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ركة منازل العقارية ش.م.خش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

.المختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية جزءاً من هذه ١٣إلى ١من تشكل اإليضاحات المرفقة

٣

الموحدالمرحلي بيان الدخل 
)ة(غير مدقق٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهر الستةفترة 

يونيو٣٠في الستة أشهر المنهية
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهمإيضاحات

٤٢٦٢,٧٨٧٢٨٤,٤٥٩إيرادات 
)١٩٢,٨٢٢()١٨١,٣١٧(٤تكلفة اإليرادات

ــــــــــــــــــ
٨١,٤٧٠٩١,٦٣٧إجمالي الربح

)٣٣,٤٣٩()٢٨,٠١٣(التمويلتكاليف
)٤,٥٢٩()٧,٠٥٨(مصاريف البيع والتسويق

)٣١,٢٧٤()٣١,٧١٥(مصاريف عمومية وإدارية
-٥٤,٥٠٢المحتفظ بها للبيعالعقاراتعكس االنخفاض في قيمة 

٨٠٠- عقاريةالربح من استبعاد استثمارات 
-٧٣١,١٨٦التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
)٩,٠٠٠()٥,٤٠٠(١٠الرسوم اإلضافية لجهود مجلس اإلدارة الخاصة

١,٩٢٦- إيرادات أخرى
ــــــــــــــــــ

٤٤,٩٧٢١٦,١٢١للفترةالربح 
======================

العائد إلى:
٤٤,٩٧٦٨,١٢٦ماألسهم العادية للشركة األحاملي

٧,٩٩٥)٤(مسيطرةالحقوق غير ال
ــــــــــــــــــ

٤٤,٩٧٢١٦,١٢١
======================

عوائد للسهمال
٣٠,٠١٨٠,٠٠٣لسهم (بالدرهم للسهم)لةوالمخفضةاألساسيالعوائد

=======================
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٤

الموحدالمرحلي بيان الدخل الشامل 
)ة(غير مدقق٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرالستةفترة 

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهم

٤٤,٩٧٢١٦,١٢١الربح للفترة

بالقيمةمدرجةاتاستثمارالمتعلقة بالتغيرات في القيمة العادلة
-)٥٨٦(العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ــــــــــــــــــــ
للفترة التي لن يتم إعادة الشاملة األخرىالخسارة

-)٥٨٦(تصنيفها إلى بيان الدخل الموحد في فترات الحقة
ــــــــــــــــــــ

٤٤,٣٨٦١٦,١٢١للفترةإجمالي الدخل الشامل 
========================

العائد إلى:
٤٤,٣٩٠٨,١٢٦لشركة األمحاملي األسهم العادية ل

٧,٩٩٥)٤(مسيطرةالحقوق غير ال
ــــــــــــــــــــ

٤٤,٣٨٦١٦,١٢١
========================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية جزءاً من هذه ١٣إلى ١من تشكل اإليضاحات المرفقة

٦

الموحدالمرحلي المساهمينيان التغيرات في حقوق ب
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرفترة الستة

الشركةلمالكةالعائد

نظامياحتياطيرأس المـال

التغيرات المتراكمة
في القيمة العادلة 

مسيطرةالحقوق غير الاإلجماليخسائر متراكمةاتستثمارلال
حقوق إجمالي

المساهمين
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢,٢٠٥,١٩٣٢٥,٨٦٧٢,٢٣١,٠٦٠)٣٩١,٢٥٩()٦٦,٦٣٩(٢,٥٠٠,٠٠٠١٦٣,٠٩١(مدقق)٢٠١٤يناير١الرصيد في 

٨,١٢٦٨,١٢٦٧,٩٩٥١٦,١٢١---الربح وإجمالي الدخل الشامل للفترة
)١٧٥,٠٠٠(-)١٧٥,٠٠٠()١٧٥,٠٠٠(---)١٣توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 

