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�شـاحـب الـ�شــمـو الـ�شـيخ خـلـيـفـة بن زايد اآل نهيــان

رئي�ص دولة الإمــارات العربيـة املتحـدة

القـائد الأعـلى للقـوات امل�سلحة



الفريق اأول �شـمـو الـ�شـيخ مـحـمـد بـن زايـد اآل نـهـيـان

ويل عهـد اأبوظبي

نائب القائد الأعلى للقوات امل�سلحة



تعمل �سركة منازل العقارية )�ص.م.خ( التي تتخذ من مدينة اأبوظبي مقرًا 

لها يف تطوير م�ساريع �سكنية وجتارية لذوي الدخل املتو�سط بالإ�سافة اإىل 

العديد من امل�ساريع التجارية وامل�ساريع متعددة ال�ستخدامات. وت�سعى 

�سركة منازل �سعيًا دوؤوبًا اإىل اإقامة جممعات ناب�سة باحلياة ومزدهرة 

غنية باملرافق واخلدمات و�سط اأجواٍء مت تخطيطها بعناية.
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ملخ�ص عام 2010

�سجلت �سركة منازل العديد من الإجنازات والنجاحات يف عام 2010 يف وقت كان القطاع العقاري يف 

دولة الإمارات العربية املتحدة يتعافى فيه من اآثار الأزمة املالية العاملية، ويف ظل عائد يقرتب من مليار 

درهم حققت �سركة منازل اأرباحًا بقيمة 236 مليون درهم، مقارنة بخ�سارة بلغت 715 مليون درهم يف 

العام ال�سابق. 

وقد كان لتلبية الطلب على امل�ساريع املخ�س�سة لفئة متو�سطي الدخل يف اأبوظبي الأولوية يف ال�سرتاتيجية 

التجارية لل�سركة. وقد ارتفع الطلب وب�سكل كبريعلى العقارات املنجزة واجلاهزة للت�سليم مما �ساهم يف 

النجاح القوي والنتائج املبهرة التي حققتها ال�سركة خالل عام 2010، مبا ميثل برهانًا على قوة اقت�ساد 

اأبوظبي، الذي تدعمه مبادرات النمو احلكومية. 

مت خالل العام 2010 ت�سليم اأكرث من 1٫000 فيال يف م�سروع الريف، كما مت ت�سليم ما يقرب من 40 

باملائة من امل�ساحات التجارية يف برجي بري�ستيج اإىل مالكيها.هذا وُتعزى الزيادة الناجتة يف الأرباح 

خالل العام اإىل التح�سن امللحوظ يف الأداء، بالإ�سافة اإىل التخفي�ص القوي يف تكاليف الت�سغيل 

والرقابة املحكمة على النفقات مما اأ�سفر عن توفري قرابة 80 مليون درهم مقارنة بعام 2009. 

اأهم الإجنازات يف العام 2010

 • ت�سليم اأكرث من 1٫000 فيال يف احلي العربي واحلي ال�سحراوي يف م�سروع فلل الريف يف اأبوظبي

 •  ت�سليم م�سروع برجي املكاتب بري�ستيج تاورز املكونني من 20 طابقًا، يف مدينة حممد بن زايد، 
يف اأبوظبي

 •  اإجناز 90 باملائة من م�سروع 9712 بي اإم �سي التجاري، املقرر افتتاحه يف املوعد املحدد 
مطلع عام 2012

• بناء مراحل اإ�سافية من م�سروع الريف، ُيتوقع ت�سليمها يف عامي 2011 و2012

منــــــــازل
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ويف �سبيل حتقيق هذه الأهداف، قامت اإدارة ال�سركة بالآتي:

•تاأ�سي�ص جلنة مراجعة من اأع�ساء جمل�ص اإدارة غري تنفيذيني 	
•تاأ�سي�ص اإدارة مراجعة داخلية وتعيني موظفني اأكفاء موؤهلني علميًا وعمليًا 	

•اإعداد لئحة للمراجعة الداخلية بالإ�سافة اإىل ميثاق مراجعة لتحديد طبيعة عمل املراجعة الداخلية 	
•اإعداد لئحة اعتماد مالية لكافة القرارات 	

•اإعداد دليل ال�سيا�سات والإجراءات لكافة اإدارات ال�سركة 	
•اإعداد لئحة عمل لكل من 	

-  جمل�ص الإدارة  

-  اللجنة التنفيذية  

-  جلنة الرت�سيحات واملكافاآت  

-  جلنة املراجعة  

-  هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية  

كما مت تطبيق �سيا�سة املعايري املهنية والأخالقية ومنع الغ�ص والتالعب والتي مبوجبها يقوم كل من موظفي واإدارة ال�سركة بتقدمي اإقرار 

�سنوي عن التزامهم بتطبيق املعايري املهنية والأخالقية واللتزام باإبالغ اجلهات املعنية داخل ال�سركة عن اأي موؤ�سرات �سلبية تتعلق 

ب�سري العمل.

اإن اإدارة ال�سركة وموظفيها ملتزمون ببذل كافة اجلهد وال�ستعانة بكافة الو�سائل العلمية والعملية للحفاظ على اأ�سول وممتلكات 

ال�سركة وتوفري بيئة عمل فعالة وخلق ثقة بني ال�سركة وكافة املتعاملني معها.

انطالقًا من التزام اإدارة ال�سركة ب�سرورة تطبيق كافة القوانني التجارية 

وال�ستفادة من املمار�سات واخلربات ال�سابقة واتباع اأف�سل ال�سبل 

للحفاظ على ممتلكات واأ�سول ال�سركة فقد قامت الإدارة بتطبيق 

القانون رقم 518 لعام 2009 واخلا�ص بحوكمة ال�سركات للحفاظ على 

اأ�سول وممتلكات ال�سركة و�سحة البيانات املالية والت�سغيلية بالإ�سافة 

اإىل التاأكد من �سحة املعلومات والبيانات ال�سادرة عن ال�سركة.
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اإدارة تطوير الأعمالالإدارة املالية
 اإدارة التجاري

واإدارة الأ�سول
اإدارة امل�ساريع

 اإدارة اخلدمات 

امل�ساندة

الرئي�ص املايل
 رئي�ص تطوير

الأعمال
رئي�ص امل�ساريع

مدير اإدارة الأ�سول 

وامل�سووؤل التجاري

 مدير اخلدمات 

امل�ساندة 

	•اللجنة التنفيذية
	•هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية

	•جلنة التدقيق
	•جلنة الرت�سيحات واملكافاآت

اللجــــــان

الت�سويقال�سوؤون القانونية

الرئي�ص التنفيذي

حممد مبارك املزروعي

الـهـيـكـل الـتـنظـيـمي 2010

التدقيق الداخلي

جمل�س الإدارة

حممد مهنا القبي�شي – رئي�ص جمل�ص الإدارة

الإدارة جمل�ص  رئي�ص  خالد دميا�س ال�شويدي – نائب 

حممد عبد الرحيم املال – ع�سو

عادل اأحمد لوتاه – ع�سو

خالد عبد اهلل القبي�شي – ع�سو
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اإنه ليملوؤين الفخر واأنا اأعلن لكم باأن 

�سركة منازل حققت نتائج متميزة يف العام 

2010، وا�ستطاعت حتويل خ�سائر العام 

ال�سابق البالغة 715 مليون درهم اإىل اأرباح 

قاربت 236 مليون درهم، يف حتول ملحوظ 

يعود اإىل عدة عوامل. اأولها، ل تزال 

اأبوظبي تواجه نق�سًا يف امل�ساريع ال�سكنية 

ذات الأ�سعار املعقولة، ويبدو هذا جليًا من 

اأعداد الأ�سخا�ص العاملني يف اأبوظبي 

ويقطنون يف دبي ب�سبب قلة توافر امل�ساكن 

املريحة ذات التكلفة املعقولة وتعذر 

احل�سول عليها. 

ثانيًا، ل تزال اأبوظبي تتعر�ص لنتقال 

ال�سكان من املنطقة التجارية املركزية 

التقليدية اإىل املناطق البعيدة، نتيجة نقل 

الإدارات احلكومية اإىل اأماكن خارجية، 

وما �ساحب ذلك من تزايد الطلب على 

اأماكن الإقامة ال�سكنية املجاورة. 

ثالثًا، حتظى م�ساريع �سركة منازل مبكانة 

متميزة، �سواًء من حيث ال�سعر اأواملوقع، 

فامل�ساريع ال�سكنية مثل م�سروع الريف، 

واملباين املخ�س�سة للمكاتب مثل برجي 

بري�ستيج تلبي جميع احتياجات العمالء 

�سواًء كانوا ُمالكًا اأو م�ستاأجرين.

ويف ظل ت�سليم اأعداد كبرية من الفلل التي 

مت اإجنازها يف م�سروع الريف خالل عام 

2010، بالإ�سافة اإىل اإجناز وت�سليم برجي 

بري�ستيج، يظهرللجميع �سواب 

ا�سرتاتيجيتنا الأ�سا�سية متامًا يف العوائد 

الإجمالية للعام التي ارتفعت من 109 

مليون درهم اإىل 1٫26 مليار درهم. 

ومع وجود ما يزيد عن 1٫200 فيال و1٫800 

�سقة �سكنية ُيتوقع اإجنازها وت�سليمها يف 

م�ساريع الريف على مدار العامني القادمني، 

بالإ�سافة اإىل اإجناز وت�سليم املركز التجاري 

يف م�سروع 9712 بي اإم �سي، مما ميكننا اأن 

نتطلع اإىل حتقيق عائد وربح م�ستدام خالل 

ال�سنوات القليلة القادمة. 

بالأ�سالة عن نف�سي وبالنيابة عن جمل�ص 

الإدارة وفريق العمل ب�سركة منازل، اأتوجه 

ببالغ ال�سكر والتقدير لل�سادة امل�ساهمني 

على دعمهم امل�ستمرلنا، وي�سعدنا اأن نقدم 

لكم هذا التقرير ال�سنوي لعام 2010.

حممد مهنا القبي�شي

رئي�ص جمل�ص الإدارة

يوا�سل القطاع العقاري يف اأبوظبي اأداءه القوي بف�سل العديد من امل�ساريع 

التي تهدف اإىل تلبية معدلت الطلب املتزايدة يف ال�سوق. ويف هذا ال�سدد، 

اأثبتت ا�سرتاتيجية �سركة منازل التي تركز على م�ساريع متو�سطي الدخل 

قدرتها وكفاءتها. ففي غ�سون اأربعة اأعوام فقط منذ تاأ�سي�ص ال�سركة، قمنا 

بالو�سول مب�ساريعنا من كونها جمرد فكرة اإىل مرحلة الإجناز، واأدت 

ا�سرتاتيجيتنا اخلا�سة بالتمركز يف ال�سوق اإىل جتنيب ال�سركة اإىل حد كبري 

ال�سعوبات اجلمة التي واجهها اأغلب املطورين الآخرين وبخا�سة اأولئك 

الذين ي�ستهدفون قطاع الوحدات ال�سكنية الفاخرة. 

كلمة رئي�ص جمل�ص الإدارة 8



 اإنه ليملوؤين الفخر واأنا اأعلن لكم باأن �سركة منازل حققت نتائج 

متميزة يف العام 2010، وا�ستطاعت حتويل خ�سائر العام ال�سابق البالغة 

715 مليون درهم اإىل اأرباح قاربت 236 مليون درهم.
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ميكننا النظر اإىل العام 2010 باعتباره 

عامًا حا�سمًا يف م�سرية �سركة منازل 

باعتبارها مطور عقاري يحظى با�ستقرار 

متميز، ا�ستطاع ب�سكل ملفت مواكبة 

الظروف ال�سائدة يف ال�سوق وحتقيق نتائج 

خمتلفة عن الجتاه ال�سلبي الذي �ساد 

القطاع العقاري يف الآونة الأخرية. 

ومن اجلدير بالذكر، اأن اأداءنا خالل هذا 

العام قد اأثبت �سحة ا�سرتاتيجية منازل 

طويلة املدى، التي �سعت لتجنب امل�ساريع 

الفاخرة ل�سالح امل�ساريع املوجهة للفئات 

متو�سطة الدخل، والتي ل تزال حمل طلب 

متزايد يف ال�سوق املحلية. 

ويعترب ت�سليم ما يزيد عن 1٫000 فيال يف 

م�سروع الريف، بالإ�سافة اإىل ت�سليم ما 

م�ساحته 55 األف مرت مربع من املكاتب يف 

برجي بري�ستيج برهانًا على اأن ال�سوق 

العقاري ل يزال ي�ستجيب للم�ساريع التي 

تلبي كافة املتطلبات وخمتلف توقعات 

الأ�سعار، متتلك منازل ما ي�سل اإىل 60 

باملائة من م�ساحة اأر�ص برجي بري�ستيج، 

بينما ميتلك �ساغلو الربجني باقي امل�ساحة.

لقد اأ�سفرت هذه امل�ساريع عن عوائد 

واأرباح قوية خالل عام 2010، جاءت 

نتيجة لإمتام املالك لعقودهم وا�ستالمهم 

الوحدات املباعة لهم. 

عالوة على ذلك، ي�سري التقدم املتميز يف 

اإجناز املركز التجاري يف م�سروع 9712 بي 

اإم �سي، اإىل اأن امل�سروع التي ت�سل م�ساحته 

اإىل 100 األف مرت مربع يف طريقه لالفتتاح 

يف عام 2012. ومن الآن ف�ساعدًا، �سيبداأ 

املركز التجاري يف توفري الدخل عن طريق 

عوائد الإيجار و�سيدعم العوائد التي 

حت�سل عليها ال�سركة من عمليات الت�سليم 

امل�ستمرة يف م�سروع الريف. 

لقد ثبت �سواب القرار ال�سرتاتيجي الذي 

اتخذته ال�سركة بتاأجيل ا�ستكمال بع�ص 

امل�ساريع على غرار م�سروع عّمان جاردنز 

يف الأردن وبع�ص اأجزاء م�سروع 9712 بي 

اإم �سي يف مدينة حممد بن زايد يف 

اأبوظبي، حيث �ساعد هذا الإجراء ال�سركة 

على جتنب اخل�سائر املحتملة واحلفاظ 

على ال�سيولة املتاحة ل�ستخدامها يف 

م�ساريع حيوية اأخرى. 

ول �سك اأن ا�ستمرار ال�سركة يف تلك 

امل�ساريع كان �سيمثل خماطرة يف ا�ستثمار 

مزيد من الأموال يف اإن�ساء الوحدات 

املباعة م�سبقًا، دون وجود اأي �سمانات 

للتملك الفعلي و�سداد العمالء للتزاماتهم 

الأ�سلية. ورغم اأننا قد حتملنا خ�سائر 

�سخمة يف بدء هذه امل�ساريع، اإل اأننا قررنا 

رد كامل املبالغ التي دفعت كمقدم جلميع 

امل�سرتين، وهو ما يوؤكد قوة اأعمالنا ويدعم 

م�سداقية �سركة منازل بو�سفها �سركة تعمل 

وفق اأحكام ال�سريعة الإ�سالمية الغّراء.

ا�شتعرا�س امل�شاريع

اإن جميع امل�ساريع حتقق تقدمًا ملحوظًا، 

و�ست�ساهم بقوة يف زيادة العوائد والأرباح، 

وبخا�سة مع ت�سليم املراحل اجلديدة منها. 

ومن املقرر اأن يتم ت�سليم املجموعة املتبقية 

من الفلل وال�سقق التي تزيد عن 1٫200 

فيال و1٫800 �سقة يف م�سروع الريف خالل 

عامي 2011 و2012، حيث ُيتوقع اأن يتم 

طرح املجموعة الأوىل من ال�سقق يف الربع 

الثالث من عام 2011. 

وكما ذكرنا �سابقًا، اأو�سك املركز التجاري 

يف م�سروع 9712 بي اإم �سي على النتهاء 

ومن املتوقع له اأن يجذب جمموعة جيدة 

من امل�ستاأجرين وامل�ستثمرين- بدرجة 

توؤدي اإىل �سغل معظم امل�ساحات التجارية 

وت�سغيلها بحلول موعد الفتتاح الر�سمي. 

ورغم التوقف املوؤقت حاليًا يف الأجزاء 

ال�سكنية والتجارية والفندقية يف م�سروع 

9712 بي اإم �سي، توؤكد البيانات اجلديدة 

اأن مبادرات اأبوظبي للنمو قد بداأت توؤتي 

ثمارها. كما توؤكد ال�ستجابة كذلك على 

القوة الأ�سا�سية للم�سروع، وتتوقع عودته 

اإىل و�سعه الطبيعي مع حت�سن التوجهات 

ال�سائدة يف ال�سوق. 

ا�شتعرا�س الو�شع املايل

ُيعد التحول البارز من تكبد خ�سارة بقيمة 

715 مليون درهم عام 2009 اإىل حتقيق 

ربح بقيمة 236 مليون درهم من اأبرز 

اإجنازات الأداء املايل املُبهر لهذا العام، 

حيث اأ�سهمت العوائد القوية نتيجة ت�سليم 

الوحدات ال�سكنية والتجارية واملراقبة 

ال�سارمة للنفقات التي اأدت اإىل خف�ص 

تكاليف الت�سغيل بن�سبة كبرية يف حتقيق 

هذه النتائج املوؤثرة. 

وعلى الرغم من وجود خم�س�سات تبلغ 

حوايل 150 مليون درهم تتعلق بعمليات 

اإعادة تقييم اأ�سول معينة مرتبطة بال�سوق، 

اإل اأنه مت تعوي�ص معظم هذه املخ�س�سات 

من املكا�سب التي حققها تقييم اأمالك 

وعقارات اأخرى. 

 اأن اأداءنا خالل هذا العام قد اأثبت �سحة ا�سرتاتيجية منازل طويلة املدى، التي �سعت لتجنب 

 امل�ساريع الفاخرة ل�سالح امل�ساريع املوجهة للفئات متو�سطة الدخل، والتي ل تزال حمل طلب 

متزايد يف ال�سوق املحلية. 
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ومن الوا�سح اأن نفقات الت�سغيل قد 

انخف�ست بنحو 80 مليون درهم يف عام 

2010، وهو موؤ�سر يدل على املراقبة 

الفعالة وامل�ستمرة للتكاليف. 

ورغم ارتفاع معدل الإقرا�ص من 15 اإىل 32 

باملائة، اإل اأن هذا املعدل ل يزال منخف�سًا 

مقارنة بالقطاع العقاري ب�سفة عامة، 

ويعك�ص �سيا�سة �سركة منازل اجلديدة 

اخلا�سة مبوازاة الدين مع مراحل تنفيذ 

امل�ساريع. كما ُيعد ذلك من الو�سائل الأكرث 

فعالية لتمويل الأمالك الإيجارية، بدًل من 

ال�ستثمار يف الأ�سول فقط، اإذ ترتبط حيازة 

الدين مبعدلت �سداد منخف�سة وحتقق عائد 

الدخل املتوقع. 

وعالوة على ذلك، يعك�ص النخفا�ص يف 

اإجمايل الأ�سول من 7٫5 مليار درهم اإىل 

7٫1 مليار درهم حقيقة اأن �سركة منازل 

مل تاأخذ على عاتقها اأي التزامات جديدة 

خالل عام 2010، كما قامت بت�سليم عدد 

كبري من العقارات للم�سرتين.

وقد حقق التنوع يف م�سادر الدخل نتائج 

م�سجعة خالل عام 2010، حيث �ساهمت 

عمليات اإدارة املن�ساآت التي تقوم بها 

ال�سركة موؤخرًا يف الأرباح وقدمت عوائد 

اقت�سادية جيدة على راأ�ص املال امل�ستثمر. 

ا�شتعرا�س ال�شركة

�سهد العام 2010 ا�ستكمال عملية اإعادة 

الهيكلة التنظيمية التي بداأت عام 2009، 

حيث �ساهم ذلك يف حتقيق مزايا عملية 

متثلت يف زيادة الكفاءة الت�سغيلية. كما 

حافظ الق�سم التجاري على جناحه يف 

حت�سيل املبالغ امل�ستحقة وتدعيم العالقات 

مع العمالء، وحتقيق اأهدافه على الرغم 

من الآثار ال�سلبية للرتاجع القت�سادي. 

ويف ظل ظروف ال�سوق ال�سعبة، قمنا 

مب�ساعدة امل�سرتين يف م�سروع ديونز 

وم�سروع برجي بري�ستيج، بتقدمي خيارات 

دفع مبتكرة لهم لتي�سري الأعباء املالية، 

ومن ثم ا�ستطاع العمالء املحافظة على 

ا�ستثماراتهم، يف حني جتنبت منازل 

التكاليف الباهظة التي كانت �ستن�ساأ من 

عملية اإعادة البيع. 

ومع اقرتاب نهاية العام، ويف اإطار �سعينا 

لزيادة حمفظتنا من العقارات املتاحة 

لالإيجار، قمنا با�ستحداث عملية جديدة 

لإدارة الأ�سول، بهدف التعامل مع عمليات 

اإدارة الأمالك، كاإدارة التجهيزات 

والإيجارات، ما من �ساأنه امل�ساعدة يف 

توفري م�سدردخل جديد وم�ستقر، مبوازاة 

انتقالنا من منوذج “البناء والبيع” 

التقليدي اإىل منوذج “البناء والتاأجري”. 

و�سعيًا منا اإىل مزيد من التح�سني للكفاءة 

التنظيمية، ا�ستعانت منازل با�ست�ساري 

متخ�س�ص ملراجعة كافة �سيا�سات ال�سركة 

واإجراءاتها، وحتديد اجلوانب التي حتتاج 

اإىل ت�سهيل الإجراءات، وامل�ساعدة على 

تطبيق التعديالت الالزمة فيها. 

امل�شي قدماً

ا�ستطاعت �سركة منازل جتاوز الظروف 

ال�ستثنائية املتقلبة ال�سائدة يف ال�سوق خالل 

الأعوام القليلة املا�سية واحلفاظ على مكانة 

جيدًة. فعلى ال�سعيد ال�سرتاتيجي، اأثبتت 

القرارات التي مت اتخاذها جدواها. اأما يف 

املجال الت�سغيلي، ا�ستطاعت ال�سركة اأن 

ت�سل اإىل م�ستوى من الكفاءة والفعالية مل 

تبلغه من قبل. كما اأننا ا�ستطعنا من الناحية 

املالية حتقيق نتائج ُمر�سية خالل عام 

2010، اإذ يتيح لنا اأداء هذا العام وتوقعات 

حتقيق مزيد من املكا�سب املنتظمة تبني 

نظرة تفاوؤلية حذرة مل�ستقبل ال�سركة. 

اإننا ندر�ص اجتاهات ال�سوق عن كثب، 

ون�سعى للح�سول على فر�ص تطوير اأعمال 

جتارية وم�ساريع يف اأبوظبي واملنطقة، 

وبداأنا يف تلقي ردود اأفعال م�سجعة من 

خمتلف الأطراف املعنية.

اإذ منتلك خمزونًا جيدًا من الأرا�سي 

ونقوم حاليًا بتحليل جدوى امل�ساريع 

املتوقعة، ونقوم كذلك بو�سع خطط 

جتريبية لإطالق املرحلة الأوىل للتطوير 

ال�سكني واملكاتب يف م�سروع 9712 بي اإم 

�سي يف امل�ستقبل القريب. 

