة لألصل (وحدة توليد النقد) حإلاى ت ل إاأ القيمة
التقد رية املةدلة لقيمتها املست دة ،وبذلك فور الايادة القيمة الدفت ة ال تكور أعلأ من القيمة الدفت ة فيما لو ل ون
بنا انطفال قيمة ألاصل (وحدة توليد النقد) السنوات السابقة .ت رعت اس عةوب اسرارة رنطفال ةو راد فورا
بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد إال إذا اار ألاصل املةنر مسجل بقيمة إعادة التقيي  ،و تملك ائحالة فور
عوب اسارة رنطفال الدا تةامل ةايادة قيمة إعادة التقيي .
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مخصص نهاية خدمة املوظفين

3,

تقدت املجموعة مكافآت لنها ة ادمة موظفيها املغت بير ،بحيث تحهسر عادة علأ الراتر النهائي لملموظف و ول مدة ادمته
باملجموعة ،عشرط إتمات ائحد ألادنى من فتررة ائردمة وفق املن وص عمليه قوانير الةمل بالدولة ذات ال ملة عةممليات
املجموعة .يستحق سداد التكاليف املتوقةة لتملك املنافع علأ مدار فت ة الةمل.

33-1

عقود إلايجار

ل ون لدى املجموعة لملسنتير املنتهيتير
عقود إلا جار ةةقود إ جار تشغيملية.

 13ديسم  4131و  13ديسم  4132عقود إ جار تمويملية ،وت ت نيف جميع

ت تسجيل دفةات إلا جار الهشغيل ةم روس علأ أساس القس الثابت مبنيا علأ مدى فت ة إلا جار ،إال إذا اار بنا
أساس آار أةث مس مة لتوزيع املنافع رقت اد ة علأ فت ة إلا جار .ت رعت اس بااللتزامات إلا جارية الطار ة الإلار تنتج عن
عقود إلا جار الهشغيملية ةم روس الفت ة املحمملة بها.
حالة استست حوافا إ جار ابرات عقود إ جار تشغيملية ،ت رعت اس بتملك ائحوافا ةمطملوبات .ت رعت اس بوجمراا املنافع
من ائحوافا ةتطفيض مل روس إلا جار علأ أساس القس الثابت ،إال إذا اار بنا أساس آار أةث مس مة لتوزيع املنافع
رقت اد ة علأ فت ة إلا جار.

34-1

العمالت ألاجنبية

ت،هر البيانات املالية املوحدة لملمجموعة بالدرب إلاماراتي ("الدرب ") ،لكونه الةمملة السا دة
الإلار تمارس فيها املجموعة أنشطتها (الةمملة الوظيفية).

الب ئة رقت اد ة ألاساسية

تاريخ ال تقرير ،ت إعادة تحويل البنود النقد ة السا دة عةمست أجنبية بأسةار إلاقفال السا دة تاريخ التقريرُ .ويةاد
تحويل البنود غي النقد ة املدرجة بقيمة عادلة سا دة عةمست أجنبية وذلك باألسةار السا دة التاريخ الذب ت فيه تحد د
القيمة الةادلة .إر البنود غي النقد ة املقاسة بالتكملفة املطفأة عةمملة أجنبية ال ت إعادة تحويملها.
ت إفبات فروي أسةار ال رس ألاربال أو ائرسا ر الفت ة الإلار ت،هر فيها تملك الفروقات.

31-1

ألادوات املالية

تقيد املوجودات املالية واملطملوبات املالية عندما ت برح إحدى منشآت املجموعة رفا شروط تةاقد رة تتةملق باألداة املالية.
ُ
تقاس املوجودات املالية واملطملوبات املالية مبد يرا بالقيمة الةادلة .إر تكاليف املةامست الإلار تةود مباشرة إاأ رستحواذ علأ
ُ
ُ
موجودات مالية أو مطملوبات مالية تضاس أو تط من القيمة الةادلة لملموجودات املالية أو املطملوبات املالية ،إذا اار مناسبا،
عند رعترراس املبدئي.

املوجودات املالية

ُ
ت نف املوجودات املالية إاأ الفئات املحددة التالية" :قرول وذم مد نة" و "موجودات مالية متاحة لملبيع" ،ويةتمد الت نيف
املشرار إليه علأ بيةة وغرل املوجودات املاليةُ ،ويحدد ذلك وقت رعترراس املبدئي .ت رعت اس بجميع ري املشت ات
واملبيةات التقمليد ة أو إلغاء رعت اس بها علأ أسراس تاريخ املتاجرة .إر ري املشت ات واملبيةات التقمليد ة ب مشت ات أو
مبيةات املوجودات املالية الإلار تتطملر تسملي ألاصل غضور إ ار زمنر حدد بموجر قوانير وتةهدات السوي.
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املوجودات املالية (تتمة)
قرول وذم مد نة

القرول والذم املد نة ب موجودات مالية غي مشتقة بدفةات فابتة أو مون تحد دبا وال ت تداولها سوي نش  .ت
قياس القرول والذم املد نة ،بما ذلك ،الذم التجارية املد نة وألاارى ،املوجودات املالية ألاارى والنقد وألارصدة
البنوية (باستثناء الدفةات املقدمة ملورد ن والسملفيات) بالتكملفة املطفأة باستطدات ريقة الفا دة الفةملية ناق ا أب انطفال
القيمة .ت رعت اس بو راد الفوا د بتطبيق مةدل الفا دة الفةل باستثناء ما تةملق بالذم املد نة ق ي ة ألاجل عندما كور
رعت اس بالفا دة غي جوبرب.

موجودات مالية متاحة لملبيع

ُ
ألاسه ااسهثمارات متاحة لملبيع وتدرج بالقيمة الةادلة .ت تحد د القيمة الةادلة وفق

ت ت نيف اسهثمارات املجموعة
الطريقة الواردة باا ضال .48
ت إفبات ألاربال وائرسا ر الناتجة من التغي ات القيمة الةادلة حقوي اململوية من الدال الشامل ألاار ،ب نما ت
إفبات ألاربال وائرسا ر الناتجة من اسا ر انطفال القيمة أو التغي ات التدفقات النقد ة املستقبملية مباشرة بيار ألاربال
وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد.

ريقة الفا دة الفةملية
ريقة الفا دة الفةملية ب الطريقة الإلار ت فيها احهسا التكملفة املطفأة لألصل املاا وتوزيع إ رادات الفوا د علأ الفت ات الإلار
تط ها .نسبة الفا دة الفةملية ب تحد دا النسبة الإلار ت فيها ا النقد املقدر استسمه املستقبل ع املدة املتوقةة
ُ
لملمطملو املاا (بما ذلك جميع الرسوت املدفوعة أو املستملمة الإلار تشكل جاءا نسبة الفا دة الفةملية ،وتكاليف املةامملة
وعسوات أارى أو ا ومات) أو ع فت ة أق ر ،حسر رقتضاء ،إاأ صا القيمة الدفت ة عند رعت اس املبدئي.

انطفال قيمة املوجودات املالية
ررت تقي رري املوج ررودات املالي ررة لملمجموع ررة ر ت رراريخ ا ررل تقري ررر لتحد ررد م ررا إذا ا ررار بن ررا مؤش ررات عل ررأ انطف ررال ر قيم ررة ب ررذا
املوجودات املالية .تةت املوجودات املالية منطفضة القيمة عند وجود دليل مو وع ناتج عن حدث سابق فيد بتأفر التدفقات
النقد ة املستقبملية املقدرة لسسهثمار.
قد





تضمن الدليل املو وع النطفال القيمة ،ما ل :
مواجهة امل در أو الطرس املقابل ل ةوبات مالية ةبي ة؛ أو
حاالت اري الةقد ،مثل التةث أو التأار سداد الفا دة أو املبال ألاصملية؛ أو
أر كور من املحتمل إعسر الطرس املقابل لإلفسس أو إعادة بيكملة مالية؛ أو
غيا سوي نشطة لألصل املاا .

