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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية

 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة

 مقدمـة

 وشــــــرااتاا التا عة)"الشررررررركة"  دبي، اإلمارات العربية املتحدة ،  ش.م.ع. لشــــــركة ديار للتطوير قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق 

رررر "ا  مو ة" ،  رر ر ر رر ر ر رر ر ر ر  بر
"
الدخل الشرررررابل ا خر  وبيان األهباح أو الخسرررررا ر و  املوجز املوحدوبيان األهباح أو الخسرررررا ر  2021باهس  31كما في )يشررررراه  لعاا بعا

رررررراو في حكوة املوجية املوجز املوحد وبيان التدفكاو النكدزة املوجز املوحد ر ر رررررررة الهر ة أتهر املن اية في الي التاه      املوجز املوحد، وبيان التغير ر لفتر

ررررر   الد ر  لومعياه ا لا ر
"
ررررر ولة      داد و رمل لوم املعووباو املالية املرحوية وفكا ر رررررراده   "التكاه ر املالية املرحوية" 34ولي هقم  ن اإلداهة هي املسر الصر

  لى براجعتنا      بجوس املعازير ا لا بية الدولية
"
  ن بس وليتنا هي  بداء ا تنتاج حول لوم املعووباو املالية املرحوية ا تنادا

 

 نطاق املراجعـة

 لومعيرراه الرردولي حول  مويرراو املراجعررة هقم 
"
رررررابرراو   براجعررة املعووبرراو املرراليررة املرحويررة، " 2410لكررد قمنررا بمراجعتنررا وفكررا رر ر ر رر ر ر الت  زكوم باررا برردقق اللسر

"  تتضرررررم  براجعة املعووباو املالية املرحوية الكيام ب جراء اإل رررررتفسررررراهاو، اشرررررال ه ليرررررا  ب  األ رررررخا  املسررررر ولين    األبوه املسرررررتكل لومنشررررر ة 

رررررل جولر ا ب  أقا رر ر ر رر ر رر ر ر رر ر ر رر ر ر ر رررررربية، و تحاي  جراءاو تاويوية و جراءاو براجعة أخرر   ن أقاة املراجعة أقر ر ر رر ر ر  لومعازير  املالية وا لا ر
"
ة الكيام بالتدقيق وفكا

رررررة الت  زمج  أن زبي اا التدقيق  لوا، ف أ رر ر ر رر ر ر ر رررررة لوتدقيق، وبالتالي، ف ناا ح تمجننا ب  اللصررول  عى ت كيد حول جميا األبوه الهابر رر ر ر رر ر ر ر نا ح أحدي هأي الدولير

 تدقيق اش ناا 

 

 االستنـتاج

  لى براجعتنا، لم زتحين لنا با زد وأا  لى اإل تكا
"
 ا رررررتنادا

"
د ب ن املعووباو املالية املرحوية املرفكة لم زتم   دادلا، ب  جميا النواحي ال ولر ة، وفكا

  34لومعياه ا لا    الدولي هقم 

 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  

  

  

  

  بامد جرد

  1164هقم الكيد 

  2021 بازو 6

 دبي

 اإلباهاو العربية املتادة
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  املوحد املوجز  الخسائر أو اح األربن  بيا
 2021 مارس 31ية في املنته أشهر ثالثةفترة الل

 
 الثالثة أشهر املنتهية فيفترة   

  
 مارس  31

2021 

 مارس 31

2020 

 ألف درل  ألف درهم إيضاح 

 )غير مدق    

    

 98,793 149,174  داترايإل ا

  44,559) (98,284)  باشرةيف املالتصال

  40,374) (38,367)  عمومية واإلدارية والبيعيةالت  فاصرو امل

 2,338 1,659  تشغيلية األخرندات الاإليرا

  10,880) (6,348)  تصاليف التمويل

  962) (798)  مصاريف مقابل ماالباتمخصص  

 766 665  إيرادات التمويل

 7,119 7,260  لةكة زمي رك وشر ال صة مإ  تائج ائتالف مشت

 12,241 14,961  القيمة  قيمة العادلة وانخفاض الت اليدقبل تعالربح  

    

 - 92  لبيعوا  للتاوير  مقابل  قارات محتفظ دها   كمل مخصص

  9,652) -  مإ التقيي  العادل للعقارات االستثمارية   خسائر

 2,589 15,053  ربح الفترة

    

 ملفل  0.04 فلس  0.26 18 فضةواملخ  ساسيةاأل  -ربحية السهم  

 

 

 

 

شصل اإل 
ُ
 ال يتجزأ مإ لت  املعلوما املرفقةت احايضت

 
   املرحليةت املالية  جزءا
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 ز املوحدوجامل الدخل الشامل اآلخر رباح أو الخسائر و األ بيان 

 2021 رسما 31املنتهية في  أشهر ثالثةفترة الل
 الثالثة أشهر املنتهية فيفترة   

 

 

 مارس  31

2021 

 مارس  31

2020 

 رهمألف د ألف درهم  

  مدق )غير   

    

 2,589 15,053  الربح للفترة

    

    الخسارة الشاملة األخرى

 إل
ً
    باح أو الخسائرألر ى االبنود التي لن تتم إعادة تصنيفها الحقا

  صافي التغير في القيمة  –  خرنالشاملة األ   الخسارةية بالقيمة العادلة مإ خالل  استثمارات حقوق ملك

 العادلة

 

(531) (5,745  

  3,156) 14,522  للفترة  )الخسارة(  /الشامل  الدخلإجمالي  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شصل اإل 
ُ
 ال يتجزأ مإ لت  املعلومات املالية   املرفقةت احايضت

