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 التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات 
 

 (7) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  73إلى  15اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان األرباح أو الخسائر الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في         

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 887,078  1,428,951  مبيعات البضائع والخدمات
 910,670  926,654  إيرادات اإليجار
 324,526  305,186  إيرادات العقود

 -  89,596  العقاراتبيع 
 645,551  101,897 12  ربح من التقييم العادل لالستثمارات العقارية

 (30,458)  (153,306) 14  خسارة من التقييم العادل لالستثمارات
 899  17  ربح من بيع استثمارات عقارية

 12,454  18,266 40 ربح من بيع استثمارات
مستثمر فيها محسوبة على أساس حصة من )خسارة( / ربح كيانات 

 18,397  (29,152) (3)15 حقوق الملكية
 15,168  25,069  إيرادات توزيعات األرباح  

االستحواذ على حصة  ربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل
  228,916 ب 39 مسيطرة

 
- 

 -  104,263 ب 39  أرباح شراء بالمقايضة

 2,784,285  3,046,357  مجموع اإليرادات
     

 (1,417,381)  (1,911,907) 6 تكلفة المبيعات

 (373,288)  (454,395) 7  مصاريف عمومية وإدارية

انخفاض قيمة استثمار في كيان مستثمر فيه محسوب على أساس 
 (82,868)  (27,990) (2)15 حقوق الملكية

 (98,861)  (142,055) 8  مصاريف تمويل

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وموجودات صافي 
 (23,661)  (31,843) 42 العقود

 79,646  47,468 8  إيرادات تمويل

 63,398  44,564 9 إيرادات أخرى

 931,270  570,199  ربح السنة

     
     الربح العائد إلى:

 1,001,597  651,431  ُماّلك الشركة

 (70,327)  (81,232)  الحصص غير المسيطرة

 931,270  570,199  ربح السنة

     
     ربحية السهم

  0.24  0.15 33 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 التابعة لهادبي لالستثمار ش.م.ع والشركات 
 

 (8) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  73إلى  15اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الشامل الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في        

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم إيضاح 
     

 931,270  570,199  السنةربح 
     الدخل الشامل اآلخر:

     بنود لن يُعاد تصنيفها في الربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

 (21,060)  (48,205)  )ج( 14راجع اإليضاح  -خالل الدخل الشامل اآلخر 

 (21,060)  (48,205)  للسنةمجموع الدخل الشامل اآلخر 

 910,210  521,994  مجموع الدخل الشامل للسنة

     
     العائد إلى:

 982,963  606,766  ُماّلك الشركة
 (72,753)  (84,772)  الحصص غير المسيطرة

 910,210  521,994  مجموع الدخل الشامل للسنة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 







 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
  

 (11) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  73إلى  15اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 ---------------------------------------------------حقوق الملكية العائدة إلى ماّلك الشركة---------------------------------------  

  عالوة إصدار  رأس المال 
احتياطي رأس 

  احتياطي عام  احتياطي قانوني  المال
احتياطي إعادة 

  التقييم
احتياطي القيمة 

  العادلة

أرباح توزيعات 
مقترحة / أسهم 

  منحة

أتعاب مقترحة 
ألعضاء مجلس 

  أرباح محتجزة  اإلدارة
المجموع 
  الفرعي

الحصص غير 
 المجموع  المسيطرة

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

(249,736)  22,000  1,253,943  975,958  25,502  46  4,049,541 2017يناير  1الرصيد في    607,431  10,000  4,669,545  11,364,230  574,647  11,938,877 
 مجموع الدخل الشامل للسنة

(70,327)  1,001,597  1,001,597  -  -  -  -  -  -  -  -  - ربح السنة   931,270 
                          الدخل الشامل األخر

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة 
(18,634)  -  -  -  -  -  - بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   -  -  -  (18,634)   (2,426)   (21,060)  

(18,634)  -  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة   -  -  -  (18,634)   )2,426(  (21,060)  

(18,634)  -  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة   -  -  1,001,597  982,963  )72,753(  910,210 

ك المسجلة مباشرة في حقوق  المعامالت مع المالا
                          الملكية

                          مساهمات من قبل الماّلك وتوزيعات عليهم
(404,954)  -  -  -  -  -  -   - توزيعات أرباح مدفوعة   -  (80,991)   (485,945)   -  (485,945)  

(202,477)  -  -  -  -  -  -   202,477 أسهم منحة مصدرة   -  -  -  -  - 
(510,242)  -  510,242  -  -  -  -  -  -   - توزيعات أرباح مقترحة   -  -  - 

(2,895)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح / توزيعات من قبل الشركات التابعة   (2,895)  
 7  -  7  7  -  -  -  -  -  -  -  -  - أخرى

ك والتوزيعات عليهم (488,833)  )2,895(  )485,938(  )591,226(  -  )97,189(  -  -  -  -  -  -  202,477 مجموع المساهمات من قبل المالا  

                          التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة
 )29,272(  )28,065(  )1,207(  )1,207(  -  -  -  -  -  -  -  -  - عند االستحواذ على حصص غير مسيطرة

 7,668  7,668  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عند االستحواذ من قبل شركة تابعة
مدرجة بالقيمة العادلة من  تحويل عند استبعاد استثمارات

(8,881)  -  -  8,881  -  -  -  -  -  - خالل الشامل اآلخر   -  -  - 

مجموع التغيرات في حصص الملكية في الشركات 
(10,088)  -  -  8,881  -  -  -  -  -  - التابعة   (1,207)   (20,397)   (21,604)  

ك (97,189)  8,881  -  -  -  -  -  202,477 مجموع المعامالت مع المالا   -  (314,601)   (145487,)   (29223,)   (510,437)  

                          الحركات األخرى
 -  )99(  99  )121,411(  -  -  -  -  56,270  65,240  -  -  - تحويل إلى االحتياطيات

(10,000)  -  -  -  -  -  -  -  - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة   -  (10,000)   -  (10,000)  
(12,250)  12,250  -  -  -  -  -  -  -  - أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة   -  -  - 

(133,661)  2,250  -  -  -  56,270  65,240  -  -  - مجموع الحركات األخرى   (9,901)   )99(  (10,000)  

 12,328,650  478,503  11,850,147  4,936,167  12,250  510,242  )259,489(  22,000  1,310,213  1,041,198  25,502  46  4,252,018 2017ديسمبر  31الرصيد في 

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
  

 (12) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  73إلى  15اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 )تابع(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 
 

 --------------------------------------------------ماّلك الشركةحقوق الملكية العائدة إلى -------------------------------------- 

  عالوة إصدار  رأس المال 
احتياطي رأس 

  المال
احتياطي 
  احتياطي عام  قانوني

احتياطي إعادة 
  التقييم

احتياطي القيمة 
  العادلة

توزيعات أرباح 
مقترحة / أسهم 

  منحة

أتعاب مقترحة 
ألعضاء مجلس 

محتجزة أرباح  اإلدارة   
المجموع 
  الفرعي

الحصص غير 
 المجموع  المسيطرة

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

(259,489)  22,000  1,310,213  1,041,198  25,502  46  4,252,018 األصلكما هو مسجل في  - 2018يناير  1الرصيد في    510,242  12,250  4,936,167  11,850,147  478,503  12,328,650 
 9التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 )30,794(  )9,319(  )21,475(  )21,475(  -  -  -  -  -  -  -  -  - (3)إيضاح 
 15التعديل من التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 2,893  -  2,893  2,893  -  -  -  -  -  -  -  -  - أ( 3)إيضاح 

(259,489)  22,000  1,310,213  1,041,198  25,502  46  4,252,018 2018يناير  1الرصيد المعدل كما في    510,242  12,250  4,917,585  11,831,565  469,184  12,300,749 

 مجموع الدخل الشامل للسنة
(81,232)  651,431  651,431 -  -  - -  -  -  -  -  -  - ربح السنة   570,199 

                          الدخل الشامل األخر
استبعاد احتياطي القيمة العادلة المحول إلى األرباح المحتجزة من 

(150,873)  - -   150,873  -  -  -  -  -  - استثمارات   -  -  - 
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من 

(44,665)  -  -  -  -  -  - خالل الدخل الشامل اآلخر   -  -  -  (44,665)   (3,540)   (48,205)  

(150,873)  -  -  106,208  -  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة   (44,665)   (3,540)   (48,205)  

(84,772)  606,766  500,558  -  -  106,208  -  -  -  -  -  - مجموع الدخل الشامل للسنة   521,994 

ك المسجلة مباشرة في حقوق الملكية                           المعامالت مع المالا
                          مساهمات من قبل الماّلك وتوزيعات عليهم

(510,242)  -  -  -  -  -  -  - توزيعات أرباح مدفوعة   -  -  (510,242)   -  (510,242)  
(425.202)  -  425.202  -  -  -  -  -  -  - (31توزيعات أرباح مقترحة )راجع اإليضاح    -  -  - 

ك والتوزيعات عليهم (85.040)  -  -  -  -  -  -  - مجموع المساهمات من قبل المالا   -  (425.202)   (510,242)   -  (242510,)  

                          التغيرات في حصص الملكية
(20,870)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عند استبعاد شركة تابعة   (20,870)  

 1,514  1,514  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - تقديم رأس المال في شركة تابعة
 4,311  4,311  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - عند االستحواذ من قبل شركة تابعة

(15,045)  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - مجموع التغيرات في حصص الملكية في الشركات التابعة   (15,045)  

ك (85.040)  -  -  -  -  -  -  - مجموع المعامالت مع المالا   -  (425.202)   (510,242)   (15,045)   (287525,)  

                          الحركات األخرى
(72,809)  -  -  -  -  35,297  37,512  -  -  - تحويل إلى االحتياطيات   -  99  99 

(12,250)  -  -  -  -  -  -  -  - أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة   -  (12,250)   -  (12,250)  
(10.500)  10.500  -  -  -  -  -  -  -  - (32أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإليضاح    -  -  - 

(1,750)  -  -  -  35,297  37,512  -  -  - مجموع الحركات األخرى   (83,309)   (12,250)   99  (12,151)  

(153,281)  22,000  1,345,510  1,078,710  25,502  46  4,252,018 2018ديسمبر  31الرصيد في    425.202  10.500  6324.909.   11,915,839  369,466  12,285,305 

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
  

 (13) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  73إلى  15اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في   

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 931,270  570,199  ربح السنة
     تعديالت لـ:

 107,096  166,621  استهالك
 1,112  7,291  إطفاء موجودات غير ملموسة

 2,587  86  خسارة انخفاض قيمة ممتلكات ومنشآت ومعدات
(44)  ومنشآت ومعداتربح من استبعاد ممتلكات    )8,824( 

(18,266)   ربح من بيع استثمارات   )12,454( 

(101,897)  ربح من التقييم العادل لالستثمارات العقارية   )645,551( 
(17)  ربح من بيع استثمارات عقارية   )899( 

 )18,397(  29,152  حصة من خسارة / )ربح( كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية
 82,868  27,990  انخفاض قيمة استثمار في كيان مستثمر فيه محسوب على أساس حقوق الملكية

 30,458  153,306  خسارة من التقييم العادل لالستثمارات
 60,230  73,290  مخصص خفض قيمة المخزون إلى صافي القابلة للتحقق

(228,916)  قبل االستحواذ على الحصة المسيطرة الربح من التقييم العادل للحصة الحالية   - 
(104,263)  أرباح شراء بالمقايضة   - 

(45,991)  إيرادات الفوائد   )56,655( 
 84,965  135,745  مصاريف / أرباح الفوائد على سندات الصكوك

 557,806  664.286  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     
     التغيرات في:

 46,115  17.534  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
(57,385)  ذمم مدينة تجارية ومبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدينة أخرى   )195,975( 

(498,536)  مخزون   )596,793( 
 136,804  229,373  ذمم دائنة تجارية وأخرى

(12,250)  أتعاب مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة   )10,000( 

 )62,043(  343,022  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

النقد بالصافي من  -المقابل المدفوع لالستحواذ على حصص مسيطرة / غير مسيطرة 
(405,426)  ب( 39المستحوذ عليه )راجع اإليضاح    )29,272( 

 27,301  4,332  متحصالت من بيع استثمارات عقارية
(291,320)  إضافات على استثمارات عقارية   )123,134( 
(323,439)  شراء ممتلكات ومنشآت ومعدات   )41,587( 

 19,181  605  عوائد من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات
(72,565)  صافي الحركة في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية   )6,897( 

(219)  صافي اإلضافات على الموجودات غير الملموسة   )184( 

 )154,592(  (1.088.032)    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

 



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
  

 (14) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.  73إلى  15اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 )تابع(بيان التدفقات النقدية الموحد 
 

 ديسمبر 31للسنة المنتهية في            

  2018  2017 
 ألف درهم  ألف درهم  
     

     النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 
 914,797  2,002,393  متحصالت من قروض بنكية وذمم دائنة

(645,356)  سداد قروض بنكية وذمم دائنة   )722,752( 
(22,895)  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة   2,354 

(510,242)  توزيعات أرباح مدفوعة   (485,945)  
(50,718)  المرهونة  صافي الحركة في الودائع   (5,439)  

 56,655  45,991  إيرادات فوائد مقبوضة
(135,745)  مصاريف / أرباح الفوائد على سندات الصكوك المدفوعة   (84,965)  

(325,295)  683,428  صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية  

     
(61,582)  صافي النقص في النقد وما في حكمه   (541,930)  

 946,528  404,598  يناير 1النقد وما في حكمه في 

 404,598  343,016  ديسمبر 31النقد وما في حكمه في 

 
     النقد وما في حكمه يشمل ما يلي:

راجع  -نقد في الصندوق وحسابات جارية وتحت الطلب لدى البنوك 
 516,799  582,893  21اإليضاح 

راجع  -األجل لدى البنوك )باستثناء الودائع المرهونة( ودائع قصيرة 
 435,888  215,174  21اإليضاح 

سحب بنكي على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت األمانة 
(455,051)  24راجع اإليضاح  -وكمبياالت مخصومة    (548,089)  

  343,016  404,598 
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 معلومات عن الشركة 1
 

 1995لسنة  46تأّسست شركة دبي لالستثمار ش.م.ع )"الشركة"( في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب القرار الوزاري رقم 
على البيانات المالية للشركة والشركات  2018ديسمبر  31. تشتمل البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 1995يوليو  16بتاريخ 

 ليهم مجتمعين باسم "المجموعة"( وحصة المجموعة في الشركات الزميلة والترتيبات المشتركة.التابعة لها )يشار إ
 

تتمثل األنشطة الرئيسية للمجموعة في تطوير العقارات لغرض البيع والتأجير، وأنشطة المقاوالت، وتصنيع وتداول المنتجات في 
مارية، وإدارة الموجودات، واالستثمارات المالية، والرعاية الصحية مختلف القطاعات، وتبريد المناطق، والخدمات المصرفية االستث

 والتعليم.
 

 مساهماً(. 16,913: 2017) 2018ديسمبر  31مساهماً كما في  16,751كان لدى الشركة ما يقرب من 
 

 ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.28171إن العنوان المسجل للشركة هو ص. ب. 

 

 أساس اإلعداد 2
 

 بيان االلتزام 2-1
 

( 2رقم ) أُعدت البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية وأحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
 .2015لسنة 

 
 أساس القياس 2-2

 

 التالية المقاسة بالقيمة العادلة:أُعدت البيانات المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا البنود 
 

 األرض المدرجة ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات -
 االستثمارات العقارية -
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر -
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
 األدوات المالية المشتقة -

 

 ملة العرضالعملة الوظيفية وع 2-3
 

إن هذه البيانات المالية الموحدة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(، وهو العملة الوظيفية للشركة. وقد 
 تم تقريب جميع المبالغ إلى أقرب عدد صحيح باآلالف، ما لم يُذكر خالف ذلك.

 

 استخدام األحكام والتقديرات 2-4
 

الموحدة قامت اإلدارة بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية أثناء إعداد هذه البيانات المالية 
للمجموعة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
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 )تابع( أساس اإلعداد 2
 

 ع()تاب استخدام التقديرات واألحكام 2-4
 

 تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات بصورة مستمرة، ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات على أساس مستقبلي.
 

إن المعلومات حول األحكام المتخذة عند تطبيق السياسات المحاسبية واالفتراضات والتقديرات غير المؤكدة التي لها التأثير الجوهري 
 .41المبالغ المسجلة في البيانات المالية الموحدة مبينة في اإليضاح رقم األكبر على 

 

 قياس القيم العادلة 2-5
 

 يقتضي عدد من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير المالية.
 

تعلق بقياس القيم العادلة. ويشمل هذا اإلطار فريقاً من اإلدارة يتحمل المسؤولية الكاملة لدى المجموعة إطار عمل رقابي مطبق فيما ي
 عن مراقبة جميع القياسات الهامة للقيمة العادلة، بما في ذلك القيم العادلة في المستوى الثالث، ويراجع هذا الفريق بانتظام المعطيات

 .الهامة غير الجديرة بالمالحظة وتعديالت التقييم
 

إذا استُخدمت أي معلومات من طرف ثالث، مثل عروض الوسطاء أو خدمات التسعير، لقياس القيم العادلة، فإن فريق اإلدارة يتولى 
تقييم األدلة التي تم الحصول عليها من أي طرف ثالث بما يدعم االستنتاج بأن هذه التقييمات تلبي متطلبات المعايير الدولية للتقارير 

 في ذلك مستوى قياس القيمة العادلة الذي ينبغي أن تصنَّف فيه هذه التقييمات. المالية، بما
 

 يتم عرض مشكالت التقييم الجوهرية على لجنة التدقيق.
 

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستعين المجموعة ببيانات السوق القابلة للمالحظة بأقصى قدر ممكن. ويتم تصنيف 
 العادلة إلى مستويات مختلفة في تسلسل للقيمة العادلة على أساس المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على النحو التالي:القيم 

 

 .المستوى األول: األسعار الُمعلنة )غير الُمعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المتطابقة 

 سعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة بالمالحظة بالنسبة المستوى الثاني: المعطيات األخرى بخالف األ
 لألصل أو االلتزام، سواًء كانت مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي المستمدة من األسعار(.

  ويطلق عليها المستوى الثالث: المعطيات الخاصة باألصل أو االلتزام التي ال تستند إلى بيانات سوق جديرة بالمالحظة(
 المعطيات غير الجديرة بالمالحظة(.

 

إذا كانت المعطيات المستخدمة لقياس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام يمكن تصنيفها في المستويات المختلفة لتسلسل القيمة العادلة، 
اعتباره أقل مستوى من المعطيات يعد هاماً يتم عندها تصنيف قياس القيمة العادلة بالكامل في نفس المستوى من تسلسل القيمة العادلة ب

 للقياس بأكمله.
 

 تعترف المجموعة بالتحويالت بين مستويات تسلسل قياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي يظهر فيها التغيير.
 

 يضاحات التالية:يتم بيان المزيد من المعلومات حول االفتراضات الهامة المستخدمة في قياس القيم العادلة في اإل
 

  االستثمارات العقارية - 12اإليضاح 

  االستثمارات المالية - 14اإليضاح 

  االستثمارات في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية - 15اإليضاح 

  المخزون - 18اإليضاح 

  االستثمارات في الشركات التابعة - 39اإليضاح 
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 التغيرات في السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 المالية الجديدة التالية:، قامت المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير 2018يناير  1اعتباراً من 
 

 األدوات المالية -( 2014) 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

المتعلق باالعتراف بالموجودات والمطلوبات  39محل أحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 باألدوات المالية، وانخفاض قيمة الموجودات المالية، ومحاسبة التحوط.المالية وتصنيفها وقياسها، وإلغاء االعتراف 

 

المتعلق بتصنيف وقياس الموجودات المالية.  2009الصادر في نوفمبر  9طبقت المجموعة مبكراً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، ومحاسبة 2010تتعلق بتصنيف وقياس المطلوبات في  9م وفي وقت الحق، تم إضافة متطلبات في المعيار الدولي للتقارير المالية رق

، تم إصدار 2014. وفي 2014، وانخفاض القيمة المتعلق بالخسائر االئتمانية المتوقعة على الموجودات المالية في 2013التحوط في 
ة في المعيار النهائي المتعلق بمتطلبات . وتم إجراء بعض التعديالت المحدود9النسخة الكاملة من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية عن طريق إدخال فئة القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر لبعض أدوات الدين.
 

 - 39. ويحل المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 2018يناير  1هو  2014إن تاريخ سريان المعيار الجديد الصادر في 
 األدوات المالية: االعتراف والقياس.

 

 اإليرادات من العقــود مع العمالء - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

إطارا شامالً لتحديد مبلغ وموعد االعتراف باإليرادات. كما يحل هذا المعيار محل  15يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  18تراف باإليرادات، بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم التوجيهات الحالية لالع

 "برامج والء العمالء". 13"عقود اإلنشاءات" وتفسير لجنة تفسير المعايير التقارير المالية الدولية رقم  11
 

 ت العقارية، االستثمارا40التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

وضح هذا التعديل أنه يجب وجود تغير في االستخدام من أجل التحويل إلى، أو من، االستثمارات العقارية. ومن أجل تقدير ما إذا تغير 
استخدام العقار، يجب إجراء تقييم حول ما إذا كان العقار يلبي التعريف، ويجب دعم هذا التغير بدليل. إن التغير في نية االستخدام 

 بمفرده ليس دليالً كافياً إلجراء التحويل.
 

ت قامر. ولمعياابها في وح لمسمق المستقبلي ابيطلتايقة دام طرباستخ 40رقم لي دولالمعيار المحاسبي اعلی ت يالدلتعاعة ولمجمطبقت ا
 2018ر يناي 1ية كما في ف العقارات الحالتصنيول ح 40المعيار المحاسبي الدولي رقم علی ديالت لتعر هذه اثم أعة بتقييولمجما
 دة التصنيف عند تطبيق المعيار.عاود ضرورة إلجعدم ولی لت إصوتو

 
 كان التأثير الرئيسي للتطبيق المبدئي للمعايير الجديدة على السياسات المحاسبية الهامة المتعلقة بما يلي:

 
 خسائر انخفاض القيمة المدرجة على الموجودات المالية -
 باإليرادات من بيع العقاراتتوقيت االعتراف  -

 

، 15، "األدوات المالية"، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9يبين هذا اإليضاح تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء"، على البيانات المالية الموحدة للمجموعة. 

 

 

 األدوات المالية - 9المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 
 

 

إلى حدوث تغيرات في السياسات  2018يناير  1، "األدوات المالية"، اعتباراً من 9أدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
. 45نة في اإليضاح رقم المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة. إن السياسات المحاسبية الجديدة مبي

 ، لم يتم إعادة بيان األرقام المقارنة.9ووفقاً لألحكام االنتقالية للمعيار الدولي رقم 
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 )تابع( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية
 

دولي لدى المجموعة األنواع الهامة التالية من الموجودات المالية التي تخضع لنموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الجديد وفقاً للمعيار ال
 :9رقم 

 

 الذمم المدينة التجارية 

 مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

 ذمم اإليجار المدينة 

 مدينة محتجزات 

 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك 

 نقد وما في حكمه 
 

لمبسط النهج المجموعة بتطبيق م اتقووالمبالغ المستحقة من عمالء عن أعمال عقود وذمم اإليجار المدينة، ية رلتجاالمدينة ابالنسبة للذمم 
منذ االعتراف المبدئي بهذه الذمم لعمر ى اعلى مدلمتوقعة الخسائر االعتراف بايتطلب ي لذ، وا9قم رلي ولدر المعياايسمح به ي لذا

 المدينة.
 