بالنسبة لبةض فئات املوجودات املالية ،مثل الذم التجارية املد نة  ،ت تقيي املوجودات التري ل تنطفض قيمتها عند إجراء
التقيي الفردب لها الحقا لسنطفال القيمة علأ أساس جماع  .قد تتضمن ألادلة املو وعية النطفال قيمة محف،ة الذم
املد نررة التجررار السررابقة لملمجموعررة ر تح رريل الرردفةات ،االايررادة ر عرردد الرردفةات املتررأارة السررداد ر املحف،ررة عررن مةر لردل
فت رررة ر تم ررار ،باا ررافة إاررأ التغي ر ات امللحوظ ررة ر ال ،ررروس رقت رراد ة الو ني ررة أو املحمليررة الت رري ق ررد ترررتب ب ررالتةث ر س ررداد
الذم املد نة.
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املوجودات املالية (تتمة)
انطفال قيمة املوجودات املالية (تتمة)

بالنس رربة لملموج ررودات املالي ررة املدرج ررة بالتكملف ررة املطف ررأة ،تتمث ررل اس ررارة رنطف ررال ر القيم ررة ب ررالفري ب ررير املبمل ر امل رردرج لألص ررل
والقيمة ائحالية لملتدفقات النقد ة املستقبملية ل
املقدرة ،مط ومة وفقا لسةر الفا دة الفةل ألاصل لألصل املاا .
ت تطفيض القيمة الدفت ة لألصل املاا بطسارة رنطفال القيمة مباشرة ،وذلك لكافة املوجودات املالية باستثناء الذم
التجارية املد نة ،حيث ت تطفيض القيمة الدفت ة من اسل استةمال حسا املط ص .عندما تةت إحدى الذم التجارية
املد نة غي قابملة لملتح يل ت شطر قيمة الذم واملبمل املقابل حسا املط ص ويت إدراج أ ة تسد دات مستقبملية
مستملمة لملمبال الإلار ت شطبها من حسا املط ص .ويت رعت اس بالتغي ات القيمة الدفت ة ئحسا املط ص بيار
ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد.
إذا انطفض مبمل اسارة القيمة ،فتررة الحقة ،واار باامكرار ربر برذا رنطفرال عشركل مو روع إارأ حردث الحرق لسعت رراس
باالنطفررال ر القيمررة ،فيررت عوررب اسررارة رنطفررال ر القيمررة الترري تر رعت رراس بهررا سررابقا مررن اررسل بيررار ألاربررال وائرسررا ر
والدال الشامل ألاار املوحد علأ أال تايد القيمة الدفت ة لسسهثمار ،ةما تاريخ عوب انطفال القيمة ،علأ التكملفة املطفأة
التري اار من املمون رعترراس بها فيما لو ل ت رعترراس بطسارة رنطفال القيمة.
إذا انطفضت قيمرة أب مرن املوجرودات املاليرة املتاحرة لملبيرع ،رت تحويرل قيمرة تتضرمن الفراري برير تكملفرة ذلرك ألاصرل (صرا مرن
أب مبمل سداد أصل وإ فاء) وقيمته الةادلة ائحالية ،عةد ا أب اسارة النطفال القيمة مةت س بهرا سرابقا ر بيرار ألاربرال
وائرس ررا ر املوح ررد ،ررت تحويمله ررا م ررن حق رروي اململوي ررة إا ررأ بي ررار ألارب ررال وائرس ررا ر وال رردال الش ررامل ألاا ررر املوح ررد .وال ررت إفب ررات
الةكوسات املتةملقة بأدوات اململوية امل رنفة ةمتاحرة لملبيرع ر بيرار ألاربرال وائرسرا ر والردال الشرامل ألاارر املوحرد .إر عكوسرات
اسررا ر انطفررال القيمررة علررأ أدوات الررد ن امل ررنفة ةمتاحررة لملبي رع ررت عوسررابا اررسل بيررار ألاربررال وائرسررا ر والرردال الشررامل
ألااررر املوحررد إذا اررار باامكررار نسررر الايررادة ر القيمررة الةادلررة لررألدوات عشرركل مو رروع ئحرردث وقررع عةررد أر ت ر إفبررات اسررا ر
انطفال القيمة بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد.

إلغاء رعت اس باملوجودات املالية

تملغ ر املجموعررة رعت ر اس برراملوجود املرراا عنررد انتهرراء ائحررق املتةاقررد عمليرره املتةملررق باسررتست الترردفقات النقد ررة مررن ألاصررل املرراا أو
عندما تحول املجموعة ألاصل املاا وجميع مطا ر وماا ا مملوية ألاصل ب ورة جوبرية إارأ منشرأة أاررى .إذا لر تحرول املجموعرة
أو تح ررتفظ بكاف ررة مط ررا ر وماا ررا اململوي ررة أو تحويمله ررا أو رحتف ررات به ررا ب ررورة جوبري ررة واس ررتمرت بالس رريطرة عل ررأ ألاص ررل املح ررول،
تةتر س املجموعررة بررائجاء املتبقرري لألصررل املرراا واملطملوبررات املتةملقررة باملبررال الإلاررر قررد ترردفةها .اذا احتف،ررت الشرررةة بمطررا ر وماا ررا
اململوية ب ورة جوبرية لألصل املحول ،تةت س املجموعة باألصل املاا وتسجل اقت ال مضمور الةوا د املستملمة.

املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية الصـادرة عن املـجموعة
الت نيف ةد ن أو أداة حقوي مملوية

ُ
ت نف أدوات الد ن وأدوات حقوي اململوية إما ةمطملوبات مالية أو حقوي مملوية بما تفق مع جوبر الت ت برات التةاقد ة
وتةريف املطملو املاا وأداة اململويرة.

أدوات حقوي اململوية

اافة التزاماتهاُ .تدرج أدوات حقوي

أداة حقوي اململوية ب أ ة أداة تدل علأ وجود فا ض أب موجودات أل ة منشأة عةد ا
اململوية باملتح ست املستملمة صافية من تكاليف إلاصردار املباشر.
ُ
ت إفبات إعادة شراء أدوات اململوية املمملوةة لملمجموعة وا مها مباشرة حقوي اململوية .ل قيد ببيار ألاربال وائرسا ر
والدال الشامل ألاار املوحد أ ة أربال أو اسا ر علأ شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوي اململوية املمملوةة لملشرةة.
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املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية الصـادرة عن املـجموعة (تتمة)
املطملوبات املالية

ُ
تتضمن املطملوبات املالية ألاارى القرول البنوية وشهادات ال كو والذم التجارية الدا نة وألاارى ،وتقاس الحقا بالتكملفة
املطفأة باستطدات ريقة الفا دة الفةمليرة.

إلغاء رعت اس باملطملوبات املالية

تقوت املجموعة بولغاء رعت اس باملطملوبات املالية ،فق عندما ت إعفاء املجموعة من التزاماتها أو إلغاؤبا أو انتهاء صسحيتها.
ت رعت اس بالفري بير القيمة الدفت ة لملمطملوبات املالية الإلار ت إلغاء رعت اس بها واملقابل املدفوع أو واجر الدفع بيار
ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد.

32-1

الضرائب

35-1

تكاليف الاقتراض

ُ
ال تفرل علأ عممليرات املجموعرة أ رة ررا ر لملردال ر دولرة إلامرارات الةربيرة املتحردة ،أمرا ر غي برا مرن البملردار ،رت اقتطاعهرا
ر عةررض ائحرراالت بضررا ر أجنبيررة علررأ أصررل توزيةررات ألاربررال وبةررض الفوا ررد املسررتملمة مررن املجموعررة .ويررت اسررتثناء أربررال رأس
املال الإلار اشتقتها املجموعة عةض البملدار عشكل عات من الدال ألاجنبر أو من الضرا ر املقتطةرة مرن ألاصرل .ووفقرا لتقيري
إلادارة عشأر تطبيق املةيار املحاسبر الدوا رق  ،34قد قررت أر املجموعة ال تتةرل ملثل تملك الضرا ر بنها ة السنة.

تضاس تكاليف رقت ال املتةملقة مباشرة باالستحواذ علأ أو بناء أو إنتاج موجودات مؤبملة ،وب املوجودات الإلار تتطملر
بالضرورة فت ة من الوقت لتكور جاباة لسستةمال املقرر أو بيةها ،إاأ تكملفة بذا املوجودات ئحير ت بح بذا املوجودات
جاباة بنسبة ةبي ة لسستةمال املقرر أو بيةها.
جميع تكاليف رقت ال ألاارى ت رعت اس بها بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد الفت ة الإلار ت
تحمملها فيها.