)١٧,٩٧٤()١٧,٩٧٤(-----توزيعات أرباح مدفوعة للحقوق غير المسيطرة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢,٠٣٨,٣١٩١٥,٨٨٨٢,٠٥٤,٢٠٧)٥٥٨,١٣٣()٦٦,٦٣٩(٢٠١٤٢,٥٠٠,٠٠٠١٦٣,٠٩١يونيو٣٠الرصيد في 
====================================================================================

٢,٠١٤,٤١٣)١,١٦٨(٢,٠١٥,٥٨١)٥٩٨,١٩٠()٦٣,٠٣٢(٢٠١٥٢,٥٠٠,٠٠٠١٧٦,٨٠٣يناير ١الرصيد في 

٤٤,٩٧٢)٤(٤٤,٩٧٦٤٤,٩٧٦---الربح للفترة
)٥٨٦(-)٥٨٦(-)٥٨٦(--الخسارة الشاملة األخرى للفترة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٤,٣٨٦)٤(٤٤,٩٧٦٤٤,٣٩٠)٥٨٦(--إجمالي الدخل الشامل للفترة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢,٠٥٨,٧٩٩)١,١٧٢(٢,٠٥٩,٩٧١)٥٥٣,٢١٤()٦٣,٦١٨(٢٠١٥٢,٥٠٠,٠٠٠١٧٦,٨٠٣يونيو٣٠الرصيد في 

====================================================================================
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.المختصرةالموحدةالمرحلية البيانات المالية جزءاً من هذه ١٣إلى ١من تشكل اإليضاحات المرفقة

٧

الموحد المرحلي بيان التدفقات النقدية
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠المنتهية في أشهرفترة الستة

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤

ألف درهمألف درهماتيضاحإ

األنشطة التشغيلية
٤٤,٩٧٢١٦,١٢١للفترةالربح 

يالت لـ:دعت
٤,٩١٧٦,٥٤١ستهالكاال

٧٢٧٤١٩مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
٢٨,٠١٣٣٣,٤٣٩تكلفة التمويل

-)٤,٥٠٢(٥عكس االنخفاض في قيمة الممتلكات المحتفظ بها للبيع
-)٣١,١٨٦(٧التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

)٨٠٠(-عقاريةاستبعاد استثمارات علىالربح 
ــــــــــــــــــــــ

٤٢,٩٤١٥٥,٧٢٠

في رأس المال العاملالتغيرات
١٥٥,٤٤٥)١٧٥,٤٢١(التنفيذأعمال تطوير قيد 

)١٦,٦٧٩(٤٩,٨٤٤ذمم تجارية مدينة وذمم مدينة أخرى
٣٧,٩٢٩٣٥,٥٠٦ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

)٢٢,٩١٦(٥٣,٣٣٤محتفظ بها للبيععقارات
)٩٩,٧٠٣()٢٣,٦٨٧(مبالغ مدفوعة مقدماً من العمالء

)٤٤,٦٤٥()٥٣٨(محتجزات دائنة
ــــــــــــــــــــــ

٦٢,٧٢٨)٦٥,٥٩٨(األنشطة التشغيلية/ منالنقد(المستخدم في)
)٢٠()١٢٠(مكافآت نهاية الخدمة للموظفين المدفوعة

ــــــــــــــــــــــ
٦٢,٧٠٨)٦٥,٧١٨(األنشطة التشغيليةمن / (المستخدم في) صافي النقد

ــــــــــــــــــــــ
يةستثماراألنشطة اال

١٩,٨٠٠-عقارياستثماراستبعادمتحصالت من 
)٣,٩٧٥()٣,٢٣٢(٧العقاريةإضافات لالستثمارات 

)١,٠٠٨()١,٠٤١(إضافات للممتلكات والمعدات
ــــــــــــــــــــــ

١٤,٨١٧)٤,٢٧٣(يةستثمارنشطة اال(المستخدم في) / من األصافي النقد 
ــــــــــــــــــــــ

األنشطة التمويلية
)١٣,٢٣٥()٩,٩٧٨(التمويل المدفوعةتكاليف 

)١٧,٩٧٤(-مسيطرةاللحقوق غير لتوزيعات أرباح مدفوعة 
)١٨,٣٣٤()١٠,٦٤٥(توزيعات أرباح مدفوعة