ذممها المدينة لكل نشاط من أنشطة العمل الجوهرية لعاملة بتجميع التابعة ت اکارلشوم اتق، قعةولمتس الخسائر االئتمانية اقيامن أجل  
د تعتمللمخصصات فة ومصفء عة بإنشاولمجمت اقامم التأخر عن السداد. ياوعدد أکة رلمشتن االئتماطر امخاص لی خصائداً إستناا

ية دالقتصان، والظروف اينيدلخاصة بالمل اموالعديل المصفوفة بناًء على اتع، ويتم عةويخية للمجمرلتائتمان ار االبة خسائرعلى تج
 ق الضمانات، إن وجدت.تحقين مالمتوقعة ية دلنقت افقادلتود وامنية للنقزلالقيمة ك الذلمستقبلية بما في الكلي د االقتصات ابيانا، ولعامةا

 

ن عمالء عن أعمال عقود باألعمال الجاري تنفيذها غير المفوترة التي لها نفس خصائص المخاطر مثل الذمم تتعلق المبالغ المستحقة م 
تمثل تقريباً ية رلتجااينة دلمم امذقعة للولمترة الخساأن معدالت الی ت المجموعة إخلصك، لذلالمدينة التجارية لنفس أنواع العقود. و

 حقة من عمالء عن أعمال عقود.رة للمبالغ المستلخسات االدلمعوالً معق
 

يتم شطب الموجودات المالية، كلياً أو جزئياً، عندما تكون المجموعة قد استنفدت جميع جهود االسترداد العملية وخلصت إلى أنه ليس 

 هناك توقع معقول باالسترداد. وتقيد المبالغ المستردة الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقاً مقابل نفس البند.

أن الودائع القصيرة األجل لدى البنوك والنقد وما في حكمه يخضعان أيضاً لمتطلبات انخفاض القيمة وفقاً للمعيار الدولي رقم  في حين
 ، فال تعتبر خسارة انخفاض القيمة المحددة ذات أهمية.9

 

المجموعة جميع الموجودات المالية تشمل الموجودات المالية األخرى أرصدة األطراف ذات العالقة والذمم المدينة األخرى. وتراقب 
لتقييم ما إذا كانت قد حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ االعتراف المبدئي. وإذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر 

 االئتمان، تقوم المجموعة بقياس مخصص الخسارة على أساس الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر.
 

إدا كانت مخاطر االئتمان على الموجودات المالية قد زادت زيادة جوهرية منذ االعتراف المبدئي، تأخذ المجموعة بعين  ولتقييم ما
 االعتبار المعلومات الكمية والمعيارية المعقولة والمثبتة، ويشمل ذلك التجربة التاريخية والمعلومات التطلعية.

 

 التحول
 

يسمح لها بعدم إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في القياس  استفادت المجموعة من اإلعفاء الذي
)بما في ذلك انخفاض القيمة(. وتم إدراج الفروق بين القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية الناتجة عن تطبيق المعيار الدولي 

 . 2018يناير  1جزة االفتتاحية كما في في األرباح المحت 9للتقارير المالية رقم 
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 )تابع( األدوات المالية - 9المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 التحول )تابع(
 

 :2018يناير  1فيما يلي إجمالي التأثير على األرباح المحتجزة للمجموعة كما في 
 

 2018 
درهمألف    

 4,936,167 األرباح المحتجزة االفتتاحية بحسب العرض األصلي
  :9التغير في السياسة المحاسبية بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

(21,475) الزيادة في مخصص انخفاض القيمة بناء على نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة -  

 4,914,692 يناير 1كما في األرباح المحتجزة المعاد بيانها 

 
( المتعلق بقياس الموجودات، لم يتم إجراء أي عمليات 2009) 9بما أن المجموعة طبقت مبكراً المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 (.2014) 9إعادة تصنيف عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 اإليرادات من العقود مع العمالء - 15لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا
 

والذي  2018يناير  1، "اإليرادات من العقود مع العمالء"، اعتباراً من 15قامت المجموعة باعتماد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 نتج عنه تغييرات في السياسات المحاسبية وتعديالت على المبالغ المدرجة في البيانات المالية الموحدة.

 

 االعتراف باإليرادات 
 

 بيع العقارات  (أ)
 

قل يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات عندما يتم تسليم العقارات إلى العمالء، وهي النقطة الزمنية للتسليم الفعلي، وعندما يتم ن
المخاطر والمزايا المرتبطة بالملكية شريطة أن يتم قياس اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق وعندما يكون من المحتمل استرداد المقابل 

 كون هناك مشاركة مستمرة من اإلدارة للعقارات. وال ت
 

، يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات في وقت بناء العقارات، على سبيل المثال، 15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 على مدى فترة من الزمن على أساس مرحلة اإلنجاز في تاريخ التقرير.

 

عند تطبيق المعيار الجديد.  15التطبيق المعدل بأثر رجعي المسموح به بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم اختارت المجموعة 
فقط )أي فترة التطبيق األولي(. يتطلب التطبيق المعدل بأثر  2018ديسمبر  31وبالتالي، تم تطبيق المعيار على السنة المنتهية في 

في شكل تعديل على الرصيد  2018يناير  1تراكم للتطبيق على جميع العقود التي لم تكتمل حتى رجعي كذلك االعتراف باألثر الم
. مبين أدناه تفاصيل التعديالت على األرباح المحتجزة االفتتاحية وأرصدة الحسابات 2018يناير  1االفتتاحي لألرباح المحتجزة في 

 األخرى:
 
 

 بيان المركز المالي الموحد

2017ديسمبر  31  

التعديل بموجب 
المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 
2018يناير  1   15  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    الموجودات

849,262  ذمم مدينة تجارية )متداولة(  2,543 851,805 
1,884,145  مخزون  (23,123)  1,861,022 

    المطلوبات

(23,473) 1,428,422 ذمم دائنة تجارية وأخرى  1,404,949 
    حقوق الملكية

 4,939,060 2,893 4,936,167 أرباح محتجزة  
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 )تابع(اإليرادات من العقود مع العمالء  - 15المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

ديسمبر  31على بيان المركز المالي الموحد للمجموعة كما في  15للتقارير المالية رقم يلخص الجدول التالي تأثير تطبيق المعيار الدولي 
وبيان األرباح أو الخسائر الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ لكل بند من البنود المتأثرة. وال يوجد أي تأثير جوهري على بيان  2018

 .2018ديسمبر  31 التدفقات النقدية الموحد للمجموعة للسنة المنتهية في
 

 
المبالغ بدون تطبيق  البنود

المعيار الدولي 
للتقاريـر المالية رقم 

15 

 
التعديالت بموجب 

المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 

15 
 

 كما هي مدرجة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

(97,833) 2,550,624 مخزون )متداول(  2,452,791 
 1,137,483 74,224 1,063,259 ذمم مدينة تجارية )متداولة(

 89,596 82,380 7,216 بيع عقارات
(1,836,393) تكلفة المبيعات  (75,514)  (1,911,907)  

 

 عقود اإلنشاءات (ب)
 

تتضمن إيرادات العقود حالياً المبلغ المبدئي المتفق عليه في العقد مع جميع التعديالت التي تتم في أعمال العقد والمطالبات ودفعات 
الحافز إلى القدر الذي يكون فيه من المرجح أن ينتج عنها إيرادات ويمكن قياسها بشكل موثوق به. وعندما يتم االعتراف بالمطالبات 

 ت، يتم تعديل قياس مستوى التقدم في إنجاز العقد أو سعر العقد ويتم إعادة تقييم الوضع اإلجمالي للعقد في تاريخ كل تقرير. أو التعديال
 

 ، سوف يتم إدراج المطالبات والتعديالت في محاسبة العقود عند الموافقة عليها.15بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على بياناتها المالية الموحدة من تطبيق السياسة المعدلة.بناًء على تقييمها، 
 

 التحول (ج)
 

باستخدام طريقة التأثير التراكمي اعتبارا من التطبيق المبدئي لهذا  15قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
(. ونتيجة لذلك، تم تعديل األثر التراكمي للزيادة في صافي الربح 2018يناير  1المبدئي )أي المعيار المعترف به في تاريخ التطبيق 

 مليون درهم في األرباح المحتجزة االفتتاحية ولم يتم تعديل األرقام المقارنة. 2.9البالغ 
 

 المعايير الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه 4
 

يناير  1على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد هناك بعض المعايير الجديدة والتعديالت 
ويسمح بالتطبيق المبدئي لها، ولكن لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر للمعايير الجديدة أو المعدلة عند إعداد هذه البيانات المالية  2019

 الموحدة.
  

المعايير غير السارية حتى تاريخه أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة، ليس من المتوقع أن يكون ألي من تلك 
 باستثناء التالي:

 

 عقود اإليجار - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

باً في بيان المركز المالي . ويتطلب االعتراف بجميع عقود اإليجار تقري2016في يناير  16صدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بواسطة المستأجرين، بعد أن تم وقف العمل بالتمييز بين عقود اإليجار التشغيلية والتمويلية. وبموجب المعيار الجديد، يتم االعتراف 

إليجار قصيرة األجل تتاح بعض الحلول العملية لعقود ا  باألصل المالي )حق استخدام البند المستأجر( وااللتزام المالي بدفع اإليجارات.
ومنخفضة القيمة. ويستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار ضمن عقود التأجير التشغيلي أو عقود التأجير التمويلي مع بقاء منهج 

، 17الخاص بالمحاسبة عن المؤجرين دون تغيير جوهري عن المعيار المحاسبي الدولي رقم  16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 قود اإليجار، السابق.ع

 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(21) 

 )تابع( المعايير الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه 4
 

 )تابع( عقود اإليجار - 16المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

. وتنوي المجموعة تطبيق أسلوب االنتقال المبسط 2019يناير  1ستطبق المجموعة هذا المعيار من تاريخ تطبيقه اإللزامي بتاريخ 
ولن تجري أي تعديل على المبالغ المقارنة للسنة السابقة للتطبيق المبدئي. ولذلك، سوف يتم االعتراف باألثر المتراكم لتطبيق المعيار 

. وسيتم قياس موجودات حق 2019يناير  1كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة كما في  16الدولي للتقارير المالية رقم 
 بلغ مطلوبات اإليجار عند التطبيق )المعدل بأي مصاريف إيجار مدفوعة مسبقاً أو مستحقة(.االستخدام بم

 عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المستأجر

 

بالنسبة اللتزامات اإليجار )باستثناء العناصر غير اإليجارية وعقود اإليجار قصيرة األجل ومنخفضة القيمة(، سوف تعترف المجموعة  
طلوبات اإليجار، التي تمثل القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار المستقبلية المخصومة بمعدل يتناسب مع نشاط التشغيل الذي بم

، وموجودات حق االستخدام المقابلة فيما يتعلق بهذه العقود، معدلة بالمبالغ المدفوعة مقدماً 2019يناير  1تنشأ فيه عقود اإليجار، في 
 .2018ديسمبر  31إليجار المستحقة المعترف بها كما في ودفعات ا

 

، لن يتم االعتراف بتكاليف اإليجار التشغيلي )بخالف عقود اإليجار قصيرة األجل 16عند تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
العقود التي يمكن أن تشكل عقود إيجار ومنخفضة القيمة( كجزء من مصاريف التشغيل. وستقوم المجموعة بتحديد سقف معين لتقييم 

 منخفضة القيمة.

سوف تعترف المجموعة باالستهالك على موجودات حق االستخدام والفوائد على مطلوبات اإليجار على مدى فترة اإليجار في حساب  
ج من أنشطة التشغيل. وفي المقابل، األرباح أو الخسائر. ومن المتوقع أن يكون للمعالجة المحاسبية تأثير إيجابي صاف على النقد النات

سوف يزيد النقد المستخدم في أنشطة التمويل حيث إن جزء رأس المال من المبالغ المسددة عن مطلوبات اإليجار سوف يدرج في 
 المبالغ المسددة للقروض.

 عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر
 

عقود اإليجار التي تكون فيها المجموعة هي المؤجر، ولكن سوف يستدعي األمر بعض ليس من المتوقع ظهور أي تأثير جوهري على 
 اإلفصاحات اإلضافية في فترة التقرير التالية.

 

 إدارة المخاطر المالية        5
 

 نظرة عامة
 

 تتعرض المجموعة للمخاطر التالية من األدوات المالية:
 

 مخاطر االئتمان 

 مخاطر السيولة 

 مخاطر السوق 
 

 إطار إدارة المخاطر
 

إن مجلس إدارة الشركة مسؤول بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى المجموعة. وقد قام مجلس اإلدارة 
بتأسيس قسم إدارة المخاطر لدى المجموعة، بحيث يكون ذلك القسم مسؤوالً عن وضع ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة. 

 مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر بصورة منتظمة لتعكس التغيرات في ظروف السوق وأنشطة المجموعة.تتم 
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تتولى لجنة التدقيق لدى المجموعة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة المجموعة لمدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة مخاطر 
المجموعة، كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر على ضوء المخاطر التي تواجهها المجموعة. يقوم قسم 
التدقيق الداخلي بمساعدة لجنة التدقيق في القيام بدورها اإلشرافي. ويضطلع قسم التدقيق الداخلي بأعمال مراجعة منتظمة ومتخصصة 

 وأنظمتها الرقابية ويتم تقديم تقارير بنتائج المراجعة إلى لجنة التدقيق. إلجراءات إدارة المخاطر
 

 مخاطر االئتمان
 

تتمثل مخاطر االئتمان في مخاطر تعّرض المجموعة لخسارة مالية في حال لم يتمكن العميل أو الطرف المقابل في أداة مالية من الوفاء 
لمدينة التجارية وأعمال العقود قيد اإلنجاز والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة بالتزاماته التعاقدية، وتنشأ باألساس من الذمم ا

والمحتجزات المدينة وذمم اإليجار المدينة واالستثمارات في سندات الدين والودائع قصيرة األجل لدى البنوك والنقد وما في حكمه لدى 
 المجموعة.

 

ة من عمالء عن أعمال عقود والمحتجزات المدينة وذمم اإليجار المدينة والمبالغ الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحق (أ)
 المستحقة من األطراف ذات العالقة

 

يتأثر تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان بصورة رئيسية بالسمات الفردية لكل عميل على حدة، إال أن اإلدارة تضع باعتبارها أيضاً 
لمجموعة، بما في ذلك مخاطر التعثر في قطاع العمل والدول التي يزاول فيها العمالء أنشطتهم حيث التوزيع الجغرافي لقاعدة عمالء ا

 قد يكون لهذه العوامل تأثير على مخاطر االئتمان.
 

 تسعى المجموعة إلى الحد من مخاطر االئتمان المتعلقة بالعمالء من خالل مراجعة التسهيالت االئتمانية المقدمة إلى كل عميل على
حدة ويتم ذلك من خالل مراجعة التعامالت التجارية السابقة لهؤالء العمالء ومخاطر التعثر. تقوم الشركات التابعة التي تعمل في قطاع 
العقارات ببيع عقاراتها بشرط االحتفاظ بملكية العقارات بحيث أنه في حالة عدم التزام العميل بالسداد تكون مطالبة المجموعة مضمونة. 

حصول على دفعات مقدمة عند التوقيع على عقود اإليجار وتتطلب كافة أعمال اإلنشاءات أو التجديدات أو أي نوع من األعمال يتم ال
المطلوب تنفيذها في العقار المؤجر موافقة مسبقة من المجموعة. عالوة على ذلك، ال يجوز تحويل عقد اإليجار إلى مستأجر آخر دون 

ن المجموعة. وبذلك يكون قد تم الحد من مخاطر التعثر عن سداد األقساط حيث إن العميل )المستأجر( الحصول على موافقة مسبقة م
يكون قد تكبد مصروفات رأسمالية كبيرة على العقار المؤجر الذي يمكن أن تسترده المجموعة في حالة التعثر عن السداد. وعند مراقبة 

مجموعات بحسب سماتهم االئتمانية وتاريخهم مع الشركة ومدى وجود صعوبات  مخاطر االئتمان للعمالء، يتم تصنيف العمالء في
 مالية سابقة.  

 
 استثمارات في سندات الدين (ب)

 

تقوم المجموعة بالحد من التعرض لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار فقط في سندات دين سائلة ومع أطراف مقابلة تتمتع بسمعة 
 المجموعة عجز أي من األطراف المقابلة عن الوفاء بالتزاماته. جيدة في السوق. وال تتوقع إدارة

 

تراقب المجموعة التغيرات في مخاطر االئتمان من خالل رصد التصنيفات االئتمانية الخارجية المنشورة. ولتحديد ما إذا كانت 
االئتمان بتاريخ التقرير لم تؤخذ باالعتبار في التصنيفات المنشورة تظل محدثة ولتقييم ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر 
 التصنيفات المنشورة، تتحقق المجموعة من ذلك بمراجعة التغيرات في عوائد السندات.

 نقد وما في حكمه وودائع قصيرة األجل  (ج)
 

ائتمان ضئيلة بناًء على يتم إيداع النقد لدى بنوك محلية ودولية ذات سمعة جيدة. وترى المجموعة أن النقد وما في حكمه له مخاطر 
التصنيفات االئتمانية الخارجية لألطراف المقابلة. النقد وما في حكمه بتاريخ الميزانية العمومية مودع لدى بنوك محلية بتصنيفات 

 .Baa1إلى  A2ائتمانية 
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 مخاطر السيولة
 

بمواجهة المجموعة صعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها مخاطر السيولة هي المخاطر المتعلقة 
من خالل تقديم نقد أو أصل مالي آخر. يتمثل منهج المجموعة فيما يتعلق بإدارة السيولة في التأكد، بقدر اإلمكان، من أن المجموعة 

بمطلوباتها عند استحقاقها، في كل من الظروف العادية واالستثنائية، دون التعرض سوف تتوفر لها السيولة النقدية الكافية للوفاء 
 لخسائر غير مقبولة أو أضرار خطيرة تؤثر على سمعة المجموعة.

 

تحرص المجموعة على أن تكون قيمة النقد وما في حكمه واالستثمارات السائلة األخرى أكبر من التدفقات النقدية الخارجة المتوقعة 
تبطة بالمطلوبات المالية، باستثناء التأثير المحتمل للظروف الحرجة التي ال يمكن التنبؤ بها بناًء على أدلة معقولة مثل الكوارث المر

 الطبيعية.
 

 مخاطر السوق
 

األسهم مخاطر السوق هي المخاطر المتعلقة بالتغيرات في أسعار السوق مثل أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة وأسعار 
التي سيكون لها تأثير مستقبلي على إيرادات المجموعة أو قيمة أدواتها المالية. إن الهدف من إدارة مخاطر السوق هو إدارة التعرضات 

 لمخاطر السوق ومراقبتها من خالل مقاييس مقبولة مع تعظيم العائد.
 

 ة ال تطبق محاسبة التحوط.تستخدم المجموعة المشتقات بغرض إدارة مخاطر السوق، إال أن المجموع
 

 مخاطر العمالت (أ)
 

تتعرض المجموعة لمخاطر العمالت على عمليات البيع والشراء التي تتم بعمالت غير العمالت الوظيفية لشركات المجموعة، وتتمثل 
تي تتم بالدوالر بصورة رئيسية بعملتي الدوالر األمريكي واليورو. ال تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت أجنبية من المعامالت ال

 األمريكي نظراً لثبات سعر صرف الدرهم اإلماراتي أمام الدوالر األمريكي.
 

 تقوم المجموعة بإدارة تعرضها لمخاطر صرف العمالت األجنبية من خالل استخدام األدوات المشتقة.
 

سياسة المجموعة هي ضمان إبقاء صافي تعرضها فيما يتعلق بالموجودات والمطلوبات النقدية األخرى المقومة بالعمالت األجنبية، فإن  
 في مستوى مقبول من خالل شراء وبيع العمالت األجنبية بسعر فوري عند الضرورة لمعالجة االختالالت قصيرة األجل.

 

 مخاطر أسعار الفائدة (ب)
 

 التمويل للمجموعة.تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إمكانية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على صافي مصاريف 
 

تتمثل الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر القيمة العادلة في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة الثابت. تتمثل 
 الموجودات والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر معدل التدفق النقدي في الموجودات والمطلوبات ذات سعر الفائدة العائم.

 

( 2019)تستحق في فبراير  2014مليون دوالر أمريكي في  300إحدى الشركات التابعة للمجموعة سندات صكوك بمبلغ أصدرت 
 سنوياً. %4.291وتحمل سعر فائدة ثابت بواقع 

 

وك تخضع القروض طويلة األجل ألسعار فائدة متغيرة وهي تختلف، بصورة عامة، استناداً إلى معدالت اإلقراض األساسية لدى البن
 على فترات منتظمة. 

 

 

 

 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
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(24) 

 )تابع(إدارة المخاطر المالية  5
 

 )تابع( مخاطر السوق
 

 مخاطر أسعار السوق األخرى (ج)
 

تنشأ مخاطر األسعار من األوراق المالية المتداولة التي تقاس بالقيمة العادلة. تقوم إدارة المجموعة بمراقبة مجموعة سندات الدين 
محفظة االستثمارات بغرض زيادة العائدات االستثمارية إلى أقصى حد ممكن، وهو الهدف الرئيسي وسندات الملكية المتاحة في 

ً لهذه االستراتيجية، يتم تصنيف بعض االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  الستراتيجية االستثمار لدى المجموعة. وفقا
 دارتها على أساس القيمة العادلة.الخسارة نظراً لمراقبة أدائها بصوره فعالة كما تتم إ

 

 
 إدارة رأس المال

 
 

تتمثل سياسة المجموعة في الحفاظ على قاعدة رأسمالية قوية من أجل الحفاظ على ثقة المستثمرين والدائنين والسوق ودعم التطور 
ائد إلى حملة حقوق الملكية في الشركة المستقبلي لألعمال. يراقب مجلس اإلدارة العائد على رأس المال المحدد على أنه ربح السنة الع

 مقسوماً على مجموع حقوق الملكية للمساهمين. كما يراقب مجلس اإلدارة مستوى توزيعات األرباح على المساهمين العاديين.

االقتراض يسعى مجلس اإلدارة إلى الحفاظ على توازن بين العائدات الكبيرة المحتمل الحصول عليها من خالل زيادة مستويات 
واالمتيازات والضمانات الممكن تحّملها من خالل وضع قوي لرأس المال. حدد مجلس اإلدارة نسبة المديونية للشركة التي يجب 

. وتحتسب هذه النسبة باعتبارها صافي الدين مقسوماً على مجموع حقوق الملكية زائداً صافي الدين. 1:2االحتفاظ بها تحت مستوى 
باعتباره مجموع القروض البنكية زائداً سندات الصكوك ناقصاً النقد وما في حكمه واالستثمارات المصنفة في  ويحتسب صافي الدين

 المستوى األول والمستوى الثاني. ويحتسب مجموع حقوق الملكية كما هو مبين في بيان المركز المالي.
 