 36-1احتياطي قانوني
عمس بأحكات قانور الشراات بدولة إلامارات الةربية املترحدة وعقد تأس ب الشرةة ،ت تحويل  %31من أربال السنة إاأ
رحتيا ي القانوني .ويحق لملشرةة اتطاذ قرار بوقف ذلك التحويل إذا ما بملغت إجماا التحويست  %21من رأس املال املدفوع.

37-1

ألارباح ألاساسية واملخفضة للسهم

38-1

النقد وما يـعادله

ت احهسا ألاربال ألاساسية لملسه بتقسي صا الربح لملسنة علأ عدد املةدل املرجح لملسه القا اسل السنة .ل ت در
املجموعةأ ة أدوات قد كور لها أب تأفي علأ ألاربال لملسه  .وبناء عمليه ،ستكور ألاربال املطفضة لملسه ب نفب ألاربال
لملسه .
تضمن النقد وما يةادله النقد ال ندوي والودائع املحتفظ بها لدى البنو باستحقاقات أصملية بثسفة أشهر أقل ناق ا
السحوبات البنوية علأ املوشوس ،ويت استطدامها من قبل املجموعة إدارة التزاماتها ق ي ة ألاجل.
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سياي تطبيق السياسات املحاسبية لملمجموعة الإلار تناولها إ ضال  ،1طملر من إلادارة اتطاذ وتقد رات وافت ا ات تتةملق
بالقي الدفت ة لملموجودات واملطملوبات ،وب ألاحكات الإلار ال هسنى ائح ول عمليها من م ادر أارى .وتسهند تملك ألاحكات
ورفت ا ات ذات ال ملة بائر ة التاريطية وغي با من الةوامل ألاارى الإلار تةد مت ملة بها .بذا ،وقد تأتي النتا ج الفةملية
مطتملفة عن تملك التقد رات.
ت إجراء مراجةة لملتقد رات ورفت ا ات املحددة علأ أساس مستمر ،ويت رعت اس باملراجةات علأ التقد رات املحاسبية
الفت ة الإلار ت فيها إجراء املراجةة علأ التقد رات حال ما اانت املراجةة ال تؤفر سوى علأ تملك الفت ة أو الفت ات الإلار ت فيها
إجراء املراجةة والفت ات املستقبملية إذا ما اانت املراجةة تحدث تأفي ا علأ ةس من الفت ات املستقبرملية وائحالية.

ألاحكام املحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات املحاسبية

فيما ل ألاحكات املحاسبية الهامة ،بطسس ألاحكات الإلار تتضمن تقد رات ،الإلار اتطذتها إلادارة
املحاسبية الهامة لملمجموعة ذات التأفي ائجوبرب علأ املبال املةت س بها البيرانات املالية املروحدة.

إ ار تطبيق السياسات

دعاوى قضا يرة

تطضع املجموعة لملدعاوى القضا ية سي أعمالها رعتيرادب .وبناء علأ ائحو ال ادر من املسهشارين القانونير لملمجموعة،
ال تةتقد إلادارة أر حاصل تملك الدعاوى القضا ية سيكور له تأفي ا جوبريا علأ املرةا املاا لملمجموعة أو أدائها املاا .

رسروت إلغراء

تةتقد إلادارة أنه ،فيما تةملق بالةمسء املتةث ن ،بمجرد اسهنفاذ اافة املفاو ات وقنوات رت ال مع الةمسء اعادة التفاول
أو لملدفةات املستقبرملية ،كور من املناسرر إاهاء الةقرود وإفبات رسروت إلالغاء بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار
املوحد.

رعت اس باا رادات :تحد د وقت الهسرملي

ةما بو موضح سياسة رعت اس باا رادات لملمجموعة (إ ضال  ،)1تثبت املجموعة إلا رادات وقت الهسملي  .وتقوت إلادارة
بتقيي مستمر للحد ألادنى لتح يل النقد املطملو لملوحدات  /قطع أراض ر ب دد الهسملي لملمشت ير ،وبو التقيي الذب راع
ال،روس السوقية السا دة وقتها واحتمالية است داد أ ة أرصدة مد نة ت إفباتها عن تملك الوحدات /قطع ألاراض ر.

تكملفة املبيةات

تقوت املجموعة ،وفقا ملا بو مةرس سياسة املجموعة عشأر رعت اس بتكملفة املبيةات (إ ضال  ،)1تقوت املجموعة باالعت اس
بتكملفة الةقارات لملتطوير بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد بالرجوع إاأ التكملفة املحددة املتوبدة علأ الةقار
املباع اسل التط يص بناء علأ قطةة ألارل الإلار تواجد بها الةقار املباع .وتقي إلادارة باستمرار ألنسر ألاسب لسعت اس
بتكملفة املبيةات.

انطفال قيمة الةقارات لملتطوير

تراجع إدارة املجمروعة الةقارات لملتطوير لتقد ر انطفال القيمة حال مسح،ة مؤشرات انطفال القيرمة .ولتحد د ما إذا اار
تةير رعت اس بطسارة انطفال القيمة بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد ،تقوت إلادارة بتقيي أسرةار
البيع املتداولة علأ الوحدات الةقارية مع توقع تكاليف إنجاز الوحدات الةقارية سالفة الذةر لملةقارات الإلار ل ت بيةها عةد
فتررة التقرير .إذا ما اانت أسرةار البيع املترداولة أقل من التكاليف املقدرة لإلنجاز ،ت رعت اس بمط ص انطفال القيمة
حالة اسارة محددة لتطفيض تكاليف الةقارات لملتطوير إاأ صرا القيمة القابملة لملتحقيق.
ألقت ألازمة املالية الةاملية ب،سلها السملبية علأ أسواي الةقارات الإلار تنش بها املجموعة مما أدى إاأ انطفال قي الةقارات
وائحد من مستويات املةامست ،مما اعت علأ إفرا وجود رورة لتكوين مط ات مقابل القيمة الدفت ة لملةقارات لملتطوير
مراحل مةينة وفقا لتقد رات إلادارة وباالستةانة بما توفر من بيانات اارجية محدودة اانت متاحة ال مرحملة من املراحل
الامنية .و ظل بدء تملك ألاسواي التةا  ،أاذت إلادارة إعادة تقيي املط ات املطملوبة وا ةة اعتباربا بيةة
الفا دة علأ أرل املجموعة واط التطوير ذات الةسقة وألامد السزت لتةا السوي املةنر تاريخ التقرير .ويتطملر توقيت
وقيمة رعت اس بأب مط ص أو تسويته ممارسة ألاحكات ائجوبرية.
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ألاحكام املحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات املحاسبية (تتمة)
انطفال قيمة الةقارات لملتطوير (تتمة)

قامت إلادارة  13ديسم  4132بتةيير ابي تقيي اارج مستقل لتحد د القيمة السوقية لكل عقار .وقد ت رستةانة
بالقي السوقية وعا دات البيع املستقبملية املتوقةة تقد ر صا القيمة القابملة لملتح يل واحهسا انطفال القيمة
املطملو ةما  13ديسم .4132

حسابات مةملقة الهسملي

مثل النقد املحتفظ به حسا مةملق الهسملي النقد املستمل من الةمسء واملحتفظ به حسابات مةملقة الهسملي بنوية
د ربا وةسء مةتمد ن لتملك ائحسابات .وألارصدة املحتفظ بها حسا مةملق الهسملي ب مبال ق ي ة ألاجل متاحة عسهولة
لدفةات إنشاءات ملشاريع محددة تتوقف علأ بدء عمملية إلانشاءات وفق ما تحددا إلادارة.

املصادر الرئيسيـة للتقديرات غير املؤكـدة

فيما ل رفت ا ات الر سية الإلار تتةملق بم ادر التقد رات املستقبملية وغي با من امل ادر غي املؤةدة ةما تراريخ التقرير،
والإلار لها مطا ر جوبرية احداث تةد س جوبريا علأ القي الدفت رة لملموجودات واملطملوبات اسل السرنة املالية القادمة.

افتررال رستمرارية

أجرت إدارة املجمروعة تقد را أوليا علأ قدرة املرجموعة علأ رستمرار ةمنشأة مستمرة ولديها القناعة بأر املجموعة تمتملك
إلامكانات لسستمرار عمملها املستقبل املن،ور ،ةما أر إلادارة ال تةتقد بوجود أب ظروس غي مؤةدة ذات تأفي مملموس
مون أر تشوك عشكل مباشر بقدرة املجموعة علأ رستمرارية .وبذلك ت إعداد البيانات املالية املوحدة علأ أساس افت ال
رستمرارية.