وجاء اأداوؤنا خالل عام 2010 ليعزز �سعينا 

اإىل النت�سار يف غ�سون الأعوام القليلة 

القادمة، وبخا�سة مع ن�سج دورة تطوير 

امل�ساريع لدينا، وبدء جني ثمار ذلك، متمثاًل 

يف النمو الإيجابي يف العائدات والأرباح. 

وتربز ال�سرورة الآن اإىل اأن نحدد م�ساريع 

جديدة منا�سبة ون�سرع يف اإجنازها، بحيث 

نحافظ على دورة التطوير يف �سركتنا، 

�سريطة اأن نراعي دومًا توافق تلك امل�ساريع 

مع ا�سرتاتيجيتنا التي اأثبتت جدواها والتي 

تن�ص على توفري عقارات باأ�سعار معقولة 

للفئات متو�سطة الدخل. 

وختامًا اأتقدم بجزيل ال�سكر لزمالئنا 

و�سركائنا وعمالئنا على ال�سواء، وكذلك 

مل�ستثمرينا و�سركائنا املوؤ�س�سني لدعمهم 

امل�ستمر لنا الذي �ساعد �سركة منازل يف اأن 

تتبواأ تلك املكانة املتميزة بني جهات التطوير 

العقاري املختلفة يف دولة الإمارات. 

وب�سفتي الرئي�ص التنفيذي لل�سركة، فاإنني 

�ساأ�ستمر يف تكري�ص كافة جهودي من اأجل 

تعزيز اأعمالنا وقيادة �سركة منازل قيادة 

حكيمة جتعل منها واحدًة من اأكرث ال�سركات 

التي حتظى بثقتكم واحرتامكم يف جمال 

م�ساريع التطوير العقاري يف هذه املنطقة. 

حممد مبارك املزروعي

الرئي�ص التنفيذي
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ب�سم اهلل الّرحمن الّرحيم

تقرير هيئة الفتوى والرقابة ال�سرعية ل�سركة منازل العقارية )منازل( 

نة املالية املنتهية يف   اإىل اجلمعية العمومية مل�ساهمي ال�سركة لل�سَّ

31 دي�سمرب 2010.

احلمد هلل ربِّ العاملني، وال�سالة وال�سالم على اأ�سرف الأنبياء واملر�سلني، 

�سـيدنا حممٍد وعلى اآله و�سحبه اأجمعني. 

ركة، يجب علينا  ظام الأ�سا�سي لل�سَّ الم عليكم ورحمة اهلل وبركاته، ا�ستنادًا اإىل ما ورد يف النِّ اإىل م�سـاهمي �سـركة منازل العقـارية ال�سَّ

تقدمي التَّقرير الآتي : 

ركة، ونتائَجها املالية، وال�ستثمارات التي دخلت فيها، وغريها مما له �سلة باأن�سطة واأعمال  لقد راجعنا الأ�س�َص التي قام عليها عمل ال�سَّ

ريعة الإ�سالمية، يف �سوء الفتاوى والقرارات والتوجيهات  ركة تلتزم باأحكام ومبادئ ال�سَّ ركة بغَر�ص اإبداء راأي فيما اإذا كانت ال�سَّ ال�سَّ

ـنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م. دة التي مت اإ�سدارها من ِقَبلنا، خالل ال�سَّ املحدَّ

ريعة الإ�سالمية على الإدارة، فالإدارة هي امل�سوؤولة عن اأن�سطة واأعمال  ركة َتعمل وفقا لأحكام ومبادئ ال�سَّ د من اأّن ال�سَّ تقع م�سوؤولية التاأكُّ

ريعة  ـام باأحكام ومبادئ ال�سَّ ده نظامها الأ�سا�سي، وهو اللتزام التَّ ركة وحدَّ ركة وتنفيذها وفق الأ�سا�ص الذي قام عليه ن�ساط وعمل ال�سَّ ال�سَّ

لعنا عليه، ويف اإعداد تقريٍر لكم. ا م�سوؤوليتنا فتنح�سر يف اإبداء راأي �سرعيٍّ م�ستقلٍّ بناًء على ُمراجعتنا ملا اطَّ الإ�سالمية، اأمَّ

ركة، من واقع مراجعتنا مليزانيتها العمومية )وقائمة الإيرادات  لقد ُقمَنا مبراجعتنا التي ا�ستملت على مراجعة النتائج املالية لل�سَّ

ركة لدى البنوك وكلها بنوك اإ�سالمية، وح�سلنا على الإفادة املطلوبة ب�ساأن اأوُجـه  وامل�سروفات(. كما قمنا مبراجعة اإيداعات ال�سَّ

ركة. لقد ُقمَنا باحل�سول على املعلومات والتَّف�سريات التي اعتربناها �سرورية لتزويدنا باأدلٍة  ال�ستثمارات التي كانت قد دخلت فيها ال�سَّ

لعنا عليه من اأن�سطتها  ريعة الإ�سالمية، يف نطاق ما اطَّ ركة مل ُتخاِلف يف اجلملة اأحكام ومبادئ ال�سَّ تكفي لإعطاء تاأكيٍد معقوٍل باأن ال�سَّ

واأعمالها املختلفة.
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يف راأينــــا :

نة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010م باأحكام  ركة قد التزمت يف جممل اأن�سطتها وا�ستثماراتها واإيداعاتها واأعمالها املختلفة خالل ال�سَّ اأن ال�سَّ

لعنا عليه. ريعة الإ�سالمية، وذلك يف �سوء ما اطَّ ومبادئ ال�سَّ

ركة يقع على عاتق امل�ساهمني  كاة نيابة عن امل�ساهمني فاإن دفع زكاة اأ�سهم ال�سَّ ل باإخراج الزَّ ركة غري خموَّ ومبا اأن جمل�ص اإدارة ال�سَّ

كن الثالث من اأركان الإ�سالم. التزامًا منهم بالرُّ

�ساطات، يجب اأن ُيعتَمد  خـول يف اأي اتفاقية اأو ا�سـتثمار، اأو ممار�سة ن�ساٍط من النَّ د اأن ا�ستخدام اأي وثيقة اأو م�ستند اأو عقد، اأو الدُّ والهيئة توؤكِّ

ركة.  ظام الأ�سا�سي لل�سَّ رعية، وهو ما ين�صُّ عليه النِّ د من اأنه يتَّفق مع املتطلَّبات ال�سَّ مًا من ِقَبِلها للتاأكُّ مقدَّ

ريعة الإ�سالمّية ابتغاء مر�ساة اهلل تعاىل،  ركة نهجها احلميد يف اللتزام باأحكام ومبادئ ال�سَّ والهيئة اإذ ُت�سدر هذا التقرير، فاإنها ُتبارك لل�سَّ

زق والعمل. وت�ساأل اهلل �سبحانه اأن يجعل ذلك �سببًا للربكة يف الرِّ

د وعلى اآله و�سحبه اأجمعني، واآخر دعوانا اأن احلمد هلل ربِّ العاملني.  و�سلَّى اهلل تعاىل على �سّيدنا حممَّ
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الروؤية / الر�سالة / القيم اجلوهرية

�سهد العام 2009 حتدياٍت غري م�سبوقة 

لقطاع العقارات يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة اإذ كانت القدرة على البقاء يف 

الأ�سواق بالن�سبة لكثري من ال�سركات 

اإجناز ُيح�سب لكل منها، بغ�ص النظر عن 

حتقيق اأرباح. ويف هذا ال�سياق، ميكن 

النظر اإىل اأداء منازل ب�سيء من الفخر.

فرغم اخل�سائر التي تكبدتها ال�سركة، اإل 

اأنها متكنت من اخلروج من الأزمة جمددًا 

مع نهاية عام 2009 ب�سورة اأقوى مما 

كانت عليه من قبل ومن عدة نواحي. ومل 

تقت�سر فائدة اخلطوات التي اتخذتها 

ال�سركة خالل ذلك العام ا�ستجابًة لتغرّي 

الأو�ساع على احلد من وقوع الأ�سرار 

املحتملة، بل اإنها و�سعت اأي�سا الأ�سا�ص 

الذي يقوم عليه النجاح يف امل�ستقبل. 

وقد �سكل ت�سليم م�سروع ديونز فيليج 

واملرحلة الأوىل من م�سروع فلل الريف 

وحدهما اأحد الإجنازات الهامة يف ظل 

ظروف بالغة ال�سعوبة.

الروؤية

تتمثل روؤية منازل يف تر�سيخ وجودها 

ك�سركة رائدة يف �سوق العقارات بدولة 

الإمارات العربية املتحدة ت�ستهدف 

ال�سرائح الجتماعية متو�سطة الدخل. 

ولتحقيق هذه الغاية، يتعني اأن ترتكز 

اأهداف عملنا على خدمة ال�سركة 

وامل�ستثمرين يف م�ساريعنا.

واإننا ن�سعى اإىل حت�سني قيم حقوق امللكية 

طويلة الأجل جلميع العقارات لدينا من 

خالل اإن�ساء جممعات جديدة ناب�سة 

باحلياة وذات تخطيط جيد، وبيعها 

باأ�سعار مناف�سة جتتذب كل فئات الدخل 

امل�ستهدفة. وبهذه الطريقة، ومن خالل 

تطوير واإدارة حمفظة منونا اخلا�سة 

بالعقارات ال�ستثمارية عالية اجلودة، فاإننا 

�سنتمكن من تر�سيخ اأقدامنا كقوة فريدة 

ذات اأهمية يف �سوق العقارات بدولة 

الإمارات العربية املتحدة على مدى �سنوات 

طويلة مقبلة.

الر�شالة

تتجلى ر�سالتنا يف ال�سعي الدائم نحو تعزيز 

قيمة ا�ستثمارات �سركتنا على املدى الطويل 

يف �سبيل حتقيق منو جمٍز وجذاب 

مل�ساهمينا. ونحن نوؤمن باأن الإدارة 

الر�سيدة واحلكيمة والواعية مل�ساريع 

ال�سركة العقارية متثل اإ�سرتاتيجية 

ا�ستثمارية �سليمة، �سواء من الناحية املالية 

اأو من ناحية احلفاظ على جودة احلياة يف 

املنطقة التي توجد فيها مواقعنا. 

ونحن كمتخ�س�سني يف اإعداد املخططات 

ال�سرتاتيجية ال�ساملة وبناء املجمعات 

الكبرية، ن�سعى لأداء هذه الر�سالة وفق 

معايري جودة عالية. واإنه ملن دواعي فخرنا 

اأن نقوم باأدوار متعددة، حيث نعمل يف 

نف�ص الوقت كمخططني، معماريني، ُمالك، 

م�ستثمرين، �سركاء يف املجتمع، اأ�سحاب 

عمل وجريان. 

ويقوم عملنا هذا على كاهل فريق متميز 

من املوظفني الأكرث خربة وموهبة والذين 

يحظون بكل ت�سجيع ممكن منا لإظهار 

اأق�سى طاقاتهم وقدراتهم الكامنة لتحقيق 

التميز والتفوق. 

القيم اجلوهرية

 •��توفري قيمة دائمة يف جممعاتنا 
وعقاراتنا ال�ستثمارية، وترك اأ�س�ص 

را�سخة للم�ستقبل. 

   •��اللتزام الدائم باأعلى معايري 
اجلودة واخلدمة. 

 •�� تطوير بيئات قائمة على مفاهيم 
ال�سالمة والتوازن وال�ستدامة لتكون 

املكان الأن�سب للعي�ص والتعليم والت�سوق 

والعمل والرتفيه.

  •��امل�ساهمة الإيجابية يف التطور 
الجتماعي والقت�سادي املتوا�سل 

 لإمارة اأبوظبي ولدولة الإمارات 

العربية املتحدة. 

  •��اللتزام بالقيم الأخالقية والأمانة 
والنفتاح يف كل ما نقوم به. 

نـظــرة عــامــة 14



ا�سرتاتيجية ال�سركة

 تبواأت �سركة منازل مكانة رائدة كمطور مل�ساريع متعددة ال�ستخدامات تخدم ال�سريحة متو�سطة الدخل

من ال�سوق. 

ويف اإطار �سعيها لتحقيق ذلك، �ستوا�سل ال�سركة العتماد على تقنيات بناء مبتكرة وذات تكلفة معقولة، 

لتوفري وحدات �سكنية وجتارية عالية اجلودة باأ�سعار تناف�سية.

وياأتي ت�سليم الوحدات عالية اجلودة باأ�سعار معقولة نتيجة لعملية اختيار وا�سعة النطاق للم�ساريع، 

وحتليل �سامل لكل م�سروع ل�سمان الربحية، بغ�ص النظر عن تقلبات ال�سوق.

ويف الوقت ذاته، من املقرر اأن تقوم �سركة منازل بزيادة حمفظة عقاراتها املنجزة واجلاهزة للت�سليم، 

وتتوىل اإدارتها لتحقيق عائد اإيجاري مبا ي�سهم يف زيادة العوائد على املدى الطويل. 

اأهداف ال�سركة لعام 2011

ووفقًا ملا مت التاأكيد عليه يف تقرير رئي�ص جمل�ص الإدارة، �ستكون الأولوية خالل عام 2011 ل�ستكمال 

وت�سليم امل�ساريع قيد الإجناز بالفعل، مع الرتكيز على التم�سك باجلداول الزمنية للت�سليم واحليلولة 

دون حدوث اأي تاأخري ميكن تفاديه. 

اأما الهدف الأ�سا�سي اجلديد هذا العام، فهو ال�سعي مل�ساريع وفر�ص ا�ستثمارية جديدة من �ساأنها اأن ت�ساعد 

يف �سمان الأرباح امل�ستقبلية، مع موا�سلة عمليات الت�سغيل احلالية باأقل قدر ممكن من التكاليف. 

ويف الوقت ذاته، �ست�سعى منازل لدخول جمالت جديدة حتقق منوًا يف العوائد والأرباح، كالعقارات 

املتاحة لالإيجار واإدارة الأ�سول. 

ا�سرتاتيجية العام 2011

منــــــــازل
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م�شاريع مت ت�شليمها / ديونز فيليج

 م�شاحة اأر�س تقريبية 43.000 م2 / 19 مبنى �شقق بارتفاع خم�شة طوابق / 952 وحدة / 

�شالة ريا�شية / مركز لرعاية الأطفال / م�شابح خارجية / م�شطحات خ�شراء

م�شاريع مت ت�شليمها / املرحلة الأوىل من احلي العربي و ال�شحراوي يف م�شروع فلل الريف

اإثنان من اأربعة اأحياء الفلل يف م�شروع فلل الريف / وهي ت�شم اأكرث من 1.200 فيال

امل�شـاريـع الـحـالــيــة / فـلل الـريـف

 / اأربعة اأحياء من الفلل حتمل كل منها فكرة معمارية مميزة فهناك احلي العربي، 
2
اأر�س مب�شاحة 1 مليون م

ال�شحراوي، ال�شرق اأو�شطي، الع�شري واملنطقة املركزية بالداون تاون.

امل�شـاريـع الـحـالــيــة / 9712 بي اإم �شي

 / برجي بر�شتيج الفخمني / مركز جتاري
2
 اأر�س مب�شاحة اأكرث من 230.000 م

2
مب�شاحة جتارية اأكرث من 100.000 م

امل�سـاريـع التي تـم ت�سليمـهـا وامل�ساريـع الـحـالـيـة 16
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مت ا�شتكمال امل�شروع عام 2009، ف�شاًل عن ت�شليم اأربعة مباٍن اإ�شافية للعمالء عام 2010.
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ي�سمل م�سروع ديونز فيليج 19 مبنى �سقق 

�سكنية بارتفاع خم�سة طوابق، باإجمايل 952 

وحدة �سكنية تتنوع ما بني ا�ستوديو و�سقق 

بغرفة نوم واحدة اأواثنتني. وهو جممع قائم 

بذاته، يت�سع لعدد من ال�سكان يبلغ حوايل 

3٫000 �سخ�ص، وي�سم جمموعة وا�سعة من 

املرافق من بينها �سالة ريا�سية ومركز 

لرعاية الأطفال وم�سابح خارجية وم�سطحات 

خ�سراء خالبة ومواقف مظللة لل�سيارات. 

وقد مت ا�ستكمال امل�سروع عام 2009، ف�ساًل 

عن ت�سليم اأربعة مباٍن اإ�سافية للعمالء عام 

2010. وبهدف تدعيم امل�سروع، قمنا با�ستعادة 

بع�ص املباين، حيث قمنا ببيعها جميعًا ملالك 

جدد با�ستثناء مبنى واحد ظل تابعًا لنا. 

وبالتايل فنحن نعترب ُمالكًا يف هذا امل�سروع. 

يقع م�سروع ديونز فيليج، الذي تقدر تكلفته 

بحوايل 401 مليون درهم، على م�ساحة 43 

األف مرت مربع يف جممع دبي لال�ستثمار. 

امل�سـاريـع / ديـونـز فيليج18
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ينق�شم امل�شروع اإىل اأربعة اأحياء من الفلل حتمل كل منها فكرة معمارية مميزة فهناك احلي 

العربي، ال�شحراوي، ال�شرق اأو�شطي، الع�شري واملنطقة املركزية بالداون تاون.

واإ�سافة اإىل ذلك، مت ت�سليم ما يزيد عن 

1٫000 فيال يف جممع الريف ال�سكني 

خالل عام 2010، ويقع امل�سروع الذي تبلغ 

قيمته 3٫7 مليار درهم على م�ساحة مليون 

مرت مربع قرب مطار اأبوظبي الدويل، 

وبالقرب من الطريق ال�سريع دبي – 

اأبوظبي، وعلى بعد اأقل من 30 دقيقة 

بال�سيارة عن مركز مدينة اأبوظبي. 

وينق�سم امل�سروع اإىل اأربعة اأحياء من الفلل 

حتمل كل منها فكرة معمارية مميزة فهناك 

احلي العربي، ال�سحراوي، ال�سرق اأو�سطي 

والع�سري، بالإ�سافة اإىل منطقة الريف 

داون تاون. 

و�سي�سمل م�سروع الريف عند اكتماله 

2٫376 فيال وفلل تاون هاو�ص، ت�سم ما بني 

اثنتني، ثالث، اأربع وخم�ص غرف نوم، 

و1٫818 �سقة بالإ�سافة اإىل مركز جتاري، 

 م�ساجد، مدار�ص، جممع ريا�سي، 

دور ح�سانة، حمالت جتارية ومكاتب.

امل�سـاريـع / فـلل الـريـف20
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وخالل عام 2010، اأعادت منازل �سراء 

م�ساحات البيع بالتجزئة الواقعة �سمن 

م�سروع الريف والتي �سبق لها بيعها، وذلك 

بهدف رفع م�ستوى امل�سروع باإ�سافة مزيد 

من املرافق التي يحتاجها ال�سكان، ثم 

الحتفاظ بجميع هذه الأمالك للح�سول 

على عوائد من تاأجريها لفرتات طويلة 

املدى مما �سي�سهم يف زيادة راأ�ص املال. 

بهدف رفع م�شتوى امل�شروع مت اإ�شافة مزيد من املرافق التي يحتاجها ال�شكان، ثم الحتفاظ 

 بجميع هذه الأمالك للح�شول على عوائد من تاأجريها لفرتات طويلة املدى مما �شي�شهم 

يف زيادة راأ�س املال. 

امل�سـاريـع / فـلل الـريـف22
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امل�سـاريـع / 9712 بي اإم �سي24



احتفظت منازل باملركز التجاري بالإ�شافة اإىل 60 يف املائة من امل�شاحة املتاحة يف برجى بر�شتيج، 

ويتم تاأجريها حالياً للم�شتاأجرين.

املركز التجاري يف م�سروع 9712 التجاري، 

الواقع يف مدينة حممد بن زايد، بالقرب 

من م�سروع كابيتال �سنرتاملقرتح يف 

اأبوظبي، وفقًا خلطة اأبوظبي2030.

وي�سم املركز م�ساحة اأر�سية تزيد عن 100 

األف مرت مربع، وقد مت ا�ستكمال 90 يف 

املائة من الإن�ساءات ومن املقرر افتتاح 

املركز اأوائل العام 2012. 

لقد مت اإجناز برجي بري�ستيج الواقعني يف 

م�سروع 9712 بي اإم �سي، وت�سليمهما يف 

دي�سمرب 2010، وقد احتفظت منازل 

باملركز التجاري بالإ�سافة اإىل 60 يف املائة 

من امل�ساحة املتاحة يف برجي بر�ستيج، 

ويتم تاأجريها حاليًا للم�ستاأجرين.

وميثل برجا بري�ستيج املكونني من ع�سرين 

طابقًا بالإ�سافة اإىل املركز التجاري 

املرحلة الأوىل من م�سروع 9712 بي اإم �سي 

متعدد ال�ستخدامات، املمتد على م�ساحة 

اأر�ص اإجمالية تبلغ قرابة مليون مرت مربع. 

منــــــــازل
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املحتــــويات

28 تقرير اأع�ساء جمل�س الإدارة    

29 تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل   

31 بيان الدخل املوحد    

32 بيان الدخل ال�سامل املوحد    

33 بيان املركز املايل املوحد    

34 بيان التغريات يف حقوق امللكية املوحد    

35 بيان التدفقات النقدية املوحد    

36 اإي�ساحات تتعلق بالبيانات املالية املوحدة    

66 اإخــالء م�سوؤولية   

�سركة منازل العقارية �س.م.خ.

الـتـقـاريــر والـبـيـانــات الـمـالــيــة املــوحــدة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010



28

بالنيابة عن اأع�ساء جمل�س الإدارة، ي�سرين اأن اأقدم البيانات املالية املوحدة ل�سركة منازل العقارية �س.م.خ.  )»ال�سركة«( و�سركاتها 

التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ »املجموعة«( لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010.

النتائج وتخ�صي�ص الأرباح

حققت املجموعة اإجمايل اإيرادات بلغت 1.615 مليون درهم واإيرادات بلغت 236 مليون درهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 

مقارنًة مع اإيرادات بلغت 109 مليون درهم وخ�سائر بلغت 716 مليون درهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. بلغ العائد لل�سهم 

الواحد لل�سنة 0.09 درهم مقارنًة مع خ�سارة لل�سهم بلغت 0.29 درهم لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009. وانخف�ست موجودات 

املجموعة من 7.549 مليون درهم يف 31 دي�سمرب 2009 اإىل 7.163 مليون درهم كما يف 31 دي�سمرب 2010.

اأع�صاء جمل�ص الإدارة

كما يف تاريخ التقارير املالية، يتكون اأع�ساء جمل�س الإدارة من:

رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/ حممد مهنا بطي القبي�سي 

نائب رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد/ خالد دميا�س ال�سويدي 

ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد/ خالد عبداهلل القبي�سي 

ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد/ عادل اأحمد لوتاه 

ع�سو جمل�س الإدارة ال�سيد/ حممد عبدالرحيم املال 

مدققي احل�صابات

�سوف يتم تقدمي اقرتاح يف اجتماع اجلمعية العمومية باإعادة تعيني �سركة اإرن�ست ويونغ كمدققي ح�سابات لل�سنة القادمة.