 تكلفة المبيعات 6
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    باألساس ما يلي:تشمل 

 747,536  1,075,193 مواد مستهلكة

 -  81,714 تكاليف بيع العقارات

 122,545  143,667 تكاليف موظفين

 74,308  138,007 استهالك وإطفاء

 186,532  188,580 مصاريف غير مباشرة للمصنع )باستثناء االستهالك(

القابلة للتحقق )راجع مخصص خفض قيمة المخزون إلى صافي القيمة 
 (18اإليضاح 

 
73,290   60,230 

 116,183  115,358 (12حصة حكومة دبي من األرباح المحققة لشركة تابعة )راجع اإليضاح 

مشاركة تكاليف البنية التحتية وأعمال التطوير مع هيئة الطرق والمواصالت 
 (34)راجع اإليضاح 

 
29,077  29,077 

 

 
 وإداريةمصاريف عمومية  7

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    تشمل باألساس ما يلي:
 207,137  255,305 تكاليف موظفين

 71,417  50,716 مصاريف بيع وتسويق

 36,487  35,905 استهالك وإطفاء
 
 

 لمساهمات خيرية واجتماعية.مليون درهم( مدفوعاً  1.4: 2017مليون درهم ) 1تشمل مصاريف البيع والتسويق مبلغاً بقيمة 
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(25) 

 إيرادات ومصاريف التمويل 8
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 56,655  45,991 إيرادات الفوائد
 19,794  1,477 إطفاء خصم على موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
 3,197     - عكس خسارة االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية

 79,646  47,468 إيرادات التمويل

    
(84,965)  )135,745( مصاريف / أرباح الفوائد على سندات الصكوك  

(1,244)  1,805 إطفاء خصم على مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  
(12,128)  )21,242( رسوم بنكية  

(524)  4,239 بالصافي -أرباح / )خسائر( الصرف األجنبي   

(98,861)  )150,943( التمويل مصاريف  
 

 

 إيرادات أخرى 9
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    تشمل اإليرادات األخرى باألساس ما يلي:
 3,263  9,526 مخصص مسترد كان انتفى الغرض منها

 5,775  5,413 تكاليف خدمة

 3,529  4,678 أتعاب إدارية

 2,518   4,510 إيرادات إعالنات

 4,356  3,167 بيع خردة

 2,333  1,397 الدخل من العمليات المؤجرة

 8,824  44 ربح من استبعاد ممتلكات ومنشآت ومعدات

 17,123     - مطالبات التأمين المستلمة
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(26) 
 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 10
 

  مبان 
 

 
 
منشآت ومعدات    

 معدات مكتبية
  مركبات  وأثاث

 أعمال رأسمالية 
  قيد اإلنجاز

 
 المجموع

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

              التكلفة / التقييم

 2,393,097  73,693  24,618  96,767  1,272,304    925,715 2017يناير  1في 

 41,587  24,659  1,333  6,070  9,007    518 إضافات

(389) استبعادات وحذوفات     (1,946)   )2,216(  (2,965)   )8,924(  (16,440)  

 -  )25,514(  -  )2,381(  15,739    12,156 تحويالت

 2,418,244  63,914  22,986  98,240  1,295,104    938,000 2017ديسمبر  31في 

              

 323,439  189,913  861  10,775  37,787    84,103 ( أدناه(1إضافات )راجع )

 180,486  180,486  -  -  -    - ( أدناه(2تحويل من المخزون )راجع )

(1,392)    - استبعادات وحذوفات   )715(  (869)   )23(  (2,999)  

 2,145,788  372,555  168  10,309  1,595,385    167,371 (39استحواذ من خالل اندماج األعمال )راجع اإليضاح 

 -  )101,041(  467  506  97,105    2,963 تحويالت

 5,064,958  705,804  23,613  119,115  3,023,989    1,192,437 2018ديسمبر  31في 

              

              االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة

 1,072,789  10,708  20,840  79,947  652,355    308,939 2017يناير  1في 

 107,096  -  1,253  7,083  64,909    33,851 المحّمل للسنة

(1,819)    - عن استبعادات وحذوفات   )2,216(  (2,048)   -  (6,083)  

 2,587  -  -  -  2,587    - خسارة انخفاض القيمة

 1,176,389  10,708  20,045  84,814  718,032    342,790 2017ديسمبر  31في 

              

 166,621  -  1,450  9,593  115,317    40,261 المحّمل للسنة

(1,052)    - عن استبعادات وحذوفات   )664(  (722)   -  (2,438)  

 296,868  -  168  6,698  271,386    18,616 (39عن استحواذ من خالل اندماج األعمال )راجع اإليضاح 

 86  -  -  -  86    - خسارة انخفاض القيمة

 1,637,527  10,708  20,941  100,441  1,103,769    401,667 2018ديسمبر  31في 

              

              صافي القيمة الدفترية

 1,241,855  53,206  2,941  13,426  577,072    595,210 2017ديسمبر  31في 

 3,427,431  695,096  2,672  18,674  1,920,220    790,770 2018ديسمبر  31في 
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(27) 
 

 )تابع( ممتلكات ومنشآت ومعدات 10
 

التصنيعية تمثل اإلضافات على األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز التكاليف التي تكبدتها الشركات التابعة عن توسعة منشآتها  (1)
 وإنشاء محطات تبريد المناطق.

 

مليون درهم( حيث  53.4: 2017مليون درهم ) 53.4مبلغ  2018ديسمبر  31تشمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز في 
 لتسجيم ت، يةرفتدلالقيم اجعة راعلی مء بناقررت شركة تابعة تجميد توسعة منشأة التصنيع مؤقتاً فيما يتعلق بهذا المبلغ. و

 لسابقة.وات السنافي األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز هذه ون درهم عن ملي 10.7لقيمة بمبلغ ض في انخفارة اخسا
 

وبالتالي، أعيد لسابقة. وات السنافي ن المخزون ضي مصنفة ضمأراع طعلی قء فندقين بناخالل السنة عة ولمجمدأت اب (2)
 والمنشآت والمعدات خالل السنة الحالية.درهم من المخزون إلى الممتلكات  180.5تصنيف مبلغ 

 

مليون درهم( كضمان مقابل  831: 2017مليون درهم ) 1,990تم رهن مباني ومنشآت وآالت بصافي قيمة دفترية   (3)
ً في بعض الحاالت التنازل عن التأمين على تلك المباني والمنشآت  قروض ألجل تم الحصول عليها من بنوك. يتم أيضا

 بنوك مقابل التسهيالت التي تم الحصول عليها.    واآلالت لصالح ال
 

 شهرة وموجودات غير ملموسة 11
 

 الشهرة 

براءات 
 االختراع

العالمات و
 عقود العمالء التجارية

موجودات 
أخرى غير 

 ملموسة
 

 المجموع
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

      التكلفة
 150,021 18,491 - 7,445 124,085 2017يناير  1كما في 
 184 184 - - - إضافات

 150,205 18,675 - 7,445 124,085 2017ديسمبر  31كما في 
233,491     219 233,272 - - ب( 39إضافات )راجع اإليضاح   

 383,696 18,894 233,272 7,445 124,085 2018ديسمبر  31كما في 

      
انخفاض اإلطفاء المتراكم وخسائر 

      القيمة
      

(29,659) 2017يناير  1في   (7,445)  - (13,149)  (50,253)  
(1,112) - - - اإلطفاء  (1,112)  

(29,659) 2017ديسمبر  31كما في   (7,445)  - (14,261)  (51,365)  
(5,981)  - اإلطفاء  (1,310)  (7,291)  

(29,659) 2018ديسمبر  31كما في   (7,445)  (5,981)  (15,571)  (58,656)  

      
      القيمة الدفترية

 98,840 4,414 - - 94,426 2017ديسمبر  31

 325,040 3,323 227,291 - 94,426 2018ديسمبر  31
 

 

، 2017و 2018تختبر المجموعة ما إذا كانت الشهرة قد تعرضت ألي انخفاض في القيمة على أساس سنوي. وبالنسبة لفترتي التقرير 
تحديد القيمة القابلة لالسترداد لوحدات توليد النقد على أساس حسابات القيمة قيد االستخدام والتي تتطلب استخدام االفتراضات. تم 

تستخدم الحسابات توقعات التدفقات النقدية على أساس الموازنات التقديرية المعتمدة من قبل اإلدارة والتي تغطي فترة خمس سنوات. 
قات النقدية بعد فترة الخمس سنوات باستخدام معدالت النمو المقدرة الموضحة أدناه. وتتوافق هذه المعدالت مع يتم استقراء التدف

ً بعمليات  التوقعات الواردة في تقارير العمل الخاصة بالقطاع التي تعمل فيه كل وحدة من وحدات توليد النقد. تتعلق الشهرة أساسا
 ت للفحص باستخدام طريقة القيمة قيد االستخدام.التصنيع والخدمات لدى المجموعة وخضع
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(28) 
 

 )تابع( شهرة وموجودات غير ملموسة       11
 

 كان حساب القيمة قيد االستخدام حساساً تجاه االفتراضات التالية:
 

 حددت اإلدارة القيم المخصصة لكل من االفتراضات الرئيسية أعاله على النحو التالي:
 

 المستخدم في تحديد القيمالمنهج  االفتراضات

 بناء على األداء السابق وتوقعات اإلدارة للمستقبل. إجمالي الهامش المدرج في الموازنة

يمثل متوسط معدل النمو المرجح المستخدم في استقراء التدفقات النقدية بعد فترة الموازنة.  معدل النمو طويل األجل
على توقعاتها للنتائج المستقبلية، وبعد ذلك  أعدت اإلدارة موازنة مدتها خمس سنوات بناءً 

 (.%5 - %2: 2017) %5 - %2تم افتراض معدل نمو قدره 

تعكس المخاطر المحددة المتعلقة بالقطاعات ذات الصلة والبلدان التي تعمل فيها. قدرت  معدالت الخصم
 - %6: 2017) %10 - %7اإلدارة أن معدل الخصم الذي يجب استخدامه يتراوح بين 

9%.) 

 

 عقود العمالء

عاماً  20تمثل عقود العمالء قيمة الحقوق الناشئة عن االتفاقيات التعاقدية. وهذه العقود هي عقود طويلة األجل تمتد على مدى فترة 
 مع العمالء األفراد والشركات مع إتاحة خيار التجديد.

 ل.خدلر منهج ااإطفي ددة متعرات لفتدة ئزالاألرباح ايقة دام طرباستخود للتقييم لعقخضعت ا

ددة على تقييم صافي الدخل المتبقي المستمد من عقود العمالء بعد خصم رسوم الموجودات متعرات لفتدة ئزالينطوي منهج األرباح ا
في دعم المساهمة المناسبة بما يبين العوائد المنسوبة إلى جميع الموجودات األخرى، سواء الملموسة أو غير الملموسة، المستخدمة 

 الموجودات غير الملموسة المتعلقة بعقود العمالء.

 .%13إلى  %11تم خصم التدفقات النقدية األساسية باستخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال الذي يتراوح بين 

 عاماً تقريباً.      39تطفأ عقود العمالء على مدى عمر البنية التحتية المرتبطة بها والذي يبلغ  

 استثمارات عقارية      12
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 6,731,697  7,704,980 يناير 1في 
 331,630  284,468 إضافات

 -  199,895 (18المحول من المخزون )راجع اإليضاح 
 22,504  5,183 (13المحول من عقارات بغرض التطوير )راجع اإليضاح 

(26,402)  )4,315( بيع استثمارات عقارية  
 645,551  101,897 ربح التقييم العادل )صافي(

 7,704,980  8,292,108 ديسمبر 31في 

    
 تمثل اإلضافات خالل السنة أعمال تطوير قيد اإلنجاز على بعض قطع األراضي. -

 

قيد اإلنشاء من المخزون إلى خالل السنة وبناًء على التغير في االستخدام، أعادت المجموعة تصنيف األراضي والمباني  -
 االستثمارات العقارية.
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 2017  2018 تتألف االستثمارات العقارية مما يلي:
 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4,828,328  5,042,369 بنية تحتية ومنشآت ملحقة
 971,424  944,649 قطع أراضي للتطوير المستقبلي

 1,233,995  1,649,160 سكنية وتجزئة وتجارية مرافق
 671,233  655,930 مساكن عمال ومستودعات

 8,292,108  7,704,980 
 

 عمليات التقييم
 

ً لدليل التثمين  2018ديسمبر  31خضعت االستثمارات العقارية لدى المجموعة للتقييم في  من قبل خبراء تقييم مستقلين ومسجلين وفقا
"قياسات القيمة العادلة".  13الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونين مع مراعاة متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم والتقييم 

راء وبالنسبة لجميع االستثمارات العقارية، فإن استخدامها الحالي يعادل أعلى وأفضل استخدام. وتراجع اإلدارة التقييمات التي يقوم بها خب
 تقييم المستقلون ألغراض التقارير المالية، ويشمل ذلك من بين جملة أمور:ال

 
 توفير جميع البيانات الرئيسية الالزمة لتقارير التقييم المستقل والتحقق منها. -
 تقدير حركات تقييم العقارات عند مقارنتها بتقرير التقييم للسنة السابقة. -
 إجراء مناقشات مع خبراء التقييم المستقلين. -

 
 

 بنية تحتية ومنشآت ملحقة: (أ)
 

الواقعتين في منطقة جبل علي الصناعية( اللتان تم الحصول  0100-597ورقم  0100-598أقيمت هذه المنشآت على قطعتي األرض )رقم 
من دفع إيجار سنة. وتم إعفاء المجموعة  99عليهما من حكومة دبي بموجب عقد إيجار طويل األجل قابل للتجديد وغير قابل لإللغاء لمدة 

 من صافي األرباح المحققة سنوياً من المشروع إلى حكومة دبي. %20، يتم دفع 2009فبراير  1العشر سنوات األولى، واعتباراً من 
 

، حصلت المجموعة على القيم العادلة لجميع المراحل، وأُجريت التقييمات باستخدام طريقة تقييم الدخل بعد األخذ 2018ديسمبر  31كما في 
من صافي األرباح المحققة المستحقة إلى حكومة دبي. بلغت  %20باالعتبار التدفقات النقدية الخارجة الناتجة عن الحصة المقدرة بنسبة 

مليون درهم( نظراً للتغير الجوهري في صافي التدفقات النقدية حسب شروط عقود  604: 2017مليون درهم ) 250أرباح التقييم العادل 
 ة مع المستأجرين.اإليجار المبرم

 

 

يل وحيث إن تقييم كافة المراحل المنجزة من قبل خبير تقييم مستقل ومسجل يرتكز على صافي التدفقات النقدية المستقبلية، فقد تم إجراء تعد
رات غير المكتسبة . وبالمثل تم إدراج اإليجا17على قيمة اإليجار المستحقة على أساس القسط الثابت بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 

في تاريخ التقييم ضمن تقييم االستثمارات العقارية.  %20المستلمة مقدماً والمطلوبات المعترف بها المتعلقة بحصة حكومة دبي البالغة 
ج في البيانات وفيما يلي التسوية بين تقييم االستثمارات العقارية الذي تم إجراؤه بواسطة خبير تقييم مستقل ومسجل والتقييم المعدل المدر

 المالية الموحدة:
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

التقييم العادل للمراحل المنجزة والمنشآت الملحقة وفقاً لتقارير خبير التقييم المستقل 
 4,586,663  4,791,661 المسجل

(43,958) (16ناقصاً: تعديل ذمم اإليجار المدينة للمراحل المنجزة )إيضاح    )40,520( 
 166,002  179,308 (25زائداً: تعديل ذمم اإليجار المدينة غير المكتسبة للمراحل المنجزة* )إيضاح 
زائداً: تعديل المطلوبات المعترف بها )المدرجة ضمن الذمم الدائنة األخرى 

 116,183  115,358 ( 25و 6والمصاريف المستحقة( )راجع اإليضاحين 

 5,042,369  4,828,328 

 
 *تتمثل اإليجارات غير المكتسبة في اإليجارات المستلمة مقدماً من بعض المستأجرين.
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 بنية تحتية ومنشآت ملحقة: )تابع( (أ)
 

ق تشتمل المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة في قياس القيمة العادلة باألساس على: التدفقات النقدية المستقبلية الواردة بحسب السو
 )بما يتماشى مع العقود المبرمة مع المستأجرين( والتكاليف المدفوعة ومعدالت الخصم المعدلة حسب المخاطر. 

 
 لي تشمل ما يلي:قطع األراضي للتطوير المستقب  (ب)

 

 قطعة أرض مستلمة بواسطة شركة تابعة كمنحة من حكومة الفجيرة. (1)
 

 قطع أراضي أخرى للتطوير السكني والتجاري. (2)
 

، أُجري التقييم العادل لقطع األراضي باستخدام منهج مقارنة المبيعات مما أدى إلى صافي خسارة من التقييم 2018ديسمبر  31كما في 
 مليون درهم(. 67: ربح تقييم عادل بقيمة 2017مليون درهم ) 16العادل بقيمة 

 
 تشتمل المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة في قياس القيمة العادلة باألساس على معدالت المبيعات في السوق.

 
 المرافق السكنية والتجزئة والتجارية تشمل ما يلي: (ج)

 

، وتم تأجيره بموجب عقود 2001ممنوحة من حكومة دبي في  مبنى مكاتب ووحدات سكنية تم تشيده على قطعة أرض (1)
 إيجار تشغيلي.

 

 مليون درهم(. 874.7: 2017مليون درهم ) 923وحدات سكنية محتفظ بها لإليجار بمبلغ  (2)
 

 مرافق تجزئة وسكنية أخرى بموجب عقود ايجار تشغيلي. (3)
 

مقارنة المبيعات ورسملة الدخل، أيهما أنسب، مما أدى إلى خسارة  خضعت المرافق السكنية والتجزئة والتجارية للتقييم باستخدام منهج
 مليون درهم(. 27: ربح تقييم عادل بقيمة 2017مليون درهم ) 116.6صافية من التقييم العادل بقيمة 

 
بلية الواردة بحسب السوق تشتمل المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة في قياس القيمة العادلة باألساس على: التدفقات النقدية المستق

 ومعدالت عائد الرسملة وفترات عدم اإلشغال ومعدالت البيع السوقية.
 

مليون درهم( مقابل تسهيالت تم الحصول عليها من أحد البنوك.  424.1: 2017مليون درهم ) 457تم رهن عقارات سكنية بقيمة 
 الح هذا البنك.وعالوة على ذلك، تم التنازل عن وثيقة تأمين تلك العقارات لص

 

 مساكن عمال ومستودعات: )د(
 

تحدد التقييم العادل لمساكن العمال والمستودعات بتاريخ التقرير باستخدام رسملة الدخل مما أدى إلى صافي خسارة من التقييم العادل 
 مليون درهم(. 2: 2017مليون درهم ) 15.5بقيمة 

 
في قياس القيمة العادلة باألساس على: التدفقات النقدية المستقبلية الواردة بحسب السوق تشتمل المعطيات الهامة غير الجديرة بالمالحظة 

 ومعدالت عائد الرسملة وفترات عدم اإلشغال.
 

 تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة
 

 العادلة.تصنّف القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن المستوى الثالث من تسلسل مستويات قياس القيمة 
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 تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة )تابع(
 

 يوضح الجدول التالي التسوية بين األرصدة االفتتاحية واألرصدة الختامية للقيم العادلة في المستوى الثالث.
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 6,731,697  7,704,980 يناير 1الرصيد في 
 331,630  284.468 إضافات

 22,504  5,183 تحويالت من عقارات بغرض التطوير
 -  199.895 تحويالت من المخزون
(4,315) بيع استثمارات عقارية   (26,402)  

 645,551  101,897 التغيرات في القيمة العادلة )غير المحققة(

 7,704,980  8,292,108 ديسمبر 31الرصيد في 
 

 أساليب التقييم التي تستند عليها اإلدارة في تقديرها للقيمة العادلة
 

ُحددت التقييمات باستخدام تقييم الدخل ومنهج رسملة الدخل ومنهج مقارنة المبيعات بناًء على معطيات هامة غير جديرة بالمالحظة، 
تخضع محفظة العقارات للتقييم باستخدام مزيج من منهج رسملة الدخل وبالتالي صنّف قياس القيمة العادلة ضمن المستوى الثالث. 

ات ومنهج تقييم الدخل )معاً "منهج الدخل"( ومنهج مقارنة المبيعات. وعند تحديد قيمة عقار ما، يأخذ خبير التقييم بعين االعتبار المعلوم
التشغيل المتوقعة. كما يضع الخبير افتراضات حول معدالت  الخاصة بالعقار مثل اتفاقيات اإليجار القائمة المتعاقد عليها ومصاريف

عائد الرسملة واإليجارات المقدرة في السوق، التي تتأثر بخصائص محددة مثل موقع العقار وعائد الدخل ومعدل اإلشغال لكل عقار 
 في المحفظة، وذلك وصوالً إلى التقييم النهائي.

 
 وتشمل هذه المعطيات ما يلي:

 
استناداً إلى الموقع الفعلي ونوع وجودة العقارات وتدعمها شروط أي عقد إيجار  نقدية المستقبلية من اإليجارالتدفقات ال

 معدالتحالي، مثل نمو سوق اإليجار والفترات الخالية من اإليجار. فيما لو كانت 
او أقل  مليون درهم 614، لكان التقييم أعلى بمبلغ %10اإليجار أعلى أو أقل بنسبة 

 مليون درهم. 624بمبلغ 
 

تعكس معدالت العائد الحالية للعقارات. فيما لو كانت معدالت عائد الرسملة أعلى /  معدالت عائد الرسملة
 48.4مليون درهم أو أقل بمبلغ  55.2، لكان التقييم أعلى بمبلغ %1أقل بنسبة 

 .على التوالي مليون درهم
 

تعكس معدالت معدل فترة عدم اإلشغال أو الفراغ طوال فترة عودة العقار للمالك.  معدالت عدم اإلشغال
، لكان التقييم أعلى بمبلغ %10فيما لو كانت معدالت عدم اإلشغال أعلى / أقل بنسبة 

 على التوالي.  مليون درهم 7.9مليون درهم أو أقل بمبلغ  4.1

تعكس تقييمات السوق الحالية لعدم التيقن من كمية وتوقيت التدفقات النقدية. فيما لو  معدالت الخصم
 517انخفض بمبلغ قد ، لكان التقييم %1كانت معدالت الخصم أعلى / أقل بنسبة 

مليون درهم لو  677مليون درهم لو كانت معدالت الخصم أعلى أو ارتفع بمبلغ 
 كانت معدالت الخصم أقل.
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 )تابع( أساليب التقييم التي تستند عليها اإلدارة في تقديرها للقيمة العادلة
 

تشمل االستثمارات الالزمة إلبقاء العقار في حالة التشغيل على مدار عمره اإلنتاجي  المصاريف المدفوعة
لكان التقييم  %10المتوقع. فيما لو كانت تكاليف التشغيل والصيانة أعلى / أقل بنسبة 

 .مليون درهم على التوالي 111مليون درهم أو أقل بمبلغ  112أعلى بمبلغ 

 

 .2017ديسمبر  31المستخدمة في تقييم االستثمارات العقارية مع المنهجية المطبقة كما في تتسق أسس التقييم واالفتراضات 

 

 لم تطرأ أي تغيرات على أساليب التقييم خالل السنة.
 

 عقارات بغرض التطوير 13
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 22,504  5,183 إضافات
(22,504)  )5,183( (12اإليضاح المحول إلى استثمارات عقارية )راجع   

 -  - ديسمبر 31في 
 

 استثمارات مالية   14
 

 2018  2017 

ألف درهم    ألف درهم  
راجع  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  (1)

    )أ( 14اإليضاح 
    

 209,827  133,586 سندات ملكية

    
 راجع  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  (2)

    )ب( 14اإليضاح 

    

 500,953  355,280 سندات ملكية مدرجة محتفظ بها للمتاجرة

 1,049,271  1,073,947 سندات ملكية وصناديق وسندات وصكوك غير مدرجة

 1,429,227  1,550,224 
 

 التوزيع الجغرافي لالستثمارات:

 793,102  730,775 اإلمارات العربية المتحدة
 428,330  351,243 دول مجلس التعاون الخليجي األخرى

 538,619  480,795 دول أخرى

 1,562,813  1,760,051 
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مليون  580: 2017مليون درهم ) 682تم رهن استثمارات في سندات ملكية وصناديق وسندات غير مدرجة تبلغ قيمتها العادلة 
 (.24درهم(، لصالح بنوك مقابل القروض التي تم الحصول عليها )راجع اإليضاح 

 

 مخاطر أسعار األسهم -تحليل الحساسية 
 

إن استثمارات المجموعة في سندات الملكية مدرجة في أسواق مالية مختلفة بمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. وفيما يتعلق بهذه 
في أسعار األسهم بتاريخ  %10االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، فإن أي ارتفاع / )انخفاض( بنسبة 

 مليون درهم(. 48.9: 2017مليون درهم ) 31.5التقرير كان سيؤدي إلى ارتفاع / )انخفاض( األرباح بمبلغ 
 

 دخل الشامل اآلخراستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ال )أ(
 

 تشمل باألساس ما يلي:
 

من أسهم مصرف الطاقة األول وهو بنك ملتزم بأحكام الشريعة اإلسالمية تم تأسيسه في مملكة البحرين  %5تمتلك المجموعة 
 ومتخصص في االستثمار والتمويل وتلبية متطلبات خدمات قطاع الطاقة.