 
   املرحليةجزءا



 ديار للتطوير ش.م.عشركة  
 

5 

 حد و املبيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز 

 2021 رسما 31ر املنتهية في شهأ ثالثةلفترة ال

 االحتياطي الــقانوني رأس املال 

أدوات  احتياطي تقييم  

ية بالقيمة  حقوق ملك

 العادلة

 الخسائر  

 املتراكمة

 إجمالي  

 ةحقوق امللكي

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

 )م ه سابكما ت  بيا  2020يناير    1الرصيد في  
 
 4,537,751 (1,530,137) (8,470) 298,358 5,778,000 دق  قا

      غير مدق  )للفترة    الخسارة الشاملة إجمالي  

 2,589 2,589 - - - ربح الفترة

 (5,745) - (5,745) - - رةة األخرن للفتالخسارة الشامل

 (3,156) 2,589 (5,745) - - مدق  للفترة )غير    ة الشامل  الخسارةإجمالي  

 (1,412) (1,412) - - - )ب  10ح  رة )إيضالمل اإلداافآت أ ضاء مجتسويات  لى مص

 4,533,183 (1,528,960) (14,215) 298,358 5,778,000 مدقق()غير   2020ارس  م  31الرصيد في  

      

 )مدق    2021يناير    1في    صيدالر 
 
 4,311,964 (1,748,472) (15,922) 298,358 5,778,000 كما ت  بيا ه سابقا

      

      غير مدق  )  ل للفترةإجمالي الدخل الشام

 15,053 15,053 - - - ربح الفترة

 (531) - (531) - - ة األخرن للفترةالخسارة الشامل

 14,522 15,053 (531) - - مدق  للفترة )غير    املالدخل الشإجمالي  

 4,326,486 (1,733,419) (16,453) 298,358 5,778,000 )غير مدقق( 2021مارس    31الرصيد في  

 
 
 
 
 

شصل اإل 
ُ
 ال يتجزأ مإ لت  املعل املرفقةت احايضت

 
   املرحليةومات املالية  جزءا
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد

 2021 مارس 31أشهر املنتهية في  ثالثةلفترة ال
 فترة الثالثة أشهر املنتهية في           

  

 مارس  31

2021 

 رسام 31

2020 

 ألف درل  ف درل لأ إيضاحات 

  مدق  )غير  

    

    يلية التدفقات النقدية من األنشطة التشغ

 45,280 (14,912) 14 األنشطة التشغيلية  اتجالن  /)املستخدم في(صافي النقد  

    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  941) (539)    إلى املمتلصات واملعدات   إضافات

 - 1,000    معداتمتلصات و تعديالت مل

  75) -  الستثمارات العقارية إلى ا  إضافات

 348 -  ة إلى االستثمارات العقاري  تتعديال 

 15,272 18,284  صافي ال ركة في ودائع ألجل تات فترات استحقاق أصلية تتجاوز ثالثة أشهر 

 1,076 510  ألجل  إيرادات مإ ودائع

 15,680 19,255  نشطة اإلستثماريةاألتج من  اننقد الصافي ال

    

    ة التمويليةاألنشط  من  ديةالتدفقات النق

  29,652) (44,584) 12 تسديد قرومل

 52,145 14,500 12 س ب قرومل

  11,362) (7,691)  تصاليف تمويل مدفو ة

 11,131 (37,775)  األنشطة التمويلية   الناتج من  /)املستخدم في(صافي النقد  

    

 72,091 (33,432)  ما يعادلهنقد و الفي    الزيادة  /)النقص(صافي  

 364,019 320,309  الفتر ة  بداية   النقد وما يعادله في

  22) 35  نخفاض قيمة أرصدة مصرفيةال   املحمل/ )املعكوس(

 436,088 286,912  الفترة  النقد وما يعادله في نهاية

 

 ما يعادله من:و كون النقد تي انقديةلغرض بيان التدفقات ال

 

 295 786  وقصندال   قد في

 205,329 165,938  حسابات جارية 

 312,967 201,259  ثابتة  ودائع

  367,983 518,591 

: مخصص إ خفامل القيمة
 
                     اقصا
 
       (4,481) (5,087  

 513,504 363,502  ا صافيأرصدة مصرفيةالنقد و 

 
ً
  77,416) (76,590)  ثالثة أشهر  اوز تتج  ةق أصليقااستحت  فتراذات    ألجل  ودائع  :ناقصا

 436,088 286,912  النقد وما يعادله

 

 

 

 

 

 

 
ُ
 ال يتجزأ مإ لت  املعلومات املالية   املرفقةت احايضشصل اإل ت

 
   املرحليةجزءا
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 2021  مارس 31املنتهية في 

 

 واألنشطة  قانونيع الالوض 1

شركة مسالمة  امة في إمارة دبي، اإلمارات العربية املتحدة  إن  نوان الشركة ك 2007و يولي 10ي  تار )"الشركة"  ب ش   عديار للتاوير  شركة تس،يلت  ت سؤمل و 

 ت العربية املتحدة إلماراي، ا، دبيلاالشركة مدرجة في سوق دبي امل  دبي، اإلمارات العربية املتحدة  إن  30833املس،ل لو    ب 
 

 النهائي"  رف املسيار  سالمي )"الااإل بي ألغلبية النهائي للمجمو ة لو بنخ دل  امسا نإ
 

 با "ا(،مو ة"  في االستثمار والتاوير العقاري والت جير وخدمات
 
نشاة ت واألعقارا  والفاإدارة املر  تتمثل األنشاة الرئؤسية للشركة وشركاتها التاألعة )"يشار إليها معا

 فة املتعلقة بالضيا

 

ودخلت  2020س تمبر  27التجارية في ألش ن الشركات  2015  لسنة 2أحصا  القا ون االتحادي رق  )بتعديل ألعض  2020لسنة  26صدر املرسو  بقا ون اتحادي رق  

ا في مو د أقصا  سنة واحدة مإ تاري  و  بتابي  املتالبات املتعلقة دهوف تقدة وسيد  إن الشركة بصدد مراجعة األحصا  ال،2021يناير  2التعديالت حيز التنفيت في 

 التنفيت دخول التعديالت حيز 
 

 