عن اأع�صاء جمل�ص الإدارة 

ال�سيد/ حممد مهنا بطي القبي�سي

رئي�س جمل�س الإدارة

12 اأبريل 2011 

�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

تقرير اأع�ساء جمل�س الإدارة

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010
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تقرير حول البيانات املالية املوحدة

لقد دققنا البيانات املالية املوحدة املرفقة ل�سركة منازل العقارية - �سركة م�ساهمة خا�سة )»ال�سركة«( وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«( 

والتي تت�سمن بيان املركز املايل املوحد كما يف 31 دي�سمرب 2010 والبيانات املوحدة للدخل و الدخل ال�سامل والتغريات يف حقوق امل�ساهمني 

والتدفقات النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وملخ�س لأهم ال�سيا�سات املحا�سبية والإي�ساحات الأخرى. 

م�صوؤولية الإدارة عن البيانات املالية املوحدة

اإن الإدارة م�سوؤولة عن الإعداد والعر�س العادل لهذه البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية والن�سو�س املطبقة 

من النظام الأ�سا�سي لل�سركة وقانون ال�سركات التجارية لدولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة 1984 )وتعديالته( ونظام الرقابة 

الداخلية الذي ترى الإدارة اأنه �سروري لتتمكن من اإعداد بيانات مالية موحدة خالية من الأخطاء اجلوهرية �سواء كان ذلك نتيجة 

لحتيال اأو خطاأ.

م�صوؤولية مدققي احل�صابات

اإن م�سوؤوليتنا هي اإبداء راأي حول هذه البيانات املالية املوحدة ا�ستنادًا اإىل اأعمال التدقيق التي قمنا بها. لقد مت تدقيقنا وفقًا ملعايري 

التدقيق الدولية، هذه املعايري تتطلب منا اللتزام مبتطلبات اآداب املهنة وتخطيط وتنفيذ اأعمال التدقيق للح�سول على تاأكيدات معقولة 

باأن البيانات املالية املوحدة خالية من اأية اأخطاء جوهرية.

يت�سمن التدقيق القيام بالإجراءات للح�سول على اأدلة التدقيق حول املبالغ والإف�ساحات الواردة يف البيانات املالية املوحدة. اإن 

الإجراءات املختارة تعتمد على تقدير مدققي احل�سابات وت�سمل تقييم خماطر الأخطاء اجلوهرية يف البيانات املالية املوحدة �سواء 

نتيجة لحتيال اأو خطاأ. وعند تقييم هذه املخاطر، ياأخذ املدقق بعني العتبار نظام الرقابة الداخلية املعني باإعداد وعر�س البيانات 

املالية املوحدة ب�سورة عادلة لكي يتم ت�سميم اإجراءات تدقيق منا�سبة ح�سب الظروف، ولي�س لغر�س اإبداء راأي حول فعالية نظام 

الرقابة الداخلية لل�سركة. ويت�سمن التدقيق اأي�سًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة ومدى معقولية التقديرات املحا�سبية 

التي اأجرتها الإدارة وكذلك تقييم العر�س العام للبيانات املالية املوحدة.

وباعتقادنا ان اأدلة التدقيق التي ح�سلنا عليها كافية ومنا�سبة لتوفر لنا اأ�سا�سًا لراأينا املتحفظ حول البيانات املالية املوحدة.

اأ�صا�ص الراأي املتحفظ

كما هو مبني يف اإي�ساح رقم 2.3 واإي�ساح رقم 15 للبيانات املالية املوحدة، لقد مت توحيد �سركتني تابعتني )منازل املتخ�س�سة ذ.م. م. 

و�سين�سو�س لل�سيانة العامة ذ. م. م.( و�سركة زميلة )فايربك�س ذ.م.م.( على اأ�سا�س بيانات مالية غري مدققة لفرتة الت�سعة اأ�سهر 

املنتهية يف 30 �سبتمرب 2010 وال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 على التوايل. ت�ساهم هاتني ال�سركتني التابعني وال�سركة الزميلة 

مبجموع اأرباح بقيمة 19 مليون درهم يف بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 وجمموع اأ�سول بقيمة 215 مليون درهم 

يف بيان املركز املايل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010. مبا اأن البيانات املالية لهاتني ال�سركتني التابعني وال�سركة الزميلة مل 

تكن مدققة كما يف 31 دي�سمرب 2010. مل نتمكن من اإر�ساء اأنف�سنا يف ما يتعلق بدقة الأرباح والأ�سول لهاتني ال�سركتني التابعني 

وال�سركة الزميلة من خالل اإجراءات تدقيق اأخرى.

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

اإىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني يف �سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

�سندوق بريد 136

الطابق احلادي ع�سر - برج الغيث

�سارع حمدان

اأبوظبي، الإمارات العربية املتحدة

+971 2 417 4400 هاتف: 

+971 2 627 7522  

+971 2 627 3383 فاك�س: 

www.ey.com/me
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الراأي املتحفظ

يف راأينا، وبا�ستثناء تاأثري هذه التعديالت، اإن وجدت، حيث تقرر اأنه كان من ال�سروري اأن نقوم باإجراءات التدقيق امل�سار اإليها يف 

الفقرة ال�سابقة، اإن البيانات املالية املوحدة تظهر ب�سورة عادلة، من كافة النواحي اجلوهرية، املركز املايل للمجموعة كما يف 31 

دي�سمرب 2010، واأدائها املايل وتدفقاتها النقدية لل�سنة املنتهية يف ذلك التاريخ وفقًا للمعايري الدولية لإعداد التقارير املالية.

م�صائل اأخرى

مت تدقيق البيانات املالية املوحدة للمجموعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009 من قبل مدقق اآخر حيث اأبدى راأيًا غري متحفظ عليها يف 

3 يونيو 2010.

تقرير حول املتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى

كذلك نوؤكد باأنه يف راأينا، اإن البيانات املالية املوحدة تت�سمن، من كافة النواحي اجلوهرية، متطلبات قانون ال�سركات التجارية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة ل�سنة 1984 )وتعديالته( والنظام الأ�سا�سي لل�سركة، وحتتفظ ال�سركة ب�سجالت حما�سبية منتظمة واإن 

البيانات الواردة يف تقرير جمل�س الإدارة فيما يتعلق بالبيانات املالية املوحدة تتفق مع ال�سجالت املحا�سبية، با�ستثناء ما هو وارد يف 

فقرة اأ�سا�س الراأي املتحفظ اأعاله. لقد ح�سلنا على جميع املعلومات والإي�ساحات التي راأيناها �سرورية لأغرا�س تدقيقنا وح�سب علمنا 

واعتقادنا مل تقع خالل ال�سنة اأية خمالفات لأحكام قانون ال�سركات التجارية يف دولة الإمارات العربية املتحدة ل�سنة 1984 )وتعديالته( 

اأو النظام الأ�سا�سي لل�سركة على وجه قد يكون له تاأثري جوهري على ن�ساط ال�سركة اأو مركزها املايل.

بتوقيع

حممد موبني خان

�سريك 

اإرن�ست ويونغ

 رقم قيد: 532

12 اأبريل 2011

اأبوظبي

تقرير مدقق احل�سابات امل�ستقل

اإىل ال�سادة امل�ساهمني املحرتمني يف �سركة منازل العقارية �س.م.خ.  )يتبع(
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التقـرير ال�سنوي

اإي�ساحات

2010

األف درهم

2009

األف درهم

)معاد بيانها(

51٫614٫906109.124اإيرادات 

)134.504()1٫268٫602(5تكلفة الإيرادات

)25.380(346٫304الربح )اخل�سارة( الإجمايل

1516٫05030.529ح�سة املجموعة يف نتائج �سركة زميلة

)298.988(16110٫624التغريات يف القيمة العادلة ل�ستثمارات عقارية، �سايف

)33.112(-16خ�سارة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات عقارية 

)15.658()29٫134(12خ�سارة من اإعادة �سراء عقارات حمتفظ بها للبيع

)58.758()15٫851(12خ�سائر انخفا�س قيمة عقارات حمتفظ بها للبيع

-)88٫584(14خ�سائر انخفا�س قيمة اأعمال تطوير قيد الإن�ساء

)64.488()16٫911(11خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

)72.641(-6تكاليف اإنهاء عقود

)18.370(-14تكلفة امل�ساريع امل�سطوبة

75٫48815.149�سايف الربح من ال�ستثمارات، �سايف

)44.082()11٫967(م�سروفات بيع وت�سويق

)129.818()75٫001(8م�سروفات عمومية واإدارية

-)15٫268(25تعوي�سات اأع�ساء جمل�س الإدارة

-9٫898اإيرادات اأخرى

)715.617(235٫648ربح )خ�سارة( ال�سنة

العائد اإىل:

)728.326(223٫579م�ساهمي ال�سركة الأم

12٫06912.709حقوق غري م�سيطرة

235٫648)715.617(

العائد )اخل�سارة( على ال�سهم

)0.29(240٫09العائد )اخل�سارة( الأ�سا�سي واملخف�س على ال�سهم )بالدرهم لل�سهم(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

بيان الدخل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010
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اإي�ساحات

2010

األف درهم

2009

األف درهم

)معاد بيانها(

)715.617(235٫648ربح )خ�سارة( ال�سنة

بنود الدخل )اخل�سارة( ال�سامل الآخر

3.331-13انخفا�س قيمة املوجودات املالية املتاحة للبيع

)25.436(-13التغريات يف القيمة العادلة للموجودات املالية املتاحة للبيع، بال�سايف

 التغريات يف القيمة العادلة لال�ستثمارات بالقيمة العادلة من 

-)32٫762(13خالل الدخل ال�سامل الآخر

 ربح متحقق من بيع ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من 

-7٫133خالل الدخل ال�سامل الآخر

)13.326(-25مكافاأة اأع�ساء جمل�س الإدارة مدفوعة

)35.431()25٫629(اخل�سارة ال�ساملة الأخرى خالل ال�سنة

)751.048(210٫019جمموع الدخل )اخل�سارة( ال�سامل الآخر لل�سنة

العائد اإىل:

)763.757(197٫950م�ساهمي ال�سركة الأم

12٫06912.709حقوق غري م�سيطرة

210٫019)751.048(

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

بيان الدخل ال�سامل املوحد

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010
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التقـرير ال�سنوي

اإي�ساحات

2010

األف درهم

2009

األف درهم

)معاد بيانها(

2008

األف درهم

)معاد بيانها(

موجودات

101٫680٫0811.821.8262.423.371نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

11318٫874601.884917.570ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى

12730٫462798.189462.285عقارات حمتفظ بها للبيع

13131٫491225.867276.498ا�ستثمارات

142٫447٫6073.473.5992.485.264اأعمال تطوير قيد الن�ساء

15186٫525173.882112.798ا�ستثمار يف �سركة زميلة

161٫328٫881402.071781.175ا�ستثمارات عقارية 

17338٫59052.08355.131ممتلكات ومعدات

7٫162٫5117.549.4017.514.092جمموع املوجودات

حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم

182٫500٫0002.500.0002.500.000راأ�س املال

1990٫89068.53268.532احتياطي قانوين

19.747)2.358()35٫120(التغريات املرتاكمة يف القيم العادلة لال�ستثمار

)69.547()1.011.199()802٫845(خ�سائر مرتاكمة

1٫752٫9251.554.9752.518.732

2٫46712.37936.902حقوق غري م�سيطرة

1٫755٫3921.567.3542.555.634اإجمايل حقوق امل�ساهمني

مطلوبات

20982٫797916.569921.090ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

201٫280193.518123.058مبالغ حمتجزة 

212٫249٫1442.062.6951.442.174متويل اإ�سالمي

221٫971٫2332.806.8532.470.296مبالغ مدفوعة مقدمًا من العمالء

232٫6652.4121.840مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

5٫407٫1195.982.0474.958.458جمموع املطلوبات

7٫162٫5117.549.4017.514.092جمموع حقوق امل�ساهمني واملطلوبات

  

املدير املايل الرئي�سي الرئي�س التنفيذي  رئي�س جمل�س الإدارة 

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

بيان املركز املايل املوحد

كما يف 31 دي�سمرب 2010
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التقـرير ال�سنوي

اإي�ساحات

2010

األف درهم

2009

األف درهم

الأن�سطة الت�سغيلية

)715.617(235٫648�سايف ربح )خ�سارة( ال�سنة

تعديالت لـ:

اإ�ستهالك ممتلكات ومعدات   1711٫15011.520

)اأرباح( خ�سائر من ا�ستبعاد املمتلكات واملعدات  )4(252

خ�سائر )اأرباح( من ا�ستبعاد اإ�ستثمارات   310)3.872(

التغريات يف القيم العادلة لالإ�ستثمار  -69

اإيراد توزيعات اأرباح  7)5٫798()10.732(

خ�سارة انخفا�س قيمة عقارات حمتفظ بها للبيع  1215٫85158.758

التغريات يف القيم العادلة ل�ستثمارات عقارية  16)110٫624(298.988

تكاليف م�ساريع مت �سطبها  14-18.370

خ�سارة انخفا�س قيم اأعمال تطوير قيد الإن�ساء  1488٫584-

خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها  1116٫91164.488

احل�سة يف اأرباح �سركة زميلة  15)16٫050()30.529(

خم�س�س تكلفة انهاء عقود  6-72.641

خ�سارة ا�ستبعاد اإ�ستثمارات عقارية  -33.116

خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني  238031.565

236٫781)200.983(

احلركة يف راأ�س املال العامل

اأعمال تطوير قيد الإن�ساء  )39٫895()1.372.070(

ذمم جتارية مدينة واأر�سدة مدينة اأخرى  219٫962251.198

عقارات حمتفظ بها للبيع   47٫141)24.017(

ذمم جتارية دائنة واأر�سدة دائنة اأخرى  )13٫772()54.818(

مبالغ حمتجزة   7٫76270.460

مبالغ مدفوعة مقدما من العمالء  )835٫620(336.557

)993.673()377٫641(النقد امل�ستخدم يف العمليات

)993()550(23خم�س�س نهاية خدمة املوظفني املدفوع

)994.666()378٫191(�سايف النقد امل�ستخدم يف الأن�سطة الت�سغيلية

الأن�سطة الأ�ستثمارية

)26.542()8٫363(13�سراء اإ�ستثمارات

76٫80036.528املتح�سل من بيع اإ�ستثمارات

5٫79810.732توزيعات اأرباح م�ستلمة

)9.458()1٫032(17�سراء ممتلكات ومعدات

140733املتح�سل من اإ�ستبعاد ممتلكات ومعدات

47.000-16املتح�سل من اإ�ستبعاد اإ�ستثمارات عقارية

31.439)14٫817(املتح�سل من )ال�ستثمار يف( ودائع بنكية

58٫52690.432�سايف النقد من الن�سطة الأ�ستثمارية

الأن�سطة التمويلية

)13.326(-مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة املدفوعة

)237.292(-توزيعات اأرباح مدفوعة

60-م�ساهمة حقوق غري م�سيطرة يف راأ�س مال �سركة تابعة

-)3٫581(ت�سفية �سركة تابعة

)35.835()19٫765(اأعباء متويل مدفوعة

186٫449620.521متويل ا�سالمي

163٫103334.128�سايف النقد من الأن�سطة التمويلية

)570.106()156٫562(�سايف النخفا�س يف النقد والنقد املعادل

217٫801787.907النقد والنقد املعادل يف اأول ال�سنة

1061٫239217.801النقد والنقد املعادل يف اأخر ال�سنة

اإن العمليات الغري نقدية اجلوهرية التي مت ا�ستبعادها من بيان التدفقات النقدية املوحد هي كالآتي:

 - 18٫400توزيعات اأرباح غري نقدية للحقوق غري امل�سيطرة

ت�سكل الإي�ساحات املرفقة من 1 اإىل 29 جزءًا ل يتجزاأ من هذه البيانات املالية املوحدة.

�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

بيان التدفقات النقدية املوحد 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010
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معلومات عن ال�صركة  1

�سركة منازل العقارية – �سركة م�ساهمة خا�سة )»ال�سركة« اأو »ال�سركة الأم«( تاأ�س�ست بتاريخ 12 اأبريل 2006 ك�سركة م�ساهمة خا�سة 

ومت ت�سجيلها بتاريخ 13 مايو 2006.

تعمل ال�سركة و�سركاتها التابعة )ي�سار اإليها معًا بـ »املجموعة«( يف اأعمال العقارات املتوافقة مع ال�سريعة الإ�سالمية والتي ت�سمل تطوير العقارات 

وبيعها والإ�ستثمارات العقارية واملقاولت واإدارة العقارات واخلدمات ذات العالقة. اإن املقر الثابت لل�سركة هو يف دولة الإمارات العربية املتحدة 

وعنوانها امل�سجل هو  �س.ب. 33322، اأبوظبي.

مت اعتماد اإ�سدار البيانات املالية املوحدة كما يف 31 دي�سمرب 2010 بناًء على قرار جمل�س الإدارة بتاريخ 12 اأبريل 2011.

اأ�ص�ص الإعداد  2

بيان اللتزام  2.1

لقد مت اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا للمعايري الدولية للتقارير املالية ال�سادر عن جمل�س معايري املحا�سبة الدولية واملبادئ العامة 

لل�سريعة على النحو الذي يحدده جمل�س الفتوى واأع�ساء الرقابة ال�سرعية للمجموعة، وطبقًا ملتطلبات قانون ال�سركات التجارية يف دولة 

الإمارات العربية املتحدة ال�سادر عام 1984 )وتعديالته(.

اأ�صا�ص الإعداد  2.2

يتم اإعداد البيانات املالية املوحدة وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية با�ستثناء ال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل 

وال�ستثمارات العقارية التي مت قيا�سها بالقيمة العادلة.

لقد مت عر�س البيانات املالية املوحدة بدرهم الإمارات العربية املتحدة )درهم( والتي متثل العملة الوظيفية وعملة العر�س لل�سركة. كما 

مت الإف�ساح عن جميع القيم مقربة اإىل اأقرب األف درهم اإل اإذا اأ�سري اإىل غري ذلك.

اأ�صا�ص توحيد البيانات املالية  2.3

ت�سـم البيانات املالية املوحدة البيانات املالية لل�سركة وال�سركات التابعة لها كما يف 31 دي�سمرب من كل �سنة.

ال�سركة التابعة هي التي ت�ستطيع ال�سركة ممار�سة ال�سيطرة املبا�سرة اأو غري املبا�سرة للتحكم يف قرارات ال�سيا�سات املالية والت�سغيلية 

لال�ستفادة من ن�ساط ال�سركة، يتم توحيد ال�سركات التابعة من تاريخ التملك كونه التاريخ الذي حت�سل فيه املجموعة على ال�سيطرة 

وتبقى موحدة اإىل حني فقدان هذه ال�سيطرة. يتم اإعداد البيانات املالية لل�سركة التابعة لنف�س �سنة البالغ لل�سركة الأم. وذلك 

با�ستخدام �سيا�سات حما�سبية مماثلة. يتم ا�ستبعاد جميع الأر�سدة داخل املجموعة واملعامالت والأرباح واخل�سائر غري املتحققة الناجتة 

عن املعامالت داخل املجموعة وتوزيعات الأرباح بالكامل.

تعود اخل�سائر �سمن �سركة تابعة اإىل حقوق غري م�سيطرة حتى اإذا كانت تلك النتائج �ستوؤدي اإىل عجز يف الر�سيد.

يعامل التغري يف ن�سبة امللكية ل�سركة تابعة دون فقدان ال�سيطرة، كمعاملة مع املالك. اإذا فقدت املجموعة ال�سيطرة على �سركة تابعة 

فاإنها تقوم بـ:

التابعة ال�سركة  ومطلوبات  ال�سهرة(  ذلك  يف  )مبا  موجودات  ا�ستبعاد  	•
م�سيطرة  غري  حقوق  لأي  املدرجة  القيمة  ا�ستبعاد  	•

امل�ساهمني حقوق  �سمن  امل�سجلة  الأجنبية،  العمالت  لفروقات  املرتاكمة  القيمة  ا�ستبعاد  	•
امل�ستلم للمقابل  العادلة  بالقيمة  العرتاف  	•

به الحتفاظ  مت  ا�ستثمار  لأي  العادلة  بالقيمة  العرتاف  	•
اخل�سائر اأو  الأرباح  يف  عجز  اأو  فائ�س  باأي  العرتاف  	•

ح�سة ال�سركة الأم يف العنا�سر املعرتف بها �سابقًا يف بيان الدخل ال�سامل اإىل بيان الدخل اأو الأرباح امل�ستبقاة،  ت�سنيف  	اإعادة  	•�
كما هو منا�سب.
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متثل احلقوق غري امل�سيطرة احلقوق التي ل متلكها ال�سركة الأم يف ال�سركات التابعة وتعر�س منف�سلة يف بيان الدخل املوحد ومن �سمن 

حقوق امل�ساهمني يف بيان املركز املايل املوحد وب�سكل منف�سل عن حقوق م�ساهمي ال�سركة الأم. يتم احت�ساب �سراء حقوق غري م�سيطرة 

باعتماد التغريات، حيث يتم مبوجب هذه الطريقة تعديل القيم املدرجة للحقوق امل�سيطرة واحلقوق غري امل�سيطرة لتعك�س التغيريات يف 

ح�س�سها يف ال�سركة التابعة. يتم اإدراج اأي فرق بني القيمة التي مت من خاللها تعديل حقوق غري م�سيطرة والقيمة املدرجة للمبلغ املدفوع 

مبا�سرة �سمن بند حقوق امل�ساهمني ويتم اإ�سنادها اإىل م�ساهمي ال�سركة.

تفا�سيل ال�سركات التابعة كما يف 31 دي�سمرب 2010 هي كالتايل:

ا�سم ال�سركة التابعة

ن�سبة حق الت�سويتن�سبة امللكية
مكان 

الن�ساط الأ�سا�سيالتاأ�سي�س والعمليات 2010200920102009

الإمارات100%100%100%100%�سركة منازل العاملية كابيتال ذ.م.م.

العربية املتحدة

ال�ستثمار يف العقارات 

وامل�سروعات التجارية

�سركة منازل العاملية كابيتال

 - الأردن ذ.م.م.

ال�ستثمار يف العقارات الأردن%100%100%100%100

وامل�سروعات التجارية

�سركة منازل العاملية كابيتال املحدودة

 – اململكة العربية ال�سعودية

اململكة العربية%100%100%100%100

ال�سعودية

�سراء وتطوير العقارات لإعادة 

بيعها وتاأجريها

الإمارات100%100%100%100%�سركة تطوير كابيتال ذ.م.م.

العربية املتحدة

اإدارة العقارات وخدمات الو�ساطة

الإمارات99%99%60%60%ديونز فيليج ذ.م.م.*

العربية املتحدة

اإدارة وتطوير وبيع العقارات

الإمارات51%51%51%51%منازل املتخ�س�سة العقارية ذ.م.م.

العربية املتحدة

اإدارة وتاأجري العقارات

�سين�سو�س لل�سيانة العامة الدولية 

ذ.م.م.