 
 ح أو الخسارةاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب )ب(

 

 سندات وصناديق مدارة.والصناديق والسندات والصكوك في غير المدرجة تتمثل االستثمارات الرئيسية لسندات الملكية 
 

مليون دوالر أمريكي( في محفظة سندات متنوعة ذات  174.3: 2017مليون دوالر أمريكي ) 162.5باستثمار مبلغ  المجموعةقامت 
مليون دوالر أمريكي( في صناديق حقوق ملكية مدارة من خالل استخدام  26: 2017مليون دوالر أمريكي ) 23.2عائد ثابت ومبلغ 

مليون دوالر أمريكي(. معظم هذه السندات لها  127.9: 2017أمريكي ) مليون دوالر 116تسهيالت اقتراض ذات صلة بمبلغ 
 تصنيف ائتماني للطرف المقابل على درجة االستثمار، ويبلغ متوسط فترة االستحقاق للمحفظة ثالث سنوات. 

 

 قياس القيم العادلة )ج(
 

أدناه الذي يعكس أهمية المعطيات المستخدمة في أساليب تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام تسلسل القيمة العادلة المبين  
 القياس:

 

المستوى األول: سعر السوق المدرج )غير المعدل( في سوق نشطة. تستند القيم العادلة على سعر السوق في تاريخ التقييم. ويتم تصنيف 
 الفئة.استثمار المجموعة في سندات حقوق الملكية المدرجة المحتفظ بها للمتاجرة في هذه 

 

المستوى الثاني: أساليب التقييم التي تستند إلى معطيات جديرة بالمالحظة إما بطريقة مباشرة )وهي األسعار( أو غير مباشرة )وهي 
المستمدة من األسعار(. تشمل هذه الفئة األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة أو 

السوق المدرجة ألدوات متطابقة أو مماثلة في األسواق التي تعتبر أقل نشاطاً أو أسعار الوسطاء أو أساليب التقييم األخرى التي  أسعار
تكون فيها كافة المعطيات الهامة جديرة بالمالحظة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من بيانات السوق. ويتم تصنيف استثمار المجموعة 

 كوك والسندات المهيكلة في هذه الفئة.في الصناديق والص
 

المستوى الثالث: أساليب التقييم التي تُستخدم فيها معطيات هامة غير جديرة بالمالحظة. تشمل هذه الفئة كافة األدوات التي تشمل 
ثير جوهري على عملية أساليب تقييمها معطيات غير مستندة إلى بيانات جديرة بالمالحظة ويكون للمعطيات غير الجديرة بالمالحظة تأ

ام تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها استناداً إلى األسعار المدرجة لألدوات المماثلة حيث يقتضي األمر القي
 بتعديالت أو افتراضات جوهرية غير جديرة بالمالحظة لكي تعكس الفروق بين األدوات.

 

بعض الحاالت، بناًء على تقارير التقييم الصادرة من مدير الصندوق وكذلك التقارير الصادرة حول  كما يتم التوصل إلى التقييم، في
سير العمل في المشاريع. يتم تصنيف استثمار المجموعة في سندات الملكية غير المدرجة والصناديق المدارة ضمن هذه الفئة. وبصورة 

 ة المستخدمة لتقدير القيمة العادلة يصحبه تغير في القيمة العادلة.عامة، فإن أي تغير في المعطيات المقارنة ذات الصل
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(34) 
 

 )تابع( استثمارات مالية      14
 

 قياس القيم العادلة )تابع( )ج(
 

قامت المجموعة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، وعليه تم تسجيل 
مليون درهم(.  30.5: خسارة بمبلغ 2017مليون درهم في حساب األرباح أو الخسائر خالل السنة الحالية ) 153.3خسارة بمبلغ 

نشأت الخسارة أساساً من سندات الملكية المحتفظ بها للمتاجرة في السوق وانخفاض القيمة العادلة لبعض سندات الملكية غير 
 المدرجة والصناديق والسندات.  

 

ة بمراجعة القيمة العادلة لالستثمارات في سندات الملكية غير المدرجة المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل قامت المجموع
: 2017مليون درهم في حساب الدخل الشامل اآلخر خالل السنة الحالية ) 48.2الشامل اآلخر، وعليه تم تسجيل خسارة بمبلغ 

 مليون درهم(. 21.1خسارة بمبلغ 
 

المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير حسب المستوى الذي يتم فيه  يوضح الجدول
 تصنيف قياس القيمة العادلة:

 

 2018ديسمبر  31

 المستوى األول

 ألف درهم

 المستوى الثاني 

 ألف درهم

 المستوى الثالث 

 ألف درهم

 المجموع 

 ألف درهم

مالية بالقيمة العادلة من خالل موجودات 
 349,971 الربح أو الخسارة

 

699,513 

 

379,743 

 

1,429,227 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 645 الدخل الشامل اآلخر

 

- 

 

132,941 

 

133,586 

 350,616 
 

699,513 
 

512,684 
 

1,562,813 
 

 2017ديسمبر  31

 المستوى األول

 ألف درهم

الثانيالمستوى    

 ألف درهم

 المستوى الثالث 

 ألف درهم

 المجموع 

 ألف درهم

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 500,953 الربح أو الخسارة

 

742,679 

 

306,592 

 

1,550,224 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 736 الدخل الشامل اآلخر

 

- 

 

209,091 

 

209,827 

 501,689  742,679  515,683  1,760,051 
 

 مطابقة قياسات القيم العادلة لالستثمارات بحسب المستوى الثالث
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 553,685  515,683 يناير 1كما في 
 80,843  95,659 إضافات خالل السنة

 )17,198(   )32,187( مستردة / مبيعة خالل السنة
 )84,683(  - أدناه(تحويل صادر )راجع 

    
    الخسارة المسجلة في الدخل الشامل اآلخر

 )21,060(  )48,205( صافي التغير في القيمة العادلة )غير المحقق( -
    )الخسارة( / الربح المسجل في الربح أو الخسارة

 4,096  )18,266( صافي التغير في القيمة العادلة )غير المحقق( -

 515,683  512,684 ديسمبر 31كما في 
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(35) 
 

 )تابع( استثمارات مالية      14
 

 قياس القيم العادلة )تابع( )ج(
 

قامت المجموعة خالل السنة باستبدال استثمارها في "إنرجي سيتي نافي مومباي إنفستمنت كومباني" وفي "مومباي آي تي تيليكوم 
الخليجي" )مدرجة(. وبالتالي، تم تحويل االستثمار من المستوى الثالث إلى سيتي" )كالهما غير مدرج( مع أسهم في "بيت التمويل 

 المستوى األول.
 

مليون درهم مصنفة بالقيمة العادلة من  26.3تمثل االستثمارات المبيعة خالل السنة بيع استثمار في سندات ملكية غير مدرجة بقيمة 
ح بارألالی ون درهم إملي 150.8لبالغ الصلة ذي الة دلعاالقيمة اي طحتياتحويل ام تر، الستثماابيع د عنخالل الدخل الشامل اآلخر. و

  تجزة.لمحا
 

 تحليل الحساسية
 

بالنسبة لالستثمارات المصنفة في المستوى الثالث، فإن أي ارتفاع / )انخفاض( في صافي قيمة الموجودات بتاريخ التقرير كان يمكن 
 مليون درهم(.  51.6: 2017مليون درهم ) 51.3ح بمبلغ أن يؤدي إلى ارتفاع / )انخفاض( األربا

 

 استثمار في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية 15
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 431,494  9,441 ( أدناه(1استثمار في مشاريع مشتركة )راجع إيضاح )
 175,183  237,313 أدناه(( 2استثمار في شركات زميلة )راجع إيضاح )

 606,677  246,754 مجموع االستثمار في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية
 

 المشاريع المشتركة (1)
 

في مشروعها المشترك القائم شركة اإلمارات  %50على حصة إضافية قدرها  2018يناير  1استحوذت الشركة في  -
)إميكول(. وبعد االستحواذ على الحصة اإلضافية، أصبحت شركة إميكول شركة تابعة مملوكة ديستريكت كولينج ذ.م.م 

 ب(. 39بالكامل للشركة وتم توحيدها على أساس البنود المباشرة في هذه البيانات المالية الموحدة )راجع اإليضاح 
 

الدولي لتعليم قيادة السيارات ذ.م.م )راجع قامت المجموعة خالل السنة ببيع حصتها في مشروعها المشترك مركز دبي  -
 (.40اإليضاح 

 

 :2018ديسمبر  31فيما يلي االستثمارات في المشاريع المشتركة المملوكة بواسطة المجموعة كما في 
 

 كيو دي آي سبورت مانجمنت ذ.م.م )كيو دي آي(
 

الرياضية ذ.م.م، وتتمثل األنشطة الرئيسية للمشروع شركة كيو دي آي هي مشروع مشترك بين المجموعة وشركة القدرة لإلدارة 
من حصص  %50المشترك في إدارة المنشآت واألندية الرياضية واألنشطة األخرى المتعلقة بالرياضة. تمتلك المجموعة بصورة فعلية 

 هذه المنشأة.
 

 شركة باليسيدس للتطوير ذ.م.م
 

العربية المتحدة. وتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في إدارة مشروع يتم  هي شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في دولة اإلمارات
 تنفيذه على قطع أراضي كائنة في مجمع دبي لالستثمار.
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(36) 
 

 )تابع(استثمار في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية     15
 

ً مطابقة يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للمشاريع المشتركة  كما هي مدرجة في بياناتها المالية. كما يتضمن الجدول أيضا
 للمعلومات المالية الموجزة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في المشاريع المشتركة.

 
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
 1,797,296  258 موجودات غير متداولة

 304,568  62,356 موجودات متداولة
(990,816)  )32,542( غير المتداولة مطلوبات  

(272,610)  )11,190( مطلوبات متداولة  

 838,438  18,882 (%100صافي الموجودات )

    
 419,219  9,441 حصة المجموعة في صافي الموجودات

 12,275  - الشهرة

 431,494  9,441 القيمة الدفترية للحصة في المشاريع المشتركة

    
 473,378  58,236 إيرادات

(45,956)  - استهالك وإطفاء  
(28,263)  - مصاريف الفوائد  
(318,031)  )57,002( مصاريف أخرى  

 81,128  1,234 (%100ربح السنة )

    
 40,564  617 حصة المجموعة في الربح

 -  - حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر

 40,564  617 حصة المجموعة في مجموع الدخل الشامل

 20,000  - توزيعات أرباح مستلمة بواسطة المجموعة

 
 (    الشركات الزميلة2)

 

 :تشمل باألساس المنشآت التالية
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    الشركة الزميلة

 34  34 جلوبال فارما ذ.م.م
 30  30 إميرتس ألومنيوم رولينج )"إميرول"( ذ.م.م

 26.75  26.75 كينجز كوليدج للرعاية الصحية ذ.م.ممستشفى 
 20  20 مركز كليمنصو الطبي منطقة حرة )"سي إم سي دبي"(

 -  32 آفريكا كرست إديوكيشن )"أي سي إي"(
 40  40 ليمتد )*( 4موجافي 
 55  55 ليمتد )*( 9موجافي 
 36  36 ليمتد )*( 10موجافي 
 25  20 ليمتد )*( 20موجافي 
 55    - ليمتد )*( 11موجافي 
 55    - ليمتد )*( 15موجافي 

 19    - صندوق المال للدخل للشرق األوسط وشمال أفريقيا )*(

 
 * نسبة الملكية تبين الملكية المباشرة من خالل شركات تابعة وليس الملكية الفعلية للمجموعة.
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 يلخص الجدول التالي المعلومات المالية للشركات الزميلة والمعدلة لبيان تعديالت القيمة العادلة عند االعتراف والفروقات في السياسات

الموجزة مع القيمة الدفترية لحصة المجموعة في الشركات الزميلة كما المحاسبية. كما يتضمن الجدول أيضاً مطابقة للمعلومات المالية 
 .2018ديسمبر  31في 

 
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

    
 652,907  1,300,445 مجموع الموجودات
(352,097)  )751,336( مجموع المطلوبات  

 300,810  549,109 (%100صافي الموجودات )

    
 82,303  172,421 المجموعة في صافي الموجوداتحصة 

 175,748  175,748 تعديل القيمة العادلة للحصة المحتفظ بها عند االعتراف المبدئي
انخفاض قيمة استثمار في كيان مستثمر فيه محسوب على أساس حقوق 

(82,868)  )110,856( الملكية  

 175,183  237,313 القيمة الدفترية للحصة في الشركات الزميلة

    
 131,127  126,341 إيرادات

(217,077)  )234,272( مصاريف  

(85,950)  )107,931( (%100خسارة السنة )  

    
(22,167)  )29,769( حصة المجموعة في الخسارة  

 -  - حصة المجموعة في الدخل الشامل اآلخر

(22,167)  )29,769( حصة المجموعة في مجموع الدخل الشامل  

 
ف االستبعاد. نتج ناقصاً تکاليالعادلة لقيمة س اساأعلی الزميلة کة رللشرداد لالستل لقاباتقييماً للمبلغ رت المجموعة جخالل السنة، أ

تكاليف مليون درهم(. احتُسبت القيمة العادلة ناقصاً  82.9: 2017مليون درهم ) 28.0عن هذا التقييم خسارة انخفاض في القيمة بمبلغ 
ومعدل نمو نهائي  %8.9االستبعاد باستخدام توقعات التدفقات النقدية المخصومة. وتشمل االفتراضات الرئيسية معدل خصم بنسبة 

 .%1بنسبة 
 

 الحركة في االستثمار في كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية كالتالي: (3)
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 664,251  606,677 يناير 1في 
 18,397  )29,152( حصة المجموعة في )خسارة( / ربح السنة

(20,000)  - توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة  
انخفاض قيمة استثمار في كيان مستثمر فيه محسوب على أساس حقوق 

(82,868)   )27,990( الملكية  
مشترك )راجع اإليضاح عن االستحواذ على حصة مسيطرة في مشروع 

 -  )375,346( ب( 39
(20,503)  )13,849( استبعاد كيانات  

 47,400  86,414 استثمارات منفذة خالل السنة

 606,677  246,754 ديسمبر 31في 
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(38) 
 

 ذمم اإليجار المدينة 16
 
 

المستأجرين والمبلغ المعترف به كإيرادات إيجارية على تتمثل ذمم اإليجار المدينة في الفرق بين المبلغ الذي تم إصدار فاتورة به إلى 
أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار، بما في ذلك خيار تجديد عقد اإليجار بعد انتهاء فترة اإليجار األولية وفقاً للمعيار 

يجار المجانية المسموح بها في بداية فترة عقود اإليجار. ينشأ هذا الفرق بصورة رئيسية نتيجة فترة اإل - 17المحاسبي الدولي رقم 
ء اإليجار والزيادة في اإليجار المتفق عليها بعد انتهاء المدة األولية من عقد اإليجار. وتتم تسوية اإليجارات المستلمة مقدماً من هؤال

 المستأجرين لتحديد صافي ذمم اإليجارات المدينة كما في تاريخ التقرير.
 

 يلي المدينةذمم اإليجار التمو 17
 
 

 لدى المجموعة الحصة التالية في عقود اإليجار التمويلي:
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 4,769  3,181 إجمالي االستثمار
(395)  )217( إيرادات تمويل غير محققة  

 4,374  2,964 صافي االستثمار
ناقصاً: المبلغ المستحق خالل أقل من سنة المصنف ضمن الذمم المدينة 

(1,424)  )1,387( ( 20األخرى )راجع اإليضاح   

 2,950  1,577 الجزء غير المتداول
 

 فيما يلي ذمم اإليجار التمويلي المدينة المستحقة للمجموعة:

    

 
 الحد األدنى

  الفائدة  لدفعات اإليجار
المبلغ 

  األساسي
 الحد األدنى

  الفائدة  لدفعات اإليجار
المبلغ 

 األساسي
 2018  2018  2018  2017  2017  2017 

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

 1,424  114  1,538  1,387  48  1,435 أقل من سنة واحدة
من سنة واحدة إلى خمس 

 2,950  281  3,231  1,577  169  1,746 سنوات

 3,181  217  2,964  4,769  395  4,374 

            
 

تمثل حصة المجموعة في عقود اإليجار التمويلي األراضي المؤجرة بموجب عقود إيجار طويلة األجل التي تم بموجبها تقدير أن القيمة 
تعتبر ضئيلة للغاية. ولذلك، يتم احتساب هذه العقود على أنها عقود إيجار تمويلي الحالية للحصة المتبقية في نهاية فترة عقد اإليجار 

"عقود اإليجار". تتراوح فترات السداد بين سنتين وخمس سنوات. وال يوجد إيجار محتمل  17بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 مستحق القبض.
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(39) 
 

 مخزون 18
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
مواد خام وأعمال قيد اإلنجاز وقطع غيار )صافية من مخصص المخزون 

 164,153  183,685 المتقادم وبطيء الحركة(
 51,498  60,015 بضائع جاهزة

 2,738  2,417 بضائع في الطريق
عقارات قيد التطوير/ محتفظ بها بغرض البيع )صافية من مخصص خفض 

 2,538,013  2,559,733 للتحقق( القيمة إلى صافي القيمة القابلة

 2,805,850  2,756,402 

ناقصاً: عقارات قيد التطوير محتفظ بها بغرض البيع مصنفة كغير متداولة 
(1,884,145)  )353,059( )صافية من مخصص خفض القيمة إلى صافي القيمة القابلة للتحقق(  

 2,452,791  872,257 

 1,013,656  1,006,031 القابلة للتحققالمخزون المسجل بصافي القيمة 
 

تتمثل العقارات قيد التطوير لغرض البيع في تكلفة األراضي والمصاريف المتكبدة لتطوير العقارات من أجل بيعها الحقاً. تنوي 
 التطوير المستقبلي.المجموعة تطوير هذه العقارات لبيعها وقامت بتصنيف بعض العقارات على أنها طويلة األجل بناًء على خطط 

 

ً لدليل التثمين   تم تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير لغرض البيع من قبل خبراء تقييم مستقلين ومسجلين وفقا
لمبيعات والتقييم الصادر من قبل المعهد الملكي للمساحين القانونيين باستخدام مزيج من أساليب التقييم التي تشمل منهج مقارنة ا

مليون درهم في صافي  73.3ودراسات الجدوى ودراسات األسعار اإلرشادية. وبناًء على هذه التقييمات، تم االعتراف بانخفاض قدره 
مليون درهم(. إن تقديرات صافي القيمة القابلة للتحقق ذات طبيعة ذاتية  60.2: 2017القيمة القابلة للتحقق خالل السنة الحالية )

 عدم اليقين وأمور متعلقة بأحكام هامة، ولذلك ال يمكن تحديدها بدقة.وتنطوي على 
 

مليون درهم( مقابل  76.2: 2017مليون درهم ) 149.5، قامت المجموعة بتسجيل مخصص بمبلغ 2018ديسمبر  31كما في 
 العقارات قيد التطوير لغرض البيع.

 

 2018ديسمبر  31مليون درهم للسنة المنتهية في  77.5لغرض البيع  بلغت تكاليف االقتراض المرسملة على العقارات قيد التطوير
ديسمبر  31) %5مليون درهم(. وتم رسملة تكاليف االقتراض على أساس معدل المتوسط المرجح للقروض بنسبة  33: 2017)

2017 :5%.) 
 

التي تم الحصول عليها من البنوك. ويتم مليون درهم( مقابل التسهيالت  1,147: 2017مليون درهم ) 1,117تم رهن مخزون بقيمة 
 في بعض الحاالت التنازل عن وثائق التأمين على المخزون لصالح البنوك.

 

قامت اإلدارة خالل السنة، بناًء على التغير في استخدام العقارات قيد التطوير لغرض البيع إلى اإليجار ألطراف أخرى، بإعادة تصنيف 
 (.12مليون درهم إلى استثمارات عقارية )راجع اإليضاح  199.9لبالغة المخزون ذات القيمة الدفترية ا

 

وبالتالي، أعيد تصنيف مبلغ لسابقة. وات السنافي ن المخزون ضي مصنفة ضمأراع طعلی قء فندقين بناخالل السنة عة ولمجمدأت اب
 (.10ية )راجع اإليضاح مليون درهم من المخزون إلى الممتلكات والمنشآت والمعدات خالل السنة الحال 180.5

 

 ذمم مدينة تجارية 19
 

مليون  125.3: 2017مليون درهم ) 165.3يتم بيان الذمم المدينة التجارية بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلها بقيمة 
على أنها غير متداولة.  شهراً من تاريخ التقرير 12درهم(. تم تصنيف الذمم المدينة التجارية التي من المتوقع أن يتم تحصيلها بعد 

 .42راجع اإليضاح 
 

 

 2018ديسمبر  31مليون درهم مقابل تسهيالت تم الحصول عليها من البنوك كما في  45.64تم تخصيص ذمم مدينة تجارية بمبلغ 
 مليون درهم(. 91: 2017)

 

 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(40) 
 

 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدينة أخرى 20
 

  2018   2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    غير متداولة
 27,878  24,846 دفعة مقدمة رأسمالية

 12,776  21,261 ذمم مدينة أخرى
 23,731  - مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 46,107  64,385 

    متداولة
 ً     ذمم مدينة أخرى ومبالغ مدفوعة مقدما

 63,201  90,924 محتجزات مدينة -
 167,872  155,339 العمالء مقابل استخدام تسهيالت هامشيةذمم مدينة من  -
 125,350  168,735 دفعات مقدمة إلى الموردين -
-  ً  40,880  42,660 مبالغ مدفوعة مقدما
 156,743  141,846 أخرى -

الجزء المتداول من صافي االستثمار في عقود اإليجار التمويلي )راجع 
 1,424  1,387 (17اإليضاح 

 26,332  578 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
 100,769  63,245 ( أدناه(2مبالغ مستحقة من عمالء عن أعمال عقود )راجع )

 664,714  682,571 

 

 شهراً من تاريخ التقرير على أنها غير متداولة. 12تم تصنيف الذمم المدينة األخرى التي من المتوقع تحصيلها بعد  (1)
 

 المبالغ المستحقة من عمالء عن أعمال عقود كالتالي:الحركة في  (2)
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 734,521  820,579 تكاليف العقود المتكبدة
 6,909  )60,414( األرباح المسجلة ناقصاً الخسائر المسجلة

 760,165  741,430 
(640,661)  )696,920( دفعات مرحلية  

 100,769  63,245 عمالء عن أعمال عقودمبالغ مستحقة من 

 
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 142,433  100,769 الرصيد في بداية السنة
 590,033  659,396 إضافات خالل السنة

(631,697)  )696,920( دفعات مرحلية  

 100,769  63,245 الرصيد في نهاية السنة

 
 
 
 
 
 
 
  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(41) 
 

 ونقد وما في حكمه ودائع قصيرة األجل 21
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

    ودائع قصيرة األجل
 12,376  69,373 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك بفترة استحقاق أكثر من ثالثة أشهر

 14,300  65,050 ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة مرهونة لدى البنوك

 134,423  26,676 

    
    نقد وما في حكمه

 892  1,374 نقد في الصندوق
 474,237  544,056 نقد لدى البنك في اإلمارات العربية المتحدة )حسابات جارية(

دول مجلس التعاون الخليجي  -نقد لدى البنك خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 16,458  6,369 )حسابات جارية(

دول أخرى )حسابات  -اإلمارات العربية المتحدة  نقد لدى البنك خارج 
 25,212  31,094 جارية(

ودائع قصيرة األجل داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة بفترة استحقاق أقل 
 423,546  215,176 من ثالثة أشهر

 940,345  798,069 مجموع النقد وما في حكمه
 

 

 قروض بنكية طويلة األجل 22
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 998,982  3,043,553 قروض طويلة األجل

(280,863) (24ناقصاً: الجزء المتداول من القروض البنكية طويلة األجل )إيضاح    )114,993( 

 883,989  2,762,690 الجزء غير المتداول من القروض البنكية طويلة األجل
 

عشر سنوات، وهي مضمونة بمجموعة من الضمانات المؤسسية للشركة ورهون عقارية  تتفاوت آجال القروض البنكية من ثالث إلى
على بعض االستثمارات العقارية والمخزون والذمم المدينة التجارية والممتلكات والمنشآت والمعدات والتنازل عن الذمم المدينة ووثائق 

إلى  %1.5اوح معدل الفائدة على معظم القروض البنكية من التأمين على موجودات المجموعة والرهن على الودائع البنكية. يتر
فوق معدل إيبور / ليبور سنوياً. عندما يكون هناك ضمان مؤسسي، يقتصر التزام الشركة بشكل عام على نسبة حصتها في  3.5%

 حقوق ملكية الجهة المقترضة.
 