-٩١٤٨,٠٩٢تمويل إسالمي مستلم
)١٧,٩٥٢()٤١,٧٣٤(تمويل اسالمي مدفوع

ــــــــــــــــــــــ
)٦٧,٤٩٥(٨٥,٧٣٥األنشطة التمويلية) المستخدم في(من /صافي النقد

ــــــــــــــــــــــ
١٥,٧٤٤١٠,٠٣٠وما يعادلهفي النقد الزيادة

٢٥,٨٧٣١٨,٧٠٠الفترةفي بداية وما يعادلهالنقد 
ــــــــــــــــــــــ

٨٤١,٦١٧٢٨,٧٣٠الفترةفي نهاية وما يعادلهالنقد 
=========================
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المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

٨

معلومات عن الشركة١

كشركة مساهمة ٢٠٠٦بريلإ١٢بتاريخخ ("الشركة" أو "الشركة األم").م.شركة منازل العقارية شتم تأسيس 
.٢٠٠٦مايو١٣خاصة وتم تسجيلها بتاريخ 

في أعمال العقارات المتوافقة مع بصفة أساسية تعمل الشركة وشركاتها التابعة (يشار إليها معاً بـ "المجموعة") 
لشركة هو امقر ن المتعلقة. إوالخدمات واإلنشاء واإلدارة ستثمارواالوالبيعتطوير الالشريعة اإلسالمية والتي تشمل 

، أبوظبي.٣٣٣٢٢المسجل هو ص.بإلمارات العربية المتحدة وعنوان مكتبهافي دولة ا

من ٢٠١٥يونيو٣٠في المنتهية للفترةللمجموعةالمختصرة الموحدةالمرحلية تم اعتماد إصدار البيانات المالية 
.٢٠١٥أغسطس ١٢مجلس اإلدارة بتاريخقبل

والسياسات المحاسبيةس اإلعداداأس٢

أساس اإلعداد٢,١

لمعيار وفقا٢٠١٥ًيونيو٣٠أشهر المنتهية في للستةالمختصرة الموحدة المرحلية يتم إعداد البيانات المالية 
إعداد التقارير المالية المرحلية.٣٤المحاسبة الدولي رقم 

إلعداد البيانات الالزمةجميع المعلومات واإلفصاحات علىالمختصرة الموحدة البيانات المالية المرحلية ال تحتوي
باإلضافة . ٢٠١٤ديسمبر ٣١في كماالموحدة للمجموعةالسنويةويجب قراءتها مع البيانات المالية،السنويةالمالية

توقعها قد يتمالتي لنتائج لمؤشراًبالضرورة ليست٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستةلفترةنتائجاللذلك، فإن
.٢٠١٥ديسمبر ٣١للسنة المالية المنتهية في 

العملة وهو ،)"درهم"بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (المختصرة الموحدة المرحلية تم عرض البيانات المالية 
للمجموعة.وعملة العرض الوظيفية للشركة األم

السياسات المحاسبية الهامة٢,٢

التي قامت بها اإلدارة في الجوهريةاألحكام كانت ، المختصرةإعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموحدةأثناء
على نفس تلك التي تم تطبيقهاهي للتقديرات غير المؤكدةالرئيسية سات المحاسبية للمجموعة والمصادرتطبيق السيا

.٢٠١٤ديسمبر ٣١ي البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية ف
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المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
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٩

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)٢,٢

متوافقة مع تلك المتبعة في المختصرةالموحدةالمرحلية في إعداد البيانات المالية المستخدمةإن السياسات المحاسبية 
باستثناء تطبيق المعايير ٢٠١٤ديسمبر ٣١في ةالموحدة للمجموعة للسنة المنتهيالسنويةإعداد البيانات المالية

:٢٠١٥يناير ١والتعديالت الجديدة على المعايير الفعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