الإمارات%60%60%60%60

العربية املتحدة

اإدارة املرافق

 * 40% من حقوق الأقلية يف ديونز فيليج ذ.م.م. حت�سل على 40% من اأرباح ديونز فيليج ذ.م.م. ويف حالة اخل�سارة تتحمل ال�سركة 
الأم 99% من اخل�سائر.

قامت ال�سركة خالل ال�سنة بت�سفية 70% من يونايتد كوول - �سركة تابعة - ن�ساطها الأ�سا�سي تربيد املناطق ال�سناعية والتجارية.

اإن ح�سة ال�سركة يف راأ�س مال �سركة تطوير كابيتال ذ.م.م. م�سجلة با�سم اثنني من اأع�ساء جمل�س الإدارة الذين قاموا برهن كافة 

حقوقهم يف هذه الأ�سهم ل�سالح ال�سركة وقاموا بتفوي�س )مبوجب توكيل عام( ال�سركة بكافة احلقوق واللتزامات املتعلقة بهذه 

احل�س�س يف ال�سركات التابعة. اإن هذا التوكيل غري قابل للنق�س، اإل يف حالة املوافقة اخلطية من قبل جمل�س اإدارة ال�سركة.
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ا�ستخدمت ال�سركة بيانات مالية غري مدققة ملنازل املتخ�س�سة العقارية ذ.م.م و�سين�سو�س لل�سيانة العامة الدولية ذ.م.م. لفرتة 

الت�سعة اأ�سهر املنتهية يف 30 �سبتمرب 2010 للتوحيد يف نهاية العام. حيث اأن البيانات املالية لهاتني ال�سركتني التابعتني كما يف نهاية 

العام مل تدقق بعد. كما يف البيانات املالية الغري مدققة يف 30 �سبتمرب 2010، اإن م�ساهمة هاتني ال�سركتني التابعتني يف الربح املوحد 

للمجموعة كما يف نهاية العام واملركز املايل هو كالتايل:

األف درهم

28٫610جمموع الأ�سول

7٫167جمموع املطلوبات

6٫072الأرباح

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية والإف�صاحات  2.4

اإن ال�سيا�سات املحا�سبية املعتمدة يف اإعداد البيانات املالية املوحدة متوافقة مع تلك ال�سيا�سات امل�ستخدمة يف ال�سنة املالية ال�سابقة، 

با�ستثناء املعايري الدولية لإعداد التقارير املالية وتف�سريات جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية التالية، التي اأ�سبحت نافذة اعتبارًا 

من 1 يناير 2010 واملعيار الدويل رقم 9 الذي �سي�سبح نافذًا ابتداًء من اأو بعد 1 يناير 2013 ومت اعتماده مبكرًا من قبل املجموعة:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية )اعتمد مبكرًا( 	•
لإعداد التقارير املالية رقم 2 – معامالت املجموعة املدفوعة على اأ�سا�س احل�س�س املطبق اعتبارًا  الدويل  	املعيار  	•�

من 1 يناير 2010.

التقارير املالية رقم 3 - دمج الأعمال )املعدل( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27 - البيانات املالية املنف�سلة  لإعداد  الدويل  	املعيار  	•
واملوحدة )املعدل( املطبقة اعتبارًا من 1 يوليو 2009، مبا يف ذلك التعديالت الالحقة على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية 

رقم 2 و املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 5 و املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 7 وكل من معايري املحا�سبة الدويل 

رقم 7 رقم 21 ورقم 28 ورقم 31 ورقم 39.

رقم 39 - الأدوات املالية - العرتاف والقيا�س – بنود احلماية املطبقة اعتبارًا من 1 يوليو 2009. الدويل  املحا�سبة  معيار  	•
17 - توزيع الأ�سول غري النقدية على املالكني املطبقة اعتبارًا من 1 يوليو 2009. رقم  الدولية  املالية  التقارير  تف�سريات  جلنة  	•

)2009 واأبريل   2008 )مايو  املالية  للتقارير  الدولية  املعايري  على  حت�سينات  	•
اإن اأثر اعتماد هذه املعايري والتف�سريات مو�سح تاليًا:

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 - الأدوات املالية

قامت املجموعة باعتماد املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 يف 2010 قبل تاريخ تفعيله. اإن تاريخ تطبيق معيار املحا�سبة الدويل 

رقم 9 هو 1 يناير 2010. وقد مت تطبيق املعيار باأثر لحق. يتطلب املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 9 اأن يتم ت�سنيف كافة 

املوجودات املالية على اأ�سا�س النموذج التجاري لل�سركة لإدارة املوجودات املالية وخ�سائ�س التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات 

املالية. وبالتايل تقا�س املوجودات املالية م�ستقبليًا اإما بالقيمة العادلة اأو التكلفة املطفاأة على اأ�سا�س كالهما:

منوذجها التجاري لإدارة املوجودات املالية، و اأ. 

خ�سائ�س التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات املالية. ب. 

يتم قيا�س املوجودات املالية بالتكلفة املطفاأة اإذا مت ا�ستيفاء ال�سرطني التاليني:

اإذا مت الحتفاظ بالأ�سل �سمن منوذج جتاري يكون هدفه الحتفاظ باملوجودات من اأجل حت�سيل التدفقات النقدية التعاقدية، و اأ. 

 ب.  اأن متنح ال�سروط التعاقدية للموجودات املالية يف تواريخ معينة ارتفاع يف التدفقات النقدية التي تكون فقط دفعات املبلغ 

الرئي�سي وفوائد على املبلغ الرئي�سي.
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بالإ�سافة، حتى لو حققت املوجودات معايري اإطفاء التكاليف، يجوز للمجموعة يف العرتاف الأوىل ان تختار لالأ�سول املالية ان ت�سجل يف 

القيمة العادلة من خالل الأرباح واخل�سائر. اإن ذلك يلغي اأو يقلل ب�سكل ملحوظ عدم املطابقة املح�سابية. كذلك ي�سمح املعيار الدويل 

لإعداد التقارير املالية رقم 9 بت�سنيف اأدوات حقوق امللكية، فيما عدا تلك املحتفظ بها للمتاجرة، يف القيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الآخر. عند الأعرتاف الأويل ويف حال كانت ا�ستثمارات حقوق امللكية معرتف بها على اأ�سا�س القيمة العادلة من خالل الدخل 

ال�سامل الأخر، فاإن كافة الأرباح واخل�سائر، با�ستثناء توزيعات الأرباح، وفقًا ملعيار املحا�سبة الدويل رقم 18 »الإيرادات« ت�سجيل يف بيان 

الدخل ال�سامل الآخر ول يتم اإعادة ت�سنيفها لحقًا يف بيان الدخل.

قامت الإدارة با�ستعرا�س وتقييم جميع الأ�سول املالية احلالية للمجموعة كما يف تاريخ تطبيق املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9. 

نتيجة لذلك مت اإعادة ت�سنيف ا�ستثمارات املجموعة املتاحة للبيع اإىل ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر.

غريت اإعادة الت�سنيف لالأدوات املالية يف التطبيق الأويل للمعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9، اإما ا�سا�س القيا�س و/ اأو �سيا�سة 

العرتاف بالأرباح واخل�سائر لالأ�سول املالية التالية للمجموعة:

	اإن اأدوات حقوق امللكية البالغة 221 مليون درهم كما يف 31 دي�سمرب 2009 التي كانت م�سجلة بالقيمة العادلة ومت ت�سنيفها كمتاحة  	•
للبيع قد مت اإعادة ت�سنيفها اإىل اإىل ا�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر.

اإن ا�ستخدام املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 9 قد انعك�س على الفرتة املالية دون اإعادة بيان الفرتة ال�سابقة. اإن ا�ستبعاد ال�ستثمارات 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر خالل ال�سنة والذي حقق اأرباح بقيمة 7.1 مليون درهم والنخفا�س بالقيمة العادلة 

بقيمة 32.7 مليون درهم مت ت�سجيلها يف بيان الدخل ال�سامل الأخر.

املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 - دفعات على اأ�سا�س احل�س�س )املعدل( 

قام املجل�س الدويل للمعايري املحا�سبية باإ�سدار تعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 2 تو�سح نطاق حما�سبة 

معامالت املجموعة املدفوعة نقدًا على اأ�سا�س احل�س�س. لقد اعتمدت املجموعة هذا التعديل اعتبارًا من 1 يناير 2010. مل يكن له 

تاأثري على اأدائها ومركزها املايل.

 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 - دمج الأعمال )املعدل( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27- البيانات املالية املوحدة 

املنف�سلة )املعدل(

يقدم املعيار الدويل للتقارير املالية رقم 3 )املعدل( تغيريات هامة يف حما�سبة دمج الأعمال التي وقعت بعد اأن اأ�سبح املعيار نافذًا. توؤثر 

التعديالت على تقييم احلقوق الغري امل�سيطرة، وحما�سبة تكاليف املعامالت. والعرتاف الأويل. والقيا�س الالحق لالأحداث ودمج الأعمال 

�سمن مراحل. �سوف توؤثر هذه التعديالت على قيمة ال�سهرة املعرتف بها والنتائج يف الفرتة التي وقع فيها الإ�ستحواذ والنتائج امل�ستقبلية. 

اعتمدت املجموعة هذه التعديالت يف 1 يناير 2010. ومل يكن لها اأي تاأثري على املركز املايل اأو اأداء املجموعة.

يتطلب معيار املحا�سبة الدويل رقم )27( )املعدل( اأن تتم معاملة التغيري يف ح�س�س امللكية يف ال�سركة التابعة )بدون فقدان 

ال�سيطرة( كمعامالت مع املالك. وعليه فال ينتج عن هذه املعامالت �سهرة اأو اأرباح اأو خ�سائر. بالإ�سافة اإىل ذلك يفر�س املعيار املعدل 

تغيريات يف املحا�سبة عن اخل�سائر التي تتكبدها ال�سركة التابعة و عند فقدان ال�سيطرة على ال�سركة التابعة. توؤثر التعديالت على املعيار 

الدويل لإعداد التقارير املالية رقم 3 )املعدل( ومعيار املحا�سبة الدويل رقم 27 )املعدل( على ا�ستحواذ اأو فقدان ال�سيطرة على 

ال�سركات التابعة وعلى املعامالت مع حقوق غري م�سيطرة بعد 1 يناير 2010. التعديالت على املعيار الدويل لإعداد التقارير املحا�سبية 

رقم 3 واملعيار الدويل للمحا�سبة رقم 27 لي�س لها تاأثري جوهري على املركز املايل اأو اأداء املجموعة.

معيار املحا�سبة الدويل رقم 39 - الأدوات املالية - العرتاف والقيا�س - البنود املوؤهلة للحماية.

يو�سح التعديل اأنه ي�سمح لل�سركة باعتبار جزء من تغريات القيمة العادلة اأو تقلب التدفقات النقدية لالأدوات املالية كبند حممي. 

وي�سمل ذلك اأي�سا اعتبار الت�سخم املايل خماطرة يتم حمايتها اأو جزء منها يف حالت معينة. وقد تو�سلت املجموعة اإىل اأن التعديل لن 

يكون له اأي تاأثري على اأدائها اأو مركزها املايل، لأنها مل تدخل يف اأي بنود احلماية من هذا القبيل.
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اأ�ص�ص الإعداد )يتبع(   2

التغريات يف ال�صيا�صات املحا�صبية والإف�صاحات )يتبع(  2.4

جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 17- توزيع الأ�سول غري النقدية على املالكني

يقدم هذا التف�سري توجيهات ب�ساأن حما�سبة الرتتيبات التي تقوم ال�سركة مبوجبها بتوزيع الأ�سول الغري نقدية للم�ساهمني اإما كتوزيع 

لالحتياطيات اأو توزيعات اأرباح. اإن هذا التف�سري لي�س له تاأثري على اأداء املجموعة اأو مركزها املايل.

حت�سينات على املعايري الدولية للتقارير املالية

يف �سهر مايو 2008 واأبريل 2009 اأ�سدر املجل�س الدويل ملعايري املحا�سبة الدولية جمموعة من التعديالت على معايري. بهدف اإزالة 

املفارقات وتو�سيح الن�سو�س. توجد اأحكام انتقالية منف�سلة لكل معيار نتجت عن اعتماد التعديالت التالية تغيري يف ال�سيا�سات 

املحا�سبية ولكن مل يكن له اأي تاأثري جوهري على املركز املايل اأو اأداء املجموعة.

اأ�سدر يف مايو 2008

•	 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )5( - املوجودات طويلة الأجل املحتفظ بها لغر�س البيع والعمليات املتوقفة:والتي تو�سح 
اأنه يف حال مت ت�سنيف �سركة تابعة على اأنها متوفرة للبيع، فاإن جميع اأ�سولها ومطلوباتها ت�سنف اأي�سًا على اأنها متوفرة للبيع، حتى 

يف حال اأن ال�سركة ا�ستمرت كحقوق غري م�سيطرة بعد عملية البيع، التعديل يطبق باأثر م�ستقبلي ولي�س له اأي تاأثري على الو�سع 

املايل اأو الأداء املايل للمجموعة. 

اأ�سدر يف اأبريل 2009

•	 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )5( - املوجودات طويلة الأجل املحتفظ بها لغر�س البيع والعمليات املتوقفة: والتي تو�سح 
اأن الإي�ساحات املتعلقة باملوجودات غري املتداولة واملجموعات امل�ستبعدة امل�سنفة اأنها متوفرة للبيع اأو العمليات املتوقفة هي فقط 

ح�سب ما ورد يف املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )5(. اإن متطلبات الإي�ساحات الأخرى للمعايري املالية الدولية تطبق يف 

حال طلب ذلك. خ�سو�سًا للموجودات غري املتداولة اأو العمليات املتوقفة. التعديل يطبق باأثر م�ستقبلي ولي�س له اأي تاأثري على الو�سع 

املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

•	 املعيار الدويل لإعداد التقارير املالية رقم )8( - القطاعات الت�سغيلية: التي تو�سح اأن قطاعات املوجودات واملطلوبات يجب 
تو�سيحها فقط يف حال اأن هذه الأ�سول واملطلوبات مت�سمنة يف القيا�سات امل�ستخدمة من قبل �سانع القرارت الت�سغيلية. هذا 

التعديل يطبق باأثر م�ستقبلي ولي�س له اأي تاأثري على الو�سع املايل اأو الأداء املايل للمجموعة. 

•	  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )7( - بيان التدفقات النقدية: يو�سح اأن الإنفاق الذي ينتج عنه العرتاف باأ�سل فقط ميكن ت�سنيفه 
حتت التدفقات النقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية. هذا التعديل لي�س له اأي تاأثري على الو�سع املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

•	  املعيار املحا�سبي الدويل رقم )36( - النخفا�س يف قيمة املوجودات: التعديل يو�سح اأن اأكرب وحدة ي�سمح بتوزيع ال�سهرة لها، 
املكت�سبة من عملية ال�ستحواذ، هي القطاع الت�سغيلي كما هو معرف يف املعيار الدويل لعداد التقارير املالية رقم 8 قبل التجميع 

بهدف التقرير. التعديل لي�س له تاأثري على املجموعة.

 تعديالت اأخرى نتجت عن التح�سينات على املعايري الدولية لعداد التقارير املالية ومل يكن لها اأي تاأثري على ال�سيا�سات املحا�سبية، بيان 

الو�سع املايل اأو الأداء املايل للمجموعة.

•	  املعيار الدويل لعداد التقارير املالية )2( - الدفعات على اأ�سا�س احل�س�س. 
•	  معيار املحا�سبة الدويل )1( - عر�س البيانات املالية. 

•	  معيار املحا�سبة الدويل )17( - عقود الإيجار. 
•	  معيار املحا�سبة الدويل )34( - البيانات املالية املرحلية. 

•	  معيار املحا�سبة الدويل )38( - الأ�سول غري امللمو�سة. 
•	  معيار املحا�سبة الدويل )39( - الأدوات املالية - العرتاف والقيا�س. 

•	  جلنة تف�سري معايري املحا�سبة الدولية )9( - اإعادة تقييم امل�ستقات ال�سمنية. 
•	  جلنة تف�سري معايري املحا�سبة الدولية )16( - حماية �سايف ال�ستثمار يف املعامالت الأجنبية.

اإن اعتماد املعايري والتف�سريات اأعاله لي�س له تاأثري جوهري على الأداء املايل اأو املركز املايل للمجموعة.
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التقـرير ال�سنوي

اأ�ص�ص الإعداد )يتبع(   2

التغيريات امل�صتقبلية يف ال�صيا�صات املحا�صبية – املعايري ال�صادرة والتي مل تدخل بعد حيز التنفيذ  2.5

اإن املعايري ال�سادرة والتي مل تدخل بعد حيز التنفيذ حتى تاريخ اإ�سدار البيانات املالية للمجموعة مدرجة فيما يلي:

•	 معيار املحا�سبة الدويل رقم )24( - الإف�ساح عن الأطراف ذات العالقة )املعدل( - ي�سري املعيار املعدل على الفرتات ال�سنوية التي 
تبداأ يف اأو بعد تاريخ 1 يناير 2011.

•	 معيار املحا�سبة الدويل رقم 32 - الأدوات املالية: العر�س – ت�سنيف حقوق الإ�سدار )معدل(- ت�سري التعديالت يف اأو بعد تاريخ 1 
فرباير 2010.

•	 تف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 14 - �سداد احلد الأدنى من متطلبات التمويل )معدل( ت�سري التعديالت يف اأو بعد 1 
يناير 2011.

•	 تف�سري جلنة تف�سريات التقارير املالية الدولية رقم 19 - �سداد اللتزامات املالية لأدوات حقوق امللكية. ي�سري على الفرتات ال�سنوية التي 
تبداأ يف اأو بعد 1 يوليو 2010.

•	 تعديالت و حت�سينات على معايري التقارير املالية الدولية )اأ�سدرت يف مايو 2010( فعالة لفرتات �سنوية يف اأو بعد اإما1 يوليو 2010 اأو 1 
يناير 2011.

يف راأي املجموعة، فاإن اعتماد املعايري والتف�سريات املو�سحة اأعاله لن يكون لها اأي تاأثري جوهري على الأداء اأو املركز املايل للمجموعة.

ملخ�ص باأهم ال�صيا�صات املحا�صبية  3

العرتاف بالإيرادات

يتم العرتاف بالإيرادات والتكاليف عند احتمال اأن املنافع القت�سادية �سوف تتدفق اإىل املجموعة، وميكن قيا�سها ب�سورة موثوقة، 

بغ�س النظر عن متى يتم الدفع. يتم قيا�س الإيراد بالقيمة العادلة للمبالغ امل�ستلمة اأو الذي �سيتم ا�ستالمه، مع الأخذ يف العتبار �سروط 

الدفع املحددة يف العقد. املعايري املحددة التالية يجب اأي�سًا اأن تتحقق قبل اأن يتم العرتاف بالإيراد:

بيع العقارات

يتم العرتاف باإيراد بيع الأرا�سي، عقارات قيد الإن�ساء وعقارات مكتملة الإن�ساء عند الوفاء بكافة ال�سروط التالية:

قيام املجموعة بنقل املخاطر اجلوهرية ومنافع ملكية العقار اإىل امل�سرتي )عادة عند التعاقد الغري م�سروط(؛  -

عدم احتفاظ املجموعة بعالقة اإدارية م�ستمرة اإىل احلد املرتبط عادًة بامللكية ول بالرقابة الفعالة على العقار املباع؛  -

اإمكانية قيا�س قيمة الإيراد ب�سورة موثوقة؛  -

من املحتمل اأن تتدفق املنافع الإقت�سادية املرتبطة بالعملية اإىل املجموعة؛  -

اإمكانية قيا�س التكاليف التي تكبدت اأو التي �سيتم تكبدها واملتعلقة يف العملية ب�سورة موثوقة.  -

عمومًا، يتم ا�ستيفاء ال�سروط املذكورة اأعاله يف جمملها عند نقطة واحدة من الوقت كا�ستكمال اإجراءات ت�سليم العقار ومن ثم 

العرتاف باليراد والتكاليف املتعلقة به عند تلك النقطة.

دخل التاأجري

دخل التاأجري امل�ستحق من عقود التاجري الت�سغيلية ناق�سًا التكاليف املبا�سرة الأولية للمجموعة من الدخول يف عقود الإيجار، يتم 

اإدراجها بطريقة الق�سط الثابت على مدى مدة العقد، با�ستثناء اإيرادات التاأجري الطارئة التي يعرتف بها عند حتققها.

دخل الودائع الإ�سالمية الثابتة

ي�سجل دخل الودائع الإ�سالمية الثابتة على اأ�سا�س مبداأ الإ�ستحقاق على فرتة الوديعة، بالرجوع اإىل اأ�سل الوديعة القائمة ومعدل 

املرابحة الفعلي املتعلق بها، وهو املعدل الذي يتم مبوجبه خ�سم الوديعة با�ستخدام طريقة املرابحة الفعلية واملقبو�سات النقدية 

امل�ستقبلية املتوقعة متامًا على مدار العمر الزمني املتوقع للموجودات املالية اإىل قيمتها املدرجة.
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ملخ�ص باأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )يتبع(  3

العرتاف بالإيرادات )يتبع(

اإيرادات توزيعات الأرباح

يتم الإعرتاف باإيرادات توزيعات اأرباح الإ�ستثمارات عندما يكون هناك حق يف اإ�ستالم تلك التوزيعات.

ر�سوم اخلدمات والنفقات القابلة لال�سرتداد من امل�ستاأجرين

يتم العرتاف بر�سوم اخلدمات والإيرادات املتعلقة باخلدمات املقدمة للم�ستاأجرين عندما يتم تقدمي هذه اخلدمات.

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك

تتكون النقدية و�سبه النقدية من النقد يف ال�سندوق، الأر�سدة لدى البنوك والودائع ق�سرية الأجل والتي ت�ستحق خالل ثالثة اأ�سهر اأو اأقل.

الذمم املدينة التجارية

تدرج الذمم املدينة التجارية مببلغ الفاتورة الأ�سلي ناق�سًا خم�س�س املبالغ امل�سكوك يف حت�سيلها. يتم تقدير الديون امل�سكوك يف 

حت�سيلها عند احتمال عدم حت�سيل هذه الديون. يتم �سطب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عند التاأكد من عدم امكانية حت�سيلها.

عقارات حمتفظ بها للبيع

يتم اإدراج العقارات التي يتم �سراوؤها، بهدف اإعادة بيعها كعقارات حمتفظ بها للبيع. يتم اإدراج العقارات غري املباعة بالتكلفة اأو �سايف 

القيمة املتحققة، اأيهما اأقل. تت�سمن التكلفة؛ تكلفة الأر�س، البنية التحتية، املقاولت، وتكاليف اأخرى ذات عالقة، مثل امل�سروفات 

القانونية والهند�سية املتعلقة بامل�سروع، عند تنفيذ الن�ساطات ال�سرورية بغر�س اإعداد العقارات لال�ستخدام املق�سود.)اإن �سايف القيمة 

املحققة تتمثل ب�سعر والتي يتم ر�سملتها املتوقع ناق�سًا امل�ساريف املتوقع تكبدها عند البيع(.