 والسياسات املحاسبية أساس اإلعداد  2

 أساس اإلعداد  2-1

 للمعيا 2021 مارس 31املنتهية في  أشهر ثالثةفترة الل املعلومات املالية املرحليةت  إ داد لت  
 
"  يتعين قراءة لت  املرحليةالتقارير املالية " 34دولي رق  لسال اا( ا روفقا

 2020ديسمبر  31للسنة املنتهية في للمجمو ة السنوية املوحدة ملالية  ات اايلبمع ا الية املرحليةاملعلومات امل
 
للمعايير الدولية إل داد التقارير ، التل ت  إ دادلا وفقا

  2015  لسنة  2) لة اإلمارات العربية املتحدة رق ي لدو تحادالااملالية ومتالبات القا ون  
 

 

 الجديدة واملعدلة ةلياملادولية للتقارير العايير املتطبيق  2-2
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية  )أ(
 

املعلومات   2021ير اني 1عد  تل تبدأ في أو ألفّعالة ألشصل إلزامي للفترات ا( اس ية الل تصبح دة واملعدلة التالية والتال،ديالية  ملت  تابي  املعايير الدولية للتقارير ا في لت  

 املالية املرحلية 
 

ة والتل مجلمل املعايير ا( اس ية الدولي إ قبلدرة ماصبتابي   دد مإ التعديالت والتفسيرات  لى املعايير الدولية للتقارير املالية ال ا(،مو ةفي السنة ال الية، قامت 

    2021يناير   1في أو ألعد   أدتبلتل ترة ا( اس ية اسوف تصبح فّعالة ألشصل إلزامي للف

 

  في املعلومات املالية املرحليةاملبالغ املدرجة اإلفصاحات أو  لى تابي  لت  التعديالت أي ت ثير لا   لى  ل ل  يكإ
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   أشهر  ثالثةلفترة ال  ة املرحليةلي املا  لوماتعإيضاحات حول امل

 )تتمة( 2021  مارس 31املنتهية في 

 

 )تتمة( املحاسبيةياسات اس اإلعداد والسأس 2

 )تتمة( الجديدة واملعدلة ةليدولية للتقارير املاالعايير املتطبيق  2-2
 

 )تتمة( ل للسنة الحاليةاملفعو سارية  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة التي أصبحت  )أ(
 

، فااي لاات  2020يناااير  1للفتاارات الساانوية التاال تباادأ فااي أو ألعااد التاليااة والتاال أصاابحت سااارية املفعااول عايير الدولية للتقارير املالية ال،دياادة واملعدلااة ي  املت  تاب

 املوحدة  املوجزة املاليةالبيا ات ملبالغ املدرجة في لت  أو ا صاحاتفل  يكإ للتابي  أي ت ثير لا   لى اإل  املوحدة املوجزة البيا ات املالية 
 

 ملخص الية الجديدة واملعّدلةاملعايير الدولية للتقارير امل
  

)تعديالت  2املرحلة  -إ ادة تشكيل معيار سعر الفائدة 

األدوات املالية،  9 لى املعيار الدولي للتقارير املالية رق  

األدوات املالية: اإل تراف  39رق   الدولي املعيار ا( اسال

األدوات  7تقارير املالية رق  لقياس، املعيار الدولي للوا

 4لي للتقارير املالية رق  ملالية اإلفصاحات، املعيار الدوا

 قود  16 قود الت مين واملعيار الدولي للتقارير املالية رق  

 اإليجار 

ر الدولي املعيا )تعديالت  لى 2املرحلة  -ائدة ر الفعس توفر التعديالت في إ ادة تشكيل معيار 

، 7ارير املالية رق  ، املعيار الدولي للتق39لي رق  ، املعيار ا( اسال الدو9ة رق  للتقارير املالي

  وسيلة  ملية 16، واملعيار الدولي للتقارير املالية رق  4املعيار الدولي للتقارير املالية رق  

ط ل  يت  إيقافها فقط التشكيل، وتوضيح أن محاسبة التحو  ادة بها إلاللتعديالت التل تت

 إل ادة تشكيل ايبور، وإدخال تي
 
                          جة
 
ن بفه  طبيعة ومدن اإلفصاحات التل تسمح للمستخدمي   

ا(خاطر الناشئة  إ إ ادة تشكيل ايبور التي تتعرمل له املنش ة وكيفية إدارة املنش ة لتلخ 

عدالت مرجعية بديلة، إل تقال مإ معدالت االيبور إلى مفي ا نش ةملاا(خاطر باإلضافة إلى تقد  

 تدير املنش ة لتا اال تقال  وكيف

  

 قود  16تعديالت  لى املعيار الدولي للتقارير املالية رق  

إمتيازات اإليجار تات  – 19 –اإليجار املتعل  بصوفيد 

 العالقة

 ول 19-از اإليجار املرتبط بصوفيدامتي ا كانتإيوفر التعديل للمست جريإ إ فاء مإ تقيي  ما 

                   تعديال  لعقد اإليجار

 
الية التل ايير الدولية للتقارير املالية أو تعديالت كا ت سارية املفعول للمرة األولى للسنة املد أية معايير لامة أخرن مإ املعباستثناء مما تكر أ ال ، ال توج

  2021يناير  1تبدأ في أو ألعد  
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 أشهر   ثةثاللفترة ال  علومات املالية املرحليةحول امل إيضاحات

 )تتمة( 2021  مارس 31املنتهية في 

 

 )تتمة( املحاسبيةاسات اد والسياس اإلعدأس 2

 (تمة)ت الجديدة واملعدلةالدولية للتقارير املالية عايير املتطبيق  2-2
 

 

 اعتمادها ةشكل مبكر  م يحن موعد تطبيقها ةعد ولم يتم  لتي لرة وادصاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة امل  )ب(

 

 الية ال،ديدة واملعدلة املصدرة التالية والتل ل  يحإ مو د تابيقها ألعد:لدولية للتقارير املبتابي  املعايير ا تق  ا(،مو ةل  