إنجاز املشروعات

تقدر املجموعة تكملفة إنجاز املشروعات لتحد د التكملفة املنسوبة إاأ إلا رادات ائجارب رعت اس بها .وتتضمن تملك التقد رات
تكملفة تقد البنية التحتية واملطالبات املحتمملة من املقاولير وتكملفة اسهيفاء رلتزامات التةاقد ة ألاارى نحو الةمسء.

مط ص انطفال قيمة الذم التجارية املد نة

تراجع املجموعة ذممها املد نة لتقد ر ةفا ة املط ات وذلك مرة ال فسفة أشهر علأ أقل تقد ر .وتنسر مطا ر ر تمار
باملجموعة عشكل ر س ر إاأ ذممها التجارية املد نة واملبمل املطملوبة من أ راس ذات عسقة .ولتحد د ما إذا اار تةير إفبات
املط ات بيار ألاربال وائرسا ر والدال الشامل ألاار املوحد ،تتطذ املجموعة أحكات عشأر وجود أ ة بيانات ملحوظة
تدل علأ وجود انطفال مون قياسه قياسا مةقوال التدفقات النقد ة املستقبملية املقدرة .وعل ذلك ،ت تكوين مط ص
وجود أب من حاالت أو ظروس ائرسارة املحتمملة وب ما تةد ،بناء علأ ائر ة السابقة ،دليس علأ تطفيض القدرة علأ
تح يل التدفقات النقد ة.
وانةكاسا لملتحس نات الإلار شهدتها ألاحوال السوقية الرابنة اسل سنة  ،4132قامت إلادارة بوعادة تقيي مطا ر ر تمار
املنسوبة لبيع قطع ألاراض ر ،وبو ما أسفر عن تحقيق أعلأ حد أدنى لسعت اس بمط ص انطفال القيمة علأ الذم التجارية
املد نة من بيع قطع ألاراض ر.

ممتملكات ومةدات

ت استهس املمتملكات واملةدات علأ مدار أعماربا رنتاجية املقدرة ،وبو ما بنى علأ رستطدات املتوقع لألصل والبلأ املادب
املتوقع الذب ُ حدد بناء علأ عوامل تشغيملية .ل تأاذ إلادارة عةير رعتبار أب قي متبقية حيث ترى ذلك غي جوبريا.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)

تحليل القطاعات
-5
ُ
تحدد املةملومات املنقولة ملجملب إلادارة واملتةملقة بأغرال تط يص املوارد وتقيي ألاداء عشكل ر س ر علأ بيةة مطتملف
ألانشطة الإلار تمارسها املجموعة باملنا ق ائجغرافية لتملك ألانشطة .تشتمل املجموعة الوقت ائحاا علأ قطاع تشغيل وحيد
وبو الةقارات لملتطوير.
تنقس املةملومات ائجغرافية لملمجموعة بير عمملياتها دولة إلامارات الةربية املتحدة "القطاع املحل " وعمملياتها بملدار أارى
"قطاعات دولية".
4131
4132
ألف دربر
ألف درهم
إلا رادات
49863
196879283
محملية
549551
دولية
49863
197219112
الةقارات لملتطوير
محملية
دولية

695,79,58
39,559781
895519718

-

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
-6
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املمتـلكات واملعدات
مباني
ألف درهم

التكلفة
 3نا ر 4131
إ افات
مملغأ رعت اس به من اسهبةاد شراات تاعةة

آثاث وتركيبات
ألف درهم

آالت ومعدات
ألف دره ــم

سيـارات
ألف درهم

املجمـوع
ألف دره ــم

19411
19423
()19223

279236
831
()289188

229831
24
()219282

49412
18
()39882

889711
29422
()879248

 13ديسم 4131
إ افات
مشطوبات
رستحواذ علأ شرةة تاعةة (إ ضال )46
مملغأ رعت اس به من اسهبةاد أعمال ائجبب
(إ ضال )42
في  13ديسمبر 4132

19111
-

23
29162
()29612
679641

49428
89684
629681

427
622
29231

29226
329683
()29612
3169731

()19111
-

()23
679153

()49428
729164

()427
59152

()29226
3269767

الاستـهالك املتراكم
 3نا ر 4131
محمل لملسنة
مملغأ رعت اس به من اسهبةاد شراات تاعةة
 13ديسم 4131
محمل لملسنة – داما لملتنمية الةقارية
محمل لملسنة – عممليات ائجبب
مشطوبات
رستحواذ علأ شرةة تاعةة (إ ضال )46
مملغأ رعت اس به من اسهبةاد أعمال ائجبب
(إ ضال )42
في  13ديسمبر 4132

39611
19223
()19223

489717
628
()489111

479816
49126
()489342

39288
324
()39288

289824
69137
()649218

39611
311
-

14
19216
4
()49113
219781

39867
29178
312
189286

324
342
36
39818

19623
79621
444
()49113
839437

()39711
-

()12
2493,8

()39873
249665

()368
39,61

()19871
869846

القيمة الدفترية
في  13ديسمبر 4132
في  13ديسمبر 4131

39211

459351
,

1396,7
1,3

191,3
,5

5,9,23
398,5
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 -7عقارات للتطوير

الرصيد بدا ة السنة
رعت اس باالستحواذ علأ ح ة مسيطرة داما لملتنمية الةقارية (إ ضال )46
إ رافات
محول إاأ تكاليف املبيةات
تحويل إاأ رس ذو عسقة (إ ضال )38
عوب انطفال القيمة
مملغأ رعت اس به من اسهبةاد شراات تاعةة
الرصيـد في نهاية السـنة

4132
ألف درهم
69,489825
49,,19318
()395189,7,
()329884
3559636
895519718

4131
ألف دربر
292829882
393479246
()7849232
889224
()291489118
-

انطفال قيمة عقارات لملتطوير
قامت إلادارة  13ديسم  4132بمراجةة القيمة الدفت ة لألراض ر الإلار تحتفظ بها لتطويربا املستقبل والةقارات
لملتطوير بتقيي صا القيمة القابملة لملتح يل لكل مشروع .اار التقد ر ألاساس ر املتطذ بذا املراجةة بو تقيي القيمة
القابملة لملتح يل لملمشروع وبو ما ت تحد دا بأسةار البيع املستقبملية وأسةار املبيةات املتوقةة وتكاليف إلانجاز املقدرة.
وتأ يدا ألعمال املراجةة الإلار تجريها إلادارة ،عينت إلادارة ابي تقيي اارج مستقل لتحد د القيمة الدفت ة لكل مشروع
بما ذلك أسةار البيع املتوقةة.
أسفرت تملك املراجةة عن عوب انطفال القيمة بمل  32226ممليور درب اسل السنة ( 8822 :4131ممليور درب ) وبو ما
يةوب التحسرن علأ ألاو اع السوقية الكملية وةذلك التحسن أسةار املبيةات ائحالية واملقدرة املستقبل.

