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13th February 2017 
 

 7102فبراير  13
 

DAMAC Properties Dubai reports net profit 
of AED 3.69 billion in 2016  

 

مليار درهم  3.69داماك العقارية دبي تحقق أرباحًا صافية بقيمة 
 7102 عام إماراتي في

 

 
Financial Highlights for the full year 2016: 
 

 

 : 7102ملخص النتائج المالية لسنة 
 

 Proposed Cash dividend of AED 1,512,500,000 

 Revenue at AED 7.16 billion  

 Gross profit at AED 4.00 billion  

 Booked sales of AED 7.05 billion  

 Net profit at AED 3.69 billion 

 Earnings Per Share of AED 0.61 

 

  درهم إماراتي 0150715111111توصية بتوزيع أرباح نقدية تبلغ 
 مليار درهم إماراتي  2.02اإليرادات  قيمة بلغت 
  مليار درهم إماراتي 0.11بلغ إجمالي األرباح 
  مليار درهم إماراتي 2.15بلغت قيمة المبيعات المحجوزة 
  مليار درهم إماراتي 9.23بلغت األرباح الصافية 
  درهم إماراتي 1.20بلغت ربحية السهم الواحد 
 

DAMAC Properties Dubai Co. PJSC (DFM: 

DAMAC) (“DAMAC” or the "Company"), a 

leading property developer in the Middle East, 

today announced the financial results for the full 

year 2016.  

 

المدرجة في سوق ( )ع.م.ش)أعلنت اليوم شركة داماك العقارية دبي 
، المطور "(الشركة"أو " داماك( )"DAMAC: دبي المالي تحت الرمز

 .6102الرائد للعقارات في الشرق األوسط، عن النتائج المالية لعام 
 

During 2016, DAMAC recorded revenues of 

AED 7.16 billion, with gross profit margins at 

56%. Net profit for the reporting period stood at 

AED 3.69 billion, achieving net margins of 52%. 

Total assets increased 5% to AED 24.63 billion 

at year end 2016 compared to AED 23.45 billion 

in 2015. 

مليار  6.02حققت داماك إيرادات بلغت قيمتها , 6102خالل عام 
وبلغت %. 62درهم إماراتي، مع هامش ربحية إجمالي يصل الى 

مليار درهم  9.23قيمة األرباح الصافية للشركة خالل الفترة المذكورة 
ارتفعت قيمة %. 66إماراتي، فيما سجل هامش الربح الصافي نسبة 

مليار درهم إماراتي  66.29لتصل إلى % 6إجمالي األصول بنسبة 
مليار درهم إماراتي في عام  69.66مقارنًة بـ  6102مع نهاية عام 

6106 . 
 

As of 31 December 2016, cash and bank 

balances stood at AED 8.32 billion; 

development properties grew 12% to AED 10.25 

billion over the year and total equity grew 28% 

to AED 12.62 billion from AED 9.83 billion in 

2015, net of dividend. 

، بلغ مجموع النقد واألرصدة لدى 6102ديسمبر  90حتى تاريخ 
مليار درهم إماراتي، في حين ارتفعت قيمة العقارات  2.96البنوك 

مليار درهم إماراتي خالل  01.66لتصل إلى % 06المطورة بنسبة 
% 62كما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين بنسبة  .العام المنصرم

مليار درهم  3.29مليار درهم إماراتي مقارنًة بـ  06.26ليصل إلى 
 . ، بعد خصم توزيعات األرباح6106إماراتي في عام 

 

Cash dividend of AED 0.25 per share amounting 

to AED 1,512.5 million is proposed by the 

Company’s Board of Directors subject to 

approval of the shareholders in the forthcoming 

annual general assembly. 

 

 

 0,066.6أوصى مجلس إدراة الشركة توزيع أرباح نقدية تبلغ قيمتها 
درهم للسهم بعد موافقة المساهمين  1.66مليون درهم إمارتي بواقع 

 .السنوية القادمةعلى التوصية خالل الجمعية العمومية 
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Earnings Per Share (EPS) for 2016 amounted to 

AED 0.61 per share.  

 

 . درهم إماراتي للسهم الواحد 1.20، 6102عام لبلغت ربحية السهم، 
 

DAMAC completed over 1600 units in 2016 in 

DAMAC Hills (AKOYA previously) development. 

Total deliveries for 2016 were recorded at over 

2400 units. 

وحدة في مشروع  0,211أنجزت داماك  أكثر من  6102خالل عام 
، ليصل إجمالي حجم الوحدات المسلمة (سابقاً " أكويا" ) "داماك هيلز"

 . وحدة 6,611إلى أكثر من  6102خالل عام 
 

During 2016, booked sales reached AED 7.05 

billion. 4Q 2016 recorded AED 1.71 billion, 

showing a stable market. 

مليار   6.16بلغت قيمة مبيعات الحجوزات   ،6102خالل العام 
 0.60 6102مبلغ  سجل الربع األخير لسنة  درهم إماراتي، حيث

 . مليار درهم إماراتي، ما يدل على استقرار السوق
 

Hussain Sajwani, Chairman of DAMAC, 

commented:  
 

  :علَّق حسين سجواني، رئيس مجلس إدارة داماك ، قائلً 
 

“The Dubai real estate market in 2016 had 

stabilised over 2015, with no major fluctuations 

in prices. There is demand for quality real estate 

but with the challenging market conditions we 

are operating in, what has changed is 

customers are seeking better value. Our 

medium to long term outlook remains positive,  

and we are well-positioned to accommodate and 

navigate these conditions. 

استقرارًا في سوق  6102، شهد العام 6106على خالف عام "
يوجد . العقارات في دبي مع عدم وجود تقلبات شديدة في األسعار

طلب على العقارات ذات الجودة العالية، ولكن في ظل التحديات التي 
ما تغير هو سعي العميل للحصول , فيهيواجها السوق الذي نعمل 

ومع ذلك، ال تزال نظرتنا إيجابية للسوق على . على قيمة أفضل
جيدة وقدرة على التأقلم إذ نتمتع بمكانة المدى المتوسط والطويل، 

 .في هذه الظروفالمضي و 
During the year, we launched a series of 

innovative products in our golf community 

AKOYA Oxygen that were priced to attract a 

wider audience, including first-time buyers and 

millennials, looking for properties in premium 

locations at an attainable price and with 

favourable payment terms. These investors 

were seeking to either diversify their current 

investment portfolio or were end-users with 

lifestyle aspirations. 

 

خالل العام المنصرم، اطلقنا مجموعة من المنتجات المبتكرة ضمن 
ولف حيث تم تسعير المنتجات غمشروع أكويا أكسيجن في مجمع ال

 ،دتشمل مشترين للمرة األولى وجيل األلفية الجدي ،لجذب جمهور أوسع
. الراغب بالتملك في مواقع مميزة وبأسعار معقولة وشروط سداد ميسرة

هؤالء المستثمرين إما لتنويع محفظتهم االستثمارية أو  ويسعى
 . إلستخدامها بهدف اإلرتقاء نحو نمط حياة أفضل

 

Due to the efforts of our visionary leadership, 

Dubai is consistently outperforming other 

regional as well as international markets. With a 

heavy emphasis on building world-class 

infrastructure that will serve the future needs of 

the emirate, and attracting investors and 

businesses to a hub that is easy to do business 

in, Dubai continues to be an attractive 

proposition for visitors and residents living and 

working in the city.” 

 

 

بفضل جهود قيادتنا الرشيدة ، تتفوق دائما دبي على غيرها من أسواق 
مع التركيز على بناء بنية تحتية متطورة بمواصفات و . المنطقة والعالم

عالمية تهدف الى خدمة الحاجات المستقبلية لإلمارة وجذب المسثمرين 
تواصل , واألعمال الى مركز ريادي يسهل من خالله القيام باألعمال

 .     والعملأللعيش سواء مسيرتها بجذب الزوار والمقميين فيها دبي 
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Expansion of product range and focus on 

deliveries 
 

 التنويع بالمنتجات والتركيز على التسليم

During the year, DAMAC launched a range of 

residential and hospitality projects within 

AYKON City, a four-million-square-foot 

development comprising six towers, located on 

Sheikh Zayed Road and overlooking the Dubai 

Canal. Investors had the opportunity to 

purchase hotel rooms and luxury serviced 

apartments at this strategic location and tap into 

the potential that the tourism industry presents.  
 

أطلقت داماك مجموعة من المشاريع السكنية  ،خالل هذا العام
المكون من ستة أبراج والممتد " أيكون سيتي"والفندقية ضمن مشروع 

على مساحة أربعة ماليين قدم مربع والواقع على شارع الشيخ زايد مع 
وكان  للمستثمرين الفرصة لشراء غرف . إطاللة على قناة دبي المائية

هذا الموقع االستراتيجي، مع فرصة  فندقية أو شقق مخدومة فاخرة في
 . لإلستفادة من إزدهار القطاع السياحي

 

Hospitality units in a number of other locations 

including Dubai South were launched to meet 

the anticipated demand from the upcoming 

World Expo 2020. DAMAC Maison de Ville 

Tenora, a luxury serviced hotel apartment tower 

strategically located in close proximity to Al 

Maktoum International Airport, was the first ever 

project in Dubai South to be completed and  

handed over.  
 

دبي "تم طرح عدد من الوحدات الفندقية في عدد من المواقع بما فيها 
معرض أكسبو الدولي وذلك لتلبية الطلب المتوقع مع حلول " لجنوبا

المكون من  البرج ،"داماك ميزون دو فيل تينورا"ويعتبر برج . 6161
شقق فندقية فخمة مخدومة والذي يتمتع بموقع استراتيجي على مقربة 
من مطار آل مكتوم الدولي، أول مشروع يتم إنجازه وتسليمه في 

 ". دبي الجنوب"منطقة 
 

In Q4 of 2016, DAMAC Properties’ momentum 

on deliveries was significantly amplified, 

delivering more than 1,100 units in the quarter 

alone, and bringing the total units delivered to 

more than 2,400 for the year. In addition to more 

than 600 hospitality units delivered in DAMAC 

Maison Royale The Distinction and DAMAC 

Maison Bay’s Edge, 2016 was the year of the 

first deliveries of villas and apartments in golf 

community DAMAC Hills (AKOYA previously). 

The golf course of Trump International Golf Club 

was completed before year end and the 

clubhouse was undergoing last building finishes 

in preparation for its opening.  
 

رتفع عدد الوحدات التي تم إ, 6102خالل الربع األخير من سنة 
وحدة من أصل  0,011 ىتسليمها في هذا الربع وحده ليصل الـ

باإلضافة إلى تسليم أكثر و . 6102وحدة سلمت خالل العام  6,611
داماك ميزون رويال ذا "وحدة فندقية في مشروَعي  211من 

تسليم أولى  6102، شهد عام "داماك ميزون بايز إيدج"و" دستنكشن
قبل نهاية (. أكويا سابقاً " )داماك هيلز"الفلل والشقق في مجمع الغولف 

اشيونال ترمب إنترن"ملعب الغولف تم اإلنتهاء من تشييد  ،6102عام 
بالكامل، باإلضافة الى البدء في مرحلة التشطيبات " غولف كلوب

 . تمهيدًا الفتتاحه" كلوب هاوس"النهائية لمبنى الـ 
 

Sajwani concluded: “2016 was a year of market 

stabilisation and we will continue to innovate on 

our products to meet the demands of a wider 

audience of customers. Our business model is 

such that it supports a steady pipeline of luxury 

properties being offered with our main 

differentiator being a range of premium locations 

and value that we bring to investors.”  
 

عام إستقرار وسنستمر في  6102كان عام  : "واختتم سجواني قائالً 
 .طرح المنتجات المبتكرة تلبيًة إلحتياجات شريحة واسعة من العمالء

ن خطة عملنا تعتمد على الطرح المنتظم للعقارات والتي يتم توفيرها إ
ن رئيسيَّي ن يتمثالن في الموقع المتميز للمنتج للمستثمر مع فارَقي  

 ". تهوقيم
 

-end- -  انتهى– 
DAMAC Properties Dubai Co. PJSC 
investor.relations@damacgroup.com 

 .(ع.م.ش)داماك العقارية دبي شركة 
investor.relations@damacgroup.com 
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 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

 اإلمارات العربية املتحدة -دبي
 

 وتقرير مدقق الحسابات املستقلالبيانات املالية املوحدة 

 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 



 

 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

 

 املحتوياتجدول 

 

 صفحـات 

   

 1  تقرير مجلس اإلدارة

   

 6 – 2  الحسابات املستقل تقرير مدقق

   

 7  بيان املركز املالي املوحد 

   

 8  املوحد األخر الدخل الشامل و  األرباح أو الخسائر بيان 

   

 9  بيان التغييرات في حقوق امللكية املوحد

   

 10  بيان التدفقات النقدية املوحد

   

 38 - 11  إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة

 

  

















 

 

 8 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 

 املوحدخر ال الدخل الشامل و  اح أو الخسائر رباأل بيان 
 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 2015  2016  اتإيضاح  
 لف درهررمأ  ألف درهــم    

       

 8,536,067   7,156,182  18  اإليرادات 
 (3,469,006)  (3,159,129)    تكاليف املبيعات

       

 5,067,061   3,997,053    إجمالي الربح
  503,935   594,149  19  إيرادات تشغيلية أخر  

 (1,014,586)  (859,419)  20  وبيعيةمصاريف عمومية وإدارية 
 (12,630)  (15,265)  6  سته كاال 

       

  4,543,780   3,716,518    الربح التشغيلي
  33,508   44,814  21  إيرادات أخر  
  90,181   115,878  22  إيرادات تمويل
 (152,639)  (182,563)  23  تكاليف تمويل

 
 4,514,830  3,694,647     للسنة الربح

       

 -  -    األخر للسنةالربح الشامل 

 4,514,830  3,694,647     مجموع الدخل الشامل للسنة

 
       الربح للس م

 

 0.75  0.61  29  األساس ي واملخفض )درهم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجفأ من ه ه البيانات املالية املوحدة تشكل
ً
  .اإليضاحات املرفقة جفءا



 

 

 

 9   شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.