 

  يدة واملعّدلةالية الجدتقارير املالدولية لل ر ايياملع

 ت  ار يسري تطبيقها للفت

 بدأ من أو ةعدالتي ت ويةسن ال
   

 2023ير ينا 1   قود الت مين: 17دولي للتقارير املالية رق  ار الاملعي
   

 البيا اااات املالياااااة املوحااااادة 10رير املالياااة رقااااا  لي للتقاااااااملعياااار الااااادوتعاااديالت  لاااااى 

 ةاستثمارات في شركات زميلااة ومشااارشع مشااترك 28لدولي رق  ا( اسال ار عياوامل

ر والشااركات ي األصااول بااين املسااتثم،ة بيع أو املسااالمة فااتعلقة بمعال  امل2011)

 شتركة الزميلة أو املشارشع امل

ال ال يز  مسمى  غيري  إلى أجل ت جيل سريان التاب 

 التابي  مسموح به 

   
تصااانيف املالوباااات كمتداولاااة أو  1دولي رقااا   اساااال الااا( ياااارتعااديالت  لاااى املع

 غير متداولة

 2023ر ياني 1 

   
إ ااااادماج األ ماااااال : 3ياااااة رقااااا  لي إل اااااداد التقاااااارير املالتعاااديالت  لاااااى املعياااااار الااااادو

 طار املفاليمللقة باإلشارة إلى اإل املتع

 2022يناير  1 

   
ااااااار ا( الت تعاااااادي ااااااى املعيا اااااا   لا اااااادولي رقا ااااااال الا اااااادات 16اسا ااااااات ودالت ومعا  - ممتلصا

   املقصوداالستخدا قبلات العائد

 2022يناير  1 

   
اااااادو ا ا ااااااال الا ا ا اااااااار ا( اسا ا ا ااااااى املعيا ا ا ااااااديالت  لا ا ا ااااااا  تعا ا ا اااااااات  37لي رقا ا ا ااااااات، املالوبا ا ا ا(خصصا

تصلفااااااة  -ملتعلاااااا  بااااااالعقود املثقلااااااة باإللتزامااااااات ا تملااااااةا( تملااااااة واملوجااااااودات ا( 

 تنفيت العقد

 2022يناير  1 

   
 2020-2018الية الدولية للتقارير امل ة التحسؤنات السنوية  لى املعاييردور 

الدولية املعايير تابي  : 1 املالية رق  ريرلتقاليار الدولي عى املل تعديالت 

األدوات ، 9دولي للتقارير املالية رق  ار الاملعي، ىة للمرة األولللتقارير املالي

ر ا( اسال املعيا،  قود اإليجار، 16املعيار الدولي للتقارير املالية رق   املالية

 الزرا ة 41   الدولي رق

 2022يناير  1 

 

وقد ال يصون لتابي  لت  املعايير  للمجمو ة  ند تابيقها،  املرحليةية املالاملعلومات ال،ديدة سؤت  تابيقها في تعديالت رات والوالتفسيعايير املت  أن ل ا(،مو ةع وقتت

 املالية املرحلية  ير مادي  لى املعلوماتوالتفسيرات والتعديالت أي ت ث

 

 تالتقديـرات واالفتراضا 3

نة للموجودات  ثر  لى تابي  السياسات ا( اس ية واملبالغ املُعلدارة وضع أحصا  وتقديرات وافتراضات مإ ش  ها أن تمإ اإل  يتالب ملرحليةة االياملعلومات املداد إن إ 

 لية  إ لت  التقديرات قد تختلف النتائج الفعواملالوبات وااليرادات واملصروفات  
 

ة واملصادر الرئؤسية لعد  اليقين في  ند تابي  السياسات ا( اس ية للمجمو  تختة مإ اإلدارةملاألحصا  الهامة ا ت ، كالية املرحليةات املاماملعلو  ند إ داد لت  

  2020ديسمبر   31 حدة للسنة املنتهية فيتقديرات هي تاتها التل ت  تابيقها  لى البيا ات املالية املو ال
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 أشهر   ةثثاللفترة ال  ةرحلي ية امللاإيضاحات حول املعلومات امل

 تمة()ت 2021  مارس 31في املنتهية 

 

 إدارة املخاطر املالية 4

 :ة متنو ة تتمثل فين تتعرمل ا(،مو ة مإ خالل أنشاتها (خاطر مالي تمل أمإ ا( 

 

 لة العاد ةمخاطر السوق )وتتضمإ مخاطر العمالت ومخاطر األسعار ومخاطر التدفقات النقدية وسعر فائدة القيم -

 مخاطر السيولة ن و مخاطر االئتما -

 

املالية املوحدة السنوية، ويتعين قراءتها   التقاريرالالزمة فيما يتعل  بردارة ا(خاطر املالية ضمإ  ومات واإلفصاحات لى كافة املعل  املعلومات املالية املرحليةلت  تمل  ال تش

 إلى جنب مع البيا ات املالية املوحدة السنوي
 
أللداف املالية لدن ا(،مو ة تتواف  مع ا ات إدارة ا(خاطروسياس  إن ألداف 2020 مبرديس 31ما في و ة كللمجم ةجنبا

  2020ديسمبر  31  وللسنة املنتهية في  لبيا ات املالية املوحدة كما فيوالسياسات املفصح  نها في ا

 

 لقطاعاتمعلومات حول ا 5

 القطاع التشغيلي

قامت  ة كصل لغرمل اتخات القرارات  إلدارة باال تبار أ مال ا(،مو ي خت مجلمل ا لدن ا(،مو ة ات التشغيلية رار القخات و ل  إ اتالرئؤس ول مليعتبر مجلمل اإلدارة ا