مليون درهم  1,080بتوقيع تسهيل قرض طويل األجل بقيمة قامت شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م، وهي شركة تابعة للشركة، 
سنوات. سوف يبدأ  4سنوات كما تبلغ فترة االستخدام المتاحة  10مع البنوك لتمويل بناء مشروع تطوير عقاري. تبلغ فترة التسهيل 

 السداد فوراً بعد إتمام فترة االستخدام، وسيتم سداد التسهيل على أقساط نصف سنوية.
 

 لتسهيل التعهدات التالية التي يتعين على الضامن )الشركة( والمقترض )الشركة التابعة( االلتزام بها.يتضمن ا
 

 الضامن:
 

 مليار درهم 8أن يبلغ الحد األدنى لصافي القيمة الملموسة  -
 أال يتجاوز صافي الدين خمسة أضعاف األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء -
 أو أقل 1:1الدين إلى حقوق الملكية أن يبلغ معدل  -
 أو أقل 1:1أن يبلغ معدل مجموع الدين إلى صافي القيمة الملموسة  -
 أو أعلى 1: 2أن يبلغ معدل الموجودات غير المرهونة إلى مجموع الدين غير المضمون  -

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(42) 
 

 )تابع( قروض بنكية طويلة األجل 22
 

 المقترض:
 

 1:  1.2األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء أن يبلغ معدل تغطية خدمة الدين إلى  -
 من قيمة المشروع. %50أال تتجاوز قيمة القرض  -

 
مليون درهم(. وقد  52.7: 2017مليون درهم من تسهيل القرض ) 505.5، استخدمت الشركة التابعة 2018ديسمبر  31كما في  

 التزمت المجموعة بجميع التعهدات.
 

 الصكوكسندات    23
 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

 1,101,600  1,101,600 دوالر أمريكي للسند الواحد( 1,000سند بواقع  300,000سندات صكوك )

 

سنوات  5، أصدرت شركة تابعة للشركة وبالتحديد شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م شهادات صكوك لمدة 2014في فبراير 
مليون درهم(. يتم تنظيم برنامج الصكوك كوكالة  1,101.6مليون دوالر أمريكي )بما يعادل  300بمبلغ  2019فبراير تستحق في 

وهي مدرجة في بورصة ناسداك دبي والبورصة األيرلندية. تشمل شروط الترتيب نقل بعض الموجودات المحددة )موجودات الوكالة( 
إلى منشأة ذات غرض خاص وهي صكوك مجمع دبي لالستثمار المحدودة )الُمصدر( من شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م 

التي تم تشكيلها إلصدار شهادات الصكوك. ومن حيث الجوهر، تظل هذه الموجودات تحت سيطرة شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار 
ركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م بتقديم تعهد ذ.م.م وستستمر بإدارتها. في حالة حدوث أي نقص في التدفقات النقدية، فقد قامت ش

بالتعويض عن هذا النقص لحملة شهادات الصكوك. ال يتملك حملة شهادات الصكوك أي موجودات. وتحمل شهادات الصكوك معدل 
لمتولدة من سنويا يستحق الدفع على أساس نصف سنوي. سوف يقوم الُمصدر بتقديم الربح من العوائد ا %4.291ربح ثابت بنسبة 

 موجودات الوكالة.
 

 

 تتضمن سندات الصكوك التعهدات التالية التي يتعين على شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م االلتزام بها طوال فترة السندات:
 

 تعهد بعدم الرهن: حظر مطلق على رهن الموجودات المؤجرة.-
 قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاءال تزيد نسبة إجمالي الدين عن أربعة أضعاف األرباح -
 ال تقل نسبة األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك واإلطفاء عن ضعفي ونصف األرباح.-
 مليار درهم. 3ال تقل قيمة االستثمارات العقارية عن -

 

تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م سندات الصكوك ، سددت شركة 2019فبراير  20بعد تاريخ الميزانية العمومية وبالتحديد في تاريخ 
 بالحصول على تسهيل قرض ثنائي من مؤسسة مالية محلية.

 

 قروض بنكية 24
 

  2018   2017 

 ألف درهم  ألف درهم 
    

سحب بنكي على المكشوف وقروض بموجب إيصاالت األمانة وكمبياالت 
 548,089  455,051 مخصومة

 530,363  733,302 قروض قصيرة األجل

 114,993  280,863 الجزء المتداول من القروض البنكية طويلة األجل

 1,469,216  1,193,445 

 
القروض البنكية مضمونة بموجب مجموعة من الرهونات والضمانات المؤسسية. عندما يتم تقديم ضمان مؤسسي، يكون التزام 

 الجهة المقترضة.المجموعة مقتصراً غالباً على حصتها في ملكية 
 

 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(43) 
 

 )تابع( قروض بنكية 24
 

مليون درهم( لغرض االستثمارات في السندات  469.7: 2017مليون درهم ) 426.2تم الحصول على قروض قصيرة األجل بمبلغ 
 (.14اإليضاح والصناديق والمنتجات الُمهيكلة، ويتم ضمان هذه القروض من خالل رهن على تلك االستثمارات لصالح البنوك )راجع 

 

 كما في نهاية فترة التقرير: يبين هذا الجدول تحليل صافي الدين والحركات في صافي الدين لكل فترة من الفترات المعروضة
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 940,345  798,069 نقد وما في حكمه

 26,676  134,423 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 1,244,368  1,050,129 سائلة*استثمارات 

 1,982,621  2,211,389 

    

(1,101,600) سندات الصكوك   )1,101,600( 

(1,469,216) مستحقة خالل سنة واحدة )بما في ذلك السحوبات على المكشوف( -قروض    )1,193,445( 

(2,762,690) مستحقة بعد سنة واحدة -قروض    )883,989( 

(3,350,885) صافى الدين   )967,645( 

 

 )ج((. 14*تشمل االستثمارات السائلة استثمارات مصنفة في المستوى األول والمستوى الثاني )راجع اإليضاح 
 

مليون  1,776.3: 2017) 2018ديسمبر  31مليون درهم كما في  1,688.9لدى المجموعة تسهيالت بنكية غير مسحوبة بقيمة 
 درهم(.

 

 تجارية وأخرىذمم دائنة  25
 

  2018   2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

    غير متداولة

 68,847  161,095 ذمم دائنة أخرى

    
    متداولة

 519,863  612,371 ذمم دائنة تجارية
ذمم دائنة إلى حكومة دبي عن حصتها في األرباح المحققة لشركة تابعة 

 116,183  115,358 (12)راجع اإليضاح 
 166,002  179,308 (12ايجارات غير مكتسبة )راجع اإليضاح 

 114,327  118,864 دفعات مقدمة مقبوضة من عمالء / مستحقة إلى عمالء
 512,047  748,390 ذمم دائنة أخرى ومصاريف مستحقة

 1,774,391  1,428,422 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 دبي لالستثمار ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

 )تابع( 2018ديسمبر  31إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

(44) 
 

 رأس المال وعالوة اإلصدار 26
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

    المصرح به:
مليون سهم  8,000: 2017درهم ) 1مليون سهم قيمة كل منها  8,000

 8,000,000  8,000,000 درهم( 1قيمة كل منها 

    
    المصدر والمدفوع:

 4,252.02: 2017درهم ) 1مليون سهم قيمة كل منها  4,252.02
 4,252,018  4,252,018 درهم( 1مليون سهم قيمة كل منها 

 

 درهم. 46,000سهماً غير مخصص بسعر السوق السائد إلى أحد المساهمين بعالوة قدرها  5,474تم بيع  1998خالل عام 

 

 احتياطي رأس المال 27
 

التابعة يتألف احتياطي رأس المال من صافي الربح الناتج عن بيع األسهم الخاصة لدى الشركة )أسهم الخزينة( من قبل إحدى الشركات 
 في السنوات السابقة.

 

 االحتياطي القانوني واالحتياطي العام 28
 

( 2من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 239والمادة  103وفقاً للنظام األساسي لشركات المجموعة والمادة 
القانون إلى االحتياطي القانوني. ويمكن إيقاف تلك التحويالت من أرباح السنة لكل شركة ينطبق عليها  %10، يتم تحويل 2015لسنة 

من رأس المال المدفوع لدى كل شركة على حدة. إن هذا االحتياطي غير  %50عندما يصبح رصيد االحتياطي القانوني مساوياً لنسبة 
 قابل للتوزيع باستثناء بعض الحاالت التي ينص عليها القانون المذكور أعاله.

 

من أرباح السنة إلى االحتياطي العام إال أنه  %10ذلك، ووفقاً للنظام األساسي لبعض شركات المجموعة، يجب تحويل  عالوة على
ً لقرار صادر في االجتماع العام العادي بناًء على اقتراح من مجلس  ً للنظام األساسي لهذه الشركات، يمكن إيقاف التحويل وفقا وفقا

 اإلدارة.
 

 كات المجموعة، عند الضرورة، بتحويل مبالغ إلى االحتياطي القانوني واالحتياطي العام.وبناء عليه، قامت شر
 

 احتياطي إعادة التقييم       29
 

)ج(( حيث تم تسجيلها ضمن الممتلكات 12خالل السنوات السابقة، قامت حكومة دبي بمنح الشركة قطعة أرض )راجع اإليضاح 
على قطعة األرض الممنوحة  2001وعندما تم إنشاء مبنى يضم مكاتب ووحدات سكنية في سنة  والمنشآت والمعدات بالقيمة االسمية.

ألغراض التأجير، تم تحويل األرض من بند الممتلكات والمنشآت والمعدات إلى بند االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة في السنوات 
مليون درهم في احتياطي إعادة التقييم غير القابل للتوزيع في وقت  20البالغة السابقة. تم إضافة األرباح الناتجة من التقييم العادل و

 التحويل.

 

 احتياطي القيمة العادلة 30
 

مل يتألف احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة لالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشا
 (.14ح اآلخر )راجع اإليضا
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(45) 
 

 توزيعات أرباح مقترحة / أسهم منحة 31
 

 .2018لى مساهمي الشركة لسنة إ %10وزيع أرباح نقدية بنسبة اقترح أعضاء مجلس اإلدارة ت
 

المقترحة  %12، وافق المساهمون على توزيعات األرباح النقدية بنسبة 2018أبريل  18في االجتماع السنوي العام المنعقد بتاريخ 
 مليون درهم خالل السنة الحالية. 510.2أعضاء مجلس اإلدارة. وتم دفع توزيعات أرباح بقيمة من قبل 

 

 أتعاب مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة 32
 

مليون درهم( في تعويض أعضاء مجلس  12.3: 2017مليون درهم ) 10.5تتمثل األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة والبالغة 
 مهنية المقدمة من قبلهم.اإلدارة عن الخدمات ال

 

 ربحية السهم األساسية والمخفاضة 33

 
يرتكز احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة على األرباح المنسوبة لمالكي الشركة والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

 القائمة على النحو التالي:
 

 2018  2017 

    

 1,001,597  651,431 درهم(الربح العائد إلى مالك الشركة )ألف 

 4,252,018  4,252,018 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة )ألف درهم(

 0.24  0.15 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(

 

 ليس هناك أي تأثير جوهري على ربحية السهم من تطبيق المعايير المحاسبية الجديدة في السنة الحالية.
 

 التزامات 34
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 1,886,894  1,634,381 متعاقد عليها وملتزم بها -التزامات رأسمالية 
 

 

 تشمل االلتزامات الرأسمالية أساساً ما يلي:
 

 قيمة عقود اإلنشاء المقدمة للمقاولين مقابل المشاريع العقارية قيد التطوير. -
 

وبالتحديد شركة تطوير مجمع دبي لالستثمار ذ.م.م اتفاقية مع هيئة الطرق والمواصالت للمشاركة في وقعت شركة تابعة للشركة -
 305.5ما قيمته  2018ديسمبر  31تكلفة البنية التحتية وأعمال التطوير للمناطق المجاورة. بلغ مجموع االلتزامات القائمة كما في 

، على دفعات نصف 2029والتي سيتم إصدار فواتير لها ودفعها حتى عام  مليون درهم( 334.5: 2017ديسمبر  31مليون درهم )
 مليون درهم لكل منها. 14.5سنوية قدرها 

 

 مطلوبات طارئة 35
 

 .2018ديسمبر  31ليس هناك أي مطلوبات طارئة جوهرية كما في 
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(46) 
 

 رسوم اإليجار 36
 

 عقود اإليجار كمؤجر
 

بموجب عقود إيجار تشغيلي. وفيما يلي الحد األدنى لدفعات عقود اإليجار مستحقة القبض بموجب تؤجر المجموعة استثماراتها العقارية 
 عقود اإليجار غير القابلة لإللغاء:

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 491,563  458,512 أقل من سنة واحدة

 1,715,995  1,817,005 من سنة واحدة إلى خمس سنوات

 2,296,012  2,263,342 سنواتأكثر من خمس 

 4,538,859  4,503,570 
 

 معامالت مع األطراف ذات العالقة 37
 

تقوم المجموعة، في سياق العمل االعتيادي، بتنفيذ معامالت مع شركات أخرى ينطبق عليها تعريف األطراف ذات عالقة الوارد في 
 األطراف ذات العالقة وفقاً للشروط المتفق عليها بين األطراف المعنية. . يتم إبرام المعامالت مع24المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

 فيما يلي إجمالي قيمة المعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    

 5,670  1,382 رسوم األرض ورسوم اإليجار األخرى

 39,000  - شراء استثمار عقاري

 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة، بما في ذلك أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة، كالتالي:
 

 29,468  28.525 منافع قصيرة األجل )بما في ذلك األتعاب المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة(

 415  462 منافع التقاعد
 

 الحصص غير المسيطرة 38
 

. راجع أيضاً اإليضاح 2018ديسمبر  31هامة فردياً في أي من شركاتها التابعة كما في ال تمتلك المجموعة أي حصص غير مسيطرة 
 )أ(. 39
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(47) 
 

 استثمار في شركات تابعة 39
 

 :2018ديسمبر  31فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المملوكة بواسطة الشركة كما في  (أ)
 

 نسبة الملكية )%(  بلد التأسيس المنشأة
 100  اإلمارات العربية المتحدة مجمع دبي لالستثمار ذ.م.مشركة تطوير 

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة اإلمارات ديستريكت كولينج ذ.م.م )إميكول(*

 60  اإلمارات العربية المتحدة شركة الطيف لالستثمار ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة دبي لالستثمار الصناعي ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة زجاج ذ.م.م

 75.63  اإلمارات العربية المتحدة شركة مشاريع ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة دبي العالمية لالستثمارات المحدودة

 66.61  اإلمارات العربية المتحدة شركة المال كابيتال ش.م.خ

 70  اإلمارات العربية المتحدة شركة العقارية لالستثمار ذ.م.م

 
 من أسهم شركة تابعة، وهي شركة المجمع العقارية ذ.م.م.  %100تمتلك شركة دبي لالستثمار العقاري ذ.م.م  (1)

 
ديسمبر  31شركة دبي لالستثمار الصناعي ذ.م.م كما في فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المملوكة بواسطة  (2)

2018: 
 

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة اإلمارات ألنظمة المباني ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة الزيوت الطبيعية )دبي( ذ.م.م

 80  اإلمارات العربية المتحدة دبي للرافعات والخدمات الفنية ذ.م.م

 51  اإلمارات العربية المتحدة إميرتس اكستروديد بوليسترين ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة تك سورس ذ.م.م

 90  اإلمارات العربية المتحدة دي آي آي دي مانجمنت دي إم سي سي

 100  اإلمارات العربية المتحدة جامعة البلمند في دبي )فرع(*

 

 :2018ديسمبر  31الشركات التابعة المملوكة بواسطة شركة زجاج ذ.م.م كما في فيما يلي االستثمارات في  (3)
 

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة اإلمارات للزجاج ذ.م.م

 76.5  اإلمارات العربية المتحدة شركة لومي لصناعة الزجاج ذ.م.م

 100  المتحدةاإلمارات العربية  شركة اإلمارات أللواح الزجاج المسطح ذ.م.م

 100  المملكة العربية السعودية شركة السعودي األمريكي للزجاج المحدودة

 51  اإلمارات العربية المتحدة شركة إنسولير اإلمارات ذ.م.م

 
 :2018ديسمبر  31فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المملوكة بواسطة شركة مشاريع ذ.م.م كما في  (4)

 
 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة مصنع اإلمارات للسحب ذ.م.م 

 51  اإلمارات العربية المتحدة شركة وايت ألمنيوم للسحب ذ.م.م

 80  اإلمارات العربية المتحدة شركة فولكرا الشاطئ الصناعية ذ.م.م

 70  اإلمارات العربية المتحدة شركة خدمات الخليج الفورية ذ.م.م

 70  اإلمارات العربية المتحدة البتيك انتيريرز ذ.م.مشركة 

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة الخليج للمفاتيح الكهربائية والديناميكية ذ.م.م

 100  اإلمارات العربية المتحدة شركة معادن الخليج الفنية ذ.م.م

    مصنّعون  -شركة مصنع األثاث التكنولوجي والمعملي 

 70  اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.م )البتيك(

 54  اإلمارات العربية المتحدة شركة اليت تيك إنداستريز ذ.م.م
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 )تابع( استثمار في شركات تابعة 39
 

 :2018ديسمبر  31فيما يلي االستثمارات في الشركات التابعة المملوكة بواسطة شركة المال كابيتال ش.م.خ كما في  (5)
 

 64  اإلمارات العربية المتحدة العقاريصندوق المال 

 36  البحرين صندوق المال لألسهم للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 32  اإلمارات العربية المتحدة صندوق المال كابيتال بارتنرز

 31  اإلمارات العربية المتحدة صندوق الفارس لألسهم الخاصة

 100  العربية المتحدةاإلمارات  ليمتد 1المال لألسهم المباشرة 

 100  موريشيوس المال كابيتال )موريشيوس( ليمتد

 100  جزر الكايمان الصقر لالستثمارات المحدودة

 100  جزر الكايمان صندوق المال للدخل للشرق األوسط وشمال أفريقيا

 99  البحرين شركة صندوق المال ش.م.ب

 
من صندوق المال لألسهم للشرق األوسط وشمال أفريقيا وصندوق  %50ش.م.خ أقل من على الرغم من امتالك شركة المال كابيتال 

المال كابيتال بارتنرز وصندوق الفارس لألسهم الخاصة، فقد تم توحيد هذه الصناديق ألن المستثمرين غير قادرين على إقالة مدير 
شاركتها ولديها السلطة والحقوق في التأثير على مبالغ الصندوق دون سبب. كما تتعرض المجموعة لتقلبات كبيرة في العوائد من م

 عائداتها.
 

 *أصبحت شركة تابعة خالل السنة الحالية.
 

 استحواذ على شركة تابعة (ب)
 

من المنشأة القائمة الخاضعة للسيطرة المشتركة،  %50، استحوذت المجموعة على حصص إضافية بنسبة 2018يناير  1اعتباراً من 
ريكت كولينج ذ.م.م )إميكول(، من شريك المشروع المشترك. سوف تتمكن المجموعة من خالل سيطرتها على شركة اإلمارات ديست

إميكول من تنفيذ خططها االستراتيجية وزيادة القيمة األصلية للنشاط. وباالستحواذ على الحصة اإلضافية أصبحت إميكول شركة 
عتراف باالستثمار في هذه المنشأة المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة. وعليه، تم إلغاء اال

 الملكية وتم توحيد المنشأة على أساس البنود المباشرة اعتباراً من تاريخ االستحواذ.
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 )تابع( استثمار في شركات تابعة 39
 

 استحواذ على شركة تابعة )تابع()ب(       
  

 الجدول التالي المبالغ المعترف بها للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة بتاريخ االستحواذ:يلخص 
 

%50 % الحصة المستحوذ عليها   
 ألف درهم القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها: 

  

 1,852,012 موجودات غير متداولة )باستثناء الموجودات غير الملموسة(
 233,272 موجودات غير ملموسة )عقود العمالء(

 133,963 موجودات متداولة )باستثناء األرصدة النقدية والبنكية(
 94,574 نقد في الصندوق ولدى البنوك

 2,313,821 مجموع الموجودات

  

(880,451) مطلوبات غير متداولة  
(220,534) مطلوبات متداولة  

(4,311) حصة غير مسيطرة  

(1,105,296) مجموع المطلوبات  

 1,208,525 مجموع صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها

  

 500,000 )أ( -ثمن الشراء 
 ً  604,262 القيمة العادلة لحصص الملكية المحتفظ بها سابقا

 1,104,262 مجموع الثمن
(1,208,525) ناقصاً: القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها  

(104,263) أرباح شراء بالمقايضة  

  

  الربح من التقييم العادل للحصة الحالية في إميكول 

 604,262 2018يناير  1في إميكول في  %50القيمة العادلة للحصة البالغة 
(375,346) 2018يناير  1ناقصاً: القيمة الدفترية للحصة في إميكول في   

 228,916 العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ على الحصة المسيطرةالربح من التقييم 

  

 94,574 النقد المستحوذ عليه )ب(

  

(405,426) )ب( -صافي التدفقات النقدية الصادرة )أ(   
 

 

استخدام مزيج من أساليب قامت المجموعة بالتعاقد مع خبير تقييم مستقل للقيام بالتقييم العادل لصافي الموجودات المستحوذ عليها. تم 
ً لطبيعة األصل لقياس القيمة العادلة للموجودات المستحوذ عليها والمطلوبات المحّملة. ويشمل التقييم: تكاليف اإلحالل  التقييم وفقا

 المستهلكة والتدفقات النقدية المخصومة ورسملة اإليرادات والقيمة السوقية المقارنة، أيهما كان أكثر أهمية.

 

 بعاد مشروع مشتركاست 40
 

من حصتها في المنشأة الخاضعة للسيطرة المشتركة وهي مركز دبي الدولي  %50خالل السنة الحالية، قامت المجموعة باستبعاد 
 مليون درهم تم إدراجه ضمن الربح من بيع االستثمارات. 21.1لتعليم قيادة السيارات ذ.م.م. ونتج عن هذا االستبعاد ربح بقيمة 
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 التقديرات واألحكام المحاسبية 41
 

قامت اإلدارة بمراجعة عملية وضع واختيار وبيان السياسات والتقديرات المحاسبية الهامة الخاصة بالمجموعة وتطبيق هذه السياسات 
 مالية الموحدة:والتقديرات. وفيما يلي التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إعداد هذه البيانات ال

 

 تقييم االستثمارات العقارية (أ)
 

اسبة تقوم المجموعة بتقييم استثماراتها العقارية وفقاً للقيمة العادلة. ويقوم خبراء تقييم مستقلون خارجيون لديهم المؤهالت المهنية المن
التقييم المتبع من خبراء التقييم  معلومات حول منهج 12والمعترف بها بتقييم معظم العقارات بشكل سنوي. يتضمن اإليضاح رقم 

 الخارجيون.
 