 التغيرات في حقوق امللكية املوحد بيان
 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 

 رأس املال 

احتياطي 

 قانوني

احتياطي إعادة 

 أرباح مستبقاة هيكلة املجموعة

حقوق األطراف غير 

 املجموع املسيطرة

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

       

 5,866,083 752,336 4,670,190 (4,912,810) 356,367 5,000,000 2015اير ين 1الرصيد في 

 - (752,336) 752,336 - - - مسيطرة في شركة داماك للتنمية العقارية املحدودةغير  االستحوال على حصة 

 4,514,830 - 4,514,830 - - - مجموع الدخل الشامل للسنة

 - - (177,276) - 177,276 - تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 - - (1,050,000) - - 1,050,000 (30)إيضاح مكافأة  أسهم إصدار

 (550,000) - (550,000) - - - (30توزيعات أربراح )إيضاح 

       

 9,830,913 - 8,160,080 (4,912,810) 533,643 6,050,000 2015ديسمبر  31الرصيد في 

 - - (4,912,810) 4,912,810 - - (13تحويل )إيضاح 

 3,694,647 - 3,694,647 - - -  مجموع الدخل الشامل للسنة

 - - (100,553) - 100,553 - تحويل إلى االحتياطي القانوني 

 (907,500) - (907,500) - - - (30توزيعات أربراح )إيضاح 

 12,618,060 - 5,933,864 - 634,196 6,050,000 2016ديسمبر  31الرصيد في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال يتجفأ من ه ه البيانات املالية املوحدة.تشكل 
ً
 اإليضاحات املرفقة جفءا

 



 

 

 10 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 

 التدفقات النقدية املوحدبيـان 
 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

    التشغيليةاألنشطةالتدفقات النقدية من 

 4,514,830 3,694,647  للسنةالربح 

    تعدي ت لر :

 12,630 15,265  (6)إيضاح  استه ك ممتلكات ومعدات  

 10.634 11.043  (16)إيضاح  الخدمة للموظفيننهاية تعويض مخصص   

 9,783 5,659  (15إطفاء تكاليف إصدار شهادات صكوك )إيضاح   

 578 (58)  ت من الخدمة)الربح( / الخسارة من سحا ممتلكات ومعدا  

 (4,267) (44,712)  (20انخفاض قيمة لمم تجارية مدينة )إيضاح  استرداد  

 (90,181) (115,878)  إيرادات تمويل  

 152,639 182,563  تكاليف تمويل  
    

 4,606,646 3,748.529  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية

 (1,034,140) (965,199)  الفيادة في لمم تجارية مدينة وأخر  

 (40,345) -  النقص في مطلوب إلى طرف لو ع قة

 (1,187,428) (1,101,294)  العقارات للتطويرالفيادة في 

 (582,085) (1,336,420)  النقص في مبالغ مدفوعة مقدًما من عم ء

 731,746 (329,907)  ة دائنة وأخر  )النقص( / الفيادة في لمم تجاري

 (6.321) (6.690)  (16تعويض نهاية الخدمة للموظفين املدفوع )إيضاح 

 2,488,073 9,019  التشغيلية األنشطةصافي النقد الناتج من 
 

    االستثمارية األنشطةية من دالتدفقات النق

 (17,142) (10,074)  (6)إيضاح  بالصافي - شراء ممتلكات ومعدات

 (128,628) (38,022)  (10االستحوال على استثمارات مالية )إيضاح 

 64,095 (227,973)  )الفيادة( / النقص في موجودات مالية أخر  

 356,266 (224,401)  )الفيادة( / النقص في ودائع باستحقا  أصلي أكثر من ث ثة أشهر

 69,427 124,943  مقبوضةفائدة 

 344,018 (375,527)  في( / الناتج من األنشطةاالستثمارية )املستخدمصافي النقد 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

حصل من
ُ
 830,020 610,915  قروض بن ية خ   السنة  امل

 (81,850) (473,184)  سداد قروض بن ية خ   السنة

حصل من )سداد( /
ُ
 361,987 (91,777)  (15إصدار شهادات صكوك )إيضاح  امل

 (550,000) (907,500)   (30توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 

 (147,585) (181,064)   تكاليف تمويل مدفوعة

 412,572 (1,042,610)  صافي النقد )املستخدم في( / الناتج من األنشطة التمويلية
    

 3,244,663 (1,409,118)  صافي )النقص( / الزيادة في النقد وما يعادله 

 5,353,155 8,597,818  (11النقد وما يعادله في بداية السنة )إيضاح 

 8,597,818 7,188,700  (11النقد وما يعادله في نهاية السنة )إيضاح 
  

 

 

  

    معام ت غير نقدية

 (1,050,000) -  (30توزيعات أرباح )إيضاح 

 (752,336) -  قاريةاملحدودةداماك للتنمية العاالستحوال على حصص غير مسيطرة في 
 
 

 

 

 

 

 

 ال يتجفأ 
ً
 .من ه ه البيانات املالية املوحدةتشكل اإليضاحات املرفقة جفءا



 

 

 11 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 معلومات عامة -1

تمارس عملياتها ، و مساهمة عامةكشركة  1976يونيو  20( في دبي بتاري  أو "الشركة األم" )"الشركة"دبي ش.م.ع.شركة داماك العقارية تأسست 

. ص.بفي  سجلاملالشركة م تا ، كما أنها مدرجة في سو  دبي املالي. يقع بيبموجا رخصة تجارية صادرة في د اإلمارات العربية املتحدةفي دولة 

 بية املترحدة.دبي، اإلمارات العر ، 12265

 جواني )"رئيس مجلس اإلدارة"(.اهمي الشركة هو السيد حسين سيعد أكبر مس
  

 

 تطوير العقارات في الشر  األوسط.أنشطة  "املجموعة"( مًعا) تمارس الشركة األم وشركاتها التابعة
 

 تطبيق املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة -2

 املوحـدة الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة املطبقة بدون تأثير جوهري على البيانات املاليةاملعايير  2-1
 

ية ر املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية في ه ه البيانات املالية املوحدة، وهي املعايير التي أصبحت سا تطبيقتم 

أو بعد لل  التاري . وعلى الرغم من أنه لم ي ن لتطبيق ه ه املعايير الدولية إلعداد التقارير  2016يناير  1ية التي تبدأ اعتبارا من للفترات السنو 

ت أو ام  عاملالية الجديدة واملعدلة أي تأثير جوهري على املبالغ املعروضة للسنة الحالية أو السنوات السابقة، إال أنه قد ينثر على محاسبة امل

 التعاقدات املستقبلية.
 

  الحسابات التنظيمية املنجلة 14املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم. 

  والتي تتعلق بمبادرة اإلفصاح. عرض البيانات املالية 1تعدي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

  محاسبة االستحوال على الحصص في  ولل  بشأن تيبات التعاقدية املشتركةالتر  11تعدي ت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

 العمليات املشتركة.

  ولل  املوجودات غير امللموسة 38واملعيار املحاسبي الدولي رقم  املمتلكات، اآلالت واملعدات 16تعدي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم ،

 ة.بشأن إيضاح طر  االسته ك واإلطفاء املقبول

  النباتات  :األصو  الفراعية 41واملعيار املحاسبي الدولي رقم  املمتلكات، اآلالت واملعدات 16تعدي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 .املثمرة

  ة واملشاريع بعواملتعلقة باملحاسبة ل ستثمارات في الشركات التا البيانات املالية املنفصلة 27تعدي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 املشتركة والشركات الفميلة اختياريا باستخدام طريقة حقو  املل ية في بيانات مالية منفصلة.

  اإلفصاح  12، واملعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم البيانات املالية املوحدة 10تعدي ت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

 ، ولل  فيما يتعلقاالستثمار في الشركات الفميلة واملشاريع املشتركة 28، واملعيار املحاسبي الدولي رقم شآت األخر  عن الحصص في املن

 لمنشآت االستثمارية.لبتطبيق استثناء التوحيد 

  إلعداد  املعيار الدوليوالتي تشمل تعدي ت على  2014 - 2012التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

 .34 املعيار املحاسبي الدولي رقمو  19املعيار املحاسبي الدولي رقم و  7ي إلعداد التقارير املالية رقم واملعيار الدول 5التقارير املالية 

 
 

 

 

  



 

 

 12 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة(2016بر ديسم 31للسنة املنتهية في 

 

 

 )تتمة( تطبيق املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة -2

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية  عد 2-2

 إصدارها ولم يسري العمل بها بعد ملعدلة التالية التي تمبعد املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة وا املجموعةلم تطبق 
 

 الجديدة واملعدلة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

 سارية للفترات السنوية

 التي تبدأ في أو  عد

بتعديل املعيارين  2016 – 2014التحسينات السنوية على دورة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية 

 .28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  12و  1وليين إلعداد التقارير املالية رقمي الد

يسري العمل بالتعدي ت على املعيار الدولي 

واملعيار  1إلعداد التقارير املالية رقم 

للفترات السنوية  28املحاسبي الدولي رقم 

أو بعدها، بينما  2018يناير  1التي تبدأ في 

ي ت على املعيار الدوليسري العمل بالتعدي  

للفترات  12إلعداد التقارير املالية رقم 

 أو بعدها 2017يناير  1السنوية التي تبدأ في 
  

 موجوداتب باالعتراف، وهي تعدي ت تتعلق ضرائا الدخل 12تعدي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 .الضرائا اآلجلة للخسائر غير املحققة

 2017يناير  1

  

، بحيث تقدم اإلفصاحات التي بيان التدفقات النقدية 7ي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم تعد

 تم ن مستخدمي البيانات املالية من تقييم التغيرات في املطلوبات الناتجة من األنشطة التمويلية.

 2017يناير  1

 

 األجنبية والسلف  ام ت بالعملةاملع 22تفسير لجنة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم 

 األجنبية أو أي أجفاء من تل  املعام ت في حا : بالعملةيتعلق ه ا التفسير باملعام ت التي تتم \

 وجود مقابل سائد بعملة أجنبية أو مسعر بها؛ 

  ب ل  املقابل في موعد يسبق قيد  متعلقة إيرادات منجلةأو  مدفوعة مقدًماقيد املنشأة موجودات

 أو الدخل لات الصلة؛ و املصروفصل أو األ 

  املوجودات املدفوعة مقدًما أو اإليرادات املنجلة غير نقديةأن كان أي من. 

 

 2018يناير  1

  

، وهي تعدي ت تتعلق على أساس السهمالدفع  2تعدي ت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 .اس السهمبتصنيف وقياس معام ت الدفع على أس

 2018يناير  1

  

: ولل  فيما يتعلق بالتواري  التأمينعقود  4تعدي ت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

وك ل  املعيار الجديد القادم املتعلق  9املختلفة لسريان املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 بعقود التأمين.

 2018يناير  1

  

ليكون  57: تعديل نص الفقرة رقم االستثمارات العقارية 40ي ت على املعيار املحاسبي الدولي رقم تعد

جود و فقط بحا  أنه يجوز للمنشأة تحويل أي عقار إلى استثمارات عقارية أو من استثمارات عقارية 

ر أو لم يستوف العقادليل يشهد على تغير في استخدامه. ويقع التغير في استخدام العقار في حا  استوفى 

 على تغير االستثمار العقاري. وال يعتد مجرد تتعريف 
ً

غيير اإلدارة نيتها الستخدام العقار في لاته دلي 

 استخدامه. وقد تم تعديل الفقرة لتنص على أن قائمة األمثلة التي تضمنتها هي قائمة غير شاملة. 

 2018يناير  1

 

 

 

 

 

، وهي التعدي ت األدوات املالية: اإلفصاحات 7عداد التقاريرر املالية رقم تعدي ت على املعيار الدولي إل 

 .9 بشأن اإلفصاحات املتعلقة بالتطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقاريرر املالية رقم

الدولي إلعداد التقريرر عند تطبيق املعيار 

 للمرة األولى 9املالية رقم 

 

 



 

 

 13 م.ع.شركة داماك العقارية دبي ش.
 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( تطبيق املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعّدلة -2
 )تتمة( املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية  عد 2-2

 

 الجديدة واملعدلة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

سارية للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو  عد
  

)والتعدي ت واملتعلقة بإفصاحات اإلفصاحات األدوات املالية:  7تعدي ت على املعيار الدولي إلعداد التقاريرر املالية رقم 

 .9املعيار الدولي إلعداد التقريرر املالية رقم محاسبة التحوط في املترتبة( الناتجة عن تقديم 

ولي الدعند تطبيق املعيار 

إلعداد التقريرر املالية رقم 

 للمرة األولى 9

 (2014و  2013و  2010و  2009)النسخ املعدلة في  األدوات املالية 9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

املوجودات تصنيف وقياس متطلبات جديدة حو   2009الصادر في نوفمبر  9ي إلعداد التقارير املالية رقم يقدم املعيار الدول

بحيث يتضمن متطلبات تتعلق  2010قد ُعد  الحًقا في أكتوبر  9املالية. وكان املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

ليتضمن املتطلبات الجديدة  2013. وُعد  ك ل  في نوفمبر بها ترافبتصنيف املطلوبات املالية وقياسها وحو  إلغاء االع

 9، صدرت نسخة أخر  معدلة من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 2014بشأن محاسبة التحوط العام. وفي يوليو 

عدي ت محدودة على حيث كان الهدف األساس ي منه أن يشمل أ( متطلبات انخفاض القيمة للموجودات املالية، و ب( ت

متطلبات التصنيف والقياس عن طريق تقديم إحد  فئات قياس "القيمة العادلة من خ   الدخل الشامل األخر" على 

 .محددةأدوات دين 

 2018يناير  1

 

ية وتحل والتي تشمل متطلبات محاسبة األدوات املال 9تتضمن نسخة نهائية من املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 متطلبات تتعلق بالجوانا التالية: يتضمن املعياراألدوات املالية: االعتراف والقياس،  39محل املعيار املحاسبي الدولي رقم 

 صنف املوجودات املالية باإلشارة إلى نمط األعما  التي تنضوي تحتها تل  املوجودات املالية : التصنيف والقياس
ُ
ت

 2014عاقدية. ويقدم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية في نسخته الصادرة في وخصائص تدفقاتها النقدية الت

. ويتم تصنيف املطلوبات املالية محددةفئة من فئات "القيمة العادلة من خ   الدخل الشامل األخر" ألدوات دين 

صنف بها ضمن املعيار املحاسبي الدولي ر 
ُ
مع وجود بعض االخت فات في  39قم وفق ه ا املعيار بالطريقة لاتها التي ت

 املتطلبات التي ُيعمل بها في قياس املخاطر االئتمانية الخاصة بأي منشأة.

  :نظام "خسارة ائتمانية  2014الصادرة في  9نسخة املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  تقدمانخفاض القيمة

وقوع حدث ائتماني ل عتراف بالخسارة م يعد من الضروري متوقعة" لقياس انخفاض قيمة املوجودات املالية، فل

 االئتمانية.

  :قوم تيقدم املعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مفيد من الصلة بال يفية التي محاسبة التحوط

 للمخاطر املالية وغير املالية. عند التحوطاملخاطر ادارة باملنشآت  بها

  :ل بمتطلبات إلغاء االعتراف باملوجودات املالية واملطلوبات املالية من املعيار املحاسبي استمر العمإلغاء االعتراف

 .39الدولي رقم 

 

 

 

  



 

 

 14 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( تقاريـر املالية الجديدة واملعّدلةتطبيق املعاييـر الدولية إلعداد ال -2
 )تتمة( املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلة قيد اإلصدار وغير السارية  عد 2-2

 

 

 الجديدة واملعدلة املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية

سارية للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو  عد

، حيث يتناو  املعيار تفصي ت حو  ال يفية التي سيقوم عقود اإليجار 16إلعداد التقاريرر املالية رقم  املعيار الدولي

بها معد التقاريرر املالية باالعترراف بعقود اإليجار وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها. ويقدم املعيار نظام محاسبة واحد 

موجودات ومطلوبات جميع عقود اإليجار مالم ت ن عقود  للمستأجر بحيث يتعين بموجبه على املستأجرين تسجيل

ستمر ياملعيار،  ظل ه اوفي األصل املعني تقل عن لل .  ت ن قيمةشهًرا أو أقل من لل  أو مالم  12اإليجار تمتد لفتررة 

د التقاريرر اتصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار تشغيلية أو تمويلية، مع بقاء منهج املعيار الدولي إلعداملنجرون في 

 .17 مسلفه املعيار املحاسبي الدولي رقبشأن محاسبة املنجر على حاله إلى حد كبيرر بدون تغيرر عن  16املالية رقم 

 2019ينايرر  1

  

، وعلى املعيار املحاسبي الدولي رقم البيانات املالية املوحدة 10تعدي ت على املعيار الدولي إلعداد التقاريرر املالية رقم 

(، ولل  بشأن معالجة بيع املوجودات أو املساهمة بها 2011) االستثمار في الشركات الفميلة واملشاريع املشترركة 28

 من املستثمر إلى شركته الفميلة أو مشروعه املشتررك.