املوجودات الغري متداولة املحتفظ بها لغر�ص البيع

املوجودات غري املتداولة )وجمموعات ال�ستبعاد( ت�سنف كمتاحة للبيع اإذا كان �سيتم ا�سرتداد قيمتها املدرجة من خالل �سفقة بيع 

ولي�س من خالل ا�ستمرار ال�ستخدام. ويعترب هذا ال�سرط متحققًا فقط عند الحتمالية العالية للبيع واأن الأ�سل اأو جمموعة ال�ستبعاد 

هي متاحة للبيع الفوري يف و�سعها احلايل. ويجب اأن تلتزم الإدارة بالبيع، واأن يتوقع اأن تتاأهل لالعرتاف بها كعملية بيع متكاملة يف 

غ�سون عام واحد من تاريخ الت�سنيف. املوجودات غري املتداولة )وجمموعات ال�ستبعاد( امل�سنفة اأنها متاحة للبيع تثبت بالقيمة 

الدفرتية اأوالقيمة العادلة اأيهما اأقل، ناق�سًا تكاليف البيع.

لكي ت�ستطيع املجموعة اأن ت�سنف اأ�سل غري متداول كمحتفظ به لغر�س البيع، ال�سروط التالية من املعيار الدويل لعداد التقارير املالية 

رقم )5( يجب اأن حتقق:

	تلتزم الإدارة بخطة لبيع الأ�سل وبرنامج فعال للبحث عن م�سرتي وا�ستكمال اخلطة املو�سوعة. 	•
ب�سورة فعالة للبيع ب�سعر معقول بالن�سبة لقيمتها العادلة. م�سوقة  املوجودات  تكون  اأن  	•

اأن ي�ستكمل البيع يف غ�سون �سنة من تاريخ الت�سنيف. املتوقع  من  	•
ا�صتثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�صامل الأخر

ال�ستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الأخر، ت�سجل اأ�سال بالتكلفة وتقا�س لحقًا بالقيمة العادلة. يتم العرتاف 

بالتغريات الالحقة يف القيمة العادلة والأرباح واخل�سائر الناجتة عن ال�ستبعاد يف بيان الدخل ال�سامل وتوزيعات الأرباح يف بيان الدخل 

املوحد عندما يثبت احلق يف ا�ستالم هذه التوزيعات.

اأعمال التطوير قيد الإن�صاء

العقارات التي يتم اأن�ساءها للبيع يف �سياق العمل املعتاد، بدًل من الحتفاظ بها بغر�س تاأجريها اأو الحتفاظ بها حلني زيادة �سعرها 

ال�سوقي، ت�سجل كمخزون ويقا�س بالتكلفة اأو�سايف القيمة املتحققة اأيهما اأقل.
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اأعمال التطوير قيد الإن�صاء )يتبع(

التكلفة تت�سمن:

لالأر�س. واليجار  احلر  التملك  	•

البناء. ملقاولني  املدفوعة  املبالغ  	•
املهنية واخلدمات القانونية والر�سوم  املوقع،  اإعداد  وتكاليف  والت�سميم،  التخطيط  وتكاليف  التمويل،  تكاليف  	•

ور�سوم نقل امللكية، ونفقات البناء العامة وم�سروفات اأخرى ذات عالقة.

�سايف القيمة املحققة هو ال�سعر املقدر للبيع يف ال�سياق العادي للعمل، على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سوق يف تاريخ التقرير، وخم�سومة للقيمة 

الزمنية للنقد، اإذا كانت حمققة، ناق�سًا م�ساريف ا�ستكمال عملية البيع املتوقعة.

يتم حتديد تكاليف املخزون املعرتف بها يف بيان الدخل عند ا�ستبعادها بالعودة اإىل التكاليف املحددة املرتتبة على امللكية املباعة وتوزيع 

اأية تكاليف غري حمددة على اأ�سا�س احلجم الن�سبي لتلك امللكية املباعة.

ا�صتثمار يف �صركات زميلة

اإن ال�سركة الزميلة هي ال�سركة التي متار�س املجموعة عليها تاأثريًا مهمًا وهي لي�ست �سركة تابعة اأوم�سروع م�سرتك. التاأثري املحتم هو 

القدرة على امل�ساركة يف القرارات املتعلقة بال�سيا�سات املالية والت�سغيلية لل�سركة امل�ستثمر فيها ولكن بدون ال�سيطرة اأو ال�سيطرة 

امل�سرتكة على تلك ال�سيا�سات.

يتم حما�سبة ال�ستثمار يف �سركة زميلة على اأ�سا�س طريقة حقوق امللكية طبقًا لطريقة حقوق امللكية، تدرج ال�ستثمارات يف ال�سركات 

الزميلة يف بيان املركز املايل املوحد بالتكلفة وتعدل لحقا ح�سب التغريات التي حتدث بعد ال�ستحواذ يف ح�سة املجموعة من �سايف 

موجودات ال�سركة الزميلة، ناق�سًا اأي انخفا�س يف قيمة ال�ستثمارات الفردية. خ�سائر ال�سركات الزميلة التي تزيد عن ح�سة ال�سركة 

فيها )التي تت�سمن اي فائدة طويلة الجل، التي بطبيعتها، ت�سكل جزء من �سايف ال�ستثمار يف �سركة زميلة( يعرتف بها فقط اىل احلد 

الدي تتحمل فيه املجموعة الزام قانوين اأو متوقع او دفعات نيابة عن �سركة زميلة. 

اإن اأي زيادة يف تكلفة ال�ستحواذ يف ح�سة املجموعة من �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات املحتملة لل�سركة 

الزميلة املعرتف بها يف تاريخ ال�ستحواذ يعرتف بها ك�سهرة. يتم ت�سمني ال�سهرة �سمن القيمة املدرجة لال�ستثمار ويتم تقييمها 

لإنخفا�س القيمة كجزء من ال�ستثمار لحقا. اأي زيادة يف ح�سة املجموعة من �سايف القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات واللتزامات 

املحتملة على كلفة ال�ستحواذ، بعد اعادة تقييم، يتم العرتاف به على الفور يف بيان الدخل املوحد.

يتم اإدراج ح�سة املجموعة من نتائج عمليات ال�سركات الزميلة يف بيان الدخل املوحد. يف حال اإدراج اأية تغريات يف بيان التغريات يف 

حقوق امل�ساهمني املوحد لل�سركة الزميلة، تقوم املجموعة باإدراج ح�ستها من هذا التغيري، يف بيان التغريات املوحد حلقوق امل�ساهمني 

للمجموعة. يتم ا�ستبعاد الأرباح واخل�سائر غري املتحققة من املعامالت بني املجموعة وال�سركة الزميلة حلدود م�ساهمة ال�سركة يف 

ال�سركة الزميلة.

تعد البيانات املالية لل�سركات الزميلة يف تواريخ متوافقة مع ال�سركة وبا�ستخدام �سيا�سات حما�سبية متوافقة مع ال�سيا�سات املحا�سبية 

امل�ستخدمة من قبل امل�سرف للمعامالت اأو الأحداث ذات الظروف املماثلة. 

بعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقدر املجموعة فيما اإذا كان هنالك اأي حاجة لإدراج خ�سارة انخفا�س القيمة ل�ستثمارها يف ال�سركة 

الزميلة. تقوم املجموعة كل بيان مركز مايل بتقدير اأية براهني على اأن ال�ستثمار يف ال�سركة الزميلة قد انخف�ست قيمته. يف حال وجدت، 

يتم قيد النخفا�س كالفرق بني املبلغ املمكن حت�سيله لل�سركة الزميلة والقيمة الدفرتية لال�ستثمار يف بيان الدخل املوحد.

عند فقدان التاأثراملحتم كبري على ال�سركة الزميلة، املجموعة تعرتف باأي ا�ستثمار حمتفظ به بالقيمة العادلة. اأي فرق بني القيمة املدرجة 

لل�سركة الزميلة بعد فقدان التاأثري املهم والقيمة العادلة لال�ستثمار املحتفظ بة واملتح�سل من ال�ستبعاد يعرتف به يف بيان الدخل املوحد.
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ا�صتثمارات عقارية 

ال�ستثمارات العقارية ت�سمل عقارات جاهزة وعقارات حتت الن�ساء اأو اعادة تطوير عقارات بهدف التاأجري اأوبهدف الحتفاظ بها حلني 

زيادة �سعرها ال�سوقي اأو كليهما. العقار املحتفظ به بحكم عقد اإيجار ي�سنف كاإ�ستثمارات عقارية عند حتقق تعريف ال�ستثمارات العقارية.

يتم قيد ال�ستثمارات يف العقارات مبدئيًا بالتكلفة مبا يف ذلك تكاليف املعامالت. تكاليف املعامالت ت�سمل ال�سرائب والر�سوم املهنية 

للخدمات القانونية، وعمولت عقد اليجار الأ�سلي واأي تكاليف عر�سية اأخرى جلعل العقار جاهزًا لال�ستخدام. القيمة املدرجة تت�سمن 

اأي�سًا تكلفة ا�ستبدال جزء من العقار وت�سجل يف الوقت الذي حتققت فيه تكلفة هذا اجلزء اإذا مت ا�ستبفاء معايري العرتاف.

بعد العرتاف الأويل، ت�سجل ال�ستثمارات العقارية بالقيمة العادلة. يتم اإدراج الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة 

يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي تن�ساأ فيها. 

يتم ا�ستبعاد ال�ستثمارات العقارية عند التخل�س منها اأو �سحبها نهائيًا من ال�ستخدام ويتوقع ان ل يكون لها فائدة اقت�سادية 

م�ستقبلية، يعرتف بالأرباح اأو اخل�سائر عند ال�ستبعاد اأو النخفا�س يف القيمة يف بيان الدخل املوحد يف عام التقاعد اأو التخل�س منها.

يتم حتديد الأرباح واخل�سائر الناجتة عن التخل�س من ال�ستثمارات العقارية على اأ�سا�س الفرق بني �سايف املتح�سل من ال�ستبعادات 

والقيمة الدفرتية لال�ستثمارات، يف البيانات املالية املوحدة ال�سابقة.

املمتلكات واملعدات

يتم اإظهار املمتلكات واملعدات بالتكلفة ناق�سًا خم�س�س ال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. وت�سمل هذه التكاليف تكلفة 

ا�ستبدال جزء من املمتلكات واملعدات عند تكبد تلك التكلفة، اإذا كانت معايري العرتاف ا�ستوفيت. يتم الإعرتاف بجميع تكاليف 

الإ�سالح وال�سيانة الأخرى يف بيان الدخل املوحد عند تكبدها. ل يتم ا�ستهالك الأرا�سي.

اإن تكلفة املمتلكات واملعدات متثل تكلفة ال�سراء م�سافًا اإليها اأي تكاليف متعلقة بالمتالك وجعل ال�سل جاهز لال�ستخدام.

يتم احت�ساب ال�ستهالك لطفاء تكلفة املمتلكات واملعدات با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت على الأعمار الإنتاجية والقت�سادية املقدرة 

للموجودات املعنية على النحو التايل:

4 �سنواتاأثاث وجتهيزات

4 �سنواتحت�سني مباين م�ستاأجرة

3 �سنواتاأجهزة احلا�سوب والربامج

4 �سنواتمعدات مكتبية

4 �سنوات�سيارات

تتم مراجعة الأعمار الإنتاجية التقديرية والقيم املتبقية وطرق ال�ستهالك يف نهاية كل �سنة، ويتم احت�ساب اأثر اأي تغري يف القيم املقدرة 

على اأ�سا�س م�ستقبلي.

يتم ا�ستبعاد بنود املمتلكات واملعدات عند بيعها اأو عندما ل تكون هناك منافع اقت�سادية متوقعة من ال�ستخدام اأو ال�ستبعاد. يتم اإدراج 

اأي خ�سائر اأو اأرباح ناجتة من ا�ستبعاد الأ�سل )يحت�سب على اأ�سا�س الفرق بني �سايف املتح�سل من ال�ستبعادات والقيمة الدفرتية 

للموجودات( يف بيان الدخل املوحد يف ال�سنة التي يتم فيها ا�ستبعاد املوجودات.

اأعمال راأ�صمالية قيد التنفيذ

يتم ت�سجيل الأعمال الراأ�سمالية قيد التنفيذ بالتكلفة التي تكبدتها املجموعة لبناء املوجودات. امل�ساريف املوزعة املبا�سرة املتعلقة ببناء 

املوجودات ويتم ر�سملتها وفقًا ل�سيا�سات املجموعة عندما يتم النتهاء من بناء املوجودات وت�سبح جاهزة لال�ستخدام.

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى

يتم قيد املطلوبات للمبالغ التي �ستدفع يف امل�ستقبل لل�سلع واخلدمات املرتتبة يف الذمة، �سواء �سدرت بها فواتري من قبل املورد اأو ل.
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مكافاأة نهاية اخلدمة للموظفني

تقوم املجموعة بتوفري مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني املغرتبني وفقًا لقانون العمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة. يتم عادة احت�ساب 

هذه املكافاآت على اأ�سا�س فرتة اخلدمة للموظفني واإكمال احلد الأدنى لفرتة اخلدمة، تدرج التكاليف املتوقعة لهذه املكافاآت على مدى 

فرتة اخلدمة.

تقوم املجموعة بدفع امل�ساهمات املطلوبة ل�سندوق اأبوظبي ملعا�سات التقاعد وفقًا للقانون الحتادي رقم )2( لدولة الإمارات العربية 

املتحدة ال�سادر يف عام 2000.

مقا�صة

تتم مقا�سة املوجودات واملطلوبات املالية ويتم اإدراج �سايف املبلغ يف بيان املركز املايل املوحد عندما يكون هناك حق قانوين قابل للتطبيق 

مبقا�سة املبالغ املعرتف بها وتكون هناك النية للت�سوية على اأ�سا�س �سايف املبلغ اأو حتقيق املوجودات وت�سوية املطلوبات يف نف�س الوقت.

انخفا�ص قيمة الأ�صول املالية

يف تاريخ اإعداد البيانات املالية، تقوم املجموعة بتقدير ما اإذا كان هناك دليال مو�سوعيا على اأن اأ�سل مايل حمدد اأو جمموعة اأ�سول 

مالية قد انخف�ست قيمتها. ويتقرر اأن اأ�سل معني اأو جمموعة من الأ�سول املالية قد انخف�ست قيمتها فقط يف حالة وجود دليل مو�سوعي 

على انخفا�س قيمة الأ�سل نتيجة لوقوع حدث اأو اأكرث بعد العرتاف الأوىل بالأ�سل )حدوث خ�سارة( ويكون لهذه اخل�سارة اثر ميكن 

تقييمه ب�سورة يعتمد عليها على التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من الأ�سل املايل اأو جمموعة الأ�سول املالية. ومن الأدلة 

املو�سوعية لنخفا�س القيمة موؤ�سرات تعر�س مدين اأو جمموعة من املدينني اإىل �سعوبات مالية جوهرية، اأو وقوع اإهمال اأو تق�سري يف 

�سداد الفائدة اأو اأ�سل املبلغ، اأو احتمال اإفال�س املقرت�س اأو اإعادة هيكلته ماليا، اأو وجود قوائم وا�سحة ت�سري اإىل وجود انخفا�س ميكن 

قيا�سه يف التدفقات النقدية امل�ستقبلية املتوقعة من جمموعة الأ�سول املالية منذ العرتاف الأوىل لهذه الأ�سول مثل التغريات يف 

املتاأخرات اأو الظروف القت�سادية التي ترتبط بالتعرث.

التاأجريات

تعتمد عملية حتديد ما اإذا كان اأي اتفاق ميثل اإيجار اأو يت�سمن اإيجار يف �سوء جوهر التفاق يف تاريخ بدايته: �سواء اعتمد الوفاء به 

على ا�ستخدام اأ�سل اأو اأ�سول معينة، اأو اأن يكون التفاق يتم مبوجبه حتويل حق ا�ستخدام اأ�سل حتى ومل مل يكن احلق حمدد على نحو 

�سريح يف الإتفاق.

يتم ت�سنيف عقود الإيجار كاإيجارات متويلية عندما ت�سمل �سروط عقود الإيجار وعدًا من املوؤجر لتحول جميع املخاطر واملكافاأت امللكية 

اإىل امل�ستاأجر، عند اإنتهاء زمن عقد الإيجار اأو الإنهاء املبكر للعقد اأما اأنواع عقود الإيجار الأخرى فيتم ت�سنيفها كعقود اإيجار ت�سغيلية.

املجموعة كموؤجر

يتم قيد املبالغ امل�ستحقة على امل�ستاأجرين مبوجب عقود الإيجار التمويلي كذمم مدينة بقيمة �سايف ال�ستثمار للمجموعة يف عقود 

الإيجارات. يتم توزيع اإيراد الإيجار التمويلي على الفرتات املحا�سبية بحيث يعك�س معدل عائد دوري ثابت على ر�سيد �سايف ا�ستثمار 

املجموعة خالل فرتة الإيجار. يتم العرتاف باليجارات الطارئة كاإيرادات يف الفرتة التي يتم اكت�سابها.

يتم حتقيق اإيراد الإيجار من الإيجارات الت�سغيلية وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وبناًء على فرتة عقد الإيجار املتعلق بها. يتم اإ�سافة 

التكاليف الأولية املبا�سرة املتعلقة بالتفاو�س واإعداد عقد الإيجار الت�سغيلي اإىل القيمة املدرجة لالأ�سل املوؤجر بحيث يتم العرتاف بها 

وفقًا لطريقة الق�سط الثابت وعلى طول فرتة التاأجري.

املجموعة كم�ستاأجر

اإن املوجودات مبوجب عقد اإيجار متويلي يتم ت�سجيلها مبدئيًا كموجودات للمجموعة بالقيمة العادلة بتاريخ بداية عقد الإيجار اأو اإذا 

كانت اأقل بالقيمة احلالية للحد الأدين ملدفوعات الإيجار )كفوائد لهذه املوجودات املالكة من قبل امل�ستاأجر(. يتم اإدراج قيمة املطلوبات 

املقابلة للموؤجر يف بيان املركز املايل املوحد كاإلتزامات مبوجب عقود اإيجار متويلية.

ويتم توزيع مدفوعات الإيجار ما بني التكاليف املالية وتنزيل امل�ستحقة مبوجب عقد الإيجار التمويلي بهدف حتقيق �سعر عائد ثابت على 

الر�سيد املتبقي من الإلتزام. يتم حتميل التكاليف املالية مبا�سرة اإىل بيان الدخل املوحد اإل اإذا كانت متعلقة ب�سورة مبا�سرة 

مبوجودات موؤهلة ويف هذه احلالة يتم راأ�سملتها مبوجب �سيا�سة ال�سركة اخلا�سة بتكلفة متويلية.
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ملخ�ص باأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )يتبع(  3

التاأجريات )يتبع(

املجموعة كم�ستاأجر )يتبع(

يتم اإهالك الأ�سول املوؤجرة على مدار العمر النتاجى لالأ�سل اإل انه يف حالة عدم وجود تاأكيد مقبول بح�سول املجموعة على امللكية يف نهاية 

فرتة الإيجار يتم اإهالك الأ�سل على مدار العمر النتاجى التقديري لالأ�سل اأو فرتة الإيجار اأيهما اأق�سر. 

عندما تكون دفعات الإيجارات الت�سغيلية متعلقة بقطع اأرا�سي تقيم عليها املجموعة العقارات قيد التطوير يتم حتميل دفعات الإيجار اإىل تكلفة 

اأعمال تطوير قيد الإجناز وفقًا لقاعدة الق�سط الثابت لفرتة الإن�ساء والتي متثل التطور الزمني للمنافع املكت�سبة للمجموعة. تدرج دفعات 

الإيجارات املتعلقة بالإيجارات الت�سغيلية الأخرى يف بيان الدخل املوحد وفقًا لقاعدة الق�سط الثابت بناًء على فرتة التاأجري املتعلقة بها. تدرج 

املنافع امل�ستلمة وامل�ستحقة للمجموعة كحافز للدخول يف الإيجارات الت�سغيلية وفقًا لقاعدة الق�سط الثابت بناًء على فرتة التاأجري املتعلقة بها.

عمالت اأجنبية

اإن البنود املدرجة يف البيانات املالية لكل من�ساآت املجموعة يتم عر�سها با�ستخدام عملة البيئة القت�سادية الرئي�سية التي تعمل بها 

املن�ساأة )العملة الوظيفية(. لأغرا�س البيانات املالية املوحدة فاإنه مت عر�س نتائج كل من�ساآت املجموعة ومركزها املايل بالدرهم 

الإماراتي والذي يعترب العملة امل�ستخدمة يف عمليات املجموعة وعملة عر�س البيانات املالية املوحدة. 

عند اإعداد البيانات املالية لكل من�ساة، يتم ت�سجيل املعامالت بالعمالت بخالف العملة امل�ستخدمة يف املن�ساأة )العمالت الأجنبية( على 

اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بتاريخ تلك املعامالت. بنهاية كل فرتة تقرير، يتم اإعادة حتويل البنود املالية املدرجة بالعمالت الأجنبية 

على اأ�سا�س اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة بذلك التاريخ. البنود غري املالية امل�سجلة بالتكلفة التاريخية ل يتم حتويلها.

يتم الإعرتاف بفروقات حتويل العمالت يف بيان الدخل املوحد وقت حدوثها فيما عدا:

 -  فروقات العملة املتعلقة بعمالت اجنبية تعود لأ�سول قيد الإن�ساء بهدف اإ�ستخدامها يف عمليات الإنتاج م�ستقباًل، حيث يتم 

اإدراج تلك الفروقات �سمن تكلفة هذه الأ�سول والتي يتم اإعتبارها كتعديالت على تكاليف التمويل بعمالت اأجنبية؛

 -  فروقات العملة الناجتة عن الدخول يف معامالت بهدف التحوط من بع�س خماطر العمالت الأجنبية �سمن حدود 

ال�سريعة الإ�سالمية؛

-  فروقات العملة املتعلقة ببنود مالية مدينة اأو دائنة ناجتة عن العمليات الأجنبية والتي لي�س من املحتمل ول يوجد تخطيط ل�سدادها 

)وهي ت�سكل جزء من �سايف الإ�ستثمار يف العمليات الأجنبية( والتي يتم الإعرتاف بها مبدئيًا �سمن بيان الدخل املوحد واإعادة 

ت�سنيفها من حقوق امللكية اإىل الأرباح اأو اخل�سائر من بيع اأو بيع جزئي عند اإ�ستبعاد اأو ا�ستبعاد جزئي ل�سايف الإ�ستثمار.

يتم حتويل املوجودات واملطلوبات املتعلقة بالعمليات الأجنبية اإىل الدرهم ح�سب �سعر ال�سرف ال�سائد يف تاريخ التقرير ويتم حتويل 

املعامالت املتعلقة ببيان الدخل ح�سب اأ�سعار ال�سرف ال�سائدة يف تاريخ املعامالت. عند ا�ستبعاد اأي من العمليات الأجنبية، العن�سر من 

الدخل ال�سامل املتعلقة بالعمليات الإجنبية معروفة يف بيان الدخل املوحد.