موجودات محتفظ بها ةةقارات لملتطوير

تضمن رصيد الةقارات لملتطوير قطع أراض ر لملتطوير املستقبل وعقارات جرب تطويربا ووحدات منجاة محتفظ بها
املطاور .تنقس ألارصدة أعسا علأ الفئات التالية:
4131
4132
ألف دربر
ألف درهم
5329722
أرل محتفظ بها لملتطوير املستقبل
698,29555
عقارات جرب تطويربا
39322921,
عقارات منجاة
895519718
ل ت رسمملة أب تكاليف قرول إاأ الةقارات لملتطوير.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 -8موجودات مالية متـاحة للبيع

الرصيد بدا ة السنة
تحويل أسه داما لملتنمية الةقارية
ربح غي محقق من الايادة القيمة الةادلة
معاد تصنيفه كاستثمار في شركة زميلة
ح ة الربح من شرةة زميملة اسل السنة
اسهبةاد اسهثمار شرةة زميملة
-,
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4132
ألف درهم
27,167751
371237683
5377561
677,57,,2
2577,,4
()774517,86
-

4131
ألف دربر
293749121
7629211
298169721

موجودات مالية أخرى

4131
4132
ألف دربر
ألف درهم
81,785,
محتجاات مةملقة الهسملي
37414
تأمينات نقد ة
4768,
أارى
8547751
وفقا لملقوانير السارية ،تحتفظ املجموعة بأموال بحسابات مةملقة الهسملي مةتمدة بهيئة التن،ي الةقارب ("ريرا") ،حيث
جر رحتفات بتملك ألاموال تملك ائحسابات مةملقة الهسملي لفت ة فابتة مدتها سنة واحدة عةد رنتهاء من إنجاز الةقارات
لملتطوير ذات ال ملة ،ويت عةدبا إلافراج عن تملك ألاموال لملمجموعة .تحمل تملك ألاموال فا دة بنسر تجارية.
تحتفظ البنو ةما  13ديسم  4132بتأمينات نقد ة بربن مقابل الهسهيست ر تمانية ال ادرة لملمجموعة ،علأ أر
تحمل تملك الودائع نسر فا دة تجارية.
 -31ذمم تـجارية مدينة وأخرى
4131
4132
ألف درب
ألف درهم
821
4745273,2
ذم تجارية مد نة
()4117351
مط ص انطفال قيمة الذم التجارية املد نة
821
471537123
28
64,7276
سرملفيات وودائع
287531
ذم مد نة أارى ودفةات مقدمة
888
4774,7147
تمثل الذم التجارية املد نة املبال املستحقة من عمسء مرحملة الهسملي  .ويمثل الرصيد غي املسدد إجماا املبمل غي
املح ل عةد تاريخ التقرير .ويسمح لملةمسء بهسوية املبال املستحقة غي املسددة وذلك عةد إصدار ال فاتورة بفت ة 11
وما.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 -31ذمم تـجارية مدينة وأخرى (تتمة)

ائحرةة مط ص انطفال قيمة الذم التجارية املد نة

الرصيرد بردا ة السنة
مملغأ رعت اس به عند اسهبةاد شراات تاعةة
رستحواذ علأ ح ة مسيطرة داما لملتنمية الةقارية
صا مط ص لملسنة (إ ضال )41
الرصيد في نهاية السنة
تح يملها
قامت إلادارة بتقد ر وتكوين مط ص لألرصدة املد نة املشكو
ر تمار محدودة ن،را ألر قاعدة الةمسء قاعدة ةبي ة وغي ذات صملة.

4132
ألف درهم
3447178
817775
4117351

4131
ألف درب
439288
()439288
-

تاريخ التقرير .تةد الت ةاات علأ مطا ر

وانةكاسا لملتحس نات الإلار شهدتها ألاحوال السوقية الرابنة اسل سنة  ،4132قامت إلادارة بوعادة تقيي مطا ر ر تمار
املنسوبة لبيع قطع ألاراض ر ،وبو ما أسفر عن تحقيق أعلأ حد أدنى لسعت اس بمط ص انطفال القيمة علأ الذم
التجارية املد نة من بيع قطع ألاراض ر .لقد اار لذلك تأفي ا علأ مستوى املط ات امل احبة لملذم املد نة علأ حسا
بيع قطع ألاراض ر.

فيما ل أعمار الذم التجارية املد نة غي منطفضة القيمة:
غي مستحقة وال منطفضة القيمة
من وت إاأ  61وت
من  63إاأ  381وما
من  383إاأ  471وما

4132
ألف درهم
378117441
,,7217
3137438
3773,1
471537123

4131
ألف درب
821
821

فيما ل أعمار الذم التجارية املد نة منطفضة القيمة:
من وت إاأ  61وت
من  63إاأ  381وما
من  383إاأ  471وما
أعلأ من  471وما

4132
ألف درهم
7726,
217,34
6675,,
857371
4117351

4131
ألف درب
-

استثمارات مالية
-33
داما الدولية املحدودة ،منشأة ذات صملة ت تأس سها حد ثا
اسهثمرت املجموعة اسل السنة  3822ممليور درب
بمجموع راس مال قدرا  2121ممليور دوالر أمريكي .ت تسوية نسبة  %31من فا دة املجموعة من اسل دفع نقدب بقيمة 122
ممليور درب وتحويل أرل بقيمة دفت ة قدربا  3228ممليور درب  .و مرحملة التحويل ،ارتأت إلادارة أر القيمة الةادلة
لألرل املحولة تقار القيمة الدفتررية.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 -34النقد وأرصدة بنكية
النقد ال رندوي
النقد املحتفظ به حسا مةملق الهسملي
أرصدة بنوية
ودائع فابتة

4132
ألف درهم
566
593,193,6
149,18
3918896,8

4131
ألف درب
688
-

688
696349168
نقد وأرصدة بنكية
()3945,9431
طرل :ودائع فابتة باستحقاي أصل أةث من فسفة أشهر
688
591519355
النقد وما يعادله
مثل النقد املحتفظ به حسابات مةملقة الهسملي النقد املستمل من عمسء املحتفظ به حسابات مةتمدة بهيئة التن،ي
الةقارب ("ريرا") ،ويقت ر استةمال بذا النقد علأ عقارات لملتطوير عةينها تتةملق بها املقبو ات النقد ة لذلك تةت ةنقد
وما يةادله.
 -31رأس املـال
4132
ألف درهم
571117111

رأس املال امل رل به وامل در واملدفوع بالكامل بقيمة  3درب لكل سره
تةاى الايادة رأس املال إاأ أسه إ افية م درة إاأ ر ب مجملب إدارة الشرةة اسل السنة.

4131
ألف دربر
121112111

 -32احتيـاطي قانوني
عمس بأحكات قانور الشراات بدولة إلامارات الةربية املترحدة وعقد تأس ب الشرةة ،ت تحويل  %31من أربال السنة إاأ
رحتيا ي القانوني .ويحق لملشرةة اتطاذ قرار بوقف ذلك التحويل إذا ما بمل رصيد رحتيا ي  %21من رأس املال املدفوع.
 -35احتياطي إعادة هيكلة املجموعة
ت رستحواذ علأ املوجودات واملطملوبات واحتيا ي إعادة تقيي رسهثمار وألاربال املسهبقاة القابملة لملتحد د ملجموعة
داما لملتنمية الةقارية ب ا قيمة دفت ة مقابل ذمة مد نة من ر ب مجملب إلادارة بقيمة  22112/1ممليور درب .
ُوي نف الفاري بير صا القيمة الدفت ة والذمة املد نة ااحتيا ي إعادة بيكملة املجموعة (إ ضال .)46
 -36قروض بـنكية
قرول بنويرة
سحوبات بنوية علأ املوشروس

4132
ألف درهم
3267,11
34,7815
4767715

4131
ألف درب
-

بنو ومؤسسات مالية
لدى املجموعة قرول بنوية من ترت بات قرول مطتملفة مع عدد من البنو واملؤسسات املالية .تقدت تملك املؤسسات
لملمجموعة قرول ألجل وتسهيست سحوبات بنوية.

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 -36قروض بـنكية (تتمة)
يسترحق سداد القرول البنوية أعسا ةما رل :
عند الطملر أو اسل سنة واحدة
السنة الثرانية
السنة الثرالثة إاأ السنة ائرامسة شامل
طرل :القيمة املستحقة الهسروية اسل  34شهرا
طرل :القيمة املستحقة الهسروية عةد  34شهرا
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4132
ألف درهم
4117485
717251
-

4131
ألف درب
-

4767715

-

()4117485
717251

-

أبرمت املجموعة اسل السنة اتفاقية تسهيل قرل ألجل غي مضمور مع بنك تجارب بفا دة  1شهور ليبور زا د %1242
سنويا ،ويةاد سدادبا بحملول  .4136هناول إ ضال  48تفاصيل نسبة فا دة املةدل املرجح مستحق السداد علأ تسهيست
قرل املجموعة.
 -37شهادات صكوك
أصدرت مجموعة داما لملتنمية الةقارية  8أبريل  4132شهادات صكو فقة بمبمل  621ممليور دوالر أمريكي
("الشهادات") تستحق  .4138ائجهة امل درة لتملك الشهادات ب شرةة ألفا ستار القابضة املحدودة مع داما لملتنمية
الةقارية ب فة امن .ت إدراج الشهادات بورصة أ رلندا لألوراي املالية وناسدا دبي .وتضفي الشهادات علأ حاممليها
("حامل ال كو ") من وقت ألار ائحق استست دفةات مالية محددة تنشأ من ح ة مملوية غي مجاأة موجودات فقة
مةملنة من قبل امن وفقا اعسر الثقة ("الثقة") علأ عةض موجودات الثقة ،علأ أر حتفظ الضامن بتملك املوجودات
علأ سبيل الثقة فق مل لحة حامل الشهادات بالنسبة والتناسر بقا لملمبمل رسمر لملشهادات املحتفظ بها من قبل ال
حامل لملشهادات وفقا اعسر الثقة وشروط وأحكات الشهادات.
تحمل الشهادات نسبة فا دة قدربا  %2287سنويا ومضمونة بموجودات فقة مةينة.