رجئ تاري  السريان ألجل 
ُ
أ

 غيرر مسمى

 

عندما يسري  موعةاملوحدة للمج املاليةالتري سيتم تطبيقها على البيانات  دةالجدي تتوقع اإلدارة تطبيق ه ه املعاييرر والتفسيررات والتعدي ت

في ملاليةاملوحدة بياناتها اأي تأثيرر جوهري على  الجديدة يكون لتطبيق ه ه املعاييرر والتفسيررات والتعدي ت الشركة أالتتوقع كما العمل بها، 

 .16و  9ين إلعداد التقارير املالية رقمي باستثناء املعيارين الدول فتررة التطبيق األولي لها
 

 نويةلللفترة الس املاليةاملوحدة للمجموعةفي البيانات  16و  9املعيارين الدولين إلعداد التقارير املالية رقمي أن يتم تطبيق اإلدارةك ل  تتوقع و 

ار يلمعلتطبيق النسخة النهائية  يسفر عنال ي قد  امللحوظ. وعلى الرغم من التأثيرر على الترتيا 2019يناير  1و  2018يناير  1التي تبدأ في 

للمعيار  ك ل  قد يكون و  املوجودات املالية واملطلوبات املالية،واإلفصاحات الواردة بشأن  املعروضةعلى املبالغ  9ولية إلعداد التقاريرر املالية الد

 ، إال أنه الواإلفصاحات الواردة بشأن عقود اإليجار لد  املجموعة املعروضةالغ تأثيًرا جوهرًيا على املب 16الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 
ً
ريم ن عمليا

ّ
 عليها. مراجعة شاملة ومفصلة املجموعةحتى إجراءتطبيق تل  املعايير  عن تأثيراتتقديرر معقو   توف

 
 

 السياسات املحاسبية ال امة -3

 بيان االلتزام 3-1

 للمعايير الدولية للتقارير املاليةتم إعداد البيانات املالية 
ً
 .املوحدة وفقا

 

. وقد ُمنحت 2015يوليو  1)"قانون الشرررررررررررررركات"( حيز التنفي  في  2015لسرررررررررررررنة  2دخل القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم 

 .نتقاليةترتا على الشركة االلتزام بتل  األحكام اال (، وقد بأحكام القانون )"األحكام االنتقالية" ل لتزاممن تاري  سريان القانون  عامينالشركة 
 

 

 أسـاس إعداد البيانات املالية املوحـدة 3-2

 
ً
ي بأن املجموعة تمتل  اإلمكانات ل ستمرار ف، وهي على قناعة كمنشأة مستمرة ستمرارعلى اال قدرة املجموعة على أجرت إدارة املجمروعة تقديرا

 و  قدرةح مباشرة تثير شكوكيم ن أن  جوهري أي ظروف غير منكدة لات تأثير ،  كما لم يرد لعلم اإلدارة وجود ور عملها في املستقبل املنظ

 االستمرارية. مبدأتم إعداد البيانات املالية املوحدة على أساس  وعليه، فقداملجموعة على االستمرارية. 
 

صرررررررررررررنفة  باسرررررررررررررتثناءدأ التكلفة التاريخية، وفقا ملبللمجموعة لقد تم إعداد البيانات املالية املوحدة 
ُ
بالقيمة  عترف بهااملبعض األدوات املالية امل

 .للسلع والخدماتوتستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل املمنوح  .في نهاية كل فتررة تقرير العادلة
 

عرف القيمة العادلة بالسرررررررررررررعر ال ي سررررررررررررريتم قبضررررررررررررره لبيع أي من امل
ُ
ين ب منتظمةوجودات أو دفعه لتحويل أي من املطلوبات ضرررررررررررررمن معاملة ت

  م حظتهفي السررررررو  في تاري  القياس، بغض النظر عن ما إلا كان السررررررعر يم ن  مشرررررراركين
ً
سررررررلوب أ باسررررررتخدامبطريقة مباشرررررررة أو أكان مقدرا

اركون التي يأخ ها املشررررررررررررر بعين االعتبار تل  العوامل  جموعةتأخ  املتقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من املوجودات أو املطلوبات، 

 عند تسعير األصل أو املطلوب في تاري  القياس. في السو  بعين االعتبار 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 
 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 )تتمة( اسبية ال امةالسياسات املح -3

 )تتمة( أساس إعداد البيانات املالية املوحدة 3-2

صرررررنف 
ُ
بناًء على مد  وضررررروح املدخ ت  3أو  2أو  1القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير املالية، إلى املسرررررتو   طر  قياسإضرررررافة إلى لل ، ت

 القيمة العادلة بالكامل، وهي محددة كما يرلي:   قياسلطر القيمة العادلة وأهمية املدخ ت بالنسبة  لطر  قياسبالنسبة 

 ن ة والترررررررررررررري يماملستنبطة من األسعار املدرجة )غير املعّدلة( ملوجودات أو مطلوبات في أسوا  نشط وهي املدخ ت 1املستو   طر  قياس 

 للمنشأة الحصو  عليها في تاري  القياس؛

 وامل حظة للموجودات  1املسررررتخدمة في املسررررتو   املدرجةالبيانات عدا عن األسررررعار املسررررتنبطة من  املدخ توهي  2املسررررتو   طر  قياس

 ة؛ وأو املطلوبات، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر 

 امللحوظة غير مستنبطة من البياناتللموجودات أو املطلوبات  مدخ توهي  3املستو   طر  قياس. 

عرض البيانات املالية املوحدة
ُ
عملة إعداد البيانات املالية للمجموعة. ويتم إعداد البيانات املالية وهي رهم اإلماراترررررررري )الدرهم( بالد للمجموعة ت

 لكل منشأة باملجموعة بالعملة املحلية، كونها عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تمارس فيها املنشأة أعمالها )العملة الوظيفية(.
 

 املطبقة عند إعداد البيانات املالية املوحدة.فيما يلي السياسات املحاسبية الهامة 
 

 

 أسس توحيد البيانات املالية 3-3

عندما يكون  تتحقق السررررررريطرة. و لسررررررريطرتها )شرررررررركاتها التابعة(واملنشرررررررآت الخاضرررررررعة للشرررررررركة تتضرررررررمن البيانات املالية املوحدة البيانات املالية 

 :للشركة
 

 ،السلطة على املنشأة املستثمرة 

 أو الحقو  في العوائد املتغيرة، من ارتباطها باملنشأة املستثمرة، و التعرض للعوائد ، 

 .القدرة على ممارسة السلطة على املنشأة املستثمَرة للتأثير على قيمة عوائد املنشأة املستثِمرة 
 

 

ى ظروف تشرررررررررير إلى أن هناك تغيرات علتقوم الشرررررررررركة بإعادة تقييم ما إلا كانت تسررررررررريطر على املنشرررررررررأة املسرررررررررتثمَرة أم ال إلا ما كانت الحقائق وال

 عنصر أو أكثر من عناصر السيرطرة الث ثة املوضحرة أع ه.
 

في أي من املنشررررررآت املسررررررتثمَرة، تتحقق السرررررريطرة للشررررررركة عندما تكون حقو  التصررررررويت كافية  ال يكون للشررررررركة حق أغلبية التصررررررويتعندما 

ملنشررررررآت املسررررررتثمَرة بشرررررركل منفرد. تأخ  الشررررررركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ملنحها قدرة عملية على توجيه األنشررررررطة لات الصررررررلة با

ل  الحقائق ت وتتضرررمني في ملنحها السررريررررررررررررررررطرة،  بمالات الصرررلة عند تقييم ما إلا كان للمجموعة حقو  التصرررويت في املنشرررأة املسرررتثمَرة أم ال 

 والظروف:
 

  نة مع حجم حقو  التصويت لحاملي حقو  التصويت األخرين؛حجم حقو  التصويت التي تحوزها الشركة باملقار 
 حقو  التصويت املحتملة للشركة وحاملي حقو  التصويت األخرين واألطراف األخر ؛ 
 الحقو  الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخر ؛ و 
 حالية على توجيه األنشررررررررررطة لات الصررررررررررلة وقت غيرها من الحقائق والظروف األخر  التي تشررررررررررير إلى أن الشررررررررررركة لها، أو ليس لها، القدرة ال

 الحاجة التخال قرارات، بما في لل  أنماط التصويت واالجتماعات السابقة للمساهميرن.
 

 يبردأ توحيد أي من الشركات التابعة عندما تحصل املجموعة على السيطرة على الشركة التابعة، ويتوقف بفقد املجموعة للسيطرة على الشركة

ألرباح ااملستحول عليه أو املستبعد خ   الفتررة املالية في بيان للمنشأة التابعة ى وجه الخصوص، يتم تضمين الدخل واملصروفات التابعة. وعل

من تاري  حصو  املجموعة على السيطرة وحتى التاري  ال ي تتوقف فيه املجموعة عن السيطرة على أو الخسائر والدخل الشامل األخر املوحد 

 ابعة.الشركة التر
 

األطراف غير املسيرطرة، ويعف  مجموع الدخل الشامل و األم األرباح أو الخسرائر وكافة مكونات الدخل الشامل اآلخر إلى مالكي الشركة  تعود

 عن لل  تسجيل عجف في رصيد األطراف غير املسيرطرة. لو نتجاآلخر للشركات التابعة إلى مالكي الشركة واألطراف غير املسيطرة حتى 
 

 سياساتها املالية مع السياسات املحاسبية للمجموعة. لتت ئمالتعدي ت ال زمة على البيانات املالية للشركات التابعة  يتم إجراء
 

لغى جميع املوجودات واملطلوبات وحقو  املل ية واإليرادات واملصاريف والتدفقات النقدية الداخلية املرتبطة باملعام ت املتبادلة ب
ُ
 ن منشآتيت

 بالكامل عند توحيد البيانات املالية. املجموعة



 

 

 16 شركة داماك العقارية دبي ش.م.ع.
 

 

 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 املجموعة في الشركات التابعة القائمة التغيرات في حصة مل ية

 ركات التابعةعة للسرررريطرة على الشررررفقدان املجمو  يترتا عليهاالتغيرات في حصررررص مل ية املجموعة في الشررررركات التابعة، والتي ال  يتم محاسرررربة

هم في التغيرات في حصررصرر ية لحصررص املجموعة وحصررص حقو  األطراف غير املسرريطرة لتع ستررررررررررررررررر القيم الدف ويتم تعديلكمعام ت مل ية. 

اف مباشررررررة في حقو  املل ية بالفر  بين مبالغ تعديل حصرررررص حقو  األطراف غير املسررررريطرة والقيمة العادلة ترررررررررررررررررررر الشرررررركات التابعة.  يتم االع

 مساهمي الشركة. وتعود إلىللمبلغ املدفوع أو املستلم، 
 

 بر: يطرتها على أحد الشركات التابعةعندما تفقد ستقوم املجموعة 
 

  الخاصة بالشركة التابعة؛إلغاء االعتراف باملوجودات )بما فيها الشهرة( واملطلوبات 

 إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية ألي حصة غير املسيطرة 

   املتراكمة املقيدة في حقو  املل ية؛ ترجمة العم تإلغاء االعتراف بفرو 

  للمقابل املستلم؛العادلة االعتراف برالقيمة 

  اف بالقيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به؛االعتر 

 االعتراف بأي فائض أو عجف في الربح أو الخسارة؛ و 

  إعادة تصرررررنيف حصرررررة الشرررررركة األم للمكونات املعترف بها سرررررابًقا في الدخل الشرررررامل األخر إلى الربح أو الخسرررررارة أو األرباح املسرررررتبقاة، على

 النحو امل ئم.
 

 من عمليات وموجودات ومطلوبات الشركات التابعة التالي بيانها )مًعا "املجموعة"( %100بتوحيد نسبة  الشركةقامت 

 االقتصادي والقانونيحق  األنشطة الرئيسية والعملياتمكان التأسيس   املنشأةإسم 

)مركف دبي املالي  املحدودة للتنمية العقاريةداماك 

 %100 شركة قابضة اإلمارات العربية املتحدة )العالمي
 

 وقامت الشركة خ   السنة بتصفية الشركات التابعة التالية:
 

 األنشطة الرئيسية مكان التأسيس والعمليات  املنشأةإسم 

 شركة قابضة جفر الع راء البريطانية شركة نجاه املحدودة

 شركة قابضة جفر الع راء البريطانية شركة الخفنة املحدودة

 شركة قابضة اء البريطانيةجفر الع ر  امتيراز القابضة املحدودة

 شركة قابضة جفر الع راء البريطانية شركة الساهرة املحدودة

 شركة قابضة جفر الع راء البريطانية الفردوس القابضة املحدودة
 

 االعتراف باإليرادات 3-4

 اإليرادات من العقود املبرمة مع العم ء

 موحًدا الحتساب اإليرادات الناتجة من العقود  رادات من العقود املبرمة مع العم ء"اإلي"  15يحدداملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
ً

نظاًما شام 

يرات املختلفة ساملبرمة من العم ء ويسود على اإلرشادات السارية في الوقت الراهن بشأن االعتراف باإليرادات التي تضمنتها العديد من املعايير والتف

 على خمس خطوات:ضمن املعايير الدولية لل
ً
 ل عتراف باإليرادات قائما

ً
 تقارير املالية. ويقدم املعيار على وجه الدقة منهجا
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ع تحديد معايير م ملفمة: تحديد العقد املبرم مع العميل: وُيعرف العقد بأنه اتفاقية يبرمها طرف واحد أو أكثر تنشأ بموجبها حقو  والتزامات 1الخطوة 

 ه ه الحقو  وااللتزامات.
 