ر ويتالاأنشاة قااع  :لما ةؤسيئر قاا ات تشغيلية  ثالثةلى يت  تقسي  ا(،مو ة إ ملوارد وتقيي  األداء اإلدارة بتحديد القاا ات التشغيلية بناء   لى الغرمل مإ توزشع ا

 واملراف  والضيافة وقااع إدارة العقارات تلخ أنشاة العقارات والت جير  في  )بماي العقار 

 

 إلى األ داء  يت  تقيي  أداء تراتيجية حول تقيي  األ تعمل اإلدارة  لى مراقبة  تائج قاا اتها التشغيلية ألغرمل اتخات القرارات االس
 
سائر و الخباح أر القاا ات استنادا

 ية التشغيل

  

  أنشطة التطوير 

 العقاري

إدارة العقارات  

رافق  اإلجمالي الضيافة وامل

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم درهمف  أل 
     

     (مدقق)غير    2021مارس    31فترة الثالثة أشهر املنتهية في  

 149,174 14,285 26,337 108,552 خارجية  –إيرادات القااع  

 15,053 2,037 3,001 10,015 عالقاا  حأربا
     
      مدق )غير   2021مارس    31ا في  م ك

 5,528,939 814,847 366,983 4,347,109 موجودات القااع

 1,202,453 14,494 142,682 1,045,277 مالوبات القااع

 

  

أنشاة التاوير  

 العقاري

إدارة العقارات  

 اإلجمالي الضيافة واملراف 

 ألف درل  ل در ف  لأ رل ألف د  ألف درل 
     

      مدق )غير    2020مارس    31ثة أشهر املنتهية في  ثالالفترة 

 98,793 17,691 25,245 55,857 خارجية  –دات القااع  راإي

 2,589 4,477 6,316 (8,204) القااع  أرباح  /)خسائر 
     

      مدق ) 2020  ديسمبر  31كما في  

 5,585,159 809,656 352,353 4,423,150 موجودات القااع

 1,273,195 16,154 134,186 1,122,855 القااعبات  مالو 

 

   ند  قاة زمنية محددةواملراف   العقاراتمرور الوقت، ويت  اال تراف باإليرادات مإ إدارة  مع   التاوير العقاري باإليرادات مإ أنشاة  يت  اإل تراف 

 

رافية  املعلومات الجغ
 

  مليون درل    3:  2020ديسمبر  31)مليون درل    3ربية املتحدة  خارج دولة اإلمارات العجودات و املي بلغت القيمة الدفترية إلجمال  ،2021 رسما 31كما في  
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2021  مارس 31املنتهية في 

 

 املمتلكات واملعدات 6
 

  اإل جازد  قيت مكت ية وسيارات وأ مال رأسمالية اث وتركيبات ومعداوأث اريةملعدات مباني وتحسؤنات إيجوا  تاصمتلملاة أرصدتتضمإ 
 

 

 2020ديسمبر  31السنة املنتهية في مقابلها خالل  يمةالقلدن ا(،مو ة محفظة مإ أصول الضيافة املدرجة في املمتلصات واملعدات التل ت  تس،يل خسارة ا خفامل في 

مإ قبل  2020ديسمبر  31ة للعقار كما في مة العادلة اإلسترشاديسترداد الثنين مإ األصول الفندقية باستخدا  القيبل لال القابلغ   ت  تحديد اململيون درل  75.3 بمبلغ

قي  طريقة مقار ة املبيعات لتح
ُ
 ن دقيلفنقي  العادلة لهتيإ اال  ديدشركة تقيي  مستقلة متخصصة وم للة  استخد  امل

 

، قدرت اإلدارة في اإلستخدا دل القيمة في اإلستخدا    ند تحديد القيمة  نادق، إلى أن القيمة القابلة لالسترداد تعابة ألحد الفالنسة، ب الوة  لى تلخ، استنتجت اإلدار 

  إلستخدافي ايمة    ت  تحديد تقدير القالنقديةات دفقالتلخ ب القيمة ال الية لتتساإح التدفقات النقدية املتوقعة املستقبلية وحددت معدل خص  مناسب مإ أجل

تعتقد اإلدارة أ ه ال يوجد فرق جولري في القيمة القابلة لالسترداد ملمتلصات ومعدات ا(،مو ة  ٪ 3ة  هائية بنسبة ٪ ومعدل  مو قيم9.75استخدا  معدل خص  بنسبة ب

  في  هاية الفترة ال الية

 

تقو  ية املقدرة  بقتملا امتهإلى قي املوجوداتلتخفيض تصلفة  محتسبةمعدالت وف  ، بتباريقة القسط الثا املوجودات كهالستإ باسإلحتلدن ا(،مو ة سياسة 

 لى ة و ال    سنوات 8إلى  4 لى مدن فترة مإ  اب استهالك لألثاث والتجهيزاتبؤنما يت  احتسسنة  50إلى  20ا(،مو ة باحتساب استهالك للمباني  لى مدن فترة مإ 

  مليون درل   6.8:  2020س مار   31مليون درل  )  5.1في الفترة ال الية  ة مجمو ك للبلغت قيمة مصاريف االستهال، تلخ

 

 اريةعقارات االستثمال 7

  

مبنى 
لإلستخدام 

 املواقف املتنوع
وحدات 
 املخازن

وحدات 
 التجزئة

مبنى سكني 
 خدمي

 2021مارس  31
 إجمالي

 2020ديسمبر  31
 إجمالي

 ألف درل  ألف درهم ف درهملأ ألف درهم ألف درهم ألف درهم مف درهلأ 

 )مدق   )غير مدقق(  

 3 3 3 3 لةالقيمة العادسل تسل 

 

3   

القيمة العادلة في بداية فترة التقرير/ 

 514,210 736,077 288,123 207,553 14,045 66,912 159,444 السنة

 3,513 - - - - - - إضافات

 (348) - - - - - - تعديالت

 348,750 - - - - - - ات مإ ممتلصات ومعد ا( ول

مة مإ تعديالت القي ئرخسالا صافي

 (130,048) - - - - - - العادلة للعقارات االستثمارية

القيمة العادلة في  هاية فترة التقرير/ 

 736,077 736,077 288,123 207,553 14,045 66,912 159,444 السنة

 