٢٠١٢–٢٠١٠دورة التحسينات السنوية ·
األولى في هذه وقد قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت للمرة ٢٠١٤يوليو ١إن هذه التحسينات فعالة من 

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وتتضمن:

o دفعات على أساس األسهم٢المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
o دمج األعمال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
o القطاعات التشغيلية٨المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
o٣٨المحاسبة الدولي رقم ممتلكات واآلالت والمعدات ومعيار ال١٦عيار المحاسبة الدولي رقم م

الموجودات غير الملموسة
o األطراف ذات العالقةحول إفصاحات ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم

٢٠١٣–٢٠١١دورة التحسينات السنوية ·
وقد قامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت للمرة األولى في هذه ٢٠١٤يوليو ١فعالة من التحسيناتإن هذه 

البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. وتتضمن:

o دمج األعمال٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
o ةقياس القيمة العادل١٣المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
o االستثمار في الممتلكات٤٠معيار المحاسبة الدولي رقم

لتعديالت تأثير على البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة للمجموعة ولكن قد تؤثر على احتساب هذه اليس ل
المعامالت واالتفاقيات المستقبلية.

األمالعادية للشركةاألسهم إلى حامليالعائدللسهم والمخفضاألساسيالعائد٣

على للشركة العاديةحاملي األسهم إلى العائدللفترة الربحمن خالل تقسيم لسهمألساسي لاالعائديتم احتساب مبالغ 
.الفترةالقائمة خالل العاديةاألسهمعددالمرجح لمتوسط ال

للشركة على المتوسط العاديةحاملي األسهم إلى الربح العائدالمخفض على السهم بتقسيم العائديتم احتساب مبالغ 
القائمة خالل الفترة، المعدلة لتأثيرات األدوات المخفضة.المرجح لعدد األسهم العادية



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٠

(تتمة)األماألسهم العادية للشركةحاملي إلى العائدللسهم والمخفضاألساسيالعائد٣

:األساسي والمخفض للسهمالعائدالمستخدمة في حسابات معطيات ويعرض اليعكس ما يلي اإليرادات

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٤يونيو٢٠١٥٣٠يونيو٣٠
درهمألفدرهمألف

٤٤,٩٧٦٨,١٢٦الشركة حاملي أسهمالعائد إلى للفترةالربح 
======================

٢,٥٠٠,٠٠٠٢,٥٠٠,٠٠٠القائمةالعاديةاألسهملعددالمرجحالمتوسط
======================

٠,٠١٨٠,٠٠٣ض للسهماألساسي والمخفالعائد
======================

.أو استخدامهاتحويلهاعندسهم للربحية العلى مخفضيكون لها تأثير قدلدى المجموعة أي أدوات يوجدال

االيراداتوتكلفةاإليرادات٤

(غير مدققة) 
٢٠١٥يونيو٣٠

(غير مدققة) 
٢٠١٤يونيو٣٠

درهمألفدرهمألف
اإليرادات

٢٠٠,٩٣٨٢٠٩,٠٧٩عقاراتبيع
٢,٩٨٥٢,٩٥٠رسوم إدارة العقارات

١٦,٥٩٨٣٦,٠٦٣اإليجارإيرادات
٨,٦٨٠٧,٨٧٠إيرادات من خدمات تبريد المناطق

١٢,٨٠٣١٠,٠٨٧إيرادات رسوم التحويل
٢٠,٧٨٣١٨,٤١٠أخرى ــــــــــــــــــ

٢٦٢,٧٨٧٢٨٤,٤٥٩
======================

اإليراداتتكلفة
١٥١,٨٢٨١٧٤,٩٣٩مباعةالعقاراتالتكلفة

-٥,٩٨٦تكلفة خدمات إدارة العقارات 
١٠,٧٨٠٦,٥٨٦المؤجرةالتكلفة التشغيلية للعقارات 

٧,٤٨٩٥,٥٧٩خدمات تبريد المناطقتكلفة
٥,٢٣٤٥,٧١٨مخصصة أخرىغير تكاليف  ــــــــــــــــــ