 ات الواردة بالعقود في التعهد بتحويل بضاعة أو تقديم خدمة للعميل.: تحديد تنفي  االلتزامات املتضمنة بالعقد: يتمثل أداء االلتزام2الخطوة 
 

ا ه: تحديد قيمة املعاملة: تتمثل قيمة املعاملة في املقابل ال ي تتوقع املجموعة تحقيقه مقابل تحويل البضائع وتقديم الخدمات املتعهد ب3الخطوة 

 ر.للعميل، ولل  باستثناء املبالغ املحصلة بالنيرابة عن الغي
 

وم املجموعة بتخصيص ، تقتنفي  أكثر من التزامتتضمن : تخصيص قيمة املعاملة إلى تنفي  االلتزامات الواردة بالعقد: بالنسبة للعقود التي 4الخطوة 

 .قيمة كل معاملة لكل التزام بما يعبر بالتفصيل عن املقابل ال ي تتوقع املجموعة تحصيله واستحقاقه مقابل استيفاء كل الترفام
 

 : االعتراف باإليرادات عندما تستوفي فيه املجموعة التزاماتها.5الخطوة 

 تعترف املجموعة بإيراداتها عندما يتم استيفاء أي من املعايير التالية:

 است م العميل واستفادته في الوقت نفسه من املنافع املقدمة بموجا تنفي  املجموعة اللتزاماتها؛ أو 

 شرررررراء أو تعفيف للنال ي يقع تحت سرررررريطرة العمل عند إ، فعالية األصررررررلأصررررررل أو زيادة أي  إنشرررررراءوعة اللتزاماتها عن إلا ما أسررررررفر تنفي  املجم  

 أواألصل؛

  سرررت م في ا املجموعة لديها الحقموجودات ينتج عنها اسرررتعماالت بديلة عن اسرررتخداماتها الحالية إال أن  إنشررراءإلا لم يسرررفر أداء املجموعة عن

 امات التي نف تها املجموعة حتى تاريخه. أموا  عن االلتز 
 

 

أن  اسررررررررررررتخررردام تلررر  الطريقرررة، التي تتطلرررا االعتراف بررراإليرادات بنررراًء على جهود  جموعرررةاخترررارت املجموعرررة تطبيق طريقرررة املررردخ ت، حيرررث تر  امل

فة إنجاز املدخ ت، تقدر اإلدارة تكل ةطريق أداء االلتزام، توفر أفضررررررررررررل مرجع لإليرادات امل تسرررررررررررربة بالفعل. وفي سرررررررررررريا  تطبيق السررررررررررررتيفاء جموعةامل

ملررة من تاملشررررررررررررراريع من أجررل تحررديررد قيمررة اإليرادات التي ينبغي االعتراف بهررا. وتتضررررررررررررمن تلرر  التقررديرات تكلفررة توفير البنيررة التحتيررة واملطررالبررات املح

 للعم ء. األخر   املقاولين وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية
 

 

 

 

 

 ستهل .إلى امل موضوع العقد على املوجودات تحويل السيطرةاإليرادات عند  تقيدفي وقت معين،  وعة أنه قد تم تنفي  االلتزاماترت املجمإلا قر 
 

 

سررررتند على قيمة ي أصررررل تعاقدي تنشرررر ج املجموعةعندما تسررررتوفي املجموعة تنفي  التزاماتها عن طريق تسررررليم البضررررائع وتقديم الخدمات املتعهد بها، 

 .ادات املعترف بهاعميل قيمة اإلير إن تخطت قيمة املقابل املستلم من اليترتا على تل  الفيادة التزام تعاقدي تنفي  االلتزام. و لامل تسا املقابل 
 

قاس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل املسررررتلم أو 
ُ
والرسرررروم  لضرررررائاا ءمع مراعاة شررررروط وبنود الدفع التعاقدية املتفق عليها باسررررتثنا املسررررتحقوت

املجموعة  ارالجمركية. وتقوم املجموعة بتقدير إيراداتها وفًقا ملعايير محددة بغية تحديد ما إلا كان عمل املجموعة كموِكل أو وكيل. وقد اسرررررررررتقر قر 

 على أنها تعمل بصفة موكل في جميع معام ت اإليرادات لديها.
 

 املجموعررة ووجود إمكررانيررة لقيرراس إلىالقرردر املحتمررل معرره ترردفق املنررافع االقتصررررررررررررراديررة  حتى بيرران الرردخررل الشرررررررررررررامررل املوحرردويتم إثبررات اإليرادات في 

ا به، عنداإليرادات والتكالي
ً
 .الحاجة ف قياًسا موثوق

 
 

 

 

 رسوم اإلدارة

علقة بتل  إليرادات املتتتعلق رسوم اإلدارة باألساس بخدمات إدارة العقارات املقدمة مل ك تطويرات املجموعة التامة اإلنجاز. ويتم االعتراف با

 الرسوم بشكل متطابق مع عقود إدارة العقارات ويتم االعتراف بها على أساس االستحقا  في الفترة التي ترتبط بها تل  الخدمات.
 

 الدخل من الودائع

موثو .  بشكل اإليراداتغ عندما يكون من املحتمل تحقق فائدة اقتصادية للمجموعة ويم ن احتساب مبل بالدخل من الودائعيتم االعتراف 

طبق، وهو ملا والربح الفعلي أو بسعر الفائدة بالرجوع إلى مبلغ األصلعلى أساس الفترات الفمنية املستحقة  بالدخل من الودائعويتم االعتراف 

 اف املبدئي.لألصل عند االعتر  السعر ال ي يتم بموجبه خصم التدفقات النقدية املقدرة على مدار عمر األصل املالي إلى صافي القيمة الدفترية
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 العقارات للتطوير 3-5

افي القيمة التي يم ن صبالتكلفة أوبتظهر بغرض البيع كعقارات قيدالتطوير و قيد اإلنشاء أو التي ما زالت  املنشأةالعقارات امل تسبة أو  تصنف

 ، أيهما أقل.تحقيقها
 

لقيمة القابلة للتحقيق تمثل ا. خر  ال زمة لتجهيز العقار للبيعوتشمل التكاليف بشكل أساس ي تكلفة األرض وتكلفة اإلنشاء وجميع التكاليف األ 

 منه التكاليف املت بدة من أجل بيع العقار. املبيعات في السنة املعينةاء على قيمة البيع املقدرة بن
ً
 مطروحا

 

 اإلنشاءات في تكلفة تل  املوجودات.بمباشرة  املتعلقةيتم تضمين تكاليف القروض 
 

 املخصصات 3-6

جة لحدث سابق ومن املحتمل أن يطلا من )قانوني أو استنتاجي( نتي قائمالتزام  يترتا على املجموعةخصصات عندما بامل االعترافيتم 

ا بهاملجموعة تسوية االلتزام ويكون باإلمكان تقدير مبلغ االلتزام 
ً
 . تقديًرا موثوق

مع األخ  بعين االعتبار  ،التقرير تاري أفضل التقديرات للمقابل املطلوب لتسديد االلتزامات الحالية كما في يعد املبلغ املعترف به كمخصص هو 

والتقديرات غير املنكدة املحيطة بااللتزامات. عند قياس املخصص على أساس التدفق النقدي املقدر لتسديد االلتزام الحالي، فإن  املخاطر

 قيمته الدفترية هي القيمة الحالية لتل  التدفقات النقدية.
 

إلا ما تم  ثالث، فإنه يتم تسجيل املبالغ املدينة كأصلعند توقع استرداد بعض أو جميع املنافع االقتصادية املطلوبة لتسديد االلتزام من طرف 

 من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون املبالغ املدينة قابلة للقياس بشكل موثو .
ً
 التأكد فع 

 

 املمتلكات واملعدات 3-7

 االسته ك املتراكم وأي انخفاض متراكم في القيم
ً
هي تكلفة الشراء  ة. وتكون تكلفة املمتلكات واملعداتتظهر املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناقصا

 مع أي تكاليف عارضة فيما يخص االستحوال.

ب اتتضمن التكلفة األتعاب املهنية وتكاليف االقتراض بالنسبة للموجودات املنهلة بما يتماش ى مع سياسة املجموعة املحاسبية. يتم بدء احتس

 املوجودات جاهفة ل ستخدام املتوقع منها. االسته ك له ه املوجودات عندما تكون ه ه
 

ط الثابت اإلنشراء، ولل  بطريقة القس قيدفيما عدا تكلفة أراض ي التمل  الحر واملمتلكات األصل تكلفة حتى يتم شطا ته ك االس ُيحتسا

مع األخ   وطريقة االسته ك في نهاية كل سنة تبقية. يتم إجراء مراجعة على األعمار اإلنتاجية املقدرة والقيم املعلى مدار عمرها اإلنتاجي املتوقع

 في االعتبار أية تغيرات في التقدير املحتسا على أساس مستقبلي.
 

 فيما يلي األعمار اإلنتاجية مستخدمة في احتساب االسته ك:
 

 سنوات  

 6  أثاث وتركيبات 

 6  أدوات وتجهيزات م تبيرة

 6  سيارات
 

 

 وجود منافع اقتصادية مستقبلية من مواصلة استعما  األصل. عند عدمبنود املمتلكات واملعدات عند استبعاده أو  من االعتراف بأي بندلغى يُ 

املمتلكات واملعدات كالفر  بين املتحصل من البيع والقيمة الدفترية للموجودات بنود يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد أي من 

 ن الدخل املوحد الشامل.بياويتم تسجيلها في 
 

 

 

 انخفاض قيمة املوجودات امللموسة  3-8

بمراجعة صافي قيمة املوجودات امللموسة لتحديد فيما إلا كان هناك منشر على أن تل  املوجودات تعاني من  تقريرتقوم املجموعة بتاري  كل 

، )إن وجد(. ةانخفاض القيمانخفاض في القيمة. في حا  ظهور مثل ه ه املنشرات، يتم تقدير القيمة املستردة للموجودات لكي يتم تحديد مد  

 تقوم املجموعة بتقدير القيمة املستردة لوحدة توليد النقد التابعة لألصلوفي حا  يصعا فيها تقدير القيمة 
ً
 ع املستردة لألصل فرديا

ً
ادة

 . مشروع التطوير
ً
 معقوال

ً
للتخصيص، يتم تخصيص املوجودات التجارية ك ل  لوحدات توليد النقد  ومتناسًباوفي حا  أم ن تحديد أساسا

 ل ل  إلى أصغر وح
ً
 له. ومتناسادات لتوليد النقد يم ن تحديد أساس تخصيص معقو  أو يتم تخصيصها خ فا
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 )تتمة(انخفاض قيمة املوجودات امللموسة  3-8

 منها تكلفة البيع تمث
ً
 القيمة املستخدمة، أيهما أعلى. عند تقييم القيمة املستخدمة فإن التدفقاتو ل القيمة املستردة بالقيمة العادلة مطروحا

بناًء التي لم يتم و  الحالية واملخاطر املتعلقة باألصل السوقيةالنقدية املقدرة يتم خصمها لقيمتها الحالية باستخدام نسبة خصم تع س قيمتها 

 عليها تعديل تقديرات التدفقات النقدية املستقبرلية.
 

خفض، وحدة توليد النقد( أقل من قيمته إلا كانت القيمة املستردة املقدرة لألصل )أوو 
ُ
( للوصو  لألصل )أو وحدة توليد النقد الدفتريةالقيمة  ت

 إلى قيمته املستردة. يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة كمصروف 
ً
لات الصلة  إال إلا كانت املوجوداتفي بيان الدخل الشامل املوحدفورا

 في قيمة إعادة التقييم. كانخفاضخسارة االنخفاض في القيمة  استرداديتم اعتبار إعادة التقييم، وفي ه ه الحالة  الدفتريةمدرجة 
  

 
ً
لألصل )وحدة توليد النقد( حتى تصل إلى القيمة التقديرية املعدلة خسارة االنخفاض، فيتم زيادة القيمة الدفترية  استردادإلا ما تم الحقا

ل )وحدة صلقيمتها املستردة، وب ل  فإن الفيادة في القيمة الدفترية ال تكون أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم ي ن هناك انخفاض في قيمة األ 

 خسرار  باستردادتوليد النقد( في السنوات السابقة. يتم االعتراف 
ً
ن األصل املعني إال إلا كافي بيان الدخل الشامل املوحد ة االنخفاض كإيراد فورا

 خسارة االنخفاض كفيادة في قيمة إعادة التقييم. ، يتم اعتبار استرداديم، وفي تل  الحالةمسجل بقيمة إعادة التقي
 

 

 تعويض نهاية الخدمة للموظفينمخصص  3-9

 على الراتا النهائي للموظف وطو  مدة خدمته باملجموعة، بشرط مكافآت لنهاية خدمة مم املجموعة دتق
ً
وظفيها املغتربين، بحيث تحتسا عادة

ليف يستحق سداد التكا. وفق املنصوص عليه في قوانين العمل بالدولة لات الصلة بعمليات املجموعة رة الخدمةرإتمام الحد األدنى من فت

خطة املعاشات والتأمين الصحي الوطنية ملوظفيها املواطنين وفًقا للقانون وتسهم املجموعة في  .املتوقعة لتل  املنافع على مدار فترة العمل

 )وتعدي ته(. 1999لسنة  7االتحادي رقم 
 

 

 

 

 

 

 اإليجارعقود  3-10

ميع عقود اإليجار عقود إيجار تمويلية، وتم تصنيف ج 2015ديسمبر  31و  2016ديسمبر  31لم ي ن لد  املجموعة للسنتين املنتهيتين في 

 كعقود إيجار تشغيلية.
 

 

 املجموعة كمستأجر

 على مد  فترة اإليجار، إال إلا كان هناك أساس آخر أكثر 
ً
يتم تسجيل دفعات اإليجار التشغيلي كمصروف على أساس القسط الثابت مبنيا

كمصروف  إليجارية الطارئة التي تنتج عن عقود اإليجار التشغيليةم ئمة لتوزيع املنافع االقتصادية على فترة اإليجار. يتم االعتراف بااللتزامات ا

 في الفترة املحملة بها.
 

من الحوافف  بإجمرالي املنافع االعتراففي حالة است م حوافف إيجار إلبرام عقود إيجار تشغيلية، يتم االعتراف بتل  الحوافف كمطلوبات. يتم 

 ترة اإليجار.على ف االقتصاديةبت، إال إلا كان هناك أساس آخر أكثر م ئمة لتوزيع املنافع كتخفيض ملصروف اإليجار على أساس القسط الثا
 

 العمالت األجنبية  3-11

النقدية السائدة بعم ت أجنبية بأسعار اإلقفا  السائدة في تاري  التقرير. وُيعاد تحويل البنود غير البنود  تحويليتم إعادة في تاري  كل تقرير، 

ملدرجة بقيمة عادلة سائدة بعم ت أجنبية ولل  باألسعار السائدة في التاري  ال ي تم فيه تحديد القيمة العادلة. إن البنود غير النقدية ا

 أجنبية ال يتم إعادة تحويلها. السائدة بعملة التاريخية النقدية املقاسة بالتكلفة

 ترة التي تظهر فيها تل  الفروقات.يتم إثبات فرو  أسعار الصرف في بيان الدخل الشامل املوحد للف
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  األدوات املالية  3-12

 في شروط تعاقديرة تتعلق باألداة املالية. دماعناملوجودات املالية واملطلوبات املالية  تقيد
ً
 تصبرح إحد  منشآت املجموعة طرفا

 

 بالقيمة العادلة. إن تكاليف املعام ت التي 
ً
قاس املوجودات املالية واملطلوبات املالية مبدئيرا

ُ
وجودات مالية إلى االستحوال على م تعود مباشرةت

ضاف أإصدار أو 
ُ
خصم من  ومطلوبات مالية ت

ُ
 بدئي. ، عند االعترراف املكما هو مناساالقيمة العادلة للموجودات املالية أو املطلوبات املالية، ت

 

 

 املوجودات املالية

 
ُ
رار إليه التصنيف املش"قروض ولمم مدينة" و "موجودات مالية متاحة للبيع"، ويعتمد صنف املوجودات املالية إلى الفئات املحددة التالية: ت

ودات املالية للموجوُيحدد لل  وقت االعترراف املبدئي. يتم االعتراف بجميع طر  املشتريات واملبيعات ، املوجودات املالية على طبيعة وغرض

ي إن طر  املشتريات واملبيعات التقليدية هي مشتريات أو مبيعات املوجودات املالية التالتقليدية أو إلغاء االعتراف بها على أسراس تاري  املتاجرة. 