العادلة يت  معاملتها بما يتف  مع املعايير الدولية  لقيمةخسائر ضمإ  موتج ا/مصاسبية مة العادلة وكتلخ وف  أالقيبمحتفظ دها  العقارية  قاراتمارات ثستتمثل اال 

 ة إل داد التقارير املالي

 

   12 ية )إيضاحمقابل قرومل مصرف درل    ون ملي  408,6:  2020ديسمبر   31)مليون درل    323,6يت  رلإ  قارات استثمارية بقيمة دفترية تبلغ 
 

لهت  العقارات االسترشادية ، ت  تحديد التقيي  باستخدا  القي  العادلة ن ا(خاز ، ووحدات لخدماتشق  لل نيينبوامل، واملواقفوأماكإ ، بالنسبة لوحدات البيع بالتجزئة

املُقي  طريقة مقار ة املبيعات لتحديد القي   استخد   ة وم للةي  مستقلة متخصصكة تقير ش ل  ليها مإ قبلوالتل ت  ال صو  2020ديسمبر  31ية كما في االستثمار 

الستثمارات العقارية قيمة ا ، ت  تحديد التقيي  باستخدا  طريقة رسملة الدخل  تعتقد اإلدارة أنللمبنى السكنل الخدمي الواحد  بالنسبة اتاملوجودهت  العادلة ل

  الية  هاية الفترة الفي ري لجو تختلف ألشصل ال   للمجمو ة
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  حول املعلومات املالية املرحليةإيضاحات 

 )تتمة( 2021  مارس 31نتهية في امل

 

 الذمم التجارية املدينة وذمم العقود املدينة والذمم املدينة األخرى 8

 

 2020سمبر دي  31 2021 مارس 31   

  ألف درل ف درهمأل  

  دق م) (مدقق)غير  

   

 514,832 503,075 ل  يصدر دها فواتير ة مدينة وتم  مدينةتم  تجاري

 111,745 115,709 خرن التم  املدينة األ 

 618,784 626,577 

   

 422,479 458,759 متداول 

 204,098 160,025 غير متداول 

 626,577 618,784 اإلجمالي

   

   ةالتم  التجارية املدين

 175,656 127,438 شهرا 12 الللقبض خاة مبالغ مستحق

   

   لعقود موجودات ا

 135,078 215,612 ل  يصدر دها فواتيرو  شهرا 12 القبض خاللمستحقة  مبالغ

 204,098 160,025 ول  يصدر دها فواتير شهرا  12 القبض ألعدمبالغ مستحقة 

 503,075 514,832 

 

 التي يتعل  مليون درل   117,8: 2020ديسمبر  31) ل در  مليون  118,3غ  خفامل القيمة البالمإ مخصص ا فياي بالصه  نة املتكورة أ ال إن التم  التجارية املدي

 جميع التم  املدينة األخرن قابلة لالسترداد تعتبر    املت خرة السداد  بالتم  التجارية املدينة

 

 العقارات املحتفظ بها للتطوير والبيع 9

 

 ة محتفظ دها في ا(خزون و قارات خاضعة للتاوير و قارات مكتمل  املستقبليللتاوير اعة أرمل محتفظ دها  بيع قاوير والها للتدظ  العقارات ا( تف تتضمإ
 

 

زة مإ ا(ح،و  اتية ال الية للوحدلى أساس سعر البيع املتعهد به إتا كان املبلغ مستح  القبض املتبقي أقل مإ القيمة السوقت  تحديد صافي القيمة القابلة للتحقي   

 ار السوق املتوقعة  ند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقي  الوحدات غير ا(ح،وزة مإ قبل  مالء، ت خت باال تبار أسعمالء  فيما يتعل  بل العقب

 

مليون  31.2القيمة بمبلغ ا خفامل في يع ر والبياو تقيي  اإلدارة لصافي القيمة القابلة للتحقي  مإ العقارات ا( تفظ دها لغرمل الت،  تج  إ 2020ديسمبر  31كما في 

 في  هاية الفترة ال الية للمجمو ة العقارات ا( تفظ دها لغرمل التاوير والبيع مة درل   تعتقد اإلدارة أ ه ال يوجد فرق جولري في قي

 

مليون درل    142,2ت بلغجمالي قيمة دفترية إلى  قارات برافة ضإل بامليون درل     869,8:  2020مليون درل  )  867,3ت  رلإ قاع أراض ل برجمالي قيمة دفترية بلغت  

   12ل   بموجب التزامات تمويل إسالمي )إيضاح مليون در   142,1:  2020ديسمبر  31)
 

مارس  31نتهية في أشهر امل الثةالث رةتلفدرل  و مليون  173,3: 2020ديسمبر  31مليون درل  )للسنة املنتهية في  76,1مبلغ ب باإل تراف مت ا(،مو ة ، قارة ال اليةفي الفت

ر   31مليون درل  )للسنة املنتهية في   101,1بمبلغ    دهااملعترف رادات مقابل اإلي"  ند "التصاليف املباشرةضمإ بمليون درل   مدرجة في الربح أو الخسارة    23,9:  2020 ديسمب

   مليون درل   47,1:  2020مارس   31ة في تهيمليون درل  ولفترة الثالثة أشهر املن  227:  2020
 

مليون  695,4: 2020ديسمبر  31مليون درل  كما في تاري  التقرير ) 695,6تل تبلغ قيمتها اوير واالستخدا  في املستقبل والظ دها لغرمل التلنسبة لألراض ل ا( تفبا

 ، درل  
 
  تملين إ املشتريإ ا( مل ا(ختلفة املقدمة موة  لى دراسة العرو بحة  ال ر ت ا(،زية واملارابتقيي  مدن جدون املشرو ات كما تدرس الخيتقو  اإلدارة حاليا
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  املالية املرحلية  ت حول املعلوماتإيضاحا