١٨١,٣١٧١٩٢,٨٢٢
======================



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١١

(تتمة)االيراداتوتكلفةاإليرادات٤

سداد تكاليف بستقوم الحكوميةاالعتبار أن الجهات في ، قامت الشركة باألخذ المباعةفي إطار تحديد تكلفة العقارات 
اإلدارة بدعم من تقوممليون درهم. ٥٦١والبالغة التطوير المختلفةأعمالفي التي تكبدتها الشركة التحتيةالبنية 

لبنية اتكاليف السترداد،كهرباء أبوظبي وجهات حكومية أخرىمباحثات مع هيئة مياه وبعقد أعضاء مجلس اإلدارة 
مليون مبلغ و٢٠١١ديسمبر٣١السنة المنتهية في مليون درهم خالل ٦٨مبلغ بقيمةباستالمالتحتية. قامت الشركة 

، ٢٠١٤ديسمبر ٣١مليون درهم خالل السنة المنتهية في مبلغ و٢٠١٣ديسمبر٣١درهم خالل السنة المنتهية في 
.مليون درهم٤٩١غ البالوتمت المطالبة بالمبلغ المتبقي

إبالغ الشركة عن قرار خطاب من مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني يتم فيهالشركةاستلمت، ٢٠١٥يناير ١٣في 
تم يالتالتحتية للمشاريع ةالبنيموجوداتواستالمنقل بفيما يتعلق٢٠١٤ديسمبر ١٦المجلس التنفيذي بتاريخ 

ظبي للتخطيط العمراني من أجل تقديم تقرير إلى التعاون مع مجلس أبوالشركةظبي. وقد طلب من في أبوتطويرها
المجلس التنفيذي.

عقارات محتفظ بها للبيع٥

كما يلي:هي للبيعبهامحتفظالالعقاراتفيالحركةإن 

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو ٣٠

(مدققة)
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهمألفدرهمألف

٦٠٩,٨٦١٦٢١,٨٦٤يناير١فيرصيدال
١٠٩,٣٢٧-السنةالفترة/ خاللإضافات

-٤,٥٠٢عكس االنخفاض في القيمة
)١٢١,٣٣٠()٣,٣٣٤(السنةالفترة/ خاللاستبعادات ــــــــــــــــــ

٦١١,٠٢٩٦٠٩,٨٦١ديسمبر٣١/ يونيو٣٠فيرصيدال
======================



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٢

التنفيذقيدتطويرأعمال٦

الحركةكانت والتي يتم إنشاؤهاعقاراتالعلى المتكبدةواإلنشاءالتطويرتكاليفالتنفيذقيدالتطويرأعمالتمثل
:كما يليالسنة الفترة/ خالل

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو٣٠

(مدققة)
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهمألفدرهمألف

٢٠١,٨٣٩٢٩١,٧٦٩يناير١فيالرصيد
(بما في ذلك إعادة شراء أرض السنةالفترة/ خاللإضافات

١٩٨,٢٧١٢٤٢,٣٢٨مليون درهم)١٠٩بقيمة بيعها سابقاًتم 
-١٣,٤٥٧المرسملةالتمويلتكلفة 
)٣٣٢,٢٥٨()٣٦,٣٠٧(السنةالفترة/ خاللالمباعةالعقاراتتكلفة ــــــــــــــــــ

٣٧٧,٢٦٠٢٠١,٨٣٩ديسمبر٣١/ يونيو٣٠فيالرصيد
======================

خالل الفترة، قامت الشركة بإعادة شراء بعض العقارات التي كانت في وقت سابق لعمالء بسعر أعلى من تكلفتها 
األصلية. تم إدراج السعر المدفوع ضمن أعمال تطوير قيد التنفيذ.