عا دات إصدار شهادات صكو
تكاليف إلاصدار الكملية
طرل :مطفئ حإلاى اها ة السنة

4132
ألف درهم
471887751
()417351
4712,

4131
ألف درب
-

تكاليف إصدار غي مطفأة
القيمة الدفت ة

()417812
471677,26

-

ائحرةة تكاليف إلاصدار غي املطفأة
رستحواذ علأ ح ة مسيطرة داما لملتنمية الةقارية
تكاليف إصدار مطفأة اسل الفت ة
تكاليف إصدار غي مطفأة ةما اها ة السنة

4132
ألف درهم
447785
()37,83
417812

4131
ألف درب
-
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)

 -38معامالت ألاطراف ذات العالقة
ت ت املجموعة مةامست مطتملفة مع شراات ومنشآت تستو تةريف رس ذو عسقة ةما ورد باملةيار املحاسبر الدوا رق
" "42إلاف ال عن ألا راس ذات الةسقة .تتضمن ألا راس ذات الةسقة منشآت اا ةة ململوية و/أو إدارة وسيطرة مشت ةة،
وشرااء تملك الشراات واملنشآت وأفراد إدارتها الةمليا .تضع إلادارة الشروط وألاحكات لملمةامست وائردمات املستملمة/املقدمة
من/إاأ ألا راس ذات الةسقة وةذلك تقرر ما رتب بجميع امل اريف ألاارى .تت املوافقة علأ سياسات تحد د ألاسةار
وشروط جميع املةامست من قبل إلادارة.
ةما تاريخ التقرير ،اانت ألارصدة مع ألا راس ذات الةسقة ةما ل :
4132
ألف درهم
مستحق إلى طرف ذو عالقة
مستحق ملنشاة اا ةة لسيطرة ر ب مجملب إلادارة

217125

فيما ل بيةة املةامست الهامة لأل راس ذات الةسقة واملبال املتضمنة تملك املةامست:
4132
ألف درهم
منشآت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس إلادارة
()327884
تحويل عقارات لملتطوير ()3
()3337666
أعمال إنشاءات منجاة ()4
3377611
شراء قطةة أرل ()1
()33675,5
بيع قطةة أرل ()1

4131
ألف درب
7719137
4131
ألف درب
-

( )3تحويل عقارات لملتطوير

استحوذت املجموعة اسل السنة علأ  %31من مملوية داما الدولية املحدودة ،منشأة تاعةة غي مدرجة وب الإلار ت
تسويتها من اسل تحويل قطةة أرل بقيمة  3228ممليور درب .

( )4أعمال إنشاءات منجاة

استغملت املجموعة اسل السنة ادمات إنشاءات بقيمة  33327ممليور درب من درا ه لملمقاوالت ذ.ت.ت ،.منشأة تطضع
لسيطرة ر ب مجملب إلادارة.

( )1شراء وبيع قطةة أرل

قامت املجموعة اسل السنة عشراء قطةة أرل بقيمة  33726ممليور درب من منشآت ممملوةة لر ب مجملب إلادارة ،ةما
قامت ببيع قطةة أرل بقيمة  33626ممليور درب من نفب املنشآت .ت تسوية املتا املةامملتير بقيمة عادلة حددبا ووافق
عمليها مجملب إلادارة.
مكافأة أعضاء مجلس إلادارة وأفراد إلادارة العليا
وضح التاا املكافأة الشامملة ألعضاء مجملب إلادارة وأفراد إلادارة الةمليا لكل فئة من الفئات الإلار نص عمليها املةيار املحاسبر
الدوا رق  42إف احات ألا راس ذات الةسقة.
4131
4132
ألف درب
ألف درهم
12624
27613
منافع ق ي ة ألاجل لملموظفير
مكافأة اها ة ائردمة
78
371
12741
27772

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
–3,

11

مخصص نهاية خـدمة املوظفين
4132
ألف درهم
131
417541
57685
()428
()131
487,57

4131
ألف درب
319411
49471
()266
()329282
131

الرصيد بردا ة السنة
رستحواذ علأ ح ة مسيطرة داما لملتنمية الةقارية (إ ضال )46
محمل لملسرنة
دفةرات اسل السنة
مملغأ رعت اس به من اسهبةاد شراات زميملة (إ ضال )42
الرصيـد في نهـاية السنة
ت تكوين مط ص تةويض اها ة ائردمة لملموظفير وفقا لقوانير الةمل ُويحدد بناء علأ التةويضات ائحالية وائردمة
املت اةمة تاريخ التقرير.
-41

ذمم تجارية دائنة وأخرى

مبال مقدمة من الةمسء
مستحقات
ذم دا نة أارى
محترجاات دا نة
مقابل مؤجل لدفةات أراض ر

4132
ألف درهم
794,59313
6349511
7,29186
23696,,
397459157
3178217811

4131
ألف درب
6
423
427

تتضمن املحتجاات مبال مستحقة ملقاولير محتفظ بها ملدة سنة من تاريخ رنتهاء من املشروع وحإلاى انقضاء فت ة تحمل
مسؤولية أاطاء التنفيذ ،وتت اول تملك املبال املحتجاة ما بير  %2إاأ  %32من الةمل املنجا.
–43

إيـرادات

وحدات منشأة
بيع أراض ر
بيع ائجبب
–44

4132
ألف درهم
376517,,1
4718,7122
177217112

4131
ألف درب
42863
42863

إيرادات تشغيلية أخرى

غرامات من عمسء متأارة السداد
إ رادات من إلغاء وحدات
تسجيل وحدات ورسوت تحويل

4132
ألف درهم
36718,
447131
123
187221

4131
ألف درب
-
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 – 41مصروفات عمومية وإداريـة وبيعية
تكاليف موظفير
إعسنات ودعا ة مبيةات
إ جار ورسوت تراايص
أتةا قانونية ومهنية
إصسحات وصيانة
نفقات بنوية
سفر وتنقست
ات االت
مط ص انطفال قيمة ذم تجارية مد نة (إ ضال )31
أارى
-42

4132
ألف درهم
44896,6
34598,5
119188
389734
369111
319342
59362
29611
819775
,9683
51497,8

4131
ألف درب
218
642
3
61
32
162
39212

إيرادات أخرى

رسوت إدارة عقارات
ربح من اسهبةاد اسهثمارات مالية
أارى

4132
ألف درهم
,737,
3718,
317731
417,78

4131
ألف درب
431
431

عمليات متوقفة
-45
تحليل ألارباح للفترة  /للسنة من العمليات املتوقفة
فيما ل تفاصيل النتا ج املجمةة لملةممليات املتوقفة املتضمنة ألاربال لملسنة
إلا رادات
تكملفة املبيةات
الربح إلاجمالي
م اريف
عوب انطفال قيمة الةقارات لملتطوير
الربح من اسهبةاد أعمال ائجبب

4132
ألف درهم
37283
()884

4131
ألف درب
491449162
()8249172

5,,
(),48
17428
47,3,

392789888
()1769124
889224
394119178

الربح للفترة  /للسنة

عا د إاأ:

مسابمر الشرةة
ألا راس غي املسيطرة

47,3,
-

394119178
-
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
عمليات متوقفة (تتمة)
-45
تحليل ألارباح للسنة من العمليات املتوقفة (تتمة)

تحمليل املوجودات واملطملوبات الإلار فقدت السيطرة عمليها
4132
ألف درهم
املوجودات
ممتملكات ومةدات
ذم تجارية مد نة وأارى
املطاور
النقد وألارصدة البنوية

39671
868
39184
832

املطلوبات
ذم تجارية دا نة وأارى
مط ص تةويض اها ة ادمة املوظفير

()171
()131

صافي املوجودات
مقابل مسجل ةمستحق من رس ذو عسقة
الربح من استبعاد معترف به في الربح او الخسارة للسنة

19754
()79111
19428

 46الاستحواذ على حصة مسيطرة
ت مةامملة تحويل ح ة اململوية داما لملتنمية الةقارية لملمجموعة ةما  11ونيو  4132ةمةامملة سيطرة لنفب
ألا راس بذا البيانات املالية املوحدة .وقد ت تحويل موجودات ومطملوبات واحتيا ي إعادة تقيي رسهثمارت وألاربال
املسهبقاة لداما لملتنمية الةقارية إاأ الشرةة ب ا قيمة دفت ة (إ ضال  )1وذلك ألر اململوية التامة داما لملتنمية
الةقارية بقيت علأ حالها سواء قبل أو عةد تحويل حقوي مملوية داما لملتنمية الةقارية لملمجموعة.