 طلا تسليم األصل في غضون إطار زمني يحدد بموجا قوانين وتعهدات السو .تت
 

 قروض ولمم مدينة

القروض وال مم املدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو يم ن تحديدها وال يتم تداولها في سو  نشط. يتم قياس القروض 

دمة واألرصدة البن ية )باستثناء الدفعات املقواألخر ، املوجودات املالية األخر  والنقد  وال مم املدينة، بما في لل ، ال مم التجارية املدينة

 أي انخفاض في القيمة. يتم االعتراف بإيراد الفوائد بتطبيق معد  الفائدة  (والسلف
ً
بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا

 قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفائدة غير جوهري. الفعلي باستثناء ما يتعلق بال مم املدينة
 

 

 

 

 

 موجودات مالية متاحة للبيع

ارات مإن املوجودات املالية املتاحة للبيع هي موجودات غير مشتقة ُمحددة إما كمتاحة للبيع أو غير مصنفة كر )أ( قروض ولمم مدينة، )ب( استث

 بالقيمة العادلة من خ   الربح أو الخسارة. محتفظ بها ل ستحقا ، أو )ج( موجودات مالية
 

درج بالتكلفة 
ُ
صنف استثمارات املجموعة في األسهم كمتاحة للبيع وت

ُ
 ل فترة تقرير.محددة في نهاية ك ل نخفاض في القيمةأي خسائر  ناقصت

 

درج استثمارات املل ية املتاحة للبيع والتي ليس لها سو  نشطة ومن غير املم ن قياس قيم
ُ
ا به بالتكلفةت

ً
ناقص أي  تها العادلة قياًسا موثوق

 خسائر ل نخفاض في القيمة محددة في نهاية كل فترة تقرير.

 

 طريقة الفائدة الفعلية 

نسبة التي تخصها.  الفوائد على الفترات إيراداتاملالي وتوزيع  لألصلطريقة الفائدة الفعلية هي الطريقة التي يتم فيها احتساب التكلفة املطفأة 

ملالي )بما في في املستقبل عبر املدة املتوقعة للمطلوب ا التدفقات النقدية املقدرةخصم  بناًء عليهاالنسبة التي يتم  تحديًداالفائدة الفعلية هي 

 في نسبة الفائدة الفعلية، وتكاليف املعاملة وع وات أخر  أو خ
ً
شكل جفءا

ُ
( أو عبر فترة صوماتلل  جميع الرسوم املدفوعة أو املستلمة التي ت

 إلى صافي القيمة الدفترية عند االعتراف املبدئي. حسا االقتضاء، أقصر، 
 

 

 

 

 انخفاض قيمة املوجودات املالية

إلا كان هناك منشرررررررررررات على انخفاض في قيمة ه ه املوجودات املالية.  مالتحديد  تقريرفي تررررررررررررررررررررررراري  كل للمجموعة  يتم تقييم املوجودات املالية

نقدية التدفقات ال فيد بتأثر، أو حوادث سررررررابقة، تسررررررابقدليل موضرررررروجي ناتج عن حدث  منخفضررررررة القيمة عند وجودملوجودات املالية اتعتبر 

 املستقبلية املقدرة ل ستثمار.
 

 

 قد يتضمن الدليل املوضوجي النخفاض القيمة، ما يلي:

 مواجهة املصدر أو الطرف املقابل لصعوبات مالية كبيرة؛ أو 

  خر  العقد، مثل التعثر أو التأخر في سداد الفائدة أو املبالغ األصلية؛ أوحاالت 

 أن يكون من املحتمل إع ن الطرف املقابل لإلف س أو إعادة هيكلة مالية؛ أو 

 .غياب سو  نشطة لألصل املالي لوجود صعوبات مالية 
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 املوحدة  إيضاحات حول البيانات املالية
 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 السياسات املحاسبية ال امة )تتمة( -3
 )تتمة( األدوات املالية  3-12

 )تتمة( املوجودات املالية
 )تتمة( انخفاض قيمة املوجودات املالية

م ملوجودات الترررررررررررررررررررررررررري لم تنخفض قيمتها عند إجراء التقييا يتم تقييم، ال مم التجارية املدينة بالنسررررررررررررربة لبعض فئات املوجودات املالية، مثل و 
 
ً
 جاربالت نخفاض في القيمة على أسررررررررررررراس جماجي. قد تتضرررررررررررررمن األدلة املوضررررررررررررروعية النخفاض قيمة محفظة ال مم املدينة لالفردي لها الحقا

 ن معّد  فترررررررررررررررررررررررة االئتمان، باإلضررررررررافة إلىالسررررررررابقة للمجموعة في تحصرررررررريل الدفعات، كالفيادة في عدد الدفعات املتأخرة السررررررررداد في املحفظة ع
 املحلية التري قد ترتبط بالتعثر في سداد ال مم املدينة.  أوالتغيرات امللحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية 

 

القيمة الحالية و بالفر  بين املبلغ املدرج لألصرررررررررررررل  ملالية املدرجة بالتكلفة املطفأةلموجودات ال بالنسررررررررررررربةتتمثل خسرررررررررررررارة االنخفاض في القيمة 
 لسعر الفائدة الفعلي األصلي لألصل املالي

ً
 . للتدفقات النقدية املستقبلية املقّدرة، مخصومة وفقا

 

 

، ولل  لكافة املوجودات املالية باستثناء ال مم التجارية املدينة، تخفض
ً
 القيمة الدفترية لألصل املالي بخسارة االنخفاض في القيمة مباشرة

القيمة الدفترية من خ   استعما  حساب املخصص. عندما تعتبر إحد  ال مم التجارية املدينة غير قابلة للتحصيل يتم حيث يتم تخفيض 
حساب املخصص ويتم إدراج أية تسديدات مستقبلية مستلمة للمبالغ التي تم شطبها ضمن حساب املخصص.  باستخدامشطا قيمة ال مم 

فتررة الحقة،  مبلغ خسارة القيمة، فيإلا انخفض  لدفترية لحساب املخصص في بيان الدخل الشامل املوحد.ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة ا
في القيمة  خسارة االنخفاض استردادفيتم راف باالنخفاض في القيمة، روكان باإلمكان ربط ه ا االنخفاض بشكل موضوجي إلى حدث الحق ل عت

 من خ 
ً
نخفاض القيمة، ا استرداد، في تاري  تفيد القيمة الدفترية ل ستثمار  بيان الدخل الشامل املوحد على أال التري تم االعترراف بها سابقا

 فيما لو لم يتم االعترراف بخسارة االنخفاض في القيمة. قيدهاعلى التكلفة املطفأة التري كان من املم ن 
 

فقات درجة بالتكلفة، بالفر  بين القيمة الدفترية لألصرل والقيمة الحالية للتديقاس مبلغ االنخفاض في القيمة، بالنسربة للموجودات املالية امل
مة ه ه في خسرررررارة انخفاض القي اسرررررتردادصرررررل مالي مشرررررابه. وال يتم أل السررررروقية املتداولة العائد نسررررربة بالنقدية املسرررررتقبلية املقدرة املخصرررررومة 

 فترات الحقة.
 

خسررررارة انخفاض القيمة املعترف بها سررررابًقا في الربح أو الخسررررارة.  اسررررترداداملتاحة للبيع، ف  يتم وإلا انخفضررررت قيمة أي من املوجودات املالية 
يم احتيرراطي إعررادة تقي بنررداالنخفرراض في القيمررة في الرردخررل الشرررررررررررررررامررل األخر وتتراكم ضرررررررررررررمن ويتم االعتراف بررأي زيررادة في القيمررة العررادلررة بعررد 

 االستثمارات.
 

 

 ملاليةإلغاء االعتراف باملوجودات ا
حو  تاالعتراف باملوجود املالي عند انتهاء الحق املتعاقد عليه املتعلق باسرررررررررررررت م التدفقات النقدية من األصرررررررررررررل املالي أو عندما  تلغي املجموعة

خاطر مبكافة تحو  املجموعةأو تحتفظ مل ية األصررررل بصررررورة جوهرية إلى منشررررأة أخر . إلا لم  وعوائداألصررررل املالي وجميع مخاطر  املجموعة
ات املتعلقة املالي واملطلوب لألصررررررررلبالجفء املتبقي  املجموعةاملحو ، تعترف  األصررررررررلاملل ية بصررررررررورة جوهرية واسررررررررتمرت بالسرررررررريطرة على  وعوائد

جل ملالي وتسرررباألصرررل ا املجموعةاملل ية بصرررورة جوهرية لألصرررل املحو ، تعترف  وعوائدباملبالغ التي قد تدفعها. الا احتفظت الشرررركة بمخاطر 
 .العوائد املستلمةباقتراض مضمون 

 

 
 

والربح أو الخسارة  أو مستحق االست م واملبلغ املقابل املستلمالفار  بين القيمة الدفتررررررية لألصل  يقيد، كلًياعند إلغاء االعترررررراف باألصل املالي 
 .املوحد ان الدخل الشاملفي بيألخر واملتراكم في حقو  املل ية املتراكمة التري تم قيدها في الدخل الشامل ا

 

 

 

 

 

يمة الق تخصص املجموعةعندما تحتفظ املجموعة بخيار شراء جفء من أصل محو (،  مثل) كلًيااالعتررررررررررررررراف باألصل املالي أما عند عدم إلغاء 
سرراس القيم د يعترف به على أالدفترية السررابقة للموجودات املالية بين الجفء املسررتمر االعتراف به ضررمن العملية املسررتمرة والجفء ال ي لم يع

صة للجفء الفر  بين القيمة الدفترية املخصب الشامل املوحدفي بيان الدخل  ويتم االعترافالعادلة لات الصلة لتل  األجفاء في تاري  التحررررررويل. 
 ربح أو خسررررررررررارة أي إنخر. الدخل الشررررررررررامل اآل  ا فيتم االعتراف بهاملقابل واألرباح أو الخسررررررررررائر املتراكمة التي  ال ي لم يعد يتم االعتراف به واملبلغ

قيم االعتراف به على أسررررراس ال ال ي تم الغاءبين الجفء املسرررررتمر االعتراف به والجفء يتم تخصررررريصرررررها في الدخل الشرررررامل األخر  مقيدةمتراكمة 
 العادلة لات الصلة بتل  األجرفاء.
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 ت املالية املوحدة إيضاحات حول البيانا

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 السياسات املحاسبية ال امة )تتمة( -3

 األدوات املالية )تتمة(  3-12
 املطلوبات املالية وأدوات حقوق امللكية الصـادرة عن املـجموعة

 

 التصنيف كدين أو أداة حقو  مل ية
صنف أدوات الدين وأدوات حقو  املل ية 

ُ
يف املطلوب وتعر  إما كمطلوبات مالية أو حقو  مل ية بما يتفق مع جوهر الترتيبرات التعاقديةت

 املالي وأداة املل يرة.
 

 أدوات حقو  املل ية
درج أدوات حقو  املل ية  تد أداة حقو  املل ية هي أية أداة 

ُ
على وجود فائض في أي موجودات ألية منشأة بعد خصم كافة التزاماتها. ت

 املستلمة صافية من تكاليف اإلصردار املباشر. تحص تبامل
 

حقو  املل ية. لم ُيقيد ببيان الدخل الشامل املوحد أية أرباح أو  منيتم إثبات إعادة شراء أدوات املل ية للمجموعة وخصمها مباشرة 
 .للمجموعةخسائر على شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقو  املل ية اململوكة 

 

 طلوبات املاليةامل
 بالتكلفوال مم التجارية الدائنة واألخر ،  وشهادات الصكوك القروض البن ية األخر   تتضمن املطلوبات املالية

ً
قاس الحقا

ُ
ة املطفأة وت

 باستخدام طريقة الفائدة الفعليرة.
 

 

 إلغاء االعتراف باملطلوبات املالية 
ا يتم إعفاء املجموعة من التزاماتها أو إلغاؤها أو انتهاء ص حيتها. يتم االعتراف بالفر  بين املجموعة االعتراف باملطلوبات املالية عندم تلغي

 .بيان الدخل الشامل املوحدالقيمة الدفترية للمطلوبات املالية التي تم إلغاء االعتراف بها واملقابل املدفوع أو واجا الدفع في 
 

 

 الضرائب 3-13

فرض على عمليات املجموعة أ
ُ
ي بعض ف اقتطاعهاية ضررررررررررررررائا للدخل في دولة اإلمارات العربية املتحدة، أما في غيرها من البلدان، يتم ال ت

 ويتم تكوين مخصررررررص عندما يتقضرررررر ي األمرالحاالت بضرررررررائا أجنبية على أصررررررل توزيعات األرباح وبعض الفوائد املسررررررتلمة من املجموعة. 
عة للضرررائا وفًقا مناطق خاضررشررغيلية للشررركات التابعة الخارجية التي تمارس أعمالها في واآلجلة املترتبة من النتائج الت الحاليةللضرررائا 

هي الضررررررررائا  املوحد إن املصررررررراريف في بيان الدخل الشرررررررامل. الضرررررررريبية في البلدان املعنية التي تمارس فيها املجموعة أعمالها للتشرررررررريعات
باسررتخدام نسررا ضررريبية سررائدة في تاري  التقرير وأية تعدي ت على الضرررائا  املتوقع دفعها على الدخل الخاضررع للضررريبة للسررنة الحالية

 مستحقة الدفع تتعلق بالسنوات السابقة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 قانوني احتياطي 3-14

 بأحكام قانون الشركات 
ً
من أرباح السنة إلى  %10يتم تحويل بدولة اإلمارات العربية املترحدة وعقد تأسيس الشركة، التجارية عم 

إن ه ا من رأس املا  املدفوع.  %50 مجموع االحتياطي رار بوقف لل  التحويل إلا ما بلغويحق للشركة اتخال ق. القانونيحتياطي اال 
 االحتياطي غير متاح للتوزيع إال في الحاالت التي نص عليها القانون.

 
 

 النقد وما يـعادله  3-15
 ن أقل من ث ثة أشهراملحتفظ بها لد  البنوك باستحقاقات أصلية  يتضمن النقد وما يعادله النقد في الصندو  والودائع

ً
السحوبات اقصا

 قصيرة األجل.التزاماتها ، ويتم استخدامها من قبل املجموعة في إدارة على امل شوفالبن ية 
 

 

 القطاعات التشغيلية  3-16
لنتائج ة قد يترتا عنها در أرباح وت بد خسائر. ويتم مراجعة ايعرف القطاع التشغيلي بأنه أحد مكونات املجموعة التي ترتبط بأنشطة تجاري

طاع قالتشغيلية التي تنتج عن القطاع التشغيلي دورًيا من قبل اإلدارة من أجل اتخال القرارات املتعلقة باملصادر التي سيتم تخصيصها إلى ال
لتي إلى اإلدارة بنود تعف  مباشرة إلى قطاع ما مع تل  البنود ا وك ل  من أجل تقييم أدائه. وتتضمن نتائج القطاعات التي ترفع بها تقارير

 .معقو  يم ن تخصيصها وفق أساس 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 يرات غير املؤكدةواملصادر الرئيسية للتقد ال ام املحاسبي مالحك  -4

آراء وتقديرات وافتراضات تتعلق بالقيم الدفترية اإلدارة  تتخ ، 3في سيا  تطبيق السياسات املحاسبية للمجموعة التي تناولها إيضاح 

الخبرة ب للموجودات واملطلوبات، وهي األحكام التي ال يتسنى الحصو  عليها من مصادر أخر . وتستند تل  األحكام واالفتراضات لات الصلة

 التاريخية وغيرها من العوامل األخر  التي تعد متصلة بها. ه ا، وقد تأتي النتائج الفعلية مختلفة عن تل  التقديرات.
 