عقاريةاستثمارات ٧

:كما يليهي السنة الفترة/ خالل الحركةإن

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو٣٠

(مدققة)
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهمألفدرهمألف

١,٥٦١,٠٣٦١,٧٣٣,٤١٤يناير١فيالرصيد
٣,٢٣٢٢٤,٩٠٤خالل الفترة/ السنةإضافات

)١٦٠,٠٤٨(-على حقوق غير مسيطرة ذاستحومقابل االعقارات بيع 
)٦٤,٥٣٤()٦٦,٥٠٠(خالل الفترة/ السنةاستبعادات

٣١,١٨٦٢٧,٣٠٠، صافيالسنةالفترة/ خاللالعادلةالقيمةفيتغيرات ــــــــــــــــــ
١,٥٢٨,٩٥٤١,٥٦١,٠٣٦ديسمبر٣١/ يونيو٣٠فيرصيدال

======================

مراجعة للعوامل الخارجية والداخلية التي تؤثر في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في قامت الشركة بإجراء 
.٢٠١٥يونيو ٣٠. بناء على نتائج هذه المراجعة، تم إجراء تقييمات لبعض العقارات كما في ٢٠١٥يونيو ٣٠



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٣

وما يعادلهنقد ال٨

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو٣٠

(مدققة)
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهمألفدرهمألف

٤١,٦١٧٢٥,٨٩٨لدى البنوكالنقد واألرصدة 
)٢٥()٢٥(مقيدةودائع ــــــــــــــــــ

٤١,٥٩٢٢٥,٨٧٣
======================

درهم) ألف ٢٥: ٢٠١٤ديسمبر ٣١درهم (ألف٢٥مصرفية بقيمةودائعلدى البنوكالنقد واألرصدة مدرج ضمن
الودائع فقط ألنشطة محددة.يمكن استخدام هذهمصرف إسالمي في أبوظبي. محتفظ بها لدى

إن المعامالت غير النقدية الجوهرية التي تم استبعادها من بيان التدفقات النقدية هي كما يلي:

يونيو٣٠الستة أشهر المنتهية في 
٢٠١٥٢٠١٤

درهمألفدرهمألف

استبعاد استثمار عقاري تمت تسويته مقابل مبالغ مدفوعة مقدماً من 
-٦٦,٥٠٠)٧عمالء (إيضاح 

تمويل إسالمي٩

على أقساط ربع وسيتم سدادهمليون درهم من أحد البنوك المحلية ٤١٠بقيمةإجارةتسهيلحصلت الشركة على 
اًمعدل ربح ايبور زائدالتسهيليحمل مليون درهم.٩٨قامت الشركة بسحب مبلغ بقيمة .سنة١٥سنوية على مدى 

.بحد أدنى ثابتالهامش

شهر١٢مليون درهم لمدة ١٠٠بقيمةمضاربة من أحد البنوك المحلية تسهيلخالل الفترة، حصلت الشركة على 
معدل ربح التسهيل مليون درهم. يحمل ٥٠بقيمةمبلغبسحبشركة القامتمتطلبات رأس المال العامل.لتستوفي

الهامش.اًايبور زائد

عقاراتعلى ةبما في ذلك قروض الرهن العقاري المسجلالضمانعدد من وثائق بالتمويل اإلسالمي تم تأمين
اإليجار.متحصالتوتعيينمختلفة في أبوظبي 
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٤

عالقةالذاتطرافاألمعالمعامالت١٠

اإلدارة مجلسأعضاء شركات االئتالف وغالبية المساهمين ووالزميلةالشركاتالعالقةذاتاألطرافمثلت
والشركات المسيطر عليها أو ذات السيطرة المشتركة أو التي يمارس عليها للشركةالرئيسيين وموظفي اإلدارة

سياساتاعتماديتم .الرئيسين للشركةوالشركات التي تقدم خدمات موظفي اإلدارةهؤالء األطراف نفوذاً جوهرياً
.من قبل إدارة الشركةعامالتمالهذهالتسعير لوأحكام

د هي كما يلي:درجة في بيان المركز المالي الموحالماألطراف ذات العالقة مع رصدة األإن

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو٣٠

(مدققة)
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهمألفدرهمألف

:عالقةذاتطرافألمستحقةمبالغ
٥,٦٠٠-اإلدارةمجلسأعضاء 
١,٨٥٩-آخرون ــــــــــــــــــ