 تقدير صافي القيمة القابلة للتحقق للعقارات قيد التطوير / المحتفظ بها للبيع (ب)
 

م تقييظم، أي منتس ساأعلی ري لعقازون المخاجع في قيمة رانتيجة للترة خسام مدى وجود لتقييالمخزون عة ولمجمراجع ات
يتكون جزء كبير من مخزون المجموعة من عقارات قيد التطوير / محتفظ بها للبيع. بالنسبة صافي القيمة القابلة للتحقق. 

لبعض العقارات قيد التطوير / المحتفظ بها للبيع، قُّدرت صافي القيمة القابلة للتحقق بمساعدة من خبير تقييم مستقل ومسجل. 
جموعة لسعر البيع وتكلفة اإلنشاء للعقارات قيد التطوير، تنطوي عملية التقييم على تقديرات وأحكام مهمة منها تقدير الم
 والتي ال يمكن تحديدها بدقة بسبب الطبيعة الخاصة للتقديرات.

 
 االعتراف باإليرادات من بيع العقارات قيد التطوير )ج(

 
 

 الوفاء بالتزامات األداء لمبيعات العقارات واألراضي (1)
 

عقودها المبرمة مع العمالء وكذلك اتخاذ أحكام لتحديد ما إذا كانت التزامات األداء قد استُوفيت يجب على المجموعة تقييم كل عقد من 
 على مدى فترة من الزمن أو في نقطة زمنية محددة من أجل تحديد الطريقة المناسبة لالعتراف باإليرادات.

 

من عندما يتم تحديد أن أحد المعايير التالية قد تم الوفاء يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات واألراضي على مدى فترة من الز
 به:

 

 .أن ينشئ أداء المجموعة أصالً يقع تحت سيطرة العميل أو يحّسنه عند إنشاء هذا األصل أو تحسينه 
 

 داء أن ال ينشئ أداء المجموعة أصالً باستخدام بديل للمجموعة ويكون للمجموعة حق ُملزم بقبض دفعات عن التزامات األ
 المكتملة حتى تاريخه.

 
 عندما ال يتم الوفاء بأي من المعايير سالفة الذكر، يتم االعتراف باإليرادات في نقطة زمنية محددة. 

 

 التكلفة حتى اإلنجاز للعقارات قيد التطوير (1)
 

التطوير والبيع. ويتطلب استخدام هذه تستخدم المجموعة طريقة نسبة اإلنجاز الحتساب إيراداتها من بيع العقارات المحتفظ بها لغرض 
الطريقة من المجموعة تقدير التكاليف المتكبدة حتى تاريخه من حيث نسبتها إلى إجمالي التكاليف المقدرة للمشروع. يتناسب مبلغ 

 اإليراد المسجل للفترة مع نسبة التكاليف المتكبدة.
 

إلى التكاليف المقدرة للمشروع يتطلب من المجموعة تقدير االلتزامات المؤداة إن استخدام طريقة نسبة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه 
حتى تاريخه باعتبارها نسبة من إجمالي االلتزامات المقرر تأديتها بموجب عقود البيع المبرمة مع العمالء للعقارات المحتفظ بها لغرض 

ة والمطالبات المحتملة من المقاولين بحسب تقييم استشاري المشروع التطوير والبيع. تشمل هذه التقديرات تكلفة توفير البنية التحتي
 وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء.
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 االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات األخرى        )د(
 

تعرضها النخفاض القيمة، ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة تخضع الشهرة للفحص سنوياً وذلك للتحقق من 
)راجع السياسة المحاسبية حول انخفاض القيمة(. إن اختبار انخفاض القيمة يتطلب من اإلدارة تقدير المبلغ القابل لالسترداد للوحدة 

 المولدة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها.
 

ذلك، يتم تقييم الموجودات األخرى مثل الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستثمارات في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة إضافة إلى 
على أساس حقوق الملكية، للتحقق من تعرضها النخفاض القيمة وذلك في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة. إن تقييم انخفاض 

 دارة تقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد.قيمة هذه الموجودات يتطلب من اإل
 

 طريقة مقارنة التكلفة )طريقة المدخالت( لقياس التقدم المحرز في عقود اإلنشاءات -إيرادات العقود )هـ(      
 

تقرير، يجب على المجموعة تستخدم المجموعة طريقة مقارنة التكلفة )طريقة المدخالت( الحتساب عقود اإلنشاءات. وفي تاريخ كل 
تقدير مرحلة اإلنجاز والتكاليف حتى اإلنجاز لجميع عقود اإلنشاءات لدى المجموعة. ويتطلب ذلك من المجموعة تقدير التكاليف 

لمحتملة المستقبلية المتوقع تكبدها، على أساس العمل المزمع تنفيذه بعد تاريخ التقرير. وتشمل هذه التقديرات أيضا تكلفة المطالبات ا
التي من المقاولين من الباطن وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء. ويتم بيان آثار أي مراجعة لهذه التقديرات في الفترة 

المتوقعة يتم فيها تعديل التقديرات. وعندما تتجاوز تكاليف العقد المتوقعة إجمالي إيرادات العقد المتوقعة، يتم تسجيل إجمالي الخسائر 
على الفور، وفي أقرب وقت بمجرد توقعها، سواء كان العمل قد بدأ أو لم يبدأ بعد في هذه العقود. وتعتمد المجموعة على فريق عملها 
التجاري في تقدير التكاليف حتى إنجاز عقود اإلنشاءات. وتتم مراعاة بعض العوامل مثل تأخر الموعد المتوقع لإلنجاز، والتغييرات 

اق العمل، والتغييرات على أسعار المواد وتكاليف العمالة والتكاليف األخرى، عند وضع تقديرات تكلفة البناء، وذلك على على نط
 أساس أفضل التقديرات المحدثة بانتظام.

 
 تحديد القيم العادلة لالستثمارات المالية       )و(

  
وفر لها أسعار جديرة بالمالحظة في السوق يتطلب استخدام أساليب التقييم المبينة إن تحديد القيمة العادلة لالستثمارات المالية التي ال يت

. بالنسبة لالستثمارات المالية التي ال تتم المتاجرة فيها بانتظام وال تكون أسعارها نزيهة بما فيه الكفاية، فإن قيمتها 14في اإليضاح رقم 
ن األحكام بناًء على السيولة والتركيز وعوامل السوق غير المؤكدة وافتراضات العادلة تعتبر أقل موضوعية وتتطلب درجات متباينة م

 التسعير والمخاطر األخرى التي تؤثر على األداة بعينها.
 

 المحاسبة عن اندماج األعمال       )ز(
 

ركة شركة اإلمارات من كيانها الخاضع للسيطرة المشت %50، استحوذت المجموعة على حصة بنسبة 2018يناير  1اعتباراً من 
ديستريكت كولينج ذ.م.م )إميكول( من شريك المشروع المشترك. واستعانت المجموعة بخبير تقييم خارجي مستقل إلجراء عملية 
تخصيص سعر الشراء والتقييم العادل للموجودات والمطلوبات المستحوذ عليها وتحديد وتقييم الموجودات غير الملموسة المستحوذ 

على  39شاط. يتطلب هذا التقييم اتخاذ أحكام هامة واستخدام افتراضات عند تنفيذ هذا التقييم. ويحتوي اإليضاح رقم عليها من الن
 معلومات حول منهجية التقييم المتبعة بواسطة خبراء التقييم الخارجيين.
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 مخاطر االئتمان
 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان. وكان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان في تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية 
 تاريخ التقرير كالتالي:

 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
 683,362  597,089 استثمارات في سندات وصكوك وصناديق مهيكلة

 40,520  43,958 ذمم اإليجار المدينة

 2,950  1,577 المدينة ذمم اإليجار التمويلي

 1,078,701  1,205,353 ذمم مدينة تجارية )بالصافي(

 553,327  474,580 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة وذمم مدينة أخرى

 26,676  134,423 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك
 940,345  798,069 نقد وما في حكمه

 3,325,881  3,255,049 القيمة الدفترية
 

إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية وذمم اإليجار التمويلي المدينة في تاريخ التقرير بحسب 
 المنطقة الجغرافية كان على النحو التالي:

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
 927,298  1,060,688 محلية

 112,509  106,830 األخرىدول مجلس التعاون الخليجي 

 41,844  39,412 مناطق أخرى

 1,206,930  1,081,651 

 
إن الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالذمم المدينة التجارية وذمم اإليجار التمويلي المدينة في تاريخ التقرير بحسب 

 نوع العميل كان على النحو التالي:
 

 2018  2017 

درهمألف    ألف درهم  

    
 122,426  265,327 المقاوالت

 589,262  327,694 العقارات

613,909   أخرى   369,963 

 1,206,930  1,081,651 
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 )تابع(مخاطر االئتمان 
 

على الذمم المدينة التجارية والمحتجزات المدينة وذمم اإليجار المدينة والمبالغ  9المنهج المبسط للمعيار الدولي رقم  المجموعةتطبق 
المستحقة من عمالء عن أعمال عقود لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، الذي يستخدم مخصص الخسائر المتوقعة على مدى العمر 

 وموجودات العقود.لجميع الذمم المدينة التجارية 
 

من أجل قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، فقد تم تجميع الذمم المدينة التجارية وموجودات العقود بناًء على خصائص مخاطر االئتمان 
سجلة. كما يتم المشتركة وعدد أيام التأخر عن السداد. ويتم تعديل معدالت الخسارة المتوقعة بناًء على الخسائر االئتمانية التاريخية الم

تعديل معدالت الخسارة التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية على عوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على قدرة العمالء على 
امل إجمالي الناتج المحلي للبلدان التي تقوم فيها ببيع بضائعها وخدماتها على أنها أكثر العو المجموعةتسوية الذمم المدينة. حددت 

 أهمية، ثم تقوم بتعديل معدالت الخسارة التاريخية بناًء على التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.
 

ي بناًء على ممارسات إدارة مخاطر االئتمان الحالية، فقد تم تحديد تعريف التعثر الذي يبين بدقة التدهور التدريجي للذمم المدينة الجار
 تقييمها.

 
عند حساب تقديرات الخسارة في حالة التعثر، وبالتالي ال تُستخدم في تعديل التعرض عند حساب الخسائر  تؤخذ الضمانات باالعتبار

االئتمانية المتوقعة. تقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر االئتمان من خالل االستثمار مع أطراف مقابلة تتمتع بسمعة جيدة في 
 ف من األطراف المقابلة الرئيسية عن الوفاء بالتزاماته.السوق. ال تتوقع إدارة المجموعة عجز أي طر

 

 فيما يلي الحركة في مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية خالل السنة:
 

 المجموع  
  2018 
 ألف درهم  
   

 125,331  39يناير: مخصص انخفاض القيمة االفتتاحي بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  1
 30,794  9تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تأثير

بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية  2018يناير  1مخصص انخفاض القيمة االفتتاحي كما في 
 9رقم 

 
156,125 

  9,174  خسارة انخفاض القيمة المعترف بها

 مخصص انخفاض القيمة الختامي -ديسمبر  31
 

165,299  
 

 31مليون درهم على المبالغ المستحقة من عمالء عن أعمال عقود كما في  22.67االعتراف بمخصص انخفاض القيمة بمبلغ تم 
 : ال شيء(.2017) 2018ديسمبر 
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)بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1و 2018ديسمبر  31تم تحديد مخصص انخفاض القيمة كما في 
يوماً من  180( على الذمم المدينة التجارية داخل قطاع العقارات، على النحو التالي، بناًء على تقييم اإلدارة لفترة التعثر التي تبلغ 9

 تاريخ فشل الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية:
 

 ألف درهم

 2018ديسمبر  31
 متداولة

متأخرة ألكثر من 
يوما   180  

متأخرة ألكثر من 
يوما   365  المجموع 

%1 معدل الخسارة المتوقعة  1%  16%   

 -إجمالي القيمة الدفترية 
 663,190 266,878 145,532 250,780 ذمم مدينة تجارية

 46,069 43,490 947 1,632 مخصص الخسارة

 2018يناير  1
 متداولة

متأخرة ألكثر من 
يوما   180  

متأخرة ألكثر من 
يوما   365  المجموع 

%1 معدل الخسارة المتوقعة  1%  7%   

 -إجمالي القيمة الدفترية 
 630,609 396,535 129,409 104,665 ذمم مدينة تجارية

 29,991 27,473 1,165 1,353 مخصص الخسارة

 
: 2017مليون درهم ) 8.7محدد النخفاض القيمة بمبلغ إضافة إلى مخصص الخسارة المبين أعاله، اعترفت المجموعة بمخصص 

 .مليون درهم( 14.2
 

)بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1و 2018ديسمبر  31تم تحديد مخصص انخفاض القيمة كما في 
 90بناًء على تقييم اإلدارة لفترة التعثر التي تبلغ ( على الذمم المدينة التجارية داخل قطاع التصنيع والخدمات، على النحو التالي، 9

 يوماً من تاريخ فشل الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية:
 

 ألف درهم

 2018ديسمبر  31
 متداولة

 90متأخرة ألكثر من 
 يوما  

متأخرة ألكثر من 
يوما   180  المجموع 

%5 معدل الخسارة المتوقعة  12%  15%   

 -الدفترية إجمالي القيمة 
 622,966 193,714 117,690 311,562 ذمم مدينة تجارية

15,431  مخصص الخسارة    13,592    28,532    57,555  

 2018يناير  1
 متداولة

 90متأخرة ألكثر من 
 يوما  

متأخرة ألكثر من 
يوما   180  المجموع 

%5 معدل الخسارة المتوقعة  11%  14%   

 -إجمالي القيمة الدفترية 
 462,972 143,391 81,852 237,729 مدينة تجاريةذمم 

 41,845 20,150 8,749 12,946 مخصص الخسارة

 
: 2017مليون درهم ) 20.8إضافة إلى مخصص الخسارة المبين أعاله، اعترفت المجموعة بمخصص محدد النخفاض القيمة بمبلغ 

 .درهم(مليون  26.3
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)بموجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  2018يناير  1و 2018ديسمبر  31تم تحديد مخصص انخفاض القيمة كما في 
تاريخ  يوماً من 365( على موجودات العقود داخل قطاع المقاوالت، على النحو التالي، بناًء على تقييم اإلدارة لفترة التعثر التي تبلغ 9

 فشل الطرف المقابل في سداد الدفعات التعاقدية:
 

 ألف درهم

 2018ديسمبر  31
 متداولة

 365متأخرة حتى 
 يوما  

متأخرة ألكثر من 
يوما   365  المجموع 

%6 معدل الخسارة المتوقعة  10%  66%   

 -إجمالي القيمة الدفترية 
29,462  ذمم مدينة تجارية   18,233  36,801 84,496 

 27,953 24,206 1,864 1,883 الخسارةمخصص 

 2018يناير  1
 متداولة

 365متأخرة حتى 
 يوما  

متأخرة ألكثر من 
يوما   365  المجموع 

%7 معدل الخسارة المتوقعة  9%  47%   

 -إجمالي القيمة الدفترية 
 153,098 51,423 38,472 63,204 ذمم مدينة تجارية

 31,720 23,977 3,592 4,152 مخصص الخسارة

 
: 2017مليون درهم ) 4.2إضافة إلى مخصص الخسارة المبين أعاله، اعترفت المجموعة بمخصص محدد النخفاض القيمة بمبلغ 

 .مليون درهم( 12.1
 

يخضع النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة لمتطلبات انخفاض القيمة في المعيار 
. بالنسبة للنقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة، تُستمد 9للتقارير المالية رقم الدولي 

احتمالية التعثر من دراسات المقارنة المعيارية ومعدالت التعثر التي تجريها وكاالت التصنيف الخارجية. ويتم تحديد الخسارة المقدرة 
ثر بناًء على مبادئ بازل التوجيهية. كانت خسارة انخفاض القيمة المحددة على النقد وما في حكمه والودائع قصيرة األجل في حالة التع

 والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ضئيلة.
 

نقدية في عدد من المؤسسات ال يوجد تركيز هام لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد وما في حكمه، حيث تحتفظ المجموعة بحسابات 
 المالية المتنوعة.

 
 مخاطر السيولة

 
فيما يلي آجال االستحقاق التعاقدية للمطلوبات المالية، بما في ذلك مدفوعات الفوائد المقدرة وباستثناء تأثير اتفاقية المقاصة:
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 )تابع( مخاطر السيولة

 

  القيمة الدفترية 
التدفقات النقدية 

سنتان -سنة واحدة   خالل سنة واحدة  التعاقدية سنوات 3 -سنتان      
 أكثر من

سنوات 3  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

            2018ديسمبر  31

            مطلوبات مالية غير مشتقة

(5,911,954)  5,333,506 )شاملة سندات الصكوك(قروض وتمويالت    (2,749,255)   (394,371)   (389,732)   (2,378,595)  

(1,472,634)  1,472,634 ذمم دائنة تجارية وأخرى   (1,472,634)   -  -  - 

(161,095)  161,095 مطلوبات أخرى طويلة األجل   (130,826)   (1,133)   (1,133)   (28,004)  

 6,967,235  (7,545,683)   (4,352,715)   (395,504)   (390,865)   (2,406,599)  

            

            2017ديسمبر  31

            مطلوبات مالية غير مشتقة

(3,447,024)  3,179,034 قروض وتمويالت )شاملة سندات الصكوك(   (1,289,589)   (1,275,244)   (161,158)   (721,033)  

(1,076,855)  1,076,855 تجارية وأخرىذمم دائنة    (1,076,855)   -  -  - 

(56,149)  56,149 مطلوبات أخرى طويلة األجل   (14,439)   (23,819)   (1,787)   (16,104)  

 4,312,038  (4,580,028)   (2,380,883)   (1,299,063)   (162,945)   (737,137)  
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 مخاطر السوق
 

 مخاطر العمالت
 

 2018  2017 

 ألف يورو  ألف يورو 

    
 2,913  951 ذمم مدينة تجارية وأخرى

 11  1,125 نقد لدى البنوك

(4,669) ذمم دائنة تجارية وأخرى   (4,834)  

 -  4,499 أخرى

    

(1,910)  1,906 إجمالي التعّرض  

    

(1,910)  1,906 التعّرض صافي  

 
 فيما يلي أسعار الصرف المطبقة خالل السنة:

 
 السعر الفوري  متوسط سعر الصرف 

 2018  2017  2018  2017 

  درهم  درهم  درهم  درهم 

        

 4.41  4.20  4.14  4.30 يورو

 
 تحليل الحساسية

 
 ديسمبر لم يكن له تأثير جوهري على األرباح أو الخسائر. 31في إن التقلب المحدود في سعر صرف الدرهم مقابل اليورو 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة على موجوداتها ومطلوباتها المحّملة بالفائدة. تقوم المجموعة بإدارة تعرضها الناتج عن 

 المشتقة، حيثما يكون مناسباً. التقلبات في أسعار الفائدة من خالل استخدام األدوات المالية
 

 فيما يلي بيان أسعار الفائدة لألدوات المالية المحّملة بالفائدة لدى المجموعة كما في تاريخ التقرير:
 

 2018  2017 

 ألف درهم  ألف درهم 

    
    أدوات بأسعار ثابتة

 1,403,658  946,624 الموجودات المالية

(1,144,044) المطلوبات المالية   (1,113,551)  

    

    أدوات بأسعار متغيرة

 5,406  155,339 الموجودات المالية

(4,189,462) المطلوبات المالية   (2,065,483)  
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 )تابع( مخاطر أسعار الفائدة
 

 تحليل حساسية القيمة العادلة لألدوات ذات السعر الثابت
 

المجموعة بعض الموجودات المالية ذات األسعار الثابتة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. وال تصنف المجموعة تحتسب 
 األدوات المشتقة كأدوات تحوط وفقاً لنموذج محاسبة التحوط للقيمة العادلة.

 
: 2017مليون درهم ) 9.5دي إلى نقص األرباح بمبلغ نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كانت ستؤ 100إن أي زيادة بمقدار 

نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة األرباح بنفس  100مليون درهم(، كما أن أي نقص بمقدار  14
 المبلغ. يفترض هذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى، وبخاصة أسعار العمالت األجنبية.

 
 ساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات السعر المتغيرتحليل ح

 
نقطة أساس في أسعار الفائدة بتاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة / )نقص( الربح أو الخسارة بحسب المبالغ  100إن أي تغير بمقدار 

األجنبية. لقد أجري التحليل بنفس األساس المبينة أدناه. يفترض التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى، وبخاصة أسعار العمالت 
 .2017المستخدم في عام 

 
 الربح أو )الخسارة( 

 التأثير بآالف الدراهم
 100زيادة بواقع 
  نقطة أساس

 100زيادة بواقع 
 نقطة أساس

    

(40,341) 2018ديسمبر  31   40,341 

 20,601  )20,601( 2017ديسمبر  31
 

 والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأةالقيمة العادلة للموجودات 
 

 .2018ديسمبر  31تقارب القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة قيمتها الدفترية بتاريخ 
 

 األحداث الالحقة 43

 
شركتها الزميلة الحالية شركة جلوبال فارما في  %66بعد تاريخ الميزانية العمومية، استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة 

(. وعند االستحواذ على الحصة اإلضافية، أصبحت شركة جلوبال فارما ذ.م.م شركة تابعة مملوكة بالكامل 15ذ.م.م )راجع اإليضاح 
 للمجموعة.

 
 وذ عليها والمطلوبات المحّملة.تقوم المجموعة حالياً بتخصيص سعر الشراء على القيمة العادلة لصافي الموجودات المحددة المستح
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 تقارير القطاعات 44
 

لدى المجموعة ثالثة قطاعات تشغيلية على نطاق واسع كما هو موضح أدناه، وهي تمثل وحدات األعمال االستراتيجية للمجموعة.  
تعمل وحدات األعمال االستراتيجية في قطاعات مختلفة وتدار بشكل منفصل ألنها تتطلب استراتيجيات مختلفة. موضح بإيجاز أدناه 

 المجموعة:عمليات كل قطاع تشغيلي لدى 
 

 تطوير العقارات بغرض البيع والتأجير العقارات

تصنيع وبيع المواد المستخدمة في مشاريع اإلنشاء، وتنفيذ عقود اإلنشاء، وإنتاج الزجاج الخام  التصنيع والمقاوالت والخدمات
والمعماري، وخدمات التبريد، واإلنتاج، ومنتجات األلمنيوم المسحوبة، وأثاث المختبرات، 

 والرعاية الصحية والتعليم.
 

استثمارات حصة األقلية االستراتيجية في الشركات الزميلة، والخدمات المصرفية االستثمارية،  االستثمارات
 وإدارة الموجودات واالستثمارات المالية.

 
القطاع حيث تعتقد اإلدارة أن الربح هو مبين أدناه المعلومات المتعلقة بعمليات كل قطاع. يتم قياس األداء بناًء على إيرادات وأرباح 

العامل األكثر أهمية في تقييم نتائج قطاعات معينة بالنسبة إلى المنشآت األخرى التي تعمل ضمن هذه الصناعات. هناك عدد قليل 
 من المعامالت بين القطاعات ويتم تنفيذ هذه المعاملة على أساس تجاري ويتم استبعادها عند التوحيد.