م فيها إجراء على التقديرات املحاسبية في الفترة التي يت بالتعدي ت، ويتم االعتراف باستمراريتم إجراء مراجعة للتقديرات واالفتراضات املحددة 

املستقبلية إلا ما  والفترات التعديلالفترة أو الفترات التي تم فيها إجراء  تل  سو  على ينثرال التعديل  على التقديرات في حا  ما كان التعديل

 على ك  من الفترات املستقبرلية والحالية. كان التعديل ينثر
 

 

 املحاسبية تطبيق السياسات في سياق م ال امحكال

ة الهامة تطبيق السياسات املحاسبي إطاراإلدارة في   تهااتخالتي ، تتضمن تقديرات بخ ف األحكام التي، املحاسبي الهامفيما يلي الح م 

 في البيرانات املالية املروحدة. املبالغ املعترف بهاالتأثير الجوهري على  لاتللمجموعة 
 

 اإليرادات من العقود املبرمة مع العم ء 15املالية رقم  استيفاء آداء االلتزامات بموجا املعيار الدولي إلعداد التقارير

و في أ الوقتيقتض ي على املجموعة تقييم جميع عقودها املبرمة مع العم ء من أجل تحديد ما إلا قد تم استيفاء أداء االلتزامات على مدار 

مة جموعة بتقييم لل  بناًء على اتفاقيات البيع والشراء املبر وقد قامت امل مرحلة زمنية معينة ولل  لتحديد الطريقة املناسبة لقيد اإليرادات.

لات الصلة. وإلا كانت العقود مبرمة من أجل تقديم موجودات عقارية للعم ء، ال تنشأ املجموعة أي مع العم ء وأحكام القوانين والتشريعات 

ي ي التزام تم االنتهاء من أداءه حتى تاريخه. وففعات املالية أل لمجموعة في الغالا تمتل  حق واجا النفال بشأن الدأصل له استخدام بديل ل

   الحاالت.في غياب تل فترة زمنية معينة، بينما تقيد املجموعة اإليرادات في مدة العقدة بقيد اإليرادات على مدار تل  الحاالت تقوم املجموع
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دةالرئيسيـة للتقديرات غير املؤكـاملصادر 
تراضات الرئيسية التي تتعلق بمصادر التقديرات املستقبلية وغيرها من املصادر غير املنكدة كما في تراري  التقرير، والتي لها مخاطر االف فيما يلي

 على القيم الدفتريرة للموجودات واملطلوبات خ   السرنة املالية القادمة
ً
 جوهريا

ً
 .جوهرية إلحداث تعدي 

 

 

 

 

 ارات للتطويرصافي القيمة املتحققة من العق

حددت اإلدارة القيمة املتحققة من العقارات للتطوير بناًء على تقييمات أجراها مقيمون مستقلون ومعتمدون واستشاري عقارات. وقد تم 

السوقية  عإعداد تل  التقييمات بما يتفق مع معايير التقييم املوضوعة من قبل املعهد امللكي للمقييمين املعتمدين، كما أنها تعبر عن األوضا

 السائدة في تاري  التقرير والتغيرات في خطة تطوير بعض املشروعات.
 

كانت طريقة التقييم األساسية املستخدمة هي طريقة تقييم األرض املتبقية بحيث كانت تستند على طريقة التدفقات النقدية املخصومة التي 

وير من القيمة املقدرة عند اإلنجاز املستمدمة من عائدات بيع العقار. وتستلفم تحدد قيمة العقار عن طريق خصم التكاليف املقدرة إلنجاز التط

مش اتل  الطريقة تقدير التحقيق اإلجمالي من سعر بيع العقارات املتوقع، ثم ُيخصم من لل  التكلفة املقدرة القائمة لخدمة العقار متضمنة ه

ة املتبقية املعروضة في صافي بنود القيمة الحالية السعر املقدر ال ي قد يسدد مقابل املطور من أجل الوصو  إلى القيمة املتبقية. وتمثل القيم

فمنية لالعقار محل التقييم من أحد املطورين أو املستثمرين أصحاب القرارات الرشيدة واملتسمين بال فاءة. وتراجي تل  الطريقة مفهوم القيمة ا

طبيعة وحجم  وفق( ولل  %20إلى  %12.5: 2015) % 20إلى  %12ية بنسا تتراوح ما بين للنقد بحيث يتم خصم التدفقات النقدية املستقبل

خمس  ىاملشروع قيد التطوير واملد  الفمني املتوقع إنجاز التطوير خ له. ويتوقع تطوير العقارات على مدار فترة زمنية تتراوح ما بين سنة إل

 سنوات.
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 ضاحات حول البيانات املالية املوحدة إي

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( ال امة واملصادر الرئيسية للتقديرات غير املؤكدة املحاسبية األحكام  -4

 دة )تتمة(الرئيسيـة للتقديرات غير املؤكـاملصادر 
 إنجاز املشروعات

ديد التكلفة املنسوبة إلى اإليرادات الجاري االعتراف بها. وتتضمن تل  التقديرات تكلفة تقديم تقدر املجموعة تكلفة إنجاز املشروعات لتح

 البنية التحتية واملطالبات املحتملة من املقاولين وتكلفة استيفاء االلتزامات التعاقدية األخر  نحو العم ء.
 

 

 

 

 مخصص انخفاض قيمة ال مم التجارية املدينة
ى على أقل تقدير. وتنسا مخاطر االئتمان باملجموعة بشكل رئيس ي إل ربع سنوًياا املدينة لتقدير كفاية املخصصات ولل  تراجع املجموعة لممه

 ةلممها التجارية املدينة. ولتحديد ما إلا كان يتعين إثبات املخصصات في بيان الدخل الشامل املوحد، تتخ  املجموعة أحكام بشأن وجود أي

 في التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة. بيانات ملحوظة تد  عل
ً
 معقوال

ً
وين مخصص في يتم تكوعليه، ى وجود انخفاض يم ن قياسه قياسا

 على تخفيض القدرة على تحصيل التدفقات 
ً
وجود أي من حاالت أو ظروف الخسارة املحتملة وهي ما تعد، بناًء على الخبرة السابقة، دلي 

 النقدية.

 
 تحليل القطاعات  -5

حدد املعلومات 
ُ
ملجلس اإلدارة واملتعلقة بأغراض تخصيص املوارد وتقييم األداء بشكل رئيس ي على طبيعة مختلف األنشطة  املقدمةت

طاع قالتي تمارسها املجموعة باملناطق الجغرافية لتل  األنشطة. تشتمل املجموعة في الوقت الحالي على قطاع تشغيلي وحيد وهو 
 .العقارات للتطوير

 

قسم املعلومات الجغرافية للمجموعة بين عملياتها في دولة اإلمارات العربية املتحدة "القطاع املحلي" وعملياتها في بلدان أخر  تن
 "قطاعات دولية".

 

  2016 2015 
 ألف درهرم ألف درهم  

   اإليرادات
 7.988.443 6,722,792 محلية

 547.624 433,390 دولية

 7,156,182 8.536.067 
   

   
 2016 2015 
 ألف درهرم ألف درهم 

   العقارات للتطوير
 7.394.667 8,438,625 محلية

 1.749.103 1,806,439 دولية

 10,245,064 9.143.770 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 املمتـلكات واملعدات -6

 وتركيبات  آثاث  

ات يز أدوات وتج 

 املجمـوع سيـارات مكتبية

 ألف درهـــم ألف درهم ألف درهـــم ألف درهم  

     التكلفة

 146,767 5,054 74,362 67,351 2015يناير  1في 

 17,142 362 12,635 4,145 إضافات

 (987) (987) - - استبعادات
     

 162,922 4,429 86,997 71,496 2016 يناير 1في 

 10,132 154 8,671 1,307 إضافات

 (610) - (610) - استبعادات

 172,444 4,583 95,058 72,803 2016ديسمبر  31في 
     

     االستـ الك املتراكم

 86,826 1,963 42,665 42,198 2015يناير 1في 

 12,630 742 9,798 2,090 محمل للسنة 

 (409) (409) - - داتاستبعا
     

 99,047 2,296 52,463 44,288 2016 يناير 1في 

 15,265 16 11,936 3,313 محمل للسنة 

 (610) - (610) - استبعادات

 113,702 2,312 63,789 47,601 2016ديسمبر  31في 
     

     القيمة الدفترية

 58,742 2,271 31,269 25,202 2016ديسمبر  31في 

 63,875 2,133 34,534 27,208 2015ديسمبر  31 في

 
 العقارات للتطوير -7

  2016 2015 

 ألف درهرم ألف درهم  
    

 7,956,342 9,143,770 الرصيد في بداية السنة

 4,653,136 4,254,707 إضرافات

 (3,465,708) (3,153,413) إلى تكاليف املبيعات تحويل

 9,143,770 10,245,064 الرصيرد في نهاية السرنة
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( العقارات للتطوير  -7
 

 

 العقارات للتطويرانخفاض قيمة 

والعقارات  ويرللتط والعقاراتالتي تحتفظ بها لتطويرها في املستقبل  لألراض يبمراجعة القيمة الدفترية  2016ديسمبر  31قامت اإلدارة في 

قابلة املتخ  في ه ه املراجعة هو تقييم القيمة ال األساس ي الح مبتقييم صافي القيمة القابلة للتحصيل لكل مشروع. كان  املنجفة ولل 

 ألعما  اللتحصيل للمشروع وهو ما يتم تحديده بأسعار البيع املستقبلية وأسعار امل
ً
ملراجعة بيعات املتوقعة وتكاليف اإلنجاز املقدرة. وتأييدا

 لكل مشروع بما في لل  أسعار البيع املتوقعة. السوقيةالتي تجريها اإلدارة، عينت اإلدارة خبير تقييم خارجي مستقل لتحديد القيمة 
 

 لبيع املتوقعةاأسعار و السوقية الكلية  استقرار األوضاعما يع س وهو خ   السنة الحالية تل  املراجعة انخفاض في القيمة  لم يترتا على 

 في املستقبل.
 

وبالنسبة لخسائر انخفاض القيمة املعترف بها في فترات سابقة، قامت املجموعة، بناًء على مصادر معلومات خارجية وداخلية، بتقدير 

 .(2رقم ) بشكل م ئم وفًقا للمعيار املحاسبي الدولي أن القيمة الدفتريرة للعقارات للتطوير لات الصلة مدرجة ستنتاجوا
 

 

 

 العقارات للتطويرموجودات محتفظ بها ك

صدة أع ه منجفة محتفظ بها في املخفون. تنقسم األر للتطوير وعقارات  وعقارات و أرض للتطوير املستقبلي للتطوير العقاراتيتضمن رصيد 

 :ه ه الفئات كما يليعلى 

  2016 2015 

 ألف درهرم درهم ألف  
    

 1.725.497 1,221,220 املستقبليأرض محتفظ بها للتطوير 

 6.788.416 7,960,923 العقارات للتطوير

 629.857 1,062,921 عقارات منجفة

 10,245,064 9.143.770 
 

 

 

 .للتطوير العقاراتلم يتم رسملة أي تكاليف قروض إلى 
 

 

 موجودات مالية أخرى  -8
 

  2016 2015 

 ألف درهرم ألف درهم  
    

 773,269 1,003,389 حسابات محتجفات معلقة التسليم

 8,560 11,155 تأمينات نقدية

 6,826 2,084 أخر  

 1,016,628 788,655 
 

 للقوانين السارية، تحتفظ املجموعة بأموا  بحسابات 
ً
فاظ بتل  تهيئة التنظيم العقاري )"ريرا"(، حيث يجا االحل بن ية معتمدةوفقا

ويتم بعدها  لات الصلة، للتطوير العقاراتاألموا  في تل  الحسابات معلقة التسليم لفترة ثابتة مدتها سنة واحدة بعد االنتهاء من إنجاز 

 .سائدة فائدة بنسا تجاريةأرباًحا و/أو تحمل تل  األموا   تجنيو اإلفراج عن تل  األموا  للمجموعة. 
 

رباًحا أتل  األموا   تجنيمقابل التسهي ت االئتمانية الصادرة للمجموعة،  كرهنبتأمينات نقدية 2016يسمبر د 31تحتفظ البنوك كما في 

 .سائدة فائدة بنسا تجاريةو/أو تحمل 
 

 .ةتجاريلد  بنوك  املتبقي والرصيدمليون درهم( لد  بنوك إس مية  362: 2015مليون درهم ) 513كما في تاري  التقرير بمبلغ وتم االحتفاظ 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 

 

 أخرى و ذمم تـجارية مدينة  -9
  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  
   

 3,150,882 4,110,871 لمم تجارية مدينة

 (198,886) (154,174) لتجارية املدينةمخصص انخفاض قيمة ال مم ا

 3,956,697 2,951,996 

 800,967 766,018 سرلفيات وودائع

 50,469 81,563 دفعات مقدمة و لمم مدينة أخر  

 4,804,278 3,803,432 
 

يوم من تاري   30خ   ملسددة تمثل ال مم التجارية املدينة املبالغ املستحقة من عم ء. ويسمح للعم ء بتسوية املبالغ املستحقة غير ا

 في تاري  التقريرر. فوترةغير ممليون درهم(  2.709: 2015مليون درهم ) 3.287الفاتورة. وكانت قيمة قدرها 
 

 خ   السنة: الحركة في مخصص انخفاض قيمة ال مم التجارية املدينةفيما يلي 
 

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 203.153 198.886 ةالرصيرد في برداية السن

 (4.267) (44.712) (20خصص للسنة )إيضاح الحركة في املصافي 

 198.886 154.174 الرصيد في نهاية السنة
 

 قامت املجموعة بتقدير األرصدة املدينة املشكوك في تحصيلها وتكوين مخصص لها كما في تاري  التقرير. تعد التركفات على مخاطر االئتمان

 أل 
ً
 .ع قةن قاعدة العم ء قاعدة كبيرة وغير لات محدودة نظرا

 

 فيما يلي أعمار ال مم التجارية املدينة غير منخفضة القيمة:

غير مستحقة الدفع وغير  

 منخفضة في القيمة

 مستحقة الدفع وغير منخفضة القيمة

 270 – 181 يوم 180 – 61 يوم 60 – 1 

 يوم

 املجموع يوم270أكثر من 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم همألف در  ألف درهم 

 3,956,697 238,375 72,712 129,960 288,293 3,287,357 2016ديسمبر  31

 2,951,996 - 38,576 85,635 118,525 2,709,260 2015ديسمبر  31
 

 فيما يلي أعمار ال مم التجارية املدينة منخفضة القيمة:

 املجموع يوم270أكثر من  يوم 270 – 181 يوم 180 – 61 يوم 60 – 1 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 154,174 107,754 29,088 9,691 7,641 2016ديسمبر  31

 198.886 146,744 13,213 22,960 15,969 2015ديسمبر  31
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 استثمارات مالية  -10

 ،، والتي يتمثل نشاطها باألساس في التطوري العقاري لات ع قةفي داماك الدولية املحدودة، منشأة استثماراتها  السنةاملجموعة خ    زادت

من ( %20: 2015) %20تمثل نسبة والتي مليون درهم(  147مليون درهم إلى  18: من 2015) مليون درهم  185مليون درهم إلى  147من 

 املشار إليها. الع قةاملل ية في املنشأة لات  حقو  
 

 وأرصدة بنكيةالنقد  -11

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

  14,397 1,109 النقد في الصرندو  

  8,446,029 7,002,061 النقد املحتفظ به في حساب معلق التسليم

  82,083 83,501 ة بن يةأرصد

 958,256 1,229,377 ودائع ثابتة
   

  9,500,765 8,316,048 نقد وأرصدة بن ية

 (902,947) (1,127,348) ودائع ثابتة باستحقا  أصلي أكثر من ث ثة أشهر

 8,597,818 7,188,700 النقد وما يعادله
 

ة التنظيم العقاري هيئمن معتمدة بن ية حتفظ به في حسابات ستلم من عم ء متسليم النقد املاليمثل النقد املحتفظ به في حساب معلق 

 نقدية ل ل  تعتبر كنقد وما يعادله.وما يتعلق بها من مقبوضات  العقارات للتطوير)"ريرا"(، ويقتصر استعما  ه ا النقد على 
 

  لد املتبقيدرهم( محتفظ به ببنوك إس مية، بينما الرصيد مليون  4.490: 2015مليون درهم ) 4.422مبلغ قيمتة  في تاري  التقريروكان 

 .بنوك تجارية
 

 رأس املـال -12

  2016 2015 
 ألف درهرم ألف درهم  

 6.050.000 6.050.000 سرهم درهم لكل 1بقيمة  األسهم املصدرة وامل تتبة واملدفوع قيمتها بالكامل
 

 

 

 

 

 احتياطي إعادة هيكلة املجموعة -13

 تحويل احتياطي إعادة هيكلة املجموعة إلى األرباح املستبرقاة.على خ   السنة إلدارة ا وافقت
 

 قروض بـنكية -14
 

   2016  2015 
 ألف درهررم  ألف درهــم   

 740,589  1,061,879 بن يرة تسهي ت
 284,316  100,757 سحوبات على امل شروف

 1,162,636  1,024,905 
 

 

 

من بنوك املتبقي   والرصيدبنوك إس مية لد   قائمةمليون درهم( في تاري  التقرير  500: 2015مليون درهم ) 309كانت قيمة قدرها 

 .تجارية
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 

 )تتمة( قروض بـنكية -14
 

 

 

 

 بنوك ومنسسات مالية إس مية
 هياكل متنوعة لد  بنوك ومنسسات مالية إس مية:لد  املجموعة التسهي ت التمويلية التالية املتوافقة مع الشريعة ضمن 

 

  م وقد ت، 2017سنوًيا، ويستحق في  %3.5أشهر إيبور زائد  3مليون درهم لد  أحد البنوك التجارية بمعد   350تسهيل إجارة بقيمة

 .2016ديسمبر  31في  كما مليون درهم منها 191سداد مبلغ 
 

  2017سنوًيا، ويستحق في  %3.5إيبور زائد  أشهر 3مليون درهم مع بن  تجاري بمعد  ربح  150بقيمة  ألجلتسهيل. 
 

 التجاريةالبنوك واملنسسات املالية 

 التالية غير املضمونة والتي تحمل فوائد: ت التمويليةوالتهسي  القروض  مالية تجاريةلد  بنوك ومنسسات  كان لد  املجموعة

  2017سنوًيا، ويستحق في  %4إيبور زائد  أشهر 6 فائدةمليون درهم مع بن  تجاري بمعد   45بقيمة  قرض متجدد ألجلتسهيل. 

  8.5، وتم سداد 2017سنوًيا، ويستحق في  %4أشهر إيبور زائد  3 فائدةمليون درهم لد  بن  تجاري بمعد   25قرض ألجل بقيمة 

 .2016ديسمبر  31مليون درهم منها كما في 

  2018سنوًيا، ويستحق في  %3.75زائد  ليبور  أشهر 3فائدةمليون درهم مع بن  تجاري بمعد   433بقيمة  قرض متجدد ألجلتسهيل. 

  2018ويستحق في  ا،سنويً  %3.5أشهر إيبور زائد  3فائدةمليون درهم لد  بن  تجاري بمعد   50قرض ألجل بقيمة. 

  25تم سداد ، 2018سنوًيا، ويستحق في  %3.5د أشهر إيبور زائ 3فائدةمليون درهم لد  بن  تجاري بمعد   50قرض ألجل بقيمة 

 .2016 ديسمبر 31مليون درهم منها كما في 

  2018في ا، ويستحق سنويً  %3.5زائد  إيبور  أشهر 3فائدةمليون درهم مع بن  تجاري بمعد   183بقيمة  قرض ألجلتسهيل. 
 

 يسترحق سداد القروض البن ية أع ه كما يرلي:

  2016 2015 

 ألف درهررم ألف درهــم  

 649,955 918,207 عند الطلا أو خ   سنة واحدة

 374,950 244,429 والثالثة في السنة الثرانية

 1,162,636 1,024,905 
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 ضاحات حول البيانات املالية املوحدة إي

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 

 ش ادات صكوك -15
 

 2016 2015 

 ألف درهررم ألف درهــم 

 2,756,250 2,664,473 شهادات صكوك

 (16,534) (10,875) غير مطفأةتكاليف إصدار 

 2,739,716 2,653,598 القيمة الدفترية
 

  تستحق مليون درهم(  2.389)مليون دوالر أمريكي  650بمبلغ )"الشهادات"( شهادات صكوك ثقة  2014أبريل  9عة في أصدرت املجمو

نما شركة ، بيوالوص ي عليها بموجا إقرار بالوصايةالجهة املصدرة لتل  الشهادات وشركة ألفا ستار القابضة املحدودة هي . 2019في 

اسداك ملالية ونبورصة إيرلندا لألورا  ا ُمدرجة فيالشهادات  إن ه ه. للشهادات الجهة الضامنةهي داماك للتنمية العقارية املحدودة 

 لصالح الجهة املصدرة وبالنيابة عنها عقوداتفاقية خدمات يبرم بموجبها وكيل الخدمات  على أساسدبي. وقد تم إعداد ه ه الشهادات 

دفعات مالية محددة تنشأ من هادات )"حاملي الشهادات"( من وقت ألخر است م . ويحق لحاملي الشمرابحة وإجارة )تأجير( مع الشركة

جه الحصر على و امل كورة على سبيل الثقة  وصايةبموجودات الالتي يحتفظ بها الوص ي وصايةالحصة مل ية غير مجفأة في موجودات 

  حامليهاها من قبل املحتفظ بفي القيمة االسمية للشهادات  حسا نبسبتهكل  حاملي الشهادات ملصلحة
ً
وشروط  صايةإلقرار الو وفقا

 وأحكام الشهادات.
 

. %4.97 بمعد  عائًد تحمل الشهادات نسبة 
ً
 سنويا

 
 

  2017تستحق في مليون درهم(  367)مليون دوالر أمريكي  100شهادات صكوك ثقة بمبلغ  2015سبتمبر  21في  املجموعةأصدرت .

ك شركة داما ، بينماوالوص ي عليها بموجا إقرار بالوصايةالجهة املصدرة لتل  الشهادات هي  املحدودة 2 شركة ألف ستار القابضة

بالكامل من قبل إحد  املنسسات املالية بدولة اإلمارات العربية . تم اكتتاب الشهادات هي الجهة الضامنة للتنمية العقارية املحدودة

 رابحةم عقود لصالح جهة اإلصدار ونيابة عنهارم بموجبها وكيل الخدمات على أساس اتفاقية خدمات يب الشهادات إعدادتم  .املترحدة

دفعات مالية محددة تنشأ من حصة ويحق لحاملي الشهادات )"حاملي الشهادات"( من وقت ألخر است م  إجارة )تأجير( مع الشركة.و 

 صلحةملعلى وجه الحصر رة على سبيل الثقة امل كو بموجودات الثقة التي يحتفظ بها الوص ي  الثقةمل ية غير مجفأة في موجودات 

  حامليهااملحتفظ بها من قبل في القيمة االسمية للشهادات  كل حسا نبسبته حاملي الشهادات
ً
روط وأحكام وش إلقرار الوصايةوفقا

 .الشهادات
 

 

 سنوًيا. %3.25ة أشهر ليبور زائد ث ثعائد بمعد  شهادات الثقة  تحمل
 

وسوف يتم استحقا  القيمة مليون درهم(  92مليون دوالر أمريكي ) 25تبلغ قيمتها  شهادات صكوك لسنةااملجموعة خ    استردت

 .2017مليون دوالر في مارس  75املتبقية التي تبلغ قيمتها 
 

 يستحق سداد شهادات الصكوك أع ه على النحو التالي:
 

 2016 2015 

 ألف درهررم ألف درهــم 

 - 275,723 شهًرا 12 مبلغ مستحق التسوية خ  

 2,739,716 2,377,875 شهًرا 12مبلغ مستحق التسوية بعد 

 2,653,598 2,739,716 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 أخرى و ذمم تجارية دائنة   -16
 

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 875,212 1,264,091 مستحقات 

 2,117,631 1,238,081 مقابل منجل لدفعات أراض ي

 612,170 807,745 (1)دائنة  محترجفات

 680,459 647,147 لمم دائنة أخر  

 33,270 37,623 (2)مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 3,994,687  4,318,742  
 

 

ت مبالغ مستحقة ملقاولين محتفظ بها ملدة سنة من تاري  االنتهاء من املشروع وحتى انقضاء فترة تحمل مسنولية تتضمن املحتجفا (1)

 من العمل املنجف. %15إلى  %5أخطاء التنفي ، وتتراوح تل  املبالغ املحتجفة ما بين 
 

 فيما يلي الحركة في مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين خ   السنة: (2)

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 28,957 33,270 الرصيد في بداية السنة

 10,634 11,043 محمل للسنة

 (6,321) (6,690) دفعات محررة خ   السنة

 33,270 37,623 الرصيد في نهاية السنة
 

 معامالت األطراف ذات العالقة -17

اإلفصاح " 24املعيار املحاسبي الدولي رقم "كما وردبع قة  رف لوشركات ومنشآت تستوفي تعريف طاملجموعة معام ت مختلفة مع  تبرم

و/أو إدارة وسيطرة مشتركة، وشركاء تل  الشركات مشتركة منشآت خاضعة ملل ية األطراف لات الع قة  تتضمن. عن األطراف لات الع قة

دمات املستلمة/املقدمة من/إلى األطراف لات الع قة وك ل  واملنشآت وأفراد إدارتها العليا. تضع اإلدارة الشروط واألحكام للمعام ت والخ

في نفس الوقت بشأن معام ت مقارنة   وهي متماثلة إلى حد كبير مع نفس الشروط واألحكام السائدة تقرر ما يرتبط بجميع املصاريف األخر  

 من قبل اإلدارة.. تتم املوافقة على سياسات تحديد األسعار وشروط جميع املعام ت أطراف خارجيةمع 
 

 فيما يلي طبيعة املعام ت الهامة لألطراف لات الع قة واملبالغ املتضمنة في تل  املعام ت:
 

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

   منشآت خاضعة لسيطرة رئيس مجلس اإلدارة

 (34.435) (100,728) (1)أعما  إنشاءات منجفة 

 (128.628) (38,022) (2)( 10)إيضاح  ةاملحدود استثمار في داماك الدولية

 6.001 7.415 (3)( 21أتعاب خدمات مساندة )إيضاح 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( معامالت األطراف ذات العالقة -17

 ءات منجفة( أعما  إنشا1)

مليون درهم من درايه للمقاوالت ل.م.م.، منشأة تخضع لسيطرة رئيس  101خدمات إنشاءات بقيمة انتفعت املجموعة خ   السنة من 

 مجلس اإلدارة.
 

 املحدودة( استثمارات في داماك الدولية 2)

مليون درهم  185مليون درهم إلى  147 من مبلغ، قةمنشأة لات ع ، املحدودةاملجموعة خ   السنة استثماراتها في داماك الدولية  زادت

 .(10)إيضاح 
 

 ( أتعاب خدمات مساندة3)

خدمات مساندة مقدمة )إيضاح  مقابل ، منشأة لات ع قة،املحدودةمليون درهم من داماك الدولية  7تلقت املجموعة خ   السنة مبلغ 

21.) 
 

 

 مكافأة أفراد اإلدارة العليا

 .إفصاحات األطراف لات الع قة 24اإلدارة العليا لكل فئة من الفئات التي نص عليها املعيار املحاسبي الدولي رقم  مكافأةيوضح التالي 

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 20.375 15,478 منافع قصيرة األجل للموظفين

 486 958 مكافأة نهاية الخدمة

 16,436 20.861 
 

 

 يـرادات اإل   –18

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 5,633,951 5,064,132 تطوير عقاري 

 2,902,116 2,092,050 بيع أراض ي

 7,156,182 8,536,067 

 

 إيرادات تشغيلية أخرى   –19
 

  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  

 480,076 584,540 إيرادات من إلغاء وحدات
 22,531 8,499 غرامات من عم ء متأخرة في السداد

 1,328 1,110 تسجيل وحدات ورسوم تحويل

 594,149 503,935 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 
 

 عمومية وإداريـة وبيعية مصاريف – 20
 

  2016 2015 
 ألف درهم ألف درهم  

  465,959 442,006 موظفين تكاليف
 192,664 137,643 إع ن وترويج للمبيعات

 140.738 116,946 وساطة وعموالت
  58,211 61,214 إيجار ورسوم تراخيص
  51,093 26,974 أتعاب قانونية ومهنية

  34,547 40,290 إص حات وصيانة
  27,073 23,084 بن ية أعباء

 3.701 21,095 أعباء ضريبية
  20,864 17,161 ر وتنق تسف

  12,196 11,004 اتصاالت
 2,000 100 مساهمات اجتماعية

 (4,267) (44,712) (9مخصص انخفاض قيمة لمم تجارية مدينة )إيضاح  استرداد

 9,807 6.614 أخر  

 859.419 1,014,586 
 

 إيرادات أخرى   -21

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 19,124 23.053 رسوم إدارة عقارات

 6,001 7.415 (17أتعاب خدمات مساندة )إيضاح 

 8,383 14.346 أخر  

 44.814 33,508 
 
 

 

 إيرادات تمويل  -22

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 35.141 43.863 بنوك ومنسسات مالية إس مية

 55.040 72.015 مالية تجاريةبنوك ومنسسات 

 115.878 90.181 
 
 

 تكاليف تمويل  -23

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 135.050 152.161 بنوك ومنسسات مالية إس مية

 17.589 30.402 مالية تجاريةبنوك ومنسسات 

 182.563 152.639 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 مطلوبات محتـملة  –24