٧,٤٥٩-عالقةذاتطرافألالمستحقلغالمبإجمالي
======================

:كما يليالفترةخاللفي بيان الدخلالعالقةذاتاألطرافمعالجوهريةالمعامالتكانت 

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو٣٠

(غير مدققة)
٢٠١٤يونيو٣٠

درهمألفدرهمألف

رسوم إضافية لجهود مجلس اإلدارة الخاصة (صافي 
٥,٤٠٠٩,٠٠٠ألف درهم)٥,٦٠٠عكس مستحقات السنة السابقة بقيمة 

======================
٤,٥٤٣١,٥٨٤مكافآت اإلدارة الرئيسية

======================
٧٤الرئيسيينموظفي اإلدارةعدد 

======================
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ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٥

والتزاماتمطلوبات طارئة١١

التزامات
المالية والتي لم يتم تكوين مخصص لها التقاريرالمتعاقد عليها في نهاية فترة واالستثمارات التطوير مصاريفإن 
:كما يليهي 

(غير مدققة)
٢٠١٥يونيو٣٠

(مدققة)
٢٠١٤ديسمبر ٣١

درهمألفدرهمألف

قيد واستثمارات عقاريةالتنفيذقيد تطويرأعمال
٨١١,٧٧٥٢١,٩٧٤التنفيذاإلنشاء وأعمال رأسمالية قيد 

======================

مطلوبات طارئة
هذهالتنبؤ بنتيجةعدم إمكانية على الرغم من .ضد الشركةبموجب الدعاوى القضائيةمطالباتالهناك بعض

الماليالمركزعلىسلبي جوهري أثرالمطالباتلهذهيكونأنتتوقعالاإلدارةإال أن ،الراهنفي الوقتالمطالبات
.للشركة

معلومات القطاع١٢

يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول مكونات المجموعة التي يتم مراجعتها بانتظام من 
القرارات صناعالمعلومات المقدمة إلى تعتمدمن أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائها. إدارة الشركةقبل 

تقدم منتجات استراتيجية أعمالوحدات اتباعاء علىلغرض تخصيص الموارد وتقييم األدالتشغيلية الرئيسين
والتغيرات في القيم العادلة الربح بناء على إجمالييتم تقييم أداء القطاعات .خدمات إلى األسواق المختلفةو

.لالستثمارات العقارية وعكس االنخفاض في القيمة



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٦

معلومات القطاع (تتمة)١٢

.٢٠١٤يونيو٣٠و٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في للستةيمثل الجدول التالي معلومات اإليرادات واألرباح لقطاعات المجموعة التشغيلية 

(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستة

تطوير العقارات 
والمبيعات

محفظة االستثمارات 
العقارية

رسوم إدارة العقارات 
المجموعةأخرىخدمات تبريد المناطقشطة ذات الصلةواألن

درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفألف درهم

٢٠٠,٩٣٨١٦,٥٩٨١٥,٧٨٨٨,٦٨٠٢٠,٧٨٣٢٦٢,٧٨٧المبيعات
==================================================================

)١٨١,٣١٧()٥,٢٣٤()٧,٤٨٩()٥,٩٨٦()١٠,٧٨٠()١٥١,٨٢٨(اإليراداتتكلفة 
==================================================================

٤,٥٠٢- - - - ٤,٥٠٢عكس االنخفاض في قيمة العقارات المحتفظ بها للبيع
==================================================================

٣١,١٨٦- - - ٣١,١٨٦- التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية
==================================================================

٥٣,٦١٢٣٧,٠٠٤٩,٨٠٢١,١٩١١٥,٥٤٩١١٧,١٥٨ربح القطاع
==================================================================