  )تتمة( 2021  مارس 31املنتهية في 
 

 املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 10

ات التل تخضع زميلة واالئتالفات املشتركة وأ ضاء مجلمل اإلدارة والشرك والشركات ال ي اإلدارة الرئؤسيينوموظف نالمين األساسييملستشتمل األطراف تات العالقة  لى ا

 مباشر، مإ قبل لسيارة أو مشتركة، ألشصل مباشر أو غير  
 
 صل جولري ألش املسالمين األساسيين أو أ ضاء مجلمل اإلدارة، أو تلخ التل برمصا ه  الت ثير  ليها إداريا

 

 العالقةالت مع األطراف ذات املعام )أ(

 ملتف   ليها مع إدارة ا(،مو ة سعار والشروط اطراف تات العالقة في سياق األ مال اال تيادية باأل ت ا(،مو ة خالل الفترة املعامالت الهامة التالية مع األ أبرم

 

 أشهر املنتهية فيفترة الثالثة  

 2020 مارس  31 2021مارس  31 

  للف در أ ألف درهم 

  مدق  )غير (مدقق)غير  

   

   النهائي رئيس يالمساهم 

 850 480 دات التمويلإيرا

 5,523 2,412 ليف التمويلتصا

 - 14,500 قرومل مس وبة

 19,229 26,024 سداد قرومل

   

   مشروع مشترك

 - 155 اإليرادات التشغيلية األخرن 

    

 رة الرئيسيينمكافآت موظفي اإلدا )ب(

 في أشهر املنتهيةثالثة ترة الف 

 2020مارس   31 2021مارس  31 

 ل ألف در  ألف درهم 

 (مدقق)غير  
   

 رواتب وتعويضات أخرن قصيرة األجل للموظفين
3,255 3,513 

 105 117 معاشات وتعويضات  هاية الخدمة للموظفين

 3,372 3,618 

 

  درل   مليون   1,4:  2020 مارس  31أشهر املنتهية في   ثالثة)خالل فترة اللمل اإلدارة أ ضاء مج مصافآتابل مقافي ضص إ تراف بمخص  اال ل  يتل الفترة ال الية، خال
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 أشهر   ثةثاللفترة ال  ات حول املعلومات املالية املرحليةإيضاح

 )تتمة( 2021  مارس 31املنتهية في 

 

 )تتمة( املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة 10

  :العالقة من  ستحق من األطراف ذاتلف املأيت )ج(
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درل  ألف درهم 

  مدق ) (مدقق)غير  

   متداولة

 1,473 2,135 ئتالف مشتركاملستح  مإ ا

 962,046 962,046  القة أخرن  املستح  مإ أطراف تات

 964,181 963,519 

: مخصص ا خ ا
 
 (396,475)  (396,484) فامل القيمة  قصا

 567,697 567,044 
 

 

 

 31مليون درل  ) 108غ ،مو ة )أحد البنوك  وأرصدة ال سابات البنكية بمبلظ دها لدن املسال  الرئؤو ل في ا( يشتمل النقد واألرصدة لدن البنوك  لى املبالغ ا( تف

 ، وتخضع لت  الودائع ملعدالت الربح السائدة في السوق رل  مليون د  100:  2020ر ديسمب  31مليون درل  )  105مليون درل   وودائع ثابتة بمبلغ   195:  2020ديسمبر 
 

ت  بلغ ثمإ البيع املتف   ليه مإ كال الارفين حسب االتفاقية وشراء مع طرف تي  القة )"املشتري"  ألغرمل بيع  قارااتفاقية بيع  2010،مو ة في سنة أبرمت ا( 

 درل   مليون   3.648املبدئية  
 
ماور مقر  اإلمارات العربية ات  كا ت لت  العقارات محل  زاع مع ،مو ة اتفاقية تعديالت مع الارف تي العالقة فيما يتعل  ببعض العقار ، أبرمت ا( ة السابقةي السنف

 في ح
 
ا مناسبا ا قضائي  صالح القا و ية املتراكمة افة إلى التعويض واملاإلضب  مليون درل  412 دوداملتحدة )"طرف تو  القة" ، وفي السنة السابقة، استلمت ا(،مو ة حكم 

ا   رمل رصيد بمبلغ كما في تاري  التقرير  وبناء   ليه التي ال يزال التنفيت قيد اإلجراء حالي 
 
 مليون درل  كمستح  مإ طرف تات  القة   412، يت  حاليا

 
 لهت  التعديالت والتعديالت السابقة  لى 

 
غ لو بمبل 2021مارس  31فرن املبلغ القائ  مإ الارف تي العالقة كما في ية ال،زئية للرصيد، والتسو  تفاقية األصليةاالالحقا

مليون درل   يت  تسوية الرصيد القائ   لى أساس  362.9مليون درل   والتي يوجد مقابلها مخصص ا خفامل بقيمة  516,6: 2020ديسمبر  31مليون درل  ) 516,6

  2021ديسمبر   31مإ قبل املشتري في مو د أقصا    2020ديسمبر   31ا مإ  تبار  اعول ساري املف ديلدخر تع
 

 مخصص انخفاض القيمة

 للمعيار الدولي للتقارير املالية رق  لتحديد مخصص ا خفامل القيمة، قامت ا
 
ئر اخسالية لتحديد األدوات امل 9إلدارة بتابي  ألعض األحصا  واالفتراضات الرئؤسية وفقا

 قيت و/أو قيمة االستردادات واالفتراضات استخدا  معلومات استشرافية متنو ة والتل قد ت ثر  لى تو تتضمإ تلخ األحصا   توقعة،االئتمان امل
 