تكاليف التمويل

تتم ر�سملة تكاليف التمويل املن�سوبة مبا�سرًة اإىل �سراء اأو بناء اأو اإنتاج اأ�سول موؤهلة، وهي الأ�سول التي تتطلب حتمًا فرتة من الوقت 

�سرورية لتكون جاهزة لالإ�ستعمال املقرر اأو بيعها، اإىل اأن ت�سبح هذه الأ�سول جاهزة ب�سورة جوهرية لالإ�ستعمال املقرر اأو بيعها. يتم 

خ�سم اإيراد الإ�ستثمار املتحقق من الإ�ستثمار املوؤقت من مبلغ الإقرتا�س اخلا�س حتى اإ�ستعماله من تكاليف الإقرتا�س املوؤهل للر�سملة.

يتم الإعرتاف بحميع تكاليف الإقرتا�س الأخرى يف بيان الدخل املوحد يف الفرتة التي يتم تكبدها فيها.
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التقـرير ال�سنوي

ملخ�ص باأهم ال�صيا�صات املحا�صبية )يتبع(  3

اإنخفا�ص املوجودات الغري مالية

تعمل املجموعة يف نهاية فرتة كل تقرير على مراجعة القيم املدرجة ملوجوداتها امللمو�سة وغري امللمو�سة وذلك لتحديد اإن كان هنالك ما 

ي�سري اإىل ان هذه املوجودات قد تعر�ست اإىل خ�سائر انخفا�س القيمة. اإذا وجد ما ي�سري اإىل ذلك يتم بتقدير القيمة القابلة لال�سرتاد 

لالأ�سل وذلك لتحديد خ�سائر انخفا�س القيمة )اإن وجدت(. يف حال عدم التمكن من تقدير القيمة القابلة لال�سرتاد لأ�سل حمدد، تقوم 

املجموعة بتقدير القيمة القابلة لال�سرتداد للوحدة املنتجة للنقد التي يعود اإليها الأ�سل نف�سه عندما يكون من املمكن حتديد اأ�س�س توزيع 

معقولة وثابتة، يتم توزيع الأ�سول امل�سرتكة اإىل الوحدات املنتجة للنقد الفردية، اأو يتم توزيعها اإىل اأ�سغر جمموعة من الوحدات املنتجة 

للنقد التي ميكن حتديد اأ�س�س توزيع معقولة وثابتة لها.

اإن القيمة القابلة لال�سرتداد هي القيمة العادلة لالأ�سل ناق�سًا تكلفة البيع اأو قيمة ال�ستخدام، اأيهما اأعلى.

يف حال مت تقدير القيمة القابلة لال�سرتداد لأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( مبا يقل عن القيمة املدرجة، يتم تخفي�س القيمة املدرجة 

لالأ�سل )الوحدة املنتجة للنقد( اإىل القيمة القابلة لال�سرتداد. يتم العرتاف بخ�سائر النخفا�س مبا�سرة يف بيان الدخل ال�سامل املوحد 

اإل اإذا كان الأ�سل مدرج مببلغ اإعادة تقييمه فيتم عندها ت�سجيل خ�سائر النخفا�س كاإنخفا�س يف اإعادة التقييم. يف تقييم القيمة يف 

ال�ستخدام، يتم خ�سم التدفقات النقدية امل�ستقبلية املقدرة اإىل قيمتها احلالية با�ستخدام معدل خ�سم الذي يعك�س تقييمات ال�سوق 

احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطرة املحددة لذلك الأ�سل. يف حتديد القيمة العادلة ناق�سًا تكلفة البيع، توؤخد معامالت ال�سوق يف 

الآونة الأخرية يف احل�سبان، اإذا كانت متوفرة. يف حالة عدم امكانية حتديد هذه املعامالت، يتم ا�ستخدام طريقة تقييم منا�سبة. تلك 

احل�سابات موؤكدة مب�ساعفات التقييم اأو غريها من املوؤ�سرات الأخرى املتوفرة للقيمة العادلة.  

تدرج خ�سارة اأنخفا�س قيمة املوجودات يف العمليات امل�ستمرة، مبا يف ذلك انخفا�س قيمة املخزون يف بيان الدخل املوحد �سمن فئات 

امل�سروفات املتعلقة باملوجودات املنخف�سة قيمتها.

يتم اإجراء تقييم يف تاريخ كل تقرير عن كل اأ�سل ما اإذا كان هناك اأي موؤ�سر على اأن خ�سائر انخفا�س يف القيمة املعرتف بها �سابقًا قد مل 

تعد موجودة اأو قد انخف�ست. اإذا كان هناك مثل هذه املوؤ�سرات، فان املجموعة تقدر القيمة العادلة القابلة لال�سرتداد للموجودات اأو 

للوحدات املنتجة للنقد. يتم عك�س خ�سائر النخفا�س املعرتف به من قبل اإل اإذا كان هناك تغري يف الفرتا�سات امل�ستخدمة لتحديد القيمة 

القابلة لال�سرتداد منذ اأن مت العرتاف بخ�سارة انخفا�س. ويقت�سر عك�س ذلك على اأن القيمة املدرجة للموجودات ل تتجاوز قيمته القابلة 

لال�سرتداد، ول يتجاوز القيمة املدرجة التي كان من املمكن حتديدها، �سايف من ال�ستهالك، ما مل تكن خ�سارة النخفا�س مت العرتاف 

بها يف ال�سنوات ال�سابقة. يتم العرتاف بهدا العك�س يف بيان الدخل املوحد، مامل تكن م�سجلة بالقيمة املعاد تقييمها. ويف هذه احلالة يتم 

التعامل مع العك�س كزيادة يف التقييم.

املخ�ص�صات

يتم اإثبات املخ�س�سات اإذا كان على ال�سركة اأي التزام )قانوين اأو متوقع( ناجت عن حدث �سابق وعليه يحتمل اأن تلجاأ ال�سركة اإىل 

التدفق من الفوائد الإقت�سادية لت�سوية اللتزام املحتمل وميكن قيا�س مبلغ الإلتزام مبوثوقية.

اإن املبلغ املعرتف به كمخ�س�س يتم اإحت�سابه ح�سب اأف�سل التوقعات للبدل املطلوب ملقابلة الإلتزام كما بنهاية فرتة التقرير بعد الأخذ 

بعني العتبار املخاطر والأمور غري املوؤكدة املحيطة بالإلتزام. عندما يكون جزء اأو كافة املنافع القت�سادية املطلوبة ل�سداد املخ�س�س 

متوقع ا�سرتدادها من طرف ثالث، فاإنه يتم العرتاف بالذمة املدينة كموجودات يف حالة كون ا�ستالم وا�ستعا�سة املبلغ موؤكدة وميكن 

قيا�س املبلغ ب�سكل موثوق.

القيمة العادلة لالأدوات املالية

لال�ستثمارات التي يتم تداولها يف ال�سوق، يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإىل اأ�سعار ال�سوق. وتقدر القيمة العادلة لالأدوات املالية 

حيث ل توجد �سوق با�ستخدام اأ�ساليب التقييم مثل �سايف القيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية.
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الأحكام والتقديرات والفرتا�صات املحا�صبة الهامة  4

يف طور تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية للمجموعة، يتطلب من الإدارة القيام باأحكام وتقديرات وافرتا�سات تخ�س القيم املدرجة 

للموجودات واملطلوبات التي ل تكون وا�سحة بطريقة جاهزة من م�سادر اأخرى. يتم حتديد هذه التقديرات والفرتا�سات على اأ�سا�س 

اخلربة التاريخية والعوامل الأخرى ذات العالقة. اإن النتائج الفعلية قد تختلف عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة هذه التقديرات والفرتا�سات ب�سكل م�ستمر. يتم ت�سجيل الإختالف يف التقديرات املحا�سبية يف الفرتة التي يتم فيها اإعادة 

مراجعة هذه التقديرات وذلك يف حالة اأن التعديالت الناجتة عن اإعادة التقييم توؤثر فقط على تلك الفرتة. اأما يف حالة كون التعديالت 

الناجتة عن اإعادة مراجعة التقديرات توؤثر يف فرتة املراجعة والفرتات امل�ستقبلية فيتم ت�سجيلها يف تلك الفرتات.

الأحكام

ت�سنيف املمتلكات

قامت الإدارة خالل عملية ت�سنيف املمتلكات باتخاذ عدة اأحكام. هناك حاجة ملثل تلك الأحكام للتمكن من حتديد ما اإذا كان عقار ما موؤهل 

للت�سنيف كاإ�ستثمار عقاري، ممتلكات ومن�ساآت ومعدات و/اأو عقار معد للبيع. و�سعت املجموعة �سروط معينة حتى ت�ستطيع احلكم ب�سورة 

منتظمة وفقا لتعريف الإ�ستثمارات العقارية، املمتلكات واملن�ساآت واملعدات والأرا�سي املعدة للبيع. عند اإتخاذ اأحكامها، جلاأت الإدارة اإىل 

ال�سروط املف�سلة والتوجيهات املتعلقة بت�سنيف املمتلكات على النحو املبني يف املعيار املحا�سبي الدويل 2، واملعيار املحا�سبي الدويل 16، واملعيار 

املحا�سبي الدويل 40، وب�سفة خا�سة، اإ�ستخدام املمتلكات على النحو الذي حتدده الإدارة.

التحويل من واإىل الإ�ستثمارت العقارية

يتم التحويل اإىل ال�ستثمار العقاري عندما، وفقط عندما، يكون هناك تغيري يف ال�ستخدام، وي�ستدل على ذلك من اإنهاء اأ�سغال املالك 

اأو بدء عقد اإيجار ت�سغيلي. يتم التحويل من ال�ستثمارات العقارية عندما، فقط عندما، يكون هناك تغيري يف ال�ستخدام، ويت�سح من بدء 

اأ�سغال املالك اأو بدء التطوير بهدف البيع. خالل ال�سنة مت حتويل مبلغ 716 مليون درهم من اأعمال التطوير قيد الن�ساء اىل ا�ستثمارات 

عقارية متثل التغيري يف ا�ستخدام هذه املمتلكات موؤيد مبوافقة جمل�س الدارة، وتعيني وكيل ايجار خارجي و ترتيبات عقد اليجار.

ت�سنيف املوجودات املالية

اعتبارا من 1 يناير 2010، تقرر الإدارة يف ال�ستحواذ على الأ�سول املالية ما اإذا كان ينبغي اأن ت�سنف على اأنها التكلفة املطفاأة، القيمة 

العادلة من خالل الربح اأو اخل�سارة اأو القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر.

يتم ت�سنيف املوجودات املالية يف جمملها على اأ�سا�س منوذج الأعمال التجارية للمجموعة لإدارة الأ�سول املالية و خ�سائ�س التدفقات 

النقدية التعاقدية لال�ستثمارات.

يتم قيا�س اأدوات الدين بالتكلفة املطفاأة فقط يف حالة:

وجود عقد املوجودات �سمن منوذج الأعمال الذي يهدف اإىل حمل الأ�سول من اأجل احل�سول على التدفقات النقدية التعاقدية، و  )1

  2(  ال�سروط التعاقدية للموجودات املالية ويف مواعيد حمددة تزيد التدفقات النقدية التي هي فقط دفعات لأ�سول الدين والربح 

على املبلغ الأ�سلي غري امل�سدد.

مبالغ م�ستلمة مقدما من عقارات مت بيعها

ت�ستلم املجموعة مبالغ مدفوعة مقدما من العمالء من بيع عقارات ويتم العرتاف بهذه املبالغ على اأنها مطلوبات يتعني ت�سويتها من 

خالل ت�سليم املمتلكات اأو مقا�سها اأو ت�سويتها مع العمالء عند اإنهاء اتفاقية �سراء املمتلكات وفقا للقانون.
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الأحكام )يتبع(

�سداد تكاليف البنية التحتية ذات ال�سلة

املجموعة، كونه املطور الرئي�سي للم�ساريع العقارية، يتحمل تكاليف معينة من البنية التحتية املتعلقة بالتنمية من امل�ساريع التي يتم ا�سرتدادها 

من جانب اجلهات احلكومية ذات ال�سلة وفقا ملذكرة التفاهم و/اأو ا�سعار من جانب اجلهات احلكومية. مثل هده ال�سرتدادات لتكاليف 

البنية التحتية يتم ت�سويتها من التكاليف املرتتبة على امل�ساريع ذات ال�سلة. اإن حتديد مبلغ ال�سداد من اجلهات احلكومية يتطلب اأحكام 

هامة. و قد اأخذت الإدارة يف العتبار اآخر الت�سالت مع اجلهات احلكومية ذات ال�سلة. كما يف 31 دي�سمرب 2010، اأقرت املجموعة تكاليف 

قدرها 567 مليون درهم متثل ال�سرتدادات من قبل ال�سلطات كجزء من تكلفة امل�سروع ذات ال�سلة. اأي فرق بني املبالغ امل�سددة فعليا من قبل 

ال�سلطات احلكومية ذات العالقة يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة �سيتم العرتاف بها يف بيان الدخل.

التقديرات والفرتا�صات

الفرتا�سات الأ�سا�سية املتعلقة بامل�ستقبل وامل�سادر الرئي�سية الأخرى للتقديرات يف تاريخ التقرير، والتي لها خماطر كبرية و توؤدي اإىل 

تعديل مهم مادي على القيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات خالل ال�سنة املالية القادمة، واردة اأدناه:

ديون م�سكوك يف حت�سيلها

يتم تقدير املبالغ املتوجب حت�سيلها من املدينون التجاريون عندما يكون حت�سيل كامل املبلغ مل يعد حمتمل. يتم تقدير املبالغ الفردية 

الكبرية على اأ�سا�س فردي. اأما املبالغ التي لي�ست كبرية ب�سكل فردي، ولكنها ا�ستحقت الدفع يف الفرتة املا�سية، يتم تقييمها ب�سكل 

جماعي ويتم تكوين خم�س�س وفقا لطول الوقت املا�سي، ا�ستنادا اإىل معدلت ال�سرتداد التاريخية.

يف تاريخ بيان املركز املايل، ان اإجمايل املدينون التجاريون كان 248 مليون درهم )2009 : 253 مليون درهم(، مع خم�س�س الديون 

امل�سكوك يف حت�سيلها خالل العام ا�ستحقت 16.9 مليون درهم )2009 : 65 مليون درهم(. و�سيتم اإدراج اأية فروقات بني املبالغ التي 

مت حت�سيلها فعليا يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ املتوقعة يف بيان الدخل.

تقييم ال�ستثمارات غري املدرجة

تتاألف هذه الأ�سول اأ�سا�سا من ا�ستثمارات يف الأ�سهم امللكية اخلا�سة وال�ستثمارات امل�سرتكة يف �سناديق و يتم تقييمها وفق الر�سادات 

الدولية للملكية اخلا�سة و تقييم روؤو�س اموال امل�ساريع التي تت�سمن ولكنها ل تقت�سر على القيمة ال�سوقية احلالية لأداة اأخرى التي اىل حد 

كبري بنف�س القيمة اأو التدفق النقدي من قيمة �سايف املوجودات الأ�سا�سية لال�ستثمار. ويتطلب هذا التحديد تقديرات هامة واأحكام فيما 

يتعلق بالأرباح امل�ستقبلية، التدفقات النقدية ومعدلت اخل�سم. يف و�سع هذه التقديرات، فاإن املجموعة يقيم بني العوامل الأخرى املتوقع 

توزيع النقدية ف�سال عن توقعات العمال لكل ا�ستثمار مع خماطر ال�سوق ذات ال�سلة و تقلباته.

تقدير �سايف القيمة البيعية للعقارات املتاحة للبيع و اأعمال تطوير قيد الإن�ساء

يتم ت�سجيل العقارات املتاحة للبيع و العقارات امل�سنفة كاأعمال التطوير قيد الإن�ساء يف القيمة الأقل بني التكلفة و �سايف القيمة البيعية. ويتم 

تقييم �سايف القيمة البيعية بوا�سطة ا�ست�ساريني عقاريني م�ستقلني مع الإ�سارة اإىل ظروف ال�سوق والأ�سعار القائمة يف نهاية الفرتة امل�سمولة 

بالتقرير، خارج خطة املبيعات والأ�سعار، و تكاليف الإجناز يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير. نتيجة لتقييم �سايف القيمة البيعية، فاإن 

خ�سارة النخفا�س مببلغ 104.4 مليون درهم قد مت العرتاف بها يف بيان الدخل املوحد خالل العام )2009: خ�سارة النخفا�س درهم 

58.7 مليون درهم(.

نظرا ملحدودية عدد معامالت ال�سوق املماثلة يف دولة الإمارات العربية املتحدة، ا�ستخدم ا�ست�ساريني العقارات امل�ستقلني احكام هامة للو�سول 

اىل �سايف القيمة البيعية للعقارات املتاحة للبيع و اعمال التطوير قيد الإن�ساء. ان القيم ممكن ان تختلف كثريا عن التقديرات احلالية التي 

اأدىل بها ال�ست�ساريون امل�ستقلون.
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تقدير القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية

يتم حتديد القيمة العادلة لعقارات ا�ستثمارية م�ستقلة حقيقية من قبل ا�ست�ساريني م�ستقلني لتقييم العقارات املبنية على اأ�ساليب مثل 

طريقة التقييم باملقارنة، وتطوير املنهج الفرتا�سي، و طريقة ر�سملة الدخل.

وت�ستند هذه التقديرات على افرتا�سات معينة، خا�سعة لعدم ال�ستقرار، ورمبا تختلف عن القيم الفعلية املحققة.

وفقا لطريقة التقييم باملقارنة يتم حتديد القيمة العادلة من خالل النظر يف الأ�سعار احلالية لعقارات مماثلة يف نف�س املوقع و الظروف 

املماثلة، مع تعديالت لتعك�س اأي تغيريات يف طبيعة، موقع اأو مكان اأو الظروف القت�سادية منذ تاريخ املعامالت التي وقعت يف تلك الأ�سعار.

تطوير املنهج الفرتا�سي يتطلب ا�ستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية من املوجودات )مثل معدلت بيع وتاأجري، 

والإيرادات امل�ستقبلية، تكاليف الإن�ساء والأتعاب املهنية املرتبطة بها و تكاليف التمويل(، ا�ستهدفت معدل العائد الداخلي وخماطر 

املطور والربح امل�ستهدف. وت�ستند هذه التقديرات على ظروف ال�سوق املحلية القائمة يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

حتت نهج ر�سملة الدخل، الدخل امل�ستحق مبوجب اتفاقات التاأجري احلالية واليجارات امل�ستقبلية املتوقعة يتم ر�سملتها على املعدلت 

املنا�سبة لتعك�س ظروف ال�ستثمارات يف ال�سوق يف تواريخ التقييم.

حتديد القيمة العادلة للعقارات املدرة للدخل يتطلب ا�ستخدام تقديرات مثل التدفقات النقدية امل�ستقبلية من املوجودات )مثل التاأجري، 

�سرية امل�ستاجر،الإيرادات امل�ستقبلية، قيم راأ�س املال من التجهيزات، والإ�سالح ال�سامل وحالة العقارات( واأ�سعار اخل�سم التي تنطبق 

على تلك الأ�سول. وت�ستند هذه التقديرات على ظروف ال�سوق املحلية القائمة يف نهاية الفرتة امل�سمولة بالتقرير.

وقد �ساهم التقلب امل�ستمر يف النظام املايل العاملي و�سناعة العقارات خلف�س كبري يف حجم املعامالت يف دولة الإمارات العربية 

املتحدة. لذلك، يف التو�سل اإىل التقديرات من القيم ال�سوقية كما يف 31 دي�سمرب 2010، ا�ستخدم املقيمون معرفتهم بال�سوق و اأحكام 

مهنية و مل يعتمدوا فقط على مقارنة املعامالت املتماثلة املا�سية. ويف ظل هذه الظروف، هناك درجة اأكرب من عدم اليقني موجودة اكرث 

من ما هي عليه يف ال�سوق الأكرث ن�ساطا يف تقدير القيمة ال�سوقية لال�ستثمارات عقارية.

النخفا�س يف قيمة العمال الراأ�سمالية قيد الن�ساء

ان اختبار النخفا�س يف قيمة الأعمال الراأ�سمالية قيد الن�ساء يتطلب تقدير للقيمة امل�ستخدمة يف وحدات توليد النقدية. القيمة 

امل�ستخدمة تتطلب من املجموعة تقدير التدفقات النقدية امل�ستقبلية، والقيمة النهائية للموجودات، والتكلفة ل�ستكمال بناء املوجودات 

واختيار معدل اخل�سم املنا�سب لحت�ساب القيمة احلالية للتدفقات النقدية.

يف تاريخ التقرير، بلغ اإجمايل قيمة العمال الرا�سمالية قيد ا الن�ساء 321 مليون درهم )2009 : 24 مليون درهم(. قيمة النخفا�س 

خالل ال�سنة مببلغ ل �سيء )2009 : ل �سيء(. و�سيتم اإدراج اأية فروقات بني املبالغ التي يتم حتقيقها فعليا يف الفرتات امل�ستقبلية واملبالغ 

املتوقع حتقيقها يف بيان الدخل املوحد.

العمر الإنتاجي للممتلكات ومعدات

تقوم اإدارة ال�سركة بتحديد الأعمار الإنتاجية املقدرة للممتلكات والآلت واملعدات حل�ساب ال�ستهالك. يتم حتديد هذا التقدير بعد 

الأخذ يف العتبار ال�ستخدام املتوقع لال�سل باملقارنة اأو ال�ستفادة الكاملة من قدرات الأ�سل وعوامل الإهالك. تقوم الإدارة مبراجعة 

القيمة املتبقية والأعمار الإنتاجية �سنويًا و يتم تعديل م�سروفات ال�ستهالك امل�ستقبلية عندما تعتقد الدارة ان هناك اختالف يف 

العمار النتاجية للموجودات عن ما مت تقديره �سابقا.

التكلفة ل�ستكمال امل�ساريع

تقدر املجموعة التكلفة ل�ستكمال امل�ساريع من اأجل حتديد التكلفة التي املتعلقة بالإيرادات املتحققة. وت�سمل هذه التقديرات تكلفة توفري 

اأن�سطة البنية التحتية، واملطالبات املحتملة من قبل املقاولني من الباطن وتكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية الأخرى للعمالء.
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اأحداث طارئة

بحكم طبيعتها، فاإن الحداث الطارئة ميكن فقط حلها عندما يحدث حدث او اكرث يف امل�ستقبل او تف�سل يف حدوثها. ان تقييم الحداث 

الطارئة ينطوي بطبيعته على ممار�سة احلكم الفعال و تقدير نتيجة الأحداث يف امل�ستقبل.