موجودات مستحوذ عمليها ومطملوبات مةت س بها
4132
ألف درهم
املوجودات
نقد وأرصدة بنوية
موجودات مالية أارى
اسهثمارات مالية
ذم تجارية مد نة وأارى
عقارات لملتطوير
ممتملكات ومةدات
مجموع املوجودات

693329268
2789288
3729382
491179621
698489822
229281
3597639124
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
 46الاستحواذ على حصة مسيطرة (تتمة)

موجودات مستحوذ عمليها ومطملوبات مةت س بها (تتمة)
4132
ألف درهم
املطلوبات
قرول
شهادات صكو
ذم تجارية دا نة وأارى

112871
421622862
824372468
412241

مط ص تةويض اها ة ائردمة لملموظفير
مجموع املطلوبات

3376177642
273417738

صافي املوجودات

مقابل محول واحتياطي إعادة هيكلة املجموعة
4132
ألف درهم
221122146

مقابل محول عشأر ح ة داما لملتنمية الةقارية
صا قيمة ألاصل املحول – بقيمة دفت ة:
موجودات*
مطملوبات*

()3122312644
828722773
377717275

إعادة سريار احتيا يات داما لملتنمية الةقارية
احتيا ي إعادة تقيي رسهثمارات*
أربال مسهبقاة*

132
123242141
228342831

احتيا ي إعادة بيكملة املجموعة (إ ضال )32

* تمثل  %8227من ح ة اململوية.
–47

مطلوبات محتـملة

مانات بنوية
لدى املجموعة مطملوبات محتمملة عشأر الضمانات البنوية امل درة
إفربا مطملوبات بامة ةما  13ديسم .4132

4132
ألف درهم
8837123

4131
ألف درب
-

سياي ألاعمال رعتيادب والذب ال توقع أر تنشأ علأ

شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)
-48
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ألادوات املالية

(أ) أهم السياسات املحاسبية
تناول إ ضال  1حول بذا البيرانات املالية املوحدة تفاصيل السياسات املحاسبية والطري املطبقة بما ذلك أساس
الهسجيل والقياس وألاسب الإلار ت فيها تسجيل الدال وامل اريف بما طص ال صنف من املوجودات املالية واملطملوبات
املالية وأدوات اململوية.

(ب) فئات ألادوات املالية
4132
ألف درهم

4131
ألف درب

املوجودات املالية
قرول وذم مد نة (بما ذلك النقد وما يةادله)
اسهثمارات مالية

,7537711,
387174
,75157683

32218
228162721
228182488

املطلوبات املالية
بالتكملفة املطفأة

275187623

7712462

(ج) القيمة العادلة لألدوات املالية

القيمة الةادلة بو السةر الذب قد ت قبضه ن،ي بيع أحد املوجودات ،أو دفةه ن،ي تحويل أحد املطملوبات مةامملة
من،مة بير املهشارةير بالسوي تاريخ القياس .قد نشأ الفاري بناء علأ ذلك بير القيمة الدفت ة وفق ريقة التكملفة
التاريطية وتقد رات القيمة الةادلة.

القيمة الةادلة لألدوات املالية املقاسة بالتكملفة املطفأة
تقرر إلادارة أر القي الدفت ة لملموجودات املالية واملطملوبات املالية املةت س بها
الةادلة.

البيانات املالية املوحدة تقار قيمها

آليات التقيي ورفت ا ات املطبقة لقياس القيمة الةادلة
تسهند القيمة الةادلة لألدوات املالية املدرجة بالقيمة الةادلة بناء علأ أسةار السوي املدرجة وغي با من تقنيات التقيي .
ت تحد د القي الةادلة لملموجودات املالية واملطملوبات املالية ةما ل :
 تحردد القيمررة الةادلررة لملموجرودات املاليررة واملطملوبررات املاليرة ائرا ررةة لشررروط وبنرود فابتررة واملتداولررة ر أسررواي ماليررة
نشطة بالرجوع إاأ أسةار السوي املدرجة.


تحرردد القيمررة الةادلررة لملموجررودات املاليررة ألاارررى واملطملوبررات املاليررة ألاارررى وفقررا لنمرراذج ألاسررةار املقبولررة عمومررا بنرراء
علأ تحمليل التدفقات النقد ة املط ومة باستطدات ألاسةار السا دة السوي وعرول ألاسةار من املتاجرين ألدوات
مشابهة.
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شركة داماك العقارية دبي (ش.م.ع)
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
للسنة املنتهية في  13ديسمبر ( 4132تتمة)

 -48ألادوات املالية (تتمة)
بير ائجدول التاا تحمليس لألدوات املالية الإلار ت قياسها عةد رعت اس املبدئي بالقيمة الةادلة ،ومقسمة إاأ مستويات من 3
إاأ  1علأ أساس مدى القي الةادلة الإلار مون رصدبا.
ل
قياس القيمة الةادلة من املستوى  3ب القي املستنبطة من ألاسةار املدرجة (غي املةدلة) ملوجودات أو مطملوبات مطابقة
أسواي نشطة.
قياس القيمة الةادلة من املستوى  4ب القي املستنبطة من البيانات عدا عن ألاسةار املحددة املستطدمة املستوى ألاول
واملسح،ة لملموجودات أو املطملوبات ،سواء بطريقة مباشرة (ةأسةار) أو غي مباشر (مستنبطة من ألاسةار).
قياس القيمة الةادلة من املستوى  1ب القي املستنبطة باالعتماد علأ أسالير التقيي وتتضمن مداست لملموجودات أو
املطملوبات ال تةتمد علأ أسةار السوي امللحوظة (مداست غي امللحوظة).

 13ديسمبر 4132

املستوى 3
ألف درهـم
-

املستوى 4
ألف درهـم
-

املستوى 1
ألف درهـم
387174

املجموع
ألف درهـم
387174

 13ديسم 4131

228162721

-

-

228162721

 -4,إدارة املخاطر املالية
تجرب إلادارة مراجةة لملمطا ر املالية الشامملة الإلار تغطي مجاالت محددة ،مثل مطا ر السوي ،ومطا ر ر تمار ومطا ر
السيرولة وفا ض النقد املسهثمر.
ال ت در املجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.
ل
إر التةرل لملمطا ر املالية املحددة أعسا تبقى مهسمة بالثبات .

(أ) مخاطر السوق

مطا ر السوي ب املطا ر الناتجة من التغي القيمة الةادلة لملتدفقات النقد ة املستقبملية لألداة املالية عسبر التغي ات
أسةار السوي ،مثل مطا ر الةمست ومطا ر أسةار الفرا دة ،مما سيؤفر علأ دال املجموعة أو حج مملويتها لألدوات
املالية .تتضمن ألادوات املالية املتأفر بمطا ر السوي قرول تحمل فوا د ومبال مقت ة وودائع وموجودات مالية
بقيمةعادلة من اسل الدال الشامل ألاار .إر الهدس من وراء إدارة مطا ر السوي بو إدارة التةرل ملطا ر السوي
والسيطرة عمليها من مةا ي وأسب مقبولة مع تحقيق ائحد ألاعلأ من الةوا د.
ال ت در املجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.