 
ترة الحالية، قامت المجموعة بإعادة تصنيف جميع اإليرادات والمصاريف والموجودات والمطلوبات المتعلقة باالستثمار في خالل الف

الشركات الزميلة من قطاع التصنيع والمقاوالت والخدمات إلى قطاع االستثمارات. كما تم إعادة تصنيف األرقام المقارنة لتتوافق 
 لبيانات المالية الموحدة.مع طريقة العرض المعتمدة في ا
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 المعلومات حول القطاعات التشغيلية
 

 المجموع   والمقاوالت والخدمات التصنيع  االستثمارات    العقارات         قطاعات األعمال

 2018  2017  2018  2017  2018  2017  2018  2017 

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

                

39,795  مبيعات البضائع والخدمات )في نقطة زمنية(   35,354  14,061  18,222  1,375,095  833,502  1,428,951  887,078 

 324,526  305,186  324,526  305,186  -  -  -  - إيرادات العقود )على مدى فترة من الزمن(

 -  89,596  -  -  -  -  -  89,596 العقارات )على مدى فترة من الزمن(مبيعات 

 910,670  926,654  -    -    910,670  926,654 إيرادات اإليجار

 645,551  101,897  -  -  -    645,551  101,897 ربح من التقييم العادل لالستثمارات العقارية

(153.306)     لالستثماراتربح / )خسارة( من التقييم العادل    )30,458(      (153.306)   )30,458( 
الربح من التقييم العادل للحصة الحالية قبل االستحواذ 

228,916      على الحصة المسيطرة   -  -  -  228,916  - 

 -  104,263  -  -  -  104,263     أرباح شراء بالمقايضة

 46,918  14,200  19,721  -  24,618  13,566  2,579  634 أخرى

,357,0463  1,177,749  1,680,281  12,382  207.500  1,594,154  1,158,576 مجموع اإليرادات   2,784,285 

                

(,677472) تكاليف تشغيلية مباشرة   (365,185)   -  -  (1,439,230)   (1,052,196)   (1,911,907)   (1,417,381)  

(67,098) عمومية وإداريةمصاريف    (61,678)   (89.993)   (108,810)   (297.304)   (139,179)   (395,454)   (627,349)  

(28.405) مصاريف تمويل   (37,745)   (40,883)   (36,278)   (72.767)   (48,499)   (055,142)   (122,522)  

,22718  45,549  43,184  69,507  30,621 إيرادات تمويل وإيرادات أخرى    27,988   03292,   143,044 
انخفاض قيمة استثمار في كيان مستثمر فيه محسوب 

(27.990)  -  - على أساس حقوق الملكية   (82.868)   
-  - 

 (27.990)   (82.868)  
صافي خسائر انخفاض القيمة على الموجودات المالية 

(877) وموجودات العقود   -  -  -  
(30.966)   )23.661( 

 (31.843)   )23.661( 

,140620 أرباح / )خسائر( السنة   1,199,053  91.818  (1.70.025)   (759,141)    )97.758(  199570,   931,270 

                األرباح / )الخسائر( العائدة إلى:

(156.670)  104.530  1,214,124  632,061 ُماّلك الشركة   (72,028)   )59.857(  651,431  1,001,597 

(11,938) الحصص غير المسيطرة   (15,071)   (12,712)   (17,355)   (56,583)   (37,901)   (81,233)   (70,327)  

(1.70.025)  91.818  1,199,053  620,122 / )خسائر( السنة أرباح   (128,611)    )97.758(  570,198  931,270 

                
19,554,197   2,797,769   4,685,454  2,712,517  2,562,713  11,494,663  12,306,030 الموجودات   17,004,949 

7,268,892   1,238,735   2,713,597  946,351  1,531,711  2,491,217  3,023,584 المطلوبات   4,676,303 

 بشكل أساسي من المعامالت التي تتم في اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى.يتم تحصيل إيرادات المجموعة 
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 السياسات المحاسبية الهامة 45
 

الموحدة، باستثناء قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية التالية بما يتسق مع كافة الفترات المعروضة في هذه البيانات المالية 
 :3ما هو مبين في اإليضاح رقم 

 

 أعيد تصنيف بعض المبالغ المقارنة لكي تتوافق مع عرض السنة الحالية.
 

 أساس التوحيد 45-1
 

 اندماجات األعمال (أ)
 

ابل المحول في تستخدم المجموعة طريقة االستحواذ المحاسبية الحتساب اندماج األعمال عند نقل السيطرة إلى المجموعة. ويقاس المق
 عملية االستحواذ عموماً بالقيمة العادلة وكذلك صافي الموجودات المحددة المستحوذ عليها.

 

 تقوم المجموعة بقياس الشهرة في تاريخ االستحواذ على أنها:
 

 القيمة العادلة للمقابل المحّول، زائداً -
 القيمة المعترف بها ألي حصص غير مسيطرة في المنشأة المستحوذ عليها، زائداً -
 في حال تم دمج األعمال على مراحل، القيمة العادلة لحصة الملكية الحالية في المنشأة المستحوذ عليها، ناقصاً  -
ليها والمطلوبات المحّملة. ويتم االعتراف بالربح صافي القيمة المعترف بها )عادةً القيمة العادلة( للموجودات المحددة المستحوذ ع -

 الناتج عن الشراء بالمقايضة في حساب األرباح أو الخسائر.
 

 يتم تحميل تكاليف المعامالت على المصاريف عندما يتم تكبدها، بخالف تلك التكاليف المرتبطة بإصدار سندات دين أو سندات ملكية.
 

 وذلك للتحقق من مدى تعرضها النخفاض القيمة.يتم سنوياً اختبار أي شهرة ناشئة 
 

ال يشتمل المقابل المحول على المبالغ المتعلقة بتسوية العالقات السابقة. ويتم عادةً االعتراف بتلك المبالغ ضمن حساب األرباح أو 
 الخسائر.

 

لتزام بدفع مقابل محتمل وينطبق عليه تعريف األداة يتم قياس أي مقابل يُحتمل دفعه بالقيمة العادلة في تاريخ االستحواذ. إذا كان هناك ا
المالية، يتم تصنيفه ضمن حقوق الملكية ثم ال يعاد قياسه ويتم احتساب التسوية ضمن حقوق الملكية. وخالفاً لذلك، يتم قياس أي مقابل 

ة العادلة للمقابل المحتمل ضمن حساب محتمل آخر بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير ويتم االعتراف بالتغيرات الالحقة في القيم
  األرباح أو الخسائر.
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 )تابع( أساس التوحيد 45-1
 

 الشركات التابعة (ب)
 

الشركات التابعة هي المنشآت التي تخضع لسيطرة المجموعة. تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون معّرضة لعوائد متغيرة أو 
 لديها حقوق فيها نتيجة مشاركتها في المنشأة إضافة إلى قدرتها على التأثير على تلك العوائد من خالل سيطرتها على المنشأة. يتم إدراج

 البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة اعتباراً من تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتفاء هذه السيطرة.
 

 غير المسيطرةالحصص  (ج)
 

تقاس الحصص غير المسيطرة بما يعادل الحصة التناسبية من صافي الموجودات القابلة للتحديد في المنشأة المستحوذ عليها في تاريخ 
 االستحواذ.

 

 تحتسب التغيرات في حصص المجموعة في أي شركة تابعة ال يترتب عليها فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.
 

 ةفقدان السيطر (د)
 

عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة، تقوم بإيقاف االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التابعة باإلضافة 
إلى الحصص غير المسيطرة ذات الصلة والبنود األخرى لحقوق الملكية. ويتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن فقدان السيطرة 

 ح أو الخسائر. وتقاس أي حصة متبقية في الشركة التابعة السابقة بالقيمة العادلة عند فقدان السيطرة.ضمن حساب األربا
 

 الحصص في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية (ه)
 

ميلة والمشاريع تتضمن حصص المجموعة في الكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية الحصص في الشركات الز
 المشتركة.

 

الشركات الزميلة هي تلك المنشآت التي تملك فيها المجموعة نفوذاً كبيراً لكن دون أن تملك سيطرة كاملة أو مشتركة على السياسات 
قوق المالية والتشغيلية. والمشروع المشترك هو عبارة عن ترتيب يكون فيه للمجموعة سيطرة مشتركة، وبموجبه يكون للمجموعة ح

 في صافي موجودات الترتيب بدالً من أن يكون لها حقوق في موجوداته وعليها التزامات في مطلوباته.
 

تحتسب الحصص في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة باستخدام طريقة حقوق الملكية، ويتم االعتراف بها مبدئياً بالتكلفة، التي 
المبدئي، يتم إدراج حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر للكيانات تتضمن تكاليف المعاملة. والحقاً لالعتراف 

المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية ضمن البيانات المالية الموحدة حتى تاريخ انتهاء التأثير الجوهري أو السيطرة 
 المشتركة.

 

فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية لتحري االنخفاض في قيمتها عندما تشير  تتم مراجعة القيمة الدفترية للكيانات المستثمر
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد. يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة وفقاً 

سترداد. إن المبلغ القابل لالسترداد هو القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف للمبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لألصل مبلغه القابل لال
البيع والقيمة قيد االستخدام، أيهما أعلى. وألغراض تقييم االنخفاض في القيمة، يتم تجميع الموجودات لدى أدنى المستويات التي تتوفر 

نقد"(. تتم مراجعة الموجودات غير المالية التي تعرضت النخفاض في لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكٍل منفصل )"وحدات توليد ال
 قيمتها لتحري احتمال عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير.
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 )تابع( أساس التوحيد 45-1
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد (و)
 

شركات المجموعة وأي إيرادات أو مصاريف غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة. يتم استبعاد األرصدة والمعامالت بين 
يتم حذفها من لملکية وق احقالمحسوبة على أساس فيها ر لمستثمالكيانات امع ت لمعامالن الناتجة مالمحققة كما أن األرباح غير ا

تبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة استبعاد األرباح غير المحققة، ر فيه. ويتم اسلمستثمالكيان اعة في ولمجمر بقدر حصة االستثماا
 ولكن فقط بالقدر الذي ال يوجد فيه دليل على انخفاض القيمة.

 

 اإليرادات 45-2
 

ير تعترف المجموعة بإيرادات العقود المبرمة مع العمالء بناًء على نموذج من خمس خطوات، كما هو محدد في المعيار الدولي للتقار
 :15المالية رقم 

 

تحديد العقد )العقود( المبرمة مع العميل: العقد هو اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات واجبة التنفيذ ويحدد  .1 الخطوة
 المعايير التي يجب الوفاء بها لكل عقد.

 مة إلى العميل.تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خد .2 الخطوة
تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل تحويل السلع أو الخدمات  .3 الخطوة

 المتفق عليها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحّصلة نيابة عن الغير.
ي يحتوي على أكثر من التزام أداء، ستقوم المجموعة تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد: بالنسبة للعقد الذ .4 الخطوة

بتخصيص سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يمثل مقدار الثمن الذي تتوقع المجموعة أن يكون مستحقاً لها مقابل الوفاء 
 بكل التزام أداء.

 إدراج اإليرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء.   .5 الخطوة
 

 

 تفي المجموعة بالتزام األداء وتسجل اإليرادات على مدى فترة من الزمن إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية: 
 

 يتلقى العميل ويستفيد في نفس الوقت من المزايا التي يوفرها أداء المجموعة عندما تفي المجموعة باألداء. .1
 أو يحّسنه عند إنشاء هذا األصل أو تحسينه.ينشئ أداء المجموعة أصالً يقع تحت سيطرة العميل  .2
 ال ينشئ أداء المجموعة أصالً مع استخدام بديل للمجموعة ويكون للمنشأة حق ُملزم بقبض دفعات عن األداء المكتمل حتى تاريخه. .3

 

 ت عندما يتم تلبية التزام األداء.بالنسبة اللتزامات األداء التي لم يتم استيفاء أحد شروطها المذكورة أعاله، يتم االعتراف باإليرادا
 

قه عندما تلبي المجموعة التزام أداء من خالل تسليم السلع أو الخدمات المتفق عليها، فإنها تنشئ أصل عقد بناًء على مبلغ الثمن الذي يحق
 تزام بموجب العقد.األداء. عندما يتجاوز مبلغ الثمن المستلم من العميل مبلغ اإليراد المعترف به، فإن ذلك يؤدي إلى ال
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 )تابع( اإليرادات 45-2

 

م تقاس اإليرادات بالقيمة العادلة للثمن المستلم أو المستحق، مع مراعاة شروط الدفع المحددة تعاقدياً وباستثناء الضرائب والرسوم. تقو
معايير محددة لتحديد ما إذا كانت تعمل بصفة أصيل أو وكيل. وخلصت المجموعة إلى المجموعة بتقييم ترتيبات اإليرادات على أساس 

 أنها تعمل بصفة األصيل في جميع ترتيبات اإليرادات المتعلقة بها.
 

قياس  يتم االعتراف باإليرادات في بيان الدخل الشامل عندما يكون من المحتمل أن تتدفق إلى المجموعة منافع اقتصادية ويكون باإلمكان
 قيمة اإليرادات والتكاليف، عند االقتضاء، بصورة موثوقة.

 

يتم االعتراف بعمولة المبيعات المدفوعة، حيثما ينطبق ذلك، كعمولة مدفوعة مسبقاً ويتم إطفاؤها في بيان الدخل الشامل مع مرور الوقت 
 عند الوفاء بالتزام األداء ذي الصلة.

 

 إيرادات من بيع البضائع (أ)
 

اإليرادات من بيع البضائع والعقارات ضمن سياق األنشطة االعتيادية بالقيمة العادلة للثمن المقبوض أو مستحق القبض، بعد تنزيل تقاس 
المرتجعات والخصومات التجارية والحسومات على الكمية. ليس هناك أي عنصر تمويلي قائم ألن المبيعات تتم خالل مدة ائتمانية تتراوح 

وماً بما يتماشى مع ممارسات السوق. يتم االعتراف بالذمم المدينة عندما يتم تسليم البضائع ألن هذه هي النقطة الزمنية ي 60إلى  30بين 
 التي يكون فيها الثمن غير مشروط حيث إنه ال يلزم سوى مرور الوقت قبل أن يستحق السداد.

 

 إيرادات من بيع العقارات (ب)
 

 بيع العقارات على مدى فترة من الزمن وعند سير العمل في اإلنشاءات.يتم الوفاء بالتزام األداء المتعلق ب
 

تمثل إيرادات بيع العقارات حاصل ضرب التكلفة اإلجمالية المقدرة من قبل اإلدارة لإلنشاءات في نسبة اإلنجاز المؤكدة من قبل استشاري  
 خارجي لكل مشروع على حدة.

 

المشاريع من أجل تحديد التكلفة المتعلقة باإليرادات الجاري االعتراف بها. وتشمل هذه التقديرات  تقدر اإلدارة التكلفة حتى اإلنجاز إلنشاء
 تكلفة إنشاء العقار والمطالبات المحتملة من المقاولين وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية األخرى للعمالء.

 

ألرباح أو الخسائر الموحد، ضمن تكلفة العقارات المبيعة تحت بند "تكلفة يتم تحميل تكلفة البنية التحتية المخصصة لكل مشروع على بيان ا
ية المبيعات"، على أساس نسبة اإلنشاءات المكتملة التي يقرها االستشاري الخارجي لكل مشروع ونسبة تكلفة البنية التحتية المتكبدة في نها

 كل فترة من إجمالي التكلفة المقدرة للبنية التحتية.
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 )تابع( اإليرادات 45-2
 

 إيرادات من الخدمات المقدمة (ج)
 

يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تحويل السيطرة على الخدمات إلى العميل، وهو الوقت 
عقود الخدمات، يتم االعتراف باإليرادات على أساس الخدمة الفعلية المقدمة خالل فترة الذي يتم فيه تقديم الخدمة. بالنسبة لبعض 

 التقرير باعتبارها نسبة من إجمالي الخدمات المقرر تقديمها ألن العميل يحصل على المزايا ويستخدمها في الوقت نفسه.
 

لناتج المتغير المقدم للعميل ويتم االعتراف بها عند تقديم الخدمات. بالنسبة لتوريد الماء المبّرد، تشتمل اإليرادات على السعة المتاحة وا
يتم االعتراف برسوم التوصيل على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد العميل المعني، ما لم تكن تمثل خدمة منفصلة غير محددة 

 وتستوفي معايير االعتراف المسبق في بيان األرباح أو الخسائر.
 

 ارإيرادات اإليج (د)
 

يتم االعتراف باإليرادات من عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار. وعندما تقدم المجموعة 
حوافز لمستأجريها، يتم االعتراف بتكلفة هذه الحوافز على مدى فترة عقد اإليجار بطريقة القسط الثابت باعتبارها تخفيضاً في إيرادات 

 اإليجار.
 

 إيرادات العقود (ه)
 

الفوالذ بسعر المعاملة المتفق عليه بموجب  وتصنيعتقاس إيرادات العقود من إنشاء واجهات المباني، وتركيب وتثبيت اآلالت الثقيلة، 
الصلة  العقد. ويتم االعتراف باإليرادات على مدى فترة من الزمن بناًء على طريقة التكلفة إلى التكلفة. ويتم االعتراف بالتكاليف ذات

 في حساب األرباح أو الخسائر عند تكبدها. وتدَرج الدفعات المقدمة المستلمة ضمن مطلوبات العقود.
 

 إيرادات توزيعات األرباح (و)
 

يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح ضمن حساب األرباح أو الخسائر في التاريخ الذي يثبت فيه حق المجموعة في استالم 
 توزيعات األرباح.

 

 منح حكومية 45-3
 

 يتم االعتراف بالمنح الحكومية مبدئياً بالقيمة العادلة عندما يكون هناك تأكيد معقول على أن:
 

 المجموعة سوف تلتزم بالشروط المرتبطة بتلك المنح.  ()أ
 المنح سوف يتم استالمها.  ()ب

 

المتكبدة ضمن حساب األرباح أو الخسائر بصورة منتظمة يتم االعتراف بالمنحة الحكومية التي تعّوض المجموعة عن المصاريف 
على مدى الفترات الالزمة لمطابقتها مع التكاليف ذات الصلة التي يراد تعويضها. كما يتم االعتراف بالمنحة الحكومية غير المشروطة 

 ندما تصبح المنحة مستحقة القبض.التي تكون في شكل موجودات غير مالية غير قابلة لالستهالك ضمن حساب األرباح أو الخسائر ع
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 إيرادات ومصاريف التمويل 45-4
 

 تتألف إيرادات ومصاريف التمويل مما يلي:
 

 إيرادات الفوائد -
 إطفاء خصم على موجودات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة -
 أرباح وخسائر الصرف األجنبي على الموجودات والمطلوبات المالية  -
 مصاريف / أرباح الفائدة على سندات الصكوك -
 إطفاء خصم على مطلوبات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة -
 تغيّر في القيمة العادلة ألدوات مالية مشتقة -
 رسوم بنكية -

 

بصورة مباشرة إلى حيازة أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة ضمن المصاريف  يتم االعتراف بتكاليف االقتراض التي ال تكون منسوبة
في حساب األرباح أو الخسائر باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، إال أنه تتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازة 

بدأ رسملة تكاليف االقتراض من تاريخ تكبد المصاريف ذات أو إنشاء أو إنتاج موجودات مؤهلة كجزء من تكلفة تلك الموجودات. ت
الصلة بالموجودات المؤهلة وتتوقف الرسملة عند االنتهاء من كافة األنشطة الالزمة لتجهيز الموجودات المؤهلة لالستخدام المزمع لها 

أو اإلنتاج ضمن المصاريف. ويتم التوقف عن أو بيعها. وتحتسب تكاليف االقتراض المتعلقة بالفترة التي تلي االستحواذ أو اإلنشاء 
 رسملة تكاليف االقتراض طوال الفترة التي تم فيها التوقف عن التطوير الفعال للموجودات المؤهلة.

 

يعاد عرض أرباح أو خسائر صرف العمالت األجنبية على أساس صافي المبلغ إما كإيرادات تمويل أو كمصاريف تمويل، ويتوقف 
 كانت حركات العمالت األجنبية في مركز صافي ربح أو صافي خسارة. ذلك على ما إذا

 

 ممتلكات ومنشآت ومعدات 45-5
 

 االعتراف والقياس (أ)
 

ة باستثناء األراضي التي يتم تسجيلها بالقيمة المعاد تقييمها، يتم بيان الممتلكات والمنشآت والمعدات لدى المجموعة بالتكلفة التاريخي
 المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة.ناقصاً االستهالك 

 

ف تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة باقتناء األصل. وتشمل تكلفة األصل المشيد ذاتياً تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكالي
ً للتشغيل ويُستخدم في الغرض المخصص له، إضاف ة إلى تكاليف االقتراض أخرى تنسب مباشرة لتجهيز األصل حتى يكون مهيئا

 المرسملة.
 

عندما يكون ألجزاء أي بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتساب هذه األجزاء كبنود منفصلة )أي 
 كمكونات رئيسية( ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات.

 

الممتلكات والمنشآت والمعدات )المحتسبة على أنها الفرق بين صافي المتحصالت يتم االعتراف باألرباح والخسائر من استبعاد أحد بنود 
من االستبعاد والقيمة الدفترية للبند( في حساب األرباح أو الخسائر. وعندما يتم بيع الموجودات المعاد تقييمها، يتم تحويل المبالغ 

 المدرجة في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.
 

 ة التصنيف إلى االستثمارات العقاريةإعاد (ب)
 

 عندما يتغير استخدام عقار ما من عقار مشغول من قبل المالك إلى استثمار عقاري، يعاد قياس العقار وفقاً للقيمة العادلة ويعاد تصنيفه
ما تعكس هذه األرباح من كاستثمار عقاري. ويتم االعتراف بأي أرباح تنشأ عن إعادة القياس ضمن حساب األرباح أو الخسائر بقدر 

خسائر انخفاض القيمة السابقة للعقار المعني، مع االعتراف بأي أرباح متبقية مباشرةً في احتياطي إعادة التقييم ضمن الدخل الشامل 
عرضها اآلخر، ويتم عرضها في احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية. يتم االعتراف بأي خسائر في الدخل الشامل اآلخر ويتم 

 في احتياطي إعادة التقييم ضمن حقوق الملكية بما يعادل المبلغ الُمدرج سابقاً في الدخل الشامل فيما يخص العقار المعني، مع االعتراف
 فوراً بأي خسائر متبقية في حساب األرباح أو الخسائر.
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 )تابع( ممتلكات ومنشآت ومعدات 45-5
 

 التكاليف الالحقة (ج)
 

تتم رسملة المصاريف الالحقة فقط عندما يكون من المرجح أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بهذه المصاريف إلى 
 المجموعة. وتحتسب تكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمنشآت والمعدات ضمن المصاريف عند تكبدها.

 

 االستهالك (د)
 

ك على القيمة القابلة لالستهالك والتي تتمثل في تكلفة األصل أو القيمة األخرى التي تحل محل التكلفة ناقصاً قيمته يحتسب االستهال
المتبقية. يتم االعتراف باالستهالك ضمن حساب األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة 

بيرة النمط المتوقع الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المعني. يحتسب لكل بند حيث يعكس ذلك بصورة ك
االستهالك للموجودات المؤجرة على مدى فترة عقد اإليجار أو أعمارها اإلنتاجية، أيهما أقصر، ما لم يكن من المؤكد بصورة معقولة 

 جار. أن تؤول الملكية إلى المجموعة في نهاية عقد اإلي
 ال يحتسب استهالك على األرض. 

 

يبدأ احتساب االستهالك لألصل عندما يصبح متاحاً لالستخدام، أي عندما يكون في موقع ووضع مناسبين يجعاله قادراً على العمل 
 بالطريقة التي تحددها اإلدارة.