الإيرادات وتكلفة الإيرادات  5

2010

األف درهم

2009

األف درهم

الإيرادات

1٫584٫817221.124بيع عقارات

)130.432(-اإلغاء بيع اأر�س

2٫5444.766الدخل من الإيجار

27٫54513.666اأخرى

1٫614٫906109.124

تكلفة الإيرادات

1٫257٫093174.933تكلفة بيع عقارات

)46.303(-رد تكلفة بيع اأر�س

584639ر�سوم خدمات

10٫9255.235اأخرى

1٫268٫602134.504

تكلفة اإنهاء عقود  6

2010

األف درهم

2009

األف درهم

4.937-حذف عالوة دفعت اإىل امل�سرتين

16.887-غرامات

5.000-خم�س�س تكاليف ق�سائية

45.817-ر�سوم الإلغاء

-72.641

�صايف الربح من ال�صتثمارات، �صايف  7

2010

األف درهم

2009

األف درهم

5٫79810.732توزيعات اأرباح

4.460)310()خ�سائر( اأرباح متحققة من ا�ستبعاد ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

)588(-خ�سائر ا�ستبعاد ا�ستثمارات متاحة للبيع

)69(-خ�سائر غري متحققة من ا�ستثمارات حمتفظ بها للمتاجرة

614-اأخرى

5٫48815.149
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امل�صروفات العمومية والإدارية  8

2010

األف درهم

2009

األف درهم

41٫13061.268تكلفة املوظفني

7٫10534.016الر�سوم املهنية

8٫49916.985اإيجار

11٫15011.520ال�ستهالك على املمتلكات واملعدات )اإي�ساح 17(

1.150-تربعات

7٫1174.879اأخرى

75٫001129.818

تكاليف التمويل املر�صملة، �صايف  9

2010

األف درهم

2009

األف درهم

62٫980106.578تكلفة التمويل املتكبدة خالل ال�سنة

)70.743()43٫215(ناق�سًا: مبالغ مت تقا�سيها يف عامل اأرباح على ودائع ثابتة ذات عالقة بالأ�سول املعنية

19٫76535.835

نقد يف ال�صندوق ولدى البنوك  10

2010

األف درهم

2009

األف درهم

61٫239203.040النقد وح�سابات البنوك

1٫618٫8421.618.786ودائع ق�سرية الأجل

1٫680٫0811.821.826

)1.604.025()1٫618٫842(ودائع حمتجزة )اإي�ساح 21(

61٫239217.801النقد و النقد ال معادل

بلغت ن�سبة املرابحة املتغرية على الودائع ق�سرية الأجل لدى بنوك اإ�سالمية يف دولة الإمارات العربية املتحدة بني 3.5% و %4.5 

)0.8:2009% و6%( �سنويًا.

ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى  11

2010

األف درهم

2009

األف درهم

248٫086253.103ذمم جتارية مدينة

)64.488()32٫765(خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

215٫321188.615

42٫292185.910�سلف ل�سركة زميلة )اإي�ساح 25(

36٫610213.870�سلف مدفوعة ومبالغ مدفوعة مقدمًا

8.152-مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة)اإي�ساح 25(

24٫6515.337اأخرى

318٫874601.884
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ذمم جتارية مدينة وذمم مدينة اأخرى )يتبع(  11

احلركة على خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل عام كالآتي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

-64٫488ر�سيد يف 1 يناير

32٫61164.488ر�سوم ال�سنة

-)2٫497(املبالغ املحذوفة

-)46٫137(مبالغ متعلقة باإعادة �سراء املمتلكات التي اأعيد ت�سنيفها اإىل ممتلكات متاحة للبيع

-)15٫700(مبالغ م�سرتدة

32٫76564.488الر�سيد يف 31 دي�سمرب

يف 31 دي�سمرب كان حتليل اأعمار املدينون التجاريون واملبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذات عالقة كالآتي:

اإجمايل

األف درهم

م�ستحق الدفع ولكن غري منخف�س

اأقل من30 يوماً

األف درهم

بني 30-90 يوماً

األف درهم

بني 90-180 يوماً

األف درهم

بني 180-365 يوماً

األف درهم

اأكرث من 365 يوماً

األف درهم

2010215٫32146٫98747٫5368٫37059٫45252٫976

2009188.6151.07318.00148.700-120.841

اإنه من املتوقع ا�سرتداد قيمة املدينون الغري منخف�سة بناًء على اخلربة ال�سابقة. لي�س من عادة املجموعة احل�سول على �سمانات 

للمدينني، وبالتايل فاإنه ليتم �سمان الغالبية العظمى من املدينني.

عقارات حمتفظ بها للبيع  12

ت�سمل العقارات املحتفظ بها للبيع ما يلي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

539٫248586.113عقارات �سكنية

191٫214212.076عقارات جتارية

730٫462798.189

احلركة على العقارات حمتفظ بها للبيع كما يلي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

798٫189462.285ر�سيد يف 1 يناير

370.645)12٫085(حتويل )اإىل( من اأعمال تطوير قيد الإن�ساء )اإي�ساح 14(

-)20٫387(حتويل اإىل ال�ستثمارات العقارية )اإي�ساح 16(، �سايف

79٫706104.614اإ�سافات خالل ال�سنة

)58.758()15٫851(انخفا�س يف القمية خالل ال�سنة

)80.597()99٫110(ا�ستبعادات خالل ال�سنة

730٫462798.189ر�سيد يف 31 دي�سمرب

قامت املجموعة مبراجعة القيمة الدفرتية للعقارات املتاحة للبيع مع الأخذ بعني العتبار �سايف القيمة البيعية كما يف 31 دي�سمرب 2010 

مت العرتاف بخ�سائر النخفا�س يف القيمة بلغت 15.9 مليون درهم اأدرجت يف بيان الدخل املوحد خالل ال�سنة )2009: 58.8 مليون( 

ممثلة بالزيادة يف القيمة الدفرتية على �سايف القيمة البيعية على عقارات معينة. القيمة البيعية لتقييم النخفا�س بالقيمة مت حتديدها 

بالعتماد على م�ست�سار تقييم العقارات امل�ستقل.

املجموعة اعرتفت بخ�سارة بقيمة 29.1 مليون درهم خالل ال�سنة )2009: 15.7 مليون درهم( لإعادة �سراء عقارات معينة متاحة للبيع.
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ال�صتثمارات  13

2010

األف درهم

2009

األف درهم

ا�ستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل الآخر

-131٫491اأ�سهم غري مدرجة

ال�ستثمارات املتاحة للبيع

4.775-اأ�سهم مدرجة

221.092-اأ�سهم غري مدرجة

-225.867

التوزيع اجلغرايف لال�ستثمارات

2010

األف درهم

2009

األف درهم

39٫608107.291داخل الإمارات

91٫883118.576خارج الإمارات

131٫491225.867

احلركة على ال�ستثمارات املالية الغري مدرجة خالل العام كالآتي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

221٫092274.738ر�سيد يف 1 يناير

8٫3634.446اإ�سافات خالل العام

)25.436()32٫762(التغريات يف القيمة العادلة، �سايف

)32.656()65٫202(ا�ستبعادات خالل ال�سنة

131٫491221.092ر�سيد يف 31 دي�سمرب

ال�ستثمارات يف الأ�سهم الغري مدرجة تظهر بالقيمة العادلة اعتمادًا على اآخر تقييم متوفر ملدراء ال�سندوق اأو املركز املايل لل�سركة 

امل�ستثمر بها.

اأعمال تطوير قيد الإن�صاء  14

ت�سمل اأعمال التطوير قيد الإن�ساء تكاليف التطوير والإن�ساء املتكبدة واملتعلقة بعقارات قيد الإن�ساء بهدف البيع من خالل الأن�سطة 

العتيادية للمجموعة. احلركة على هذه امل�ساريع خالل العام كما يلي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

3٫473٫5992.485.264الر�سيد يف 1 يناير

1٫209٫5711.436.908اإ�سافات خالل ال�سنة

)370.645(12٫085حمول من )اإىل( ممتلكات متاحة للبيع )اإي�ساح 12(

-)715٫799(حمول اإىل ا�ستثمارات عقارية )اإي�ساح 16(

-)296٫761(حمول اإىل اأعمال راأ�س مالية قيد الإن�ساء)اإي�ساح 17(

)95.393()1٫166٫269(تكاليف العقارات املعرتف بها كاإيرادات خالل ال�سنة

19٫76535.835التكاليف املالية املر�سملة )اإي�ساح 9(

-)88٫584(خ�سائر النخفا�س يف القيمة

)18.370(-تكاليف امل�سروع امل�سطوبة خالل ال�سنة

2٫447٫6073.473.599الر�سيد يف 31 دي�سمرب
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اأعمال تطوير قيد الإن�صاء )يتبع(  14

 خ�سائر الإنخفا�س متثل الزيادة يف القيمة الدفرتية على �سايف القيمة البيعية )اعتمادًا على م�ست�سار تقييم عقارات متنقل( 

لعقارات حمددة.

املحول اإىل ا�ستثمارات عقارية يتعلق بتغري ا�ستخدام عقاريني موافق عليه من قبل جمل�س الإدارة وموؤيد بتعيني وكيل خارجي وترتيبات اإيجار. 

املحول اإىل اأعمال راأ�سمالية قيد الإن�ساء يعتمد على النية امل�ستقبلية ل�ستخدام عقارات معينة بعد النتهاء من تطويرها.

ا�صتثمارات يف �صركة زميلة  15

بلد التاأ�سي�سالإ�سم

ن�سبة امللكية

20102009

40%40%اأبوظبيفايربك�س ذ.م.م.

التحركات على القيمة الدفرتية لال�ستثمارات يف �سركة زميلة:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

173٫882112.798الر�سيد يف 1 يناير

16٫05030.529ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سركة الزميلة لل�سنة

30.555)3٫407()خ�سارة( ربح ناجت عن معامالت ال�سركة مع ال�سركة الزميلة و�سعت حتت اأعمال تطوير قيد الإن�ساء

186٫525173.882ر�سيد يف 31 دي�سمرب

ح�سة املجموعة يف نتائج ال�سنة لل�سركة الزميلة اعتمدت بناًء على بيانات مالية غري مدققة للفرتة املنهية يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: 

بيانات مالية غري مدققة للفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009(.

املعلومات املالية املتعلقة بح�سة املجموعة يف موجودات، مطلوبات، اأرباح وخ�سائر ال�سركة الزميلة، بناًء على بيانات مالية غري مدققة 

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 )2009 : بيانات مالية غري مدققة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009( ملخ�سة تاليًا:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

467٫528406.399احل�سة يف جمموع املوجودات

327٫730277.249احل�سة يف جمموع املطلوبات

139٫798129.150احل�سة يف �سايف املوجودات

152٫606477.277احل�سة يف اإجمايل الإيرادات

16٫05030.529احل�سة يف نتائج ال�سنة

592٫938533.953�سمانات ممنوحة نيابة عن ال�سركة الزميلة

 تت�سمن القيمة الدفرتية ل�سركة زميلة الزيادة يف املقابل املدفوع من احل�سة يف �سايف الأ�سول املكت�سبة من ال�ستثمارات الأ�سلي بقيمة 

46.7 مليون درهم.
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ا�صتثمارات عقارية   16

ت�سمل ال�ستثمارات العقارية ما يلي:

2010

األف درهم

2008

األف درهم

)معاد بيانها(

147٫600169.525العقارات ال�سكنية

545٫413232.546العقارات التجارية

-635٫868عقارات قيد الإن�ساء

1٫328٫881402.071

ممتلكات قيد التطوير

قامت ال�سركة بتوقيع اتفاقية مع اأطراف ذات عالقة خالل ال�سنوات ال�سابقة بخ�سو�س عقارات يف اأبوظبي. ت�سمنت التفاقية باأن تقوم 

ال�سركة بان�ساء وتطوير واإدارة هذه العقارات، ويف املقابل يدفع لل�سركة اإجمايل الإيراد من الإيجارات بعد خ�سم التكاليف الت�سغيلية 

للعقار وبعد خ�سم دفعة تعادل 30% من »�سايف الأرباح« )كما هو م�سرح بالتفاقية( لالأطراف ذات العالقة لفرتة 19 �سنة. خالل العام 

قامت ال�سركة بتمديد مدة التفاقية من 19 �سنة اإىل 30 �سنة مقابل مبلغ اتفق عليه بقيمة 80 مليون درهم. هذا املبلغ مت ت�سمينه يف 

تكلفة العقار. التفاقية تت�سمن عقد تاأجري ح�سب تف�سري جلنة تف�سريات املعايري الدولية رقم 4 - حتديد قيمة يف ما اإذا كانت الرتتيبات 

تت�سمن عقد اإيجار وم�سجل كعقد تاأجريي ت�سغيلي. بناًء عليه، �سنف العقار على اأنه ا�ستثمار عقاري. التغريات يف القيمة العادلة بناًء 

على حق ال�سركة الناجت عن التفاقية �ستدرج يف بيان الدخل املوحد. مت ت�سجيل مبلغ 40 مليون درهم كتغريات يف القيمة العادلة يف بيان 

الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: ل�سيء(. بناء العقار انتهى جوهريًا كما يف 31 دي�سمرب 2010.

احلركة على ال�ستثمارات العقارية خالل ال�سنة هي كالتايل:

2010

األف درهم

2008

األف درهم

)معاد بيانها(

402٫071781.175الر�سيد يف 1 يناير - )معاد بيانه( )اإي�ساح 29(

-80٫000اإ�سافات

-20٫387حتويل من عقارات حمتفظ بها للبيع )اإي�ساح 12(، �سايف

)80.116(-ا�ستبعادات

-715٫799عقارات حمولة من اأعمال تطوير قيد الن�ساء موؤيدة بتغيري ال�ستخدام )اإي�ساح 14(

)298.988(110٫624تغريات يف القيمة العادلة خالل ال�سنة

1٫328٫881402.071الر�سيد يف 31 دي�سمرب

مت اإعادة بيان الر�سيد يف 1 يناير 2009 مببلغ 78.6 مليون درهم )تخفي�س يف الر�سيد( ب�سبب خطاأ كان موجودًا يف الفرتة ال�سابقة. 

لقد ت�سمنت التغريات يف القيمة العادلة ا�ستثمارات عقارية ل�سنة 31 دي�سمرب 2009 مببلغ 57.6 مليون درهم متعلقة بت�سحيح اخلطاأ 

يف الفرتة ال�سابقة )اإي�ساح 29(.

القيمة العادلة لال�ستثمارات العقارية كما يف 31 دي�سمرب 2010 مت الو�سول اإليها على اأ�سا�س تقييم قد مت من قبل خرباء ا�ست�ساريني 

م�ستقلني يف جمال العقارات. التقييم الذي قد مت، يتوافق مع املعهد امللكي للم�ساحني املرخ�سني ومعايري التقييم الدولية والبيانات ذات 

ال�سلة مبعايري التقييم الدولية. لقد مت الو�سول اإىل التقييم با�ستخدام اأ�ساليب التقييم املعرتف بها التي تتاألف من طريقة التقييم 

باملقارنة، وتطوير املنهج الإفرتا�سي وطريقة ر�سملة الدخل.

يف ال�سنة ال�سابقة ا�ستبعدت املجموعة ا�ستثمارات عقارية بقيمة دفرتية بلغت 80 مليون درهم، وحتققت خ�سارة بقيمة 33.1 مليون درهم.
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التغريات يف القيمة العادلة خالل ال�سنة تعلقت بالعقارات الثابتة:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

-128٫595ممتلكات حمولة من اأعمال تطوير قيد الن�ساء موؤيدة بتغيري ال�ستخدام

)298.988()17٫971(ممتلكات اأخرى

)298.988(110٫624الر�سيد يف 31 دي�سمرب

ممتلكات ومعدات  17

اأثاث وجتهيزات

األف درهم

حت�سني مباين

م�ستاجرة

األف درهم

اأجهزة حا�سوب

وبرامج

األف درهم

معدات مكتبية

األف درهم

�سيارات

األف درهم

اأعمال راأ�س مالية

قيد الن�ساء

األف درهم

الإجمايل

األف درهم

2010

التكلفة

33.2155379.9412.57472623.95570.948كما يف 1 يناير 2010

296.761296.761-----حتويل من اأعمال تطوير قيد الإن�ساء )اإي�ساح 14(

1.032--20616-810اإ�سافات

)702(-)212()134()356(--ا�ستبعادات

34٫0255379٫7912٫456514320٫716368٫039كما يف 31 دي�سمرب 2010

ال�ستهالك

18.865-12.6472534.3051.335325كما يف 1 يناير 2010

11.150-8.9191341.560422115ا�ستهالك خالل ال�سنة

)566(-)91()128()347(--ا�ستبعادات

29٫449-21٫5663875٫5181٫629349كما يف 31 دي�سمرب 2010

القيمة الدفرتية

12٫4591504٫273827165320٫716338٫590كما يف 31 دي�سمرب 2010

2009

التكلفة

39.623-29.4655377.1231.774724كما يف 1 يناير 2009 - كما اف�سح عنه �سابقًا

23.95523.955-----اإعادة بيان ال�سنة املا�سية )اإي�ساح 29(

29.4655377.1231.77472423.95563.578الر�سيد يف 1 يناير 2009 - معاد بيانه

9.458-2.84080065-5.753اإ�سافات خالل ال�سنة

)2.088(-)63(-)22(-)2.003(ا�ستبعادات

33.2155379.9412.57472623.95570.948كما يف 31 دي�سمرب 2009

ال�ستهالك

8.448-5.710812.138370149كما يف 1 يناير 2009

11.520-8.0271722.170965186ال�ستهالك خالل ال�سنة

)1.103(-)10(-)3(-)1.090(ا�ستبعادات

18.865-12.6472534.3051.335325كما يف 31 دي�سمرب 2009

القيمة الدفرتية

20.5682845.6361.23940123.95552.083كما يف 31 دي�سمرب 2009

املحول من اأعمال تطوير قيد الإن�ساء يتعلق بتحويل عقارات معينة بناًء على النية امل�ستقبلية ل�ستخدام هذه العقارات بعد انتهاء تطويرها.
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راأ�ص املال  18

يتاألف راأ�س املال من 2.500.000.000 ح�سة عادية م�سرح بها، اأ�سدرت بالكامل بقيمة اإ�سمية درهم واحد للح�سة.  

احتياطي قانوين  19

كما هو مطلوب يف قانون دولة الإمارات لل�سركات التجارية 1984 )معدل( والنظام الأ�سا�سي لل�سركة 10% من الربح خالل ال�سنة، يجب 

حتويله اإىل احتياطي قانوين، ميكن لل�سركة اأن توقف التحويل ال�سنوي عندما ي�سل ر�سيد الحتياطي اإىل 50% من راأ�س املال امل�سدر. 

الحتياطي غري متوفر للتوزيع على امل�ساهمني.

ذمم جتارية دائنة وذمم دائنة اأخرى  20

2010

األف درهم

2009

األف درهم

73٫448179.153مطلوبات جتارية

238٫493254.229�سندات م�ستحقة الدفع

20٫87529.430اأرباح موزعة م�ستحقة الدفع

180٫97044.897م�ستحقات

19.311-خم�س�سات لإلغاء العقود

450٫204379.254مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 25(

18٫80710.295اأخرى

982٫797916.569

التمويل الإ�صالمي  21
اإن التمويل من البنوك يتم متثيله بالو�سائل التالية:

ال�ستحقاقن�سبة الأرباح املتوقعة / املقدرة

2010

األف درهم

2009

األف درهم

31125٫000125.000 دي�سمرب 2011احلد الأدنى للربح املتوقع - 8.75%تنظيم التمويل الإ�سالمي 1

30100٫000100.000 يونيو EIBOR + %32011 3 اأ�سهر مع حد اأدنى 9%تنظيم التمويل الإ�سالمي 2

301٫218٫8431.204.000 يونيو 12011% + ن�سبة الوديعة الإ�سالميةتنظيم التمويل الإ�سالمي 3

398٫700398.695عند الطلبم�ساوي لن�سبة الوديعة الإ�سالميةتنظيم التمويل الإ�سالمي 4

-31100٫000 دي�سمرب 2011احلد الأدنى املتوقع للربح 9%تنظيم التمويل الإ�سالمي 5

EIBOR + %3.5 3 اأ�سهر مع تنظيم التمويل الإ�سالمي 6

9135٫000135.000 �سبتمرب 2011حد اأدنى %7

EIBOR + %3.5 3 اأ�سهر مع تنظيم التمويل الإ�سالمي 7

-171٫601 دي�سمرب 2017حد اأدنى %9

31100٫000100.000 دي�سمرب 2012احلد الأدنى املتوقع للربح 9%تنظيم التمويل الإ�سالمي 8

2٫249٫1442.062.695

التمويل الإ�سالمي حممي بوديعة حمجوزة )اإي�ساح 10(.

مبالغ مدفوعة مقدمًا من العمالء  22

املبالغ املدفوعة مقدمًا من الزبائن متثل املبالغ املقبو�سة من الزبائن ملبيعات م�ستقبلية لعقارات املجموعة قيد الإن�ساء.



�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

اإي�ساحات تتعلق بالبيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2010

منــــــــازل

592010

التقـرير ال�سنوي

مكافاأة نهاية خدمة املوظفني  23
احلركة على خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني خالل ال�سنة كالآتي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

2٫4121.840ر�سيد يف 1 يناير

8031.565خم�س�س ال�سنة

)993()550(املدفوع خالل ال�سنة

 2٫6652.412الر�سيد يف 31 دي�سمرب

ربح )خ�صارة(ال�صهم الأ�صا�صي واملخف�ص العائدة اإىل حملة الأ�صهم العادية لل�صركة  24
ربح )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سي واملخف�س حت�سب على اأ�سا�س توزيع الربح )خ�سارة( العائد اإىل م�ساهمني ال�سركة على متو�سط عدد الأ�سهم 

العادية املرجحة القائمة خالل العام.

املعلومات التالية تعك�س الربح )اخل�سارة( ومعلومات الأ�سهم التي مت ح�ساب ربح )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سي املخف�س بناًء عليها:

2010

2009

)معاد بيانها(

)728.326(223٫579ربح )خ�سارة( ال�سهم الأ�سا�سي واملنخف�س العائدة اإىل حملة الأ�سهم العادية لل�سركة )األف درهم(

2٫500٫0002.500.000املتو�سط املرجح لعدد الأ�سهم )األف(

)0.29(0٫09ربح )خ�سارة( األ�سهم الأ�سا�سي واملخف�س )درهم(

ل يوجد لدى املجموعة يف عام 2010 و 2009 اأي اأداوت مالية التي ميكن اأن يكون لها تاأثري خاف�س على ربحية الأ�سهم الأ�سا�سية عند 

ا�ستخدامها اأو حتويلها.

املعامالت والأر�صدة مع الأطراف ذات عالقة  25
ميثل هذا البندالتعامالت مع الأطراف ذات العالقة مثل ال�سركات الزميلة، امل�ساهمني الرئي�سيني، جمل�س الإدارة واملدراء الرئي�سيني 

لل�سركة و�سركاتهم اململوكة. �سيا�سات الأ�سعار وال�سروط لهذه التعامالت موافق عليها من قبل الإدارة.