)٧,٠٥٨(مصاريف البيع والتسويق
)٣١,٧١٥(مصاريف عمومية وإدارية

)٢٨,٠١٣(تكاليف التمويل
)٥,٤٠٠(رسوم إضافية لجهود مجلس اإلدارة الخاصة 

ـــــــــ

٤٤,٩٧٢الربح للفترة
===========



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٧

معلومات القطاع (تتمة)١٢

(غير مدققة)٢٠١٤يونيو٣٠أشهر المنتهية في الستة

تطوير العقارات 
والمبيعات

محفظة االستثمارات 
العقارية

رسوم إدارة العقارات 
القطاعاتإجمالي أخرىخدمات تبريد المناطقواألنشطة ذات الصلة

درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفألف درهم

٢٠٩,٠٧٩٣٦,٠٦٣١٣,٠٣٧٧,٨٧٠١٨,٤١٠٢٨٤,٤٥٩المبيعات
==================================================================

)١٩٢,٨٢٢()٥,٧١٨()٥,٥٧٩(-)٦,٥٨٦()١٧٤,٩٣٩(تكلفة اإليرادات
==================================================================

٨٠٠---٨٠٠-ربح من استبعاد استثمار عقاري
==================================================================

٣٤,١٤٠٣٠,٢٧٧١٣,٠٣٧٢,٢٩١١٢,٦٩٢٩٢,٤٣٧ربح القطاع
==================================================================

)٤,٥٢٩(مصاريف البيع والتسويق
)٣١,٢٧٤(مصاريف عمومية وإدارية

)٣٣,٤٣٩(تكاليف التمويل
)٩,٠٠٠(رسوم إضافية لجهود مجلس اإلدارة الخاصة

١,٩٢٦إيرادات أخرى

١٦,١٢١الربح للفترة



ركة منازل العقارية ش.م.خش
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المختصرةالموحدةالمرحلية الماليةالبياناتحولإيضاحات
(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠

١٨

(تتمة)معلومات القطاع١٢

.٢٠١٤ديسمبر ٣١و٢٠١٥يونيو٣٠يمثل الجدول التالي الموجودات والمطلوبات للقطاعات التشغيلية للمجموعة كما في 

تطوير العقارات 
والمبيعات

االستثمارات محفظة 
العقارية

رسوم إدارة العقارات 
موحدةغير مخصصةإجمالي القطاعاتأخرىخدمات تبريد المناطقواألنشطة ذات الصلة

درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفألف درهم

(غير مدققة)٢٠١٥يونيو٣٠كما في 

١,٦٩٨,٥٦٤٩٨٧,٨٣٦٩٣,٤٥٨٢٨٧,٦٩٨٤,٩١٩٣,٠٧٢,٤٧٥٦٦٠,٢٨٢٣,٧٣٢,٧٥٧الموجودات
========================================================================================

)١,٦٧٣,٩٥٨()٢٠٩,٩٦١()١,٤٦٣,٩٩٧()١,٠٦٩()٢٣,٥٣٤()٢٠,٣٠٥()٣٥٦,١٥٠()١,٠٦٢,٩٣٩(المطلوبات
========================================================================================

قة)(مدق٢٠١٤ديسمبر ٣١في كما 

١,٨٧٦,٨٥٠١,٠٥١,١٣٧٨٥,٣٨٩٢٨٧,٦٩٨٤,٤٩٤٣,٣٠٥,٥٦٨٣٢١,٢٦٩٣,٦٢٦,٨٣٧موجودات ال
========================================================================================

)١,٦١٢,٤٢٤()١٤,٧٨٠()١,٥٩٧,٦٤٤()٢,١٧٢()٢٣,٢٣٧()٤١,٢٧٧()٣٧٩,٩٣٢()١,١٥١,٠٢٦(المطلوبات
========================================================================================

توزيعات األرباح١٣

١٧٥درهم للسهم الواحد بقيمة ٠,٠٧: تم اعتماد توزيعات أرباح نقدية بقيمة ٢٠١٤يونيو ٣٠(٢٠١٥يونيو ٣٠لم يتم اإلعالن عن ودفع توزيعات أرباح خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
).٢٠١٤إبريل ١٧من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في ٢٠١٣مليون درهم متعلقة بسنة 