 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات الرئيسية:فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للسنة الحالية والسنوات المقابلة لبنود 
 

 عدد السنوات
 33-15 مبانٍ 

 22-3 منشآت ومعدات
 10-3 معدات مكتبية وأثاث

 7-3 مركبات
 

 تتم مراجعة طرق حساب االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في كل فترة تقرير مع تعديلها عند الضرورة.
 

 الموجودات المستأجرة (ه)
 

عقود اإليجار التي تتحمل بموجبها المجموعة كافة مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تمويلي. يتم بيان الموجودات يتم تصنيف 
 المستحوذ عليها بموجب عقود إيجار تمويلي بقيمة تعادل القيمة العادلة لألصل أو القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار في بداية

 ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة )إن وجدت(.عقد اإليجار، أيهما أقل، 
 

 

 موجودات غير ملموسة 45-6
 

 القياس الالحق (أ)
 

 يتم فحص الشهرة سنوياً لتحري االنخفاض في قيمتها وتدرج بالتكلفة ناقصاً الخسائر المتراكمة من االنخفاض القيمة.
 

 موجودات أخرى غير ملموسة (ب)
 

غير الملموسة حقوق الدراية الفنية وحقوق توزيع المنتجات وبراءات االختراع والعالمات التجارية وعقود تشمل الموجودات األخرى 
ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. يتم إطفاء هذه  العمالء التي لها أعمار إنتاجية محددة، وتدرج بالتكلفة ناقصا

 سنة. 39سنوات إلى  5ها اإلنتاجية التي تتراوح من الموجودات وفقاً لتقدير اإلدارة ألعمار
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 )تابع(موجودات غير ملموسة  45-6
 

 النفقات الالحقة (ج)
 

به. ويتم االعتراف ال تتم رسملة النفقات الالحقة إال عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في األصل المعني التي تتعلق 
 بكافة النفقات األخرى، بما في ذلك النفقات المتكبدة على الشهرة التجارية والعالمات التجارية المنتجة داخلياً، ضمن حساب األرباح أو

 الخسائر عند تكبدها.
 

 ند الضرورة.تتم مراجعة طرق حساب اإلطفاء واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع تعديلها ع
 

 عقود العمالء (د)
 

تمثل الموجودات غير الملموسة القائمة على العقود قيمة الحقوق الناشئة عن االتفاقيات التعاقدية. وتبرم المجموعة عقود طويلة األجل 
 عاماً مع من العمالء األفراد والشركات مع إتاحة خيار التجديد. 20تمتد على مدى فترة 

 

 استثمارات عقارية 45-7
 

كن تتمثل االستثمارات العقارية في العقارات التي يتم االحتفاظ بها إما لتحقيق إيرادات من تأجيرها أو لزيادة رأس المال أو لكليهما، ول
ليس بغرض البيع في سياق العمل االعتيادي، أو استخدامها في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات، أو ألغراض إدارية. عندما تقدم 

ات إضافية لشاغلي عقار ما، فإنها تُعامل ذلك العقار كاستثمار عقاري في حال كانت الخدمات المقدمة تشكل نسبياً المجموعة خدم
 عنصراً ضئيالً من االتفاق بصورة عامة.

 

يه ضمن يقاس االستثمار العقاري بالتكلفة عند االعتراف المبدئي، ويقاس الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغيرات تطرأ عل
 حساب األرباح أو الخسائر.

 

ً تكلفة المواد والع مالة تتضمن التكلفة النفقات المتعلقة مباشرة باقتناء االستثمار العقاري. تشمل تكلفة االستثمار العقاري المشيد ذاتيا
الغرض المخصص له، إضافة المباشرة وأي تكاليف أخرى تنسب مباشرة لالستثمار العقاري حتى يكون مهيئاً للتشغيل ويُستخدم في 

 إلى تكاليف االقتراض المرسملة.
 

ح تدرج تعديالت القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن األرباح أو الخسائر كعائدات استثمارية في الفترة التي تنشأ فيها هذه األربا
وعة مجدداً الموجودات أو المطلوبات المعترف بها أو الخسائر. وعند تحديد القيمة الدفترية لالستثمارات العقارية، ال تحتسب المجم

 فعلياً، كموجودات أو مطلوبات منفصلة.
 

عندما يتغير استخدام العقار بحيث يعاد تصنيفه ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات، تصبح قيمته العادلة بتاريخ إعادة التصنيف هي 
 تكلفته وذلك ألغراض المحاسبة الالحقة.

 

بأي أرباح أو خسائر من بيع االستثمار العقاري )المحسوبة على أساس الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة يتم االعتراف 
الدفترية للعقار( في حساب األرباح أو الخسائر. وعندما يتم بيع أي استثمار عقاري مصنف سابقاً ضمن الممتلكات والمنشآت والمعدات، 

 في احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح المحتجزة.يتم تحويل أي مبلغ ذي صلة مدرج 
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 المخزون 45-8
 

يتألف المخزون من البضائع الجاهزة والمواد الخام واألعمال قيد اإلنجاز وقطع الغيار والعقارات قيد التطوير/ المحتفظ بها بغرض 
 البيع.

 

 والمواد الخام واألعمال قيد اإلنجاز وقطع الغيارالبضائع الجاهزة  (أ)
 

يقاس المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. ترتكز تكلفة المواد الخام وقطع الغيار على طريقة متوسط التكلفة 
وضعه الراهن. يتم بيان البضائع الجاهزة المرجح وتشتمل على النفقات المتكبدة لالستحواذ على المخزون وإيصاله إلى موقعه الحالي و

 بتكلفة المواد الخام وتشمل أيضاً جزءاً مناسباً من المصاريف العامة. ويتم بيان األعمال قيد اإلنجاز بتكلفة المواد الخام والمصاريف
اق العمل االعتيادي ناقصاً مصاريف العامة المنسوبة لها بصورة مباشرة. يتمثل صافي القيمة القابلة للتحقق في سعر البيع المقدر في سي

 البيع المقدرة.
 

 العقارات قيد التطوير/ المحتفظ بها بغرض البيع (ب)
 

 يتم تصنيف العقارات قيد التطوير/ المحتفظ بها بغرض البيع كمخزون ويتم بيانها بالتكلفة أو بصافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل.
التطوير وتكاليف االقتراض المرسملة والمصاريف المباشرة األخرى. يتم تقدير صافي القيمة القابلة تشتمل التكلفة على إجمالي تكاليف 

ً لظروف السوق السائدة وتكاليف اإلنجاز  للتحقق من قبل اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار السعر المتوقع تحقيقه بصوره نهائية وفقا
 المتوقعة.

 

يمة العقارات قيد التطوير/ المحتفظ بها بغرض البيع كمصاريف في الفترة التي يحدث فيها يتم االعتراف بمقدار االنخفاض في ق
االنخفاض أو تظهر فيها الخسارة. ويتم االعتراف بعكس االنخفاض الناشئ من الزيادة في صافي القيمة القابلة للتحقق ضمن حساب 

 األرباح أو الخسائر في الفترة التي تحدث فيها هذه الزيادة.
 

 أعمال إنشائية قيد اإلنجاز 45-9
 

تتمثل األعمال اإلنشائية قيد اإلنجاز في إجمالي المبالغ غير المفوترة المتوقع تحصيلها من العمالء مقابل أعمال العقود المنجزة حتى 
اريخه ناقصاً الفواتير المرحلية تاريخه. تقاس األعمال اإلنشائية قيد اإلنجاز في تكلفة العقد المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها حتى ت

ناقصاً الخسائر المعترف بها. يتم عرض األعمال اإلنشائية قيد اإلنجاز كجزء من الذمم المدينة األخرى في بيان المركز المالي لكافة 
فواتير المرحلية عن التكاليف العقود التي تزيد فيها التكاليف المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها عن الفواتير المرحلية. عندما تزيد ال

 المتكبدة زائداً األرباح المعترف بها، يتم بيان الفرق كجزء من الذمم الدائنة األخرى في بيان المركز المالي.
 

 األدوات المالية 45-10
 

 الموجودات المالية غير المشتقة (أ)
 

فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة  تعترف المجموعة مبدئياً بالموجودات المالية في تاريخ المتاجرة الذي تصبح
 المعنية.

 

ة، تقاس الموجودات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة. وفي حالة عدم قياس األصل المالي الحقاً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
ازة أو إصدار األصل. وتقوم المجموعة الحقاً بقياس الموجودات يتضمن القياس المبدئي تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة لحي

 المالية إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة.
 

تتوقف المجموعة عن االعتراف باألصل المالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية بالحصول على التدفقات النقدية من األصل أو عندما تقوم 
التدفقات النقدية التعاقدية في معاملة يتم خاللها تحويل كافة مخاطر ومزايا ملكية األصل المالي  بتحويل الحقوق في الحصول على

 بصورة فعلية. يتم االعتراف بأي حصة من األصل المالي المحول الذي تصدره المجموعة أو تحتفظ به كأصل أو التزام منفصل.
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 )تابع( األدوات المالية غير المشتقة (أ)
 

 الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة (1)
 

 يقاس األصل المالي الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية بعد خصم خسائر انخفاض القيمة في الحاالت التالية:
 

 ضمن نموذج أعمال يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لجمع التدفقات النقدية التعاقدية.أن يتم االحتفاظ باألصل -
عندما تؤدي األحكام التعاقدية لألصل المالي إلى وجود تدفقات نقدية في تواريخ محددة بحيث تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية -

 والفوائد.
 

المطفأة من الذمم المدينة التجارية والمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة والذمم المدينة تتألف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة 
 األخرى والنقد وما في حكمه وذمم اإليجار المدينة وذمم اإليجار التمويلي المدينة.

 

كلفة المطفأة، بالقيمة العادلة ويتم االعتراف يتم الحقاً قياس الموجودات المالية، باستثناء الموجودات المصنفة كموجودات مالية مقاسة بالت
 بكافة التغيرات التي تطرأ عليها ضمن حساب األرباح أو الخسائر.

 

ومع ذلك وفيما يتعلق باالستثمارات في أدوات الملكية التي ال يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة، فقد تختار المجموعة عند االعتراف 
كل أداة على حدة في الدخل الشامل اآلخر. وفيما يتعلق باألدوات المقاسة بالقيمة العادلة من خالل المبدئي أن تعرض أرباح وخسائر 

الدخل الشامل اآلخر، ال يتم مطلقاً إعادة تصنيف األرباح والخسائر إلى حساب األرباح أو الخسائر وال يتم االعتراف بأي انخفاض في 
عتراف بتوزيعات األرباح المكتسبة من تلك االستثمارات ضمن حساب األرباح أو القيمة في حساب األرباح أو الخسائر. ويتم اال

 الخسائر ما لم تمثل تلك التوزيعات بشكل واضح جزءاً مسترداً من تكلفة االستثمار.
 

 نقد وما في حكمهال
 

قل من ثالثة أشهر(. إن السحوبات البنكية يتألف النقد وما في حكمه من النقد واألرصدة البنكية والودائع الثابتة )ذات تاريخ استحقاق أ
على المكشوف وإيصاالت األمانة والكمبياالت المخصومة التي يستحق سدادها عند الطلب وتشكل جزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة 

 للنقد، يتم إدراجها كأحد عناصر النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد.
 

 ة غير المشتقةالمطلوبات المالي (ب)
 

ات تعترف المجموعة مبدئياً بسندات الدين المصدرة والمطلوبات الثانوية في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم االعتراف مبدئياً بكافة المطلوب
صبح فيه األخرى )بما في ذلك المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة( بتاريخ المتاجرة وهو التاريخ الذي ت

المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. تتوقف المجموعة عن االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها 
 التعاقدية أو إلغاؤها أو انقضاؤها.

 

واحدة وهي أن يكون لدى المجموعة تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي في حالة 
 حق قانوني بمقاصة المبالغ ويكون لديها نية التسوية على أساس صافي المبلغ أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام بصورة متزامنة.

 

االعتراف  تتألف المطلوبات المالية غير المشتقة من القروض والتمويالت وسندات الصكوك والذمم الدائنة التجارية واألخرى. ويتم
لمطلوبات مبدئياً بتلك المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة مباشرة للمعاملة. والحقاً لالعتراف المبدئي، تقاس هذه ا

 المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.
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 العمالت األجنبية 45-11
 

 المعامالت بالعملة األجنبية (أ)
 

يتم تحويل المعامالت المقومة بالعمالت األجنبية إلى العمالت الوظيفية ذات الصلة لشركات المجموعة باستخدام أسعار الصرف السائدة 
بالعمالت األجنبية بتاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بتواريخ المعامالت. ويتم إعادة تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقومة 

ية باستخدام سعر الصرف بذلك التاريخ. إن أرباح أو خسائر العملة األجنبية للبنود النقدية هي الفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الوظيف
فأة بالعملة األجنبية المحولة بسعر الصرف في نهاية سنة في بداية السنة، المعدلة بالفائدة والدفعات الفعلية خالل السنة، والتكلفة المط

 التقرير.
 

فية إن الموجودات والمطلوبات غير النقدية المقومة بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة، يعاد تحويلها إلى العملة الوظي
ً لسعر الصرف السائد في تاريخ تحديد القيمة العادلة. ويتم تحوي ل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بالعملة وفقا

األجنبية باستخدام سعر الصرف السائد في تاريخ المعاملة. ويتم االعتراف بفروقات العمالت األجنبية الناتجة عن إعادة التحويل ضمن 
 حساب األرباح أو الخسائر.

 

 العمليات األجنبية (ب)
 

والمطلوبات الخاصة بالعمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتعديالت القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ، يتم تحويل الموجودات 
إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ويتم تحويل إيرادات ومصاريف العمليات األجنبية إلى الدرهم 

ً لمتوسط أسعار الص رف السائدة خالل السنة الحالية. ويتم االعتراف بفروقات صرف العمالت األجنبية الناتجة عن اإلماراتي وفقا
التحويل ضمن الدخل الشامل اآلخر ويتم عرضها في احتياطي تحويل العمالت األجنبية ضمن حقوق الملكية. عندما يتم استبعاد عملية 

السيطرة المشتركة، فيعاد تصنيف القيمة المتراكمة في احتياطي التحويل اجنبية، بحيث يتم فقدان السيطرة أو التأثير الجوهري أو 
المتعلق بتلك العملية األجنبية ضمن حساب األرباح أو الخسائر كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد. وعند قيام المجموعة باستبعاد 

ع االحتفاظ بالسيطرة، يتم تحويل الجزء ذي الصلة جزء فقط من حصتها في شركة تابعة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية أجنبية م
من القيمة المتراكمة إلى الحصص غير المسيطرة. وعندما تقوم المجموعة باستبعاد جزء فقط من حصتها في مشروع مشترك أو 

صلة من القيمة شركة زميلة بحيث يتضمن هذا االستبعاد عملية أجنبية مع االحتفاظ بالتأثير الجوهري، يعاد تصنيف الجزء ذي ال
 المتراكمة إلى حساب األرباح أو الخسائر.

 

 مخصصات 45-12
 

يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي، قانوني أو ضمني، يمكن تقديره بصورة موثوقة نتيجة لحدث 
تزام. وإذا كان تأثير القيمة الزمنية للمال جوهرياً، سابق، ويكون من المحتمل أن يستلزم تدفقات خارجية للمنافع االقتصادية لتسوية االل

يتم تحديد المخصصات من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق الحالية 
 يل.للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لاللتزام. ويدَرج إطفاء الخصم ضمن مصاريف التمو

 

 انخفاض القيمة 45-13
 

 الموجودات المالية غير المشتقة (أ)
 

يتم تقييم األصل المالي غير المسجل بالقيمة العادلة في تاريخ كل تقرير للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرضه 
موضوعي على وقوع حدث خسارة  النخفاض في القيمة. يُعتبر أن األصل المالي قد تعرض النخفاض في القيمة إذا كان هناك دليل

ه بعد االعتراف المبدئي بهذا األصل وكان لهذا الحدث تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لهذا األصل بحيث يمكن تقدير
 بصورة موثوقة.

 

من قبل المدين، أو إعادة جدولة تشتمل األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية على التعثر أو العجز عن السداد 
المبلغ المستحق للمجموعة وفقاً لشروط ما كانت المجموعة لتقبلها في ظروف أخرى، أو أي مؤشرات تدل على أن المدين أو الُمصدر 

المقترض أو سيتعرض لإلفالس، أو الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر، أو التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل 
الُمصدر، أو عدم وجود سوق نشطة للسند، أو معطيات ملحوظة تشير إلى وجود نقص يمكن قياسه في التدفقات النقدية المتوقعة 

 لمجموعة من الموجودات المالية.
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 المطفأةالموجودات المالية المقاسة بالتكلفة  (ب)
 

تأخذ المجموعة باالعتبار مؤشرات االنخفاض في قيمة هذه الموجودات على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. ويتم تقييم كافة 
الموجودات الفردية الهامة للتحقق مما إذا كان هناك انخفاض محدد في قيمتها. إن كافة الموجودات الفردية الهامة التي ليس هناك دليل 

اض قيمتها يعاد تقييمها بعد ذلك بصورة جماعية للتحقق مما إذا كان قد وقع أي انخفاض في قيمتها دون أن يتم التعرف عليه على انخف
بصورة فردية. أما بالنسبة للموجودات التي ال تكون هامة من الناحية الفردية، فيتم تقييمها بصورة جماعية للتحقق مما إذا كانت قد 

 ها وذلك بتجميعها مع الذمم المدينة التي لها خصائص مشابهة من حيث مخاطر االئتمان.تعرضت النخفاض في قيمت
 

عند تقييم انخفاض القيمة الجماعي، تستخدم المجموعة معلومات تاريخية حول توقيت االستردادات وقيمة الخسائر المتكبدة، وتقوم 
انية الراهنة تشير إلى أنه من المحتمل أن تكون الخسائر الفعلية أكبر بإجراء التعديالت الالزمة إذا كانت الظروف االقتصادية واالئتم

 أو أقل مما تُشير إليه التجارب السابقة.
 

تحتسب خسارة االنخفاض في القيمة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
ي األصلي لألصل. يتم االعتراف بالخسائر ضمن حساب األرباح أو الخسائر، ويتم إظهارها في حساب مخصومة بمعدل الفائدة الفعل

المخصص. وعندما ترى المجموعة عدم وجود احتماالت واقعية باسترداد األصل، يتم شطب المبالغ ذات الصلة. وعندما يتسبب حدث 
 خسائر انخفاض القيمة ضمن حساب األرباح أو الخسائر.الحق في تقليص خسائر انخفاض القيمة، يتم بيان التقليص في 

 

 كيانات مستثمر فيها محسوبة على أساس حقوق الملكية (ج)
 

تقاس خسارة انخفاض القيمة المتعلقة بالكيانات المستثمر فيها المحسوبة على أساس حقوق الملكية بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد من 
م االعتراف بخسارة انخفاض القيمة ضمن حساب األرباح أو الخسائر، ويتم عكسها إذا كان هناك تغير االستثمار مع قيمته الدفترية. ويت

 إيجابي في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.
 

 الموجودات غير المالية (د)
 

ت تقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير بمراجعة القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعة )باستثناء االستثمارات العقارية والعقارا
قيد التطوير والمخزون( للتحقق مما إذا كان هناك أي مؤشر على تعرضها النخفاض في القيمة. وفي حالة وجود مثل ذلك المؤشر، 

 األصل القابلة لالسترداد. يتم تقدير قيمة 
 

فيما يتعلق بالشهرة والموجودات غير الملموسة التي لها أعمار إنتاجية غير محددة أو ال تكون متاحة لالستخدام، يتم اختبارها سنوياً 
 للتحقق من مدى تعرضها النخفاض القيمة.

 

من الموجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام لغرض اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات معاً في أصغر مجموعة 
المستمر وتكون مستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية الداخلة من الموجودات األخرى أو الوحدات المولدة للنقد. يتم تخصيص 

 التي يتوقع أن تستفيد من مزايا االندماج. الشهرة الناتجة عن اندماج األعمال إلى الوحدة المولدة للنقد أو مجموعة الوحدات المولدة للنقد
 

ع، أيهما تعتبر القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المولدة للنقد هي القيمة المستخدمة أو القيمة العادلة مخصوماً منها تكاليف البي
مة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم يعكس أعلى. وتستند القيمة قيد االستخدام إلى التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية مخصو

 تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل أو الوحدة المولدة للنقد.
 

 السترداد.يتم االعتراف بخسارة انخفاض القيمة إذا تجاوزت القيمة الدفترية ألصل ما أو الوحدة المولدة للنقد قيمته المقدرة القابلة ل
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 الموجودات غير المالية )تابع()د(        
 

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن حساب األرباح أو الخسائر. ويتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة أوالً لتقليل القيمة 
للوحدات المولدة للنقد ثم لتقليل القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المولدة للنقد على أساس الدفترية ألي شهرة مخصصة 

 تناسبي.
 

ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالشهرة. ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة، باستثناء تلك المتعلقة بالشهرة، إلى المدى 
ية لألصل عن القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، إذا لم يكن قد تم الذي ال تزيد فيه القيمة الدفتر

 االعتراف بخسارة انخفاض القيمة.
 

 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 45-14
 

الخدمة ذات الصلة. يتم تقاس التزامات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين على أساس غير مخصوم وتحتسب كمصروف عند تقديم 
 االعتراف بااللتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه إذا ترتب على المجموعة التزام قانوني أو ضمني بدفع هذا المبلغ نتيجة لخدمة سابقة

 قُدمت من قبل الموظف وإذا كان باإلمكان تقدير االلتزام على نحو موثوق به.
 

بشأن المعاشات والتأمينات االجتماعية، يجب على أصحاب العمل المساهمة بنسبة  1999لسنة ( 7وفقاً لقانون العمل االتحادي رقم )
من "المشاركة المحسوبة على الراتب" للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما يجب على الموظفين أن  12.5%

لتقاعد. يتم االعتراف بمساهمة المجموعة كمصروف ضمن من "المشاركة المحسوبة على الراتب" في نظام ا %5يساهموا بنسبة 
حساب األرباح أو الخسائر عند تكبدها. وتم بيان مساهمة الموظفين وأصحاب العمل، بما يعادل المبلغ المتبقي غير المدفوع بتاريخ 

 التقرير، ضمن المطلوبات األخرى.

 

 عقود اإليجار 45-15

 
 اإليجار التشغيلي –كمستأجر  (أ)

 

تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ بموجبها المؤجر بكافة مخاطر ومزايا الملكية، كعقود إيجار تشغيلي. ويتم االعتراف يتم 
بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي ضمن حساب األرباح أو الخسائر على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد 

ز اإليجار المستلمة باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من إجمالي مصاريف عقد اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار. ويتم االعتراف بحواف
 اإليجار.

 
 اإليجار التمويلي –كمستأجر  (ب)

 

م يتيتم تخصيص الحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التمويلي على مصاريف التمويل وتخفيض االلتزام القائم. كما 
 زام.اللتن المتبقي مد اصيرلاعلی ت للعائد ثابدل دوري معق لتحقيك لر وذإليجال مدة اخالرة فتل لکل يولتما ص مصاريفتخصي

 
 ربحية السهم 45-16

 

تعرض المجموعة بيانات ربحية السهم األساسية ألسهمها. وتحتسب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم األرباح المنسوبة إلى 
ط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. يتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة بأثر مساهمي الشركة على المتوس

 رجعي ليشمل تأثير أي زيادة في عدد األسهم دون تغير مقابل في الموارد.

 
 تقارير القطاعات 45-17

 

صانع القرار الرئيسي بشان العمليات التشغيلية( على البنود تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنها إلى مجلس اإلدارة )
 المنسوبة مباشرةً إلى كل قطاع باإلضافة إلى تلك البنود التي يمكن تخصيصها على أساس معقول.