الأر�سدة مع الأطراف ذات العالقة يف نهاية فرتة التقرير ت�سمل ما يلي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

مبالغ م�ستحقة من اأطراف ذات عالقة:

7.810-املخت�سون يف العقارات

342-اأخرى

8.152-جمموع املبالغ امل�ستحقة من اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 11(

مبالغ م�ستحقة اإىل اأطراف ذات عالقة:

-1٫993جمل�س الإدارة

.Fiberx L.L.C - 448٫211379.254�سركة زميلة

450٫204379.254جمموع املبالغ امل�ستحقة اإىل اأطراف ذات عالقة )اإي�ساح 20(

42٫292185.910�سلف مدفوعة ل�سركة زميلة )اإي�ساح 11(

159٫539155.579مبالغ حمتجزة ل�سركة زميلة

592٫938533.953ال�سمانات املمنوحة بالنيابة عن ال�سركة الزميلة

املدفوع مقدمًا ل�سركة زميلة ل يت�سمن اأي اأرباح ويتعلق بعقود مقاولت لأعمال تطوير قيد الإن�ساء.
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املعامالت والأر�صدة مع الطراف ذات عالقة )يتبع(  25

املعامالت املهمة مع الأطراف ذات العالقة خالل العام هي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

774٫1621.148.522اأعمال بناء مقدمة من �سركة زميلة

483-ر�سوم جمل�س الإدارة

15٫26813.326تعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

1.434-رواتب جمل�س الإدراة واملنافع ق�سرية الأجل الأخرى

15٫26815.243

6٫4677.689تعوي�سات اأع�ساء الإدارة العليا

55اأع�ساء الإدارة العليا

)130.432(-الغاء بيع اأر�س لل�سركة حتت �سيطرة اأحد املدراء

دخلت املجموعة بعقد تاأجري عقار مع اأطراف ذات عالقة، �سروطها مف�سح عنها يف الإي�ساح رقم 16.

اأحداث طارئة والتزامات  26

هناك مطالبات معينة حتت ق�سايا �سد ال�سركة ولكنه ممكن يف هذا الوقت معرفة ما �سينتج عن هذه املطالبات، الإدارة ل تتوقع اأن 

يكون لهذه املطالبات اأثر مهم على املركز املايل لل�سركة.

التزامات

اإن نفقات اأعمال التطوير وال�ستثمارات املتعاقد عليها وغري املن�سو�س عليها يف نهاية فرتة التقرير هي كما يلي:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

894٫5312.218.878اأعمال تطوير قيد الإن�ساء، وعقارات ا�ستثمارية قيد الإن�ساء واأعمال راأ�سمالية قيد الإن�ساء

38٫16138.161التزامات ا�ستثمارية غري م�سرتدة

932٫6922.257.039

ت�ستحق اللتزامات اأعاله خالل مدة �سنة اإىل خم�س �سنوات كما هو مبني اأدناه:

2010

األف درهم

2009

األف درهم

729٫8881.683.666عام اأو اأقل

202٫804573.373اكرث من عام و اأقل من خم�سة اعوام

932٫6922.257.039

�سمانات

 كما هو مو�سح يف اإي�ساحني 15 و 25، املجموعة اأ�سدرت �سمان بنكي بالنيابة عن �سركة زميلة بر�سيد 593 مليون درهم 

)2009 : 534 مليون درهم(.
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اإدارة املخاطر  27

اإدارة راأ�ص املال  27.1

 اإن �سيا�سة املجموعة هو احلفاظ على قاعدة راأ�سمالية قوية للتاأكد اأن املن�ساأة قادرة على ال�ستمرارية بينما تقوم باحل�سول على 

العائد الأعلى لأ�سحاب امل�سلحة من خالل ال�ستفادة الق�سوى من ن�سبة راأ�س املال.

 اإن ا�سرتاتيجية املجموعة ملراقبة راأ�س املال مبنية على ن�سبة املديونية هذه الن�سبة حتت�سب بتق�سيم �سايف املديونية على جمموع 

حقوق امللكية.

معدل املديونية

2010

األف درهم

2009

األف درهم

)معاد بيانها(

2٫249٫1442.062.695متويل ا�سالمي

)1.821.826()1٫680٫081(نقد يف ال�سندوق ولدى البنوك

 240.869 569٫063�سايف الدين

1٫797٫9251.554.975حقوق امللكية للم�ساهمني يف ال�سركة الأم

 15% 32%معدل املديونية %

اإن �سيا�سية املجموعة الإبقاء على معدل مديونية اأقل من 50%. مل يتم اأي تغيريات من ال�سيا�سات والأهداف اأو عمليات اإدارة راأ�س املال 

خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 و 2009.

اأهداف اإدارة املخاطر املالية  27.2

تتعر�س املجموعة ملخاطر الئتمان وخماطر ال�سيولة وخماطر ال�سوق وخماطر معدل الربح. اإن وظيفة املجموعة تقدمي اخلدمات 

لالأعمال والتن�سيق يف الو�سول لالأ�سواق املالية، ر�سد واإدارة املخاطر املالية املتعلقة بعمليات املجموعة عن طريق حتليل التعر�س ح�سب 

درجة وحجم املخاطر.

خماطر ال�صوق  27.3

اإن خماطر ال�سوق ناجتة عن التقلبات يف معدلت الربح واأ�سعار العمالت. تقوم الإدارة بر�سد خماطر ال�سوق ب�سكل م�ستمر وعلى اأي 

عملية هامة. يتم حتليل خماطر ال�سوق اإىل خماطر معدل الربح وخماطر اأ�سعار الأ�سهم.

خماطر معدل الربح  27.4

تن�ساأ خماطر معدل الربح من احتمال تاأثري معدل الربح على قيمة الأدوات املالية. تتعر�س املجموعة ملخاطر معدل الربح على 

املوجودات واملطلوبات املدرجة اخلا�سعة )متويل اإ�سالمي(.

يتم ر�سد الربح يف التمويل الإ�سالمي با�ستمرار على الأحداث ال�سلبية ويتم اإعادة الت�سعري يف الفر�س املنا�سبة. يو�سح اجلدول التايل 

ح�سا�سية اأعمال تطوير قيد الإن�ساء على التغريات املحتملة يف معدل الفائدة مع اإبقاء جميع املتغريات الأخرى ثابتة.

زيادة / نق�س

يف نقطة الأ�سا�س

التاأثري على اأعمال

تطوير قيد الإن�ساء

األف درهم

2010100+4٫316

100-)4٫316(

2009100+3.600

100-)3.600(
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خماطر اأ�صعار الأ�صهم  27.5

خماطر �سعر الأ�سهم هي خماطر انخفا�س القيمة العادلة لالأ�سهم الناجتة عن التغريات يف م�ستويات موؤ�سرات الأ�سهم وقيمة الأ�سهم الفردية. 

تن�ساأ خماطر �سعر الأ�سهم من اأدوات حقوق امللكية املدرجة على القيمة العادلة من خالل الدخل ال�سامل. تراقب اإدارة املجموعة الأوراق 

املالية يف ملفها ال�ستثماري على اأ�سا�س التغريات يف القيمة العادلة. يتم اإدارة ال�ستثمارات املالية يف امللف من قبل مدراء ال�سناديق املوؤهلني 

وكذلك على اأ�سا�س منفرد يتم ت�سديق كافة قرارات البيع وال�سراء من قبل جمل�س الإدارة. الهدف الرئي�سي ل�سيا�سة ال�سركة ال�ستثمارية هي 

زيادة عوائد ال�ستثمار.

اإن التاأثري على الدخل ال�سامل الآخر )2009: حقوق امللكية( نتيجة لتغري يف القيمة العادلة لأدوات حقوق امللكية املدرجة على القيمة العادلة 

من خالل الدخل ال�سامل الآخر يف 31 دي�سمرب 2010 )2009: ا�ستثمارات متاحة للبيع( نتيجة لتغري حمتمل من القيمة العادلة مع ابقاء 

جميع املتغريات الأخرى ثابتة كما يلي:

2010

 %

2010 التاأثري على بيان

الدخل ال�سامل الآخر

األف درهم

2009

 %

2010 التاأثري على بيان

الدخل ال�سامل الآخر

األف درهم

22.587+10%13٫149+10%التغري يف القيمة العادلة

)22.587(-10%)13٫149(-10%التغري يف القيمة العادلة

خماطر الئتمان  27.6

تتمثل خماطر الئتمان يف اخلطر الناجت من عدم التزام اجلهة املتعاقد معها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية مما يوؤدي اإىل تكبيد 

املجموعة خ�سائر مالية.

يتم مراجعة الذمم التجارية على اأ�سا�س م�ستمر ويتم تخ�سي�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها عند احلاجة. يف حتديد م�سوؤولية ا�سرتداد 

الذمم التجارية تعترب املجموعة اأي تغيري يف جودة الئتمان لذمم جتارية مدينة من تاريخ منح الئتمان حتى تاريخ التقرير. جغرافيًا 

100% )2009: 100%( من الذمم التجارية املدينة لل�سركة موجودة يف دولة الإمارات العربية املتحدة.

قد دخلت املجموعة يف عقود بيع وحدات جتارية و�سكنية وقطع اأرا�سي على اأ�سا�س تق�سيط الدفعات. حتدد التدفقات يف العقود. تتعر�س 

املجموعة ملخاطر الإئتمان يف ما يتعلق با�ستحقاق الدفعات. كما يتم متويل امللكية القانونية للوحدات ال�سكنية والتجارية وقطع الأرا�سي 

بعد ا�سرتداد كافة الدفعات بالإ�سافة، يتم مراقبة الأق�ساط امل�ستحقة على اأ�سا�س م�ستمر لذلك يتم عر�س املجموعة للديون امل�سكوك يف 

حت�سيلها ب�سكل غري جوهري.

تقت�سر خماطر الإئتمان على الأموال ال�سائلة حيث اأن الأطراف املواجهة هي بنوك حملية عالية ال�سمعة تراقب عن كثب من قبل الهيئة 

التنظيمية. متثل القيمة الدفرتية الواردة يف هذه البيانات املالية املوحدة احلد الأق�سى لتعر�س املجموعة ملخاطر الإئتمان لتلك امل�ستحقات.

بتاريخ 31 دي�سمرب 2010 مت اإيداع جميع اإيداعات املجموعة لدى بنكني. اإن الإدارة متاأكدة باأن هذا الرتكيز يف نهاية الفرتة ل ينتج عنه 

اأي خماطر ائتمانية حيث اأن البنوك هي بنوك رئي�سية تعمل يف دولة الإمارات العربية املتحدة. اإن �سيا�سة ال�سركة تاأمني ال�سمانات 

املالية فقط لل�سركات التابعة والزميلة.

خماطر ال�صيولة  27.7

اإن م�سوؤولية اإدارة خماطر ال�سيولة تقع على عاتق اإدارة املجموعة والتي قامت باإعداد �سيا�سة اإدارة خماطر �سيولة منا�سبة وذلك لإدارة 

متطلبات املجموعة النقدية وال�سيولة ق�سرية الأجل ومتو�سطة الأجل وطويلة الأجل. وتقوم املجموعة باإدارة خماطر ال�سيولة بالإحتفاظ 

باإحتياطيات مالئمة وت�سهيالت بنكية وت�سهيالت متويلية غري م�ستخدمة. وتقوم مبراقبة التدفقات النقدية امل�ستقبلية واحلقيقية ب�سورة 

دائمة وتقابل تواريخ اإ�ستحقاق املوجودات واملطلوبات النقدية.



�سركة منازل العقارية �س.م.خ. 

اإي�ساحات تتعلق بالبيانات املالية املوحدة

31 دي�سمرب 2010

منــــــــازل

632010
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اإدارة املخاطر )يتبع(  27

خماطر ال�صيولة )يتبع(  27.7

اإن تواريخ الإ�ستحقاق يتم مراقبتها من قبل الإدارة للتاأكد من وجود ال�سيولة املنا�سبة. اإن تواريخ اإ�ستحقاق املوجودات واملطلوبات بنهاية 

فرتة التقرير بناًء على ترتيبات الت�سديد التعاقدية هي كما يلي:

عند الطلب

الف درهم

اأقل من �سهر

الف درهم

من �سهر اإىل 

6 اأ�سهر

الف درهم

من 6 اأ�سهر 

اإىل �سنة

الف درهم

اأكرث من 12 �سهر

الف درهم

املجموع

الف درهم

كما يف 31 دي�سمرب 2010

982٫797-55٫000508٫334419٫463-دائنون جتاريون و اأر�سدة دائنة اأخرى

201٫280201٫280----مبالغ حمتجزة

398٫7005٫6631٫462٫936281٫136202٫6022٫351٫037متويل اإ�سالمي

398٫70060٫6631٫971٫270700٫599403٫8823٫535٫114املجموع 

كما يف 31 دي�سمرب 2009

916.569-916.569---دائنون جتاريون و اأر�سدة دائنة اأخرى

193.518193.518----مبالغ حمتجزة

398.6854.4221.290.217202.596280.9762.176.896متويل اإ�سالمي

398.6854.4221.290.2171.119.165474.4943.286.983املجموع 

قائمة ال�صتحقاق   27.8

اإن قائمة ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات يف 31 دي�سمرب 2010 هي على النحو التايل:

املجموع

األف درهم

املبالغ املتوقع ا�سرتدادها اأو ت�سويتها

خالل 12 �سهر 

من تاريخ امليزانية

األف درهم

بعد 12 �سهر 

من تاريخ امليزانية

األف درهم

املوجودات

-1٫680٫0811٫680٫081النقد واأر�سدة لدى البنوك

318٫874265٫89852٫976ذمم مدينة جتارية و اأر�سدة مدينة اأخرى

-730٫462730٫462عقارات حمتفظ بها للبيع

-131٫491131٫491ا�ستثمارات

2٫447٫6071٫416٫7761٫030٫831اأعمال تطوير قيد الإن�ساء

186٫525-186٫525ا�ستثمارات يف �سركة زميلة

1٫328٫881-1٫328٫881ا�ستثمارات عقارية

338٫590-338٫590ممتلكات ومعدات

7٫162٫5114٫224٫7082٫937٫803اإجمايل املوجودات

مطلوبات

-982٫797982٫797دائنون جتاريون و اأر�سدة دائنة اأخرى

201٫280-201٫280مبالغ حمتجزة

2٫249٫1442٫077٫542171٫602متويل ا�سالمي

1٫971٫2331٫373٫786597٫447مبالغ مدفوعة مقدمًا من العمالء

2٫665-2٫665نهاية اخلدمة للموظفني

5٫407٫1194٫434٫125972٫994اإجمايل املطلوبات

وعلى الرغم من تاريخ امليزانية تخطت املطلوبات املتداولة للمجموعة، مت اإعداد البيانات املالية على اأ�سا�س ال�ستمرارية كون اإدارة 

ال�سركة اأعربت عن ثقتها يف توليد الأموال بدعم من جمل�س الإدارة من خالل رفع راأ�س املال العامل ومتويل اإ�سايف لتمكني ال�سركة من 

الوفاء بالتزاماتها عن ا�ستحقاقاتها يف امل�ستقبل املنظور.
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اإدارة املخاطر )يتبع(  27

قائمة ال�صتحقاق )يتبع(  27.8

اإن قائمة ال�ستحقاق للموجودات واملطلوبات يف 31 دي�سمرب 2009 هي على النحو التايل:

املجموع

األف درهم

املبالغ املتوقع ا�سرتدادها اأو ت�سويتها

خالل 12 �سهر 

من تاريخ امليزانية

األف درهم

بعد 12 �سهر 

من تاريخ امليزانية

األف درهم

املوجودات

-1.821.8261.821.826النقد واأر�سدة لدى البنوك

601.884481.043120.841ذمم مدينة جتارية و اأر�سدة مدينة اأخرى

-798.189798.189عقارات حمتفظ بها للبيع

-225.867225.867ا�ستثمارات

3.473.599133.8643.339.735اأعمال تطوير قيد الإن�ساء

173.882-173.882ا�ستثمارات يف �سركة زميلة

402.071-402.071ا�ستثمارات عقارية

52.083-52.083ممتلكات ومعدات

7.549.4013.460.7894.088.612اإجمايل املوجودات

مطلوبات

-916.569916.569دائنون جتاريون و اأر�سدة دائنة اأخرى

193.518-193.518مبالغ حمتجزة

2.062.6951.827.695235.000متويل ا�سالمي

2.806.853104.3582.702.495مبالغ مدفوعة مقدمًا من العمالء

2.412-2.412نهاية اخلدمة للموظفني

5.982.0472.848.6223.133.425اإجمايل املطلوبات

القيمة العادلة لالأدوات املالية  28

ت�سمل الأدوات املالية املوجودات واملطلوبات املالية.

تت�سمن املوجودات املالية للمجموعة النقد يف ال�سندوق ولدى البنوك والذمم التجارية و اأر�سدة مدينة اأخرى وال�ستثمارات ومبالغ م�ستحقة 

من اأطراف ذات عالقة. تت�سمن املطلوبات املالية للمجموعة دائنون جتاريون واأر�سدة دائنة اأخرى ومبالغ حمتجزة ومبالغ م�ستحقة لأطراف 

ذات عالقة ومتويل اإ�سالمي. ل يوجد اختالف جوهري بني القيمة العادلة والقيمة الدفرتية للموجودات واملطلوبات املالية:

قيا�ص القيمة العادلة الواردة يف بيان املركز املايل املوحد

ت�ستخدم املجموعة الهرمية التالية لتحديد والإف�ساح عن القيمة العادلة لالأدوات املالية، وذلك ح�سب طريقة التقييم:

الأ�سعار ال�سوقية )غري املعدلة( ال�سائدة يف الأ�سواق الن�سطة للموجودات واملطلوبات املماثلة. امل�ستوى الأول: 

 امل�ستوى الثاين:  طرق تقييم اأخرى تكون فيها كافة املدخالت املوؤثرة على القيم العادلة امل�سجلة ملحوظة، �سواءًا ب�سكل مبا�سر 

اأو غري مبا�سر.

امل�ستوى الثالث:  طرق تقييم تكون فيها املدخالت امل�ستخدمة ذات تاأثري هام على القيمة العادلة امل�سجلة ولكنها غري مبنية على اأ�سا�س 

معلومات �سوقية وا�سحة.
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التقـرير ال�سنوي

القيمة العادلة لالأدوات املالية )يتبع(  28

قيا�ص القيمة العادلة الواردة يف بيان املركز املايل املوحد )يتبع(

يبني اجلدول التايل حتليل الأدوات املالية املدرجة يف القيمة العادلة على م�ستوى القيمة العادلة للت�سل�سل الهرمي:

امل�ستوى الأول

األف درهم

امل�ستوى الثاين

األف درهم

امل�ستوى الثالث

األف درهم

املجموع

األف درهم

:2010

131٫491131٫491--ا�ستثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

:2009

225.867225.867--ا�ستثمارات مالية مدرجة بالقيمة العادلة

تقدر قيمة اأجزاء هامة من ال�ستثمارات امل�سنفة يف امل�ستوى الثالث با�ستخدام مدخالت من مدراء �سناديق م�ستقلني واأنه لي�س من 

العملي الك�سف عن ح�سا�سية مدخالت اأ�ساليب التقييم امل�ستخدمة.

مل يكن هناك خالل ال�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2010 و 2009 اأي حتويالت بني قيا�سات القيمة العادلة يف امل�ستوى الأول والثاين 

ومل يتم عمل اأي حتويالت من واإىل قيا�سات القيمة العادلة يف امل�ستوى الثالث.

اإعادة �صياغة لفرتات �صابقة  29

قد مت اإعادة �سياغة البيانات املالية لل�سنة ال�سابقة وفقًا املعيار املحا�سبة الدويل رقم »8« ال�سيا�سات املحا�سبية، التغريات يف التقديرات 

املحا�سبية والأخطاء بناًء على الأخطاء التالية التي مت حتديدها خالل العام:

	مل حتت�سب املجموعة خل�سائر النخفا�س ل�ستثمارات متاحة للبيع معينة خالل العامني 2009 اأو 2010 وتبعًا لذلك �سححت  	•
املجموعة الأخطاء باأثر رجعي مما اأدى اإىل ما يلي:

األف درهم

)63٫620(- زيادة يف خ�سائر انخفا�س القيمة املتعلقة با�ستثمارات متاحة للبيع وزيادة يف اخل�سائر املرتاكمة يف 31 دي�سمرب 2008

)3٫331(- زيادة يف خ�سائر انخفا�س القيمة املتعلقة با�ستثمارات متاحة للبيع وزيادة يف خ�سائر �سنة 2009

مت التعديل املقابل يف بيان املركز املايل حتت ح�ساب التغريات املرتاكمة يف القيمة العادلة لال�ستثمار.  

	مت عن طريق اخلطاأ ت�سنيف فندق قيد الإن�ساء كا�ستثمار عقاري يف 31 دي�سمرب 2008 و 2009، ومت حتويل التغريات يف القيمة  	•
العادلة لل�سندوق اإىل بيان الدخل املوحد لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008 و 2009، بناءًا على ذلك، قامت املجموعة بت�سحيح 

اخلطاأ باأثر رجعي ما اأدى اإىل ما يلي:

األف درهم

)78٫665(- انخفا�س يف الأرباح الناجتة عن اإعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية وزيادة يف خ�سائر �سنة 2008

57٫597- زيادة يف الأرباح الناجتة عن اإعادة تقييم ا�ستثمارات عقارية وانخفا�س يف خ�سائر �سنة 2009

مت التعديل يف بيان املركز املايل حتت ح�ساب »ا�ستثمارات عقارية« و«ممتلكات ومعدات«.  
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اإن املعلومات الواردة بهذا التقرير مقدمة 

من قبل �سركة منـازل العقـارية - �سـركة 

م�ساهمة خا�سة - كجزء من ا�سرتاتيجيتها 

للتوا�سل مع امل�ساهمني، ويجب ا�ستخدامها 

لأغرا�س ال�ستعالم فقط. ورغم اأن �سركة 

منازل العقارية تبذل كل جهد ممكن 

لتقدمي معلومات حديثة، اإل اأنه ينبغي على 

القراء الإدراك باأن بع�س املعلومات هي 

بطبيعتها تاريخية واأ�سبحت بالتايل قدمية. 

ول متثل اأي معلومة واردة هنا ن�سيحة اأو 

م�سورة من اأي نوع كان وينبغي على القراء 

عـدم بنـاء اأي قرارات ا�ستثمارية على 

معلومات واردة �سمن حمتوى هذا التقرير. 

واأي عبارات ل ت�ستند على حقائق تاريخية 

هي عبارات ا�ست�سرافية توقعيـة. 

وهـذه العبـارات ال�ست�سرافيـة تت�سمن 

وتخ�سع ملخاطر معروفـة وغري معروفـة 

وعـوامـل من عــدم اليقـني وغري ذلك مما 

ميكن اأن يوؤثر على النتـائج الفعليـة ل�سركة 

منـازل العقـارية - �سركة م�ساهمة خا�سـة 

- اأو اأدائها )املايل اأو الت�سغيلي( اأو 

اإجنازاتها املذكورة �سراحة اأو �سمنًا يف 

هذه العبـارات ال�ست�سرافية. اإن كافة 

العبارات ال�ست�سرافية املن�سوبة ل�سركة 

منازل العقارية يف هذا التقرير حتدد 

مداها �سراحة هذه العبـارة التحذيرية 

املذكـورة اأعـاله. واإن �سركة منازل العقارية 

- �سركة م�ساهمة خا�سة - تخـلي 

 م�سوؤوليتها من اأي التـزام بتحديث 

العبارات ال�ست�سرافية الواردة يف هذا 

التقرير، اإل مبا يوجبه القانون.

اإخــالء م�سوؤولية