  2016 2015 

 ألف درهم ألف درهم  

 1.062.709 1.236.580 بن ية كفاالت
 

البن ية املصدرة في سيا  األعما  االعتيادي وال ي ال يتوقع أن تنشأ على إثرها مطلوبات  ال فاالتلد  املجموعة مطلوبات محتملة بشأن 

 .2016ديسمبر  31كما في  جوهرية
 

 

 التع دات  -25

صنف التعهدات الخاصة باالستحوال على خدمات لتطوير وإنشاء موجودات ضمن التطويرات قيد التنفير .
ُ
 ت

 

  2016 2015 
 ألف درهم  ألف درهم   

 7,415,223 6.210.538  متعاقد عليه
    

 

 

 األدوات املالية -26

 أهم السياسات املحاسبية ()أ

القياس ساس أو  معاييرتفاصيل السياسات املحاسبية والطر  املطبقة بما في لل  أساس  البيرانات املالية املوحدة حو  ه ه 3تناو  إيضاح 

 تسجيل الدخل واملصاريف بما يخص كل صنف من املوجودات املالية واملطلوبات املالية وأدوات املل ية. بناءً التي يتم  واألسس
 

 

 

 

 فئات األدوات املالية )ب(
 

   2016 2015 

 ألف درهم  ألف درهم   

    املوجودات املالية

 13.263.321 13.302.213  قروض ولمم مدينة )بما في لل  النقد وما يعادله(

 147.000 185.022  استثمارات مالية

  13.487.235 13.410.321 
    

    املطلوبات املالية

 8.050.093 7.773.298  بالتكلفة املطفأة 
 

 ةيمة العادلة لألدوات املاليالق )ج(

اركين شطلوبات في معاملة منظمة بين املنظير تحويل أحد امل ُيدفعنظير بيع أحد املوجودات، أو  قبضيُ ال ي قد  الثمن هيالقيمة العادلة 

 قيمة العادلة. قديرات البالسو  في تاري  القياس. قد ينشأ الفار  بناًء على لل  بين القيمة الدفترية وفق طريقة التكلفة التاريخيةوت
 

 اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات املالية واملطلوبات املالية املعترف بها في البيانات املالية املوحدة تقارب قيمها العادلة. تعتقد
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016مبر ديس 31للسنة املنتهية في 
 

 إدارة املخاطر املالية  -27

مراجعة للمخاطر املالية الشاملة التي تغطي مجاالت محددة، مثل مخاطر السو ، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيرولة وفائض  اإلدارةتجري 

 النقد املستثمر.
 

 تصدر املجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.ال 
 

 أن التعرض للمخاطر املالية املحددة أدناه بالثبات املستمر.تتسم حالة املجموعة بش
 

 

 مخاطر السو   (أ)

مخاطر السو  هي املخاطر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للتدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبا التغيرات في أسعار 

ى دخل املجموعة أو حجم مل يتها لألدوات املالية. تتضمن األدوات السو ، مثل مخاطر العم ت ومخاطر أسعار الفرائدة، مما سينثر عل

املالية املتأثر بمخاطر السو  قروض تحمل فوائد ومبالغ مقترضة وودائع وموجودات مالية بقيمةعادلة من خ   الدخل الشامل األخر. إن 

يها ضمن معايير وأسس مقبولة مع تحقيق الحد األعلى الهدف من وراء إدارة مخاطر السو  هو إدارة التعرض ملخاطر السو  والسيطرة عل

 من العوائد.
 

 تصدر املجموعة أدوات مالية مشتقة وال تحتفظ بها.ال 
 

 

 إدارة مخاطر أسعار الفائدة (ب)

خاطر م يتناو  فصل إدارةاألموا  بأسعار فائدة معومة.  تودعتقترض/ تتعرض املجموعة ملخاطر أسعار الفائدة ولل  كون أن املجموعة 

 .تعرض املجموعة ألسعار الفائدة للموجودات واملطلوبات املالية  ا اإليضاحالسيولة من ه
 

 

 

 تحليل حساسية أسعار الفائدة

 على تعرض األدوات غير املشتقة ألسعار الفائدة كما بتاري  
ً
على فرض  لتم إعداد التحلي. التقريرتم تحديد تحليل الحساسية أدناه اعتمادا

نقطة أساس كفيادة أو نقص عندما  50طوا  السنة. تم إستخدام ما يعاد   قائًماكان  التقريربتاري   غير املسدد / املطلوباألصل  أن املبلغ

 . ق تقدير اإلدارةوف يتم إعداد التقارير الداخلية ملخاطر أسعار الفائدة لإلدارة وال ي يمثل التقدير املوضوجي للتغير املحتمل بسعر الفائدة
 

نقطة أساس مع االحتفاظ بجميع املتغيرات األخر  ثابتة، فإن أرباح املجموعة للسنة املنتهية  50أسعار الفائدة بر / إنخفاض حالة إرتفاع في 

إلى املخاطر  أساًسايرجع ، وهو ما (مليون درهم 3.6: 2015ديسمبر  31مليون درهم ) 5.4بمبلغ  / سترتفع ستنخفض 2016ديسمبر  31في 

 بأسعار فائدة متغيرة. تعرضها ألدوات مالية ض لها املجموعة نتيجة التي تتعر 
 

 إدارة مخاطر العم ت األجنبية )ج(

دي، و تسود املعام ت واألرصدة بالعم ت األجنبية بالدوالر األمريكي أو بعم ت مربوطة بالدوالر األمريكي )الدرهم اإلماراتي، الريا  السع

ري، الدينار العراقي، الدينار األردني والليرة اللبنانية(. وعلي إثر لل ، فإن معام ت وأرصدة العم ت األجنبية الدينار البحريني، الريا  القط

 ال تعرض املجموعة ملخاطر جوهرية بشأن العم ت األجنبية.
 

 

 إدارة مخاطر اإلئتمان (د)

عة خسرارة يفاء التزاماته التعاقدية األمر ال ي ينتج عنه ت بد املجمو تشير مخاطر االئتمان إلى املخاطر املتعلقة بإخفا  الطرف املقابل في است

، كوسيلة 
ً
مالية. طبقت املجموعة سياسة تهدف للتعامل فقط مع عمر ء لوي جودة ائتمانية عالية وتمتل  ضمانات كافية، إن كان مطلوبا

 لتخفيف املخاطر املالية من التعثر في السرداد.
 

 املدينة. املالي لل مم الوضعبشكل مستمر على ئتمران اال إجراء تقييم 

نخفاض ، صافية من خسارة ااملوحدة في البيرانات املاليةاملدرجة ، باستثناء االستثمارات املالية، الدفترية للموجودات املاليةإن القيم 

 القيمة، تمثل الحد األقص ى لتعرض املجمروعة ملخاطر االئترمان.
 

 إدارة مخاطر السيولة هر()
 

وتقوم املجموعة بإدارة مخاطر السيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات اإلدارة،  عاتق في إدارة مخاطر السيولة على النهائيةاملسنولية  تقع

ات املراقبة املستمرة للتدفقات النقدية الفعلية واملتوقعة وموائمة استحقاق، وك ل  احتياطي تسيه ت اقتراضو كافية وتسهي ت بن ية 

   ودات املالية مع املطلوبات املالية. املوج
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية  -27

 )تتمة(إدارة مخاطر السيولة هر()

 جداو  مخاطر السيولة والفائدة 

 دناه هيأللمجموعة بخصوص مطلوباتها املالية غير املشتقة. الجداو   املتبقيداو  التالية تفاصيل االستحقا  التعاقدي تظهر الج

لمطلوبات املالية بناًء على أقرب موعد يتوقع أن تكون املجموعة بحلوله مطالبة بالسداد. ال يشمل ل املخصومةالتدفقات النقدية غير 

 .الرئيسيةالنقدية  الجدو  سرو  على التدفقات
  

   

املتوسط املرجح 

ملعدل سعر الفائدة 

 سنة إلى سنتين أقل من سنة الفعلية

إلى خمس ثالث 

 املجمــوع سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم % 

      :2016ديسمبر  31

 3,923,024 75,000 911,968 2,936,056 - أدوات ال تحمل فوائد

 2,664,473 2,388,750 - 275,723 4.89 ثابتةائد أدوات تحمل فو 

 1,162,636 - 244,429 918,207 4.91 أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  4,129,986  1,156,397  2,463,750  7,750,133  

      :2015ديسمبر  31

 4,252,931 360,000 1,255,047 2,637,884 - أدوات ال تحمل فوائد

 2,756,250 2,388,750 367,500 - 4.82 بتةثاأدوات تحمل فوائد 

 1,024,905 - 374,950 649,955 3.81 أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  3,287,839  1,997,497  2,748,750  8,034,086  
 

عداد ه ه إ للمجموعة بخصوص موجوداتها املالية غير املشتقة. كما تم املتبقيتظهر الجداو  التالية تفاصيل االستحقا  التعاقدي 

باستثناء عندما تتوقع املجموعة أن التدفقات النقدية سوف للموجودات املالية  املخصومةالجداو  بناًء على االستحقاقات التعاقدية غير 

 تحدث في فترة مختلفة.

   

املتوسط املرجح 

ملعدل سعر 

 سنة إلى سنتين أقل من سنة الفعليةالفائدة 

ثالث إلى خمس 

 املجمــوع سنوات

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم % 

      :2016ديسمبر  31

 11,056,208 - - 11,056,208 - أدوات ال تحمل فوائد

 2,246,005 - - 2,246,005 1.82 أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  13,302,213 - - 13,302,213 

      :2015ديسمبر  31

 11.516.410 - - 11.516.410 - أدوات ال تحمل فوائد

 1.746.911 - - 1.746.911 1.87 أدوات تحمل فوائد مترغيرة  

  13.263.321 - - 13.263.321 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 رأس املالإدارة   -28

، وفي لات الوقت تحقيق أعلى عائد مم ن ة أعمالهااستمراري قدرة منشآت باملجموعة علىأس املا  بحيث تحرص على املجموعة ر  تدير

ن الدين، ال ي يتضم لدين واملل ية. يشتمل هيكل رأس ما  املجموعة علىرصدة اللمساهمين من خ   الحصو  على أفضل مستو  أل 

إلى مالكي املجموعة، وتتضمن رأس ما  مصدر،  نقد وما يعادله وحقو  املل ية العائدة، وال15و  14القروض املفصح عنها في إيضاحي 

 واحتياطيات، وأرباح مستبقاة كما ورد في بيان التغيرات في حقو  املل يرة املوحد.
 

 للس م الربح -29

دار خ   دد األسهم العادية قيد اإلصعلى املتوسط املرجح لع للسنةللسهم بتقسيم صافي الربح  الربح األساس ي واملخفضيتم احتساب 

 باملعيار املحاسبي الدولي رقم السنة
ً
( بأثر رجعي في الوقت 30، فقد تم معاملة تأثير مكافأة األسهم املصدرة )إيضاح األرباح للسهم 33. وعم 

  قد نود أخر ن هناك أية أدوات أو باملتوسط املرجح لعدد األسهم العادية خ   جميع الفترات املعروضة. لم ي  احتسابال ي يتم فيه 

 على احتساب األرباح للسهم.يترتا عليها تأثير مخفف 
 

  2016 2015 
 4.514.830 3.694.647  الربح للسنة )ألف درهم(

 6.050.000 6.050.000  سهم العادية )ألف(األ عدد ل املتوسطاملعد  

 0.75 0.61  أساس ي ومخفض )بالدرهم( –الربح لكل سهم عادي 
    

 
 

 

 

 توزيعات األرباح -30

 قديةنرباح أتوزيع جمعيتها العمومية السنوية وفيها أعلنت، من بين األمور األخر ، على موافقتها على  2016أبريل  19عقدت الشركة في 

 .2016مايو  15مليون درهم. وقد تم دفع تل  األرباح في  907.5درهم لكل سهم بما قيمته  0.15بقيمة 
 

موافقة ولل  شريطة  رهممليون د 1.512.5بقيمة بلغت درهم للسهم  0.25 قدرهاقدية توزيع أرباح ن إدارة الشركةاقترح أعضاء مجلس 

 املساهين في الجمعية العمومية السنوية القادمة.
 

سهم أرباح أتوزيع موافقتها على على األمور األخر ،  من بين، 2015مارس  22املنعقدة في  العمومية السنوية جمعيتهافي  الشركةوأعلنت 

، وهو ما ت ه ارتفاع عدد أسهم 2015أبريل  1بتاري   مكافأة أسهممليون درهم. تم إصدار  500درهم لكل سهم بما قيمته  0.10بقيمة 

 مليار. 5.5صدرة وامل تتبة واملدفوعة بالكامل إلى الشركة اإلجمالي امل
 

 0.10جمعيتها العمومية العادية وكان من بين ما وافقت عليه توزيع أرباح نقدية مرحلية بقيمة  2015سبتمبر  15عقدت الشركة بتاري  

مليون درهم. وبعد أن تم  550قدره  لكل سهم بمبلغ إجمالي 0.10بقيمة  مكافأت األسهممليون درهم وتوزيع  550درهم للسهم بإجمالي 

مليرار  6.05ارتفع إجمالي عدد األسهم الصادرة وامل تتبة واملدفوعة بالكامل للشركة إلى  2015سبتمبر  29بتاري   مكافأت األسهمإصدار 

 .2015أكتروبر  5سهم. ه ا، وقد تم دفع توزيعات األرباح النقدية في 
 

 

 
 أرقام مقارنة -31

السررررررررياسررررررررات املحاسرررررررربية والتغيرات في  8واملعيار املحاسرررررررربي الدولي رقم  عرض البيانات املالية 1املعيار املحاسرررررررربي الدولي رقم  وفًقا ملتطلبات

 لدخل الشرررامل ااألرباح أو الخسرررائر و وبيان ، فقد تم إعادة تصرررنيف بعض البنود في بيان املركف املالي املوحد التقديرات واألخطاء املحاسررربية

 ، كما تم عرضه سابًقا:2015ديسمبر  31وبيان التدفقات النقدية املوحد للسنة السابقة املنتهية في املوحد اآلخر 
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 إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة 

 )تتمة( 2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
 

 )تتمة( أرقام مقارنة -31
 

 :ف املالي املوحدمستخرج من بيان املرك
 

 معاد عرضه إعادة تصنيف كما هو معروض سابًقا 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

 - (33,270) 33,270 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 4,318,742 33,270 4,285,472 لمم تجارية دائنة وأخر  

 
 :الدخل الشامل املوحدو  األرباح أو الخسائر مستخرج من بيان

 

 معاد عرضه إعادة تصنيف ا هو معروض سابًقاكم 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 (1,014,586) (140,738) (873,848) عمومية وإدارية وبيعيةمصاريف 

 - 140,738 (140,738) وساطة وعموالت

 
 املوحد: التدفقات النقديةمستخرج من بيان 

 

 معاد عرضه إعادة تصنيف سابًقا معروضكما هو  

 ألف درهم ألف درهم لف درهمأ  

 2,488,073 78,158 2,409,915 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 344,018 69,427 274,591 صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 412,572 (147,585) 560,157 صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 
 

 ات املالية املوحدةإعتماد البيان -32

 .2017 فبرراير 13بتاري   وصرح بإصدارها2016ديسمبر  31للسنة املنتهية في البيانات املالية املوحدة اعتمد مجلس اإلدارة 