(ب) إدارة مخاطر أسعار الفائدة
تتةرل املجموعة ملطا ر أسةار الفا دة وذلك اور أر املجموعة تقت ل /تقرل ألاموال بأسةار فا دة فابتة ومةومة .هناول
ف ل إدارة مطا ر السيولة من بذا إلا ضال تةرل املجموعة ألسةار الفا دة لملموجودات واملطملوبات املالية.

تحمليل حساسية أسةار الفا دة
ت تحد د تحمليل ائحساسية أدناا اعتمادا علأ تةرل ألادوات غي املشتقة ألسةار الفا دة ةما بتاريخ التقرير .بالنسبة
ألسةار الفا دة املةومة لملمطملوبات ،ت تجهيز التحمليل علأ فرل أر املبمل ألاصل املطملو املستحق بتاريخ التقرير اار
مستحقا وال السنة .لقد ت إستطدات ما يةادل  21نقطة أساس ةايادة أو نقص عندما ت إعداد التقارير الدااملية
ملطا ر أسةار الفا دة لإلدارة والذب مثل التقد ر املو وع لملتغي املحتمل عسةر الفا دة.
حالة إرتفاع  /إنطفال أسةار الفا دة علأ القرول البنوية بر  21نقطة أساس مع رحتفات بجميع املتغي ات ألاارى
فابتة ،فور أربال املجموعة لملسنة املنتهية  13ديسم  4132سهنطفض بمبمل  828ممليور درب ( 13ديسم  :4131ال
ش رء) .ويرجع ذلك عشكل أساس ر إاأ املطا ر الإلار تتةرل لها املجموعة نهيجة اقت ا اتها بأسةار فا دة متغي ة.
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(ج) إدارة مخاطر العمالت ألاجنبية
تسود املةامست وألارصدة بالةمست ألاجنبية بالدوالر ألامريكي أو عةمست مربو ة بالدوالر ألامريكي (الريال السةودب ،الد نار
البحرينر ،الريال القطرب ،الد نار الةراق  ،الد نار ألاردني والملي ة الملبنانية) .وعل إفر ذلك ،فور مةامست وأرصدة الةمست
ألاجنبية ال تةرل املجموعة ملطا ر جوبرية عشأر الةمست ألاجنبية.

(د) إدارة مخاطر إلائتمان
تشي مطا ر ر تمار إاأ املطا ر املتةملقة بوافاي الطرس املقابل اسهيفاء التزاماته التةاقد ة ألامر الذب نتج عنه توبد
املجموعة اسرارة مالية .بقت املجموعة سياسة تهدس لملتةامل فق مع عمرسء ذوب جودة ا تمانية عالية وتمتملك مانات
اافية ،إر اار مطملوبا ،اوسيملة لتطفيف مطا ر املطا ر املالية من التةث السرداد.

ت إجراء تقيي ر تمرار عشكل مستمر علأ املرةا املاا لملذم املد نة.
إر القي الدفت ة لملموجودات املالية املدرجة
لتةرل املجمروعة ملطا ر ر ترمار.

البيرانات املالية ،صافية من اسارة انطفال القيمة ،تمثل ائحد ألاقص ى

(هـ) إدارة مخاطر السيولة
تةود املسؤولية ألاساسية إدارة مطا ر السيولة علأ إلادارة ،وتقوت املجموعة بودارة مطا ر السيولة عن ريق رحتفات
باحتيا يات اافية وتسهيست بنوية واحتيا ي تسيهست اقت ال ،وةذلك املراقبة املستمرة لملتدفقات النقد ة الفةملية
واملتوقةة وموا مة استحقاقات املوجودات املالية مع املطملوبات املالية.

جداول مطا ر السيولة والفا دة
ت،هر ائجداول التالية تفاصيل رستحقاي التةاقدب الباق لملمجموعة بط وص مطملوباتها املالية غي املشتقة .ائجداول أدناا
ب التدفقات النقد ة غي املحسومة لملمطملوبات املالية بناء علأ أقر موعد توقع أر تكور املجموعة بحملوله مطالبة
بالسداد .ال يشمل ائجدول سروى علأ التدفقات النقد ة الر سية.
املتوسط املرجح
ملعدل سعر
الفائدة الفعال
%
 13ديسمبر 4132
أدوات ال تحمل فوا د
أدوات تحمل فوا د فابتة
أدوات تحمل فوا د مترغي ة

27,7
1753

 13ديسم 4131
أدوات ال تحمل فوا د
أدوات تحمل فوا د فابتة
أدوات تحمل فوا د مترغي ة

-

أقل من سنة سنة إلى سنتين  5 – 1سنوات
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
398619,61
4119485
491679425
7719462
7719462

719251
719251
-

491679,26
491679,26
-

املجمــوع
ألف درهم
398619,61
491679,26
4769715
295189623
7719462
7719462
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(هـ) إدارة مخاطر السيولة (تتمة)
جداول مطا ر السيولة والفا دة (تتمة)
ت،هر ائجداول التالية تفاصيل رستحقاي التةاقدب الباق لملمجموعة بط وص موجوداتها املالية غي املشتقة .ةما ت
إعداد بذا ائجداول بناء علأ رستحقاقات التةاقد ة غي املحسومة لملموجودات املالية باستثناء عندما تتوقع املجموعة أر
التدفقات النقد ة سوس تحدث فت ة مطتملفة.
املتوسط املرجح
ملعدل سعر
الفائدة الفعال أقل من سنة سنة إلى سنتين  5 – 1سنوات املجمــوع
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
%
 13ديسمبر 4132
774757863
- 774757863
أدوات ال تحمل فوا د
474237228
- 474237228
471,
أدوات تحمل فوا د مترغي ة
,7537711,
- ,7537711,
 13ديسم 4131
32218
32218
أدوات ال تحمل فوا د
أدوات تحمل فوا د مترغي ة
32218
32218
 -11مخاطر إدارة رأس املال
تقوت املجموعة بودارة رأس املال بحيث تحرص علأ قدرة منشآت باملجموعة علأ استمرارية أعمالها  ،و ذات الوقت تحقيق
أعلأ عا د ممون لملمسابمير وذلك من اسل ائح ول علأ أفضل مستوى ألرصدة الد ن واململوية .يشتمل بيكل رأس مال
املجموعة علأ الد ن ،الذب تضمن القرول املفصح عنها إ ضاح  36و  ،37والنقد وما يةادله وحقوي اململوية املنسوبة
إاأ مالكي املجموعة ،وتتضمن رأس مال م در ،واحتيا يات ،وأربال مسهبقاة ةما بو مفصح عنه بيار التغي ات
حقوي اململويرة املوحد.
التعهدات
-13
ُ
ت نف التةهدات ائراصة باالستحواذ علأ ادمات لتطوير وإنشاء موجودات من التطويرات قيد التنفيرذ.
4131
4132
ألف درب
ألف درهم
67171
متةاقد عمليه
367823
متةهد وغي متةاقد عمليه
447,33
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 -14ألارباح للسهم
يسهند احهسا ألاربال ألاساسية واملطفضة لملسه علأ البيانات التالية:

الربح لملسنة (ألف درب )
عدد املةدل املرجح لألسه الةاد ة (ألف)
ألاربال لكل سه عادب – أساس ر ومطفض (بالدرب )

4132
ألف درهم
194129727
2738,7123
1777

4131
ألف درب
394149813
293889123
1248

ل ون بنا أ ة أدوات أو غي با من البنود قد تسفر عن تأفي ات مقاومة للرفض علأ احهسا ألاربال لملسه .
توزيعات ألارباح
-11
ت إلاعسر عن توزيةات أربال بقيمة  1228درب لملسه بمجموع  422ممليار درب ( 121 :4131لملسه بمجموع  324ممليار
درب ) وذلك لملفت ة املرحملية املنتهية  11ونيو  ،4132تتضمن  328ممليار درب ت إجراء مقاصة عمليها مقابل د ور ذمة
ر ب مجملب إلادارة .واقت ل مجملب إدارة الشرةة توزيع أربال أسه لملسنة املنتهية  13ديسم  4132بقيمة  1231درب
لملسه بمجموع  122ممليار درب عشرط موافقة املسابمير ائجمةية الةمومية القادمة.
 -12إعتماد البيانات املالية املوحدة
اعتمد مجملب إلادارة البيانات املالية املوحدة لملسنة املنتهية  13ديسم  4132وصرل بوصداربا بتاريخ  8ف ا ر .4132