  من: عالقة أطراف ذاتستحق إلى امليتألف  )د(

 2020 ديسمبر  31 2021مارس  31 

 ألف درل  ألف درهم 

  مدق ) (مدقق)غير  
   

   ةتداولم

 133 347 النهائي رئؤو ل ال  لساامل مستح  إلى

 397 1,545 مستح  إلى طرف دخر تات  القة

 1,892 530 

 

وتخضع لت  ، مليون درل   289,8: 2020ديسمبر  31)مليون درل   278,3نوك  الب بلغت قيمة القرومل املصرفية لدن مإ مسال  رئؤو ل )أحد، 2021 مارس 31 في

 إيضاح راجع أيلسوق   ابح السائدة في الر ت القرومل ملعدال 
 
    12ضا
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

  )تتمة( 2021  مارس 31نتهية في امل

 

 رأس املال 11

 

 ة بالصامل ومدفو  صرح دها ومصدرةسه  مدرل  لصل سه   إن جميع األ  1سه  بقيمة    5,778,000,000، يتصون رأس املال مإ 2020وديسمبر   2021مارس   31في 

 

 وضالقر  12
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درل  ألف درهم 

  مدق ) (مدقق)غير  

   مات التمويل اإلسالميزاالت 

 121,170 105,456 متداولة

 705,330 690,960 غير متداولة

 826,500 796,416 إجمالي القرومل
 

 ألف درهم  

   

 981,305    2020اير  ين 1

 112,495   وبة الغ مس بم

 (267,300)  لغ مسددةمبا

 826,500   مدق )  2020ديسمبر   31

   

 826,500    2021يناير   1

 14,500  مبالغ مس وبة 

  44,584)  مبالغ مسددة

 796,416  (مدققغير )  2021 مارس 31

 

ة   ومإ مصارف إسالمية محليأساس ل إلسالمي ش   ع )مسال   ليها مإ بنخ دبي ا ال صول  التل ت  رابحةواملجارة ل التزامات التمويل اإلسالمي في تسهيالت اإل تتمث

سالمي ملعدالت الربح السائدة في مات التمويل اإل استخدا  لت  التسهيالت لتمويل العقارات قيد اإلنشاء ومتالبات رأس املال العامل  تخضع التزا أخرن حيث يت 

ديسمبر  31)ي  التقرير ر مإ تا سنوات شر إلى  سنةية متساوية القيمة  لى مدن فترة تتراوح مإ اط شهرية أو ربع سنو لى أقس لت  التسهيالت تح  سداد السوق وشس

    سنوات شر إلى  سنة: مإ 2020
 

  6إيضاح )تلصات ومعدات  ، ومم9اوير والبيع )إيضاح ظ دها للتلو ات  لى  قارات مصنفة ضمإ العقارات ا( تفسالمي بموجب ر يت  ضمان التزامات التمويل اال 

 لبنوك لتعهدات مالية عض اسهيالت مع أل    الوة  لى تلخ، تخضع ت7و قارات استثمارية )إيضاح 
 

 

 واألخرى التجارية الدائنةالذمم  13

  ا(،مو ةرن و مالء ضد إ قبل أطراف أخفو ة مر مخصص املاالبات املو تجارية دائنة في سياق األ مال اال تيادية   لى تم األخرن و  التجارية الدائنةتشتمل التم  

ا للقا ون رق  ا(،مو ة السترداد املدفو ات ال،ز ضد  يتضمإ تلخ املاالبة القا و ية املقدمة مإ العمالء لعا   13ئية التل ت  سدادلا لشراء وحدات  قارية معينة  وفق 

مت ا(،مو ة في وقت ساب  بمصادرة املبالغ ألس ب  د  قيا  العمالء بدفع ، قاإمارة دبي به في ل املعمو  2009لعا   9 وتعديله الالح  مإ خالل القا ون رق  2008

ا التفاقية البيع و  رصدةاأل  بة  لى لالتدفقات النقدية ا( تملة فيما يتعل  باملاا األخت في اإل تبار  تستند ا(خصصات  لى أفضل تقدير لإلدارة ألعد الشراءالقائمة وفق 

 دة  لى ح ةأساس كل حال
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  ول املعلومات املالية املرحليةات حإيضاح

 )تتمة(  2021  مارس 31املنتهية في 

 

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية  14

 مارس  31أشهر املنتهية في   ثالثةالفترة      

 2021 2020 

 ألف درل  ألف درهم 

  مدق ير  )غ (مدقق)غير  
   

 2,589 15,053 للفترة  الربح

   تعديالت لا:

 6,805 5,104 ممتلصات ومعداتاستهالك  

 643 617 لخدمة للموظفينا  مخصص تعويضات  هاية

 - (92) والبيعالعقارات ا( تفظ دها للتاوير    مقابل كمل مخصص  

 1,559 (306) املالية األخرن   تإ خفامل القيمة مقابل التم  املدينة التجارية، العقود واملوجودا

 962 798 باتلمخصص املاا

 9,652 - رية  مإ التقيي  بالقيمة العادلة لعقارات استثما  خسائر

  766) (665) إيرادات التمويل  

 10,880 6,348 تصاليف التمويل  

  7,119) (7,260) ترك وشركة زميلةتائج ائتالف مشال صة مإ  

   لخدمة للموظفينا  هايةنة قبل سداد تعويضات يالتدفقات النقدية التشغيل

 25,205 19,597  والتغيرات في رأس املال العامل  
   

  314) (322) هاية الخدمة املدفو ة للموظفينتعويضات  مدفو ات  
   

   لعامل: التغيرات في رأس املال ا

  45,718) (1,265) روع شارات ا( تفظ دها للتاوير والبيع )ألعد خص  استحقاقات تصاليف امل العق

 5,382 44,073 غير املتداولة  –دينة واألخرن  م  التجارية امللتا

 64,779 (35,974) املتداولة  –خرن  التم  التجارية املدينة واأل 

  208) (662) املستح  مإ أطراف تات  القة

 138 49 ا(خزون

  923) (6,546) غير املتداولة  –تم  ا( تجزات الدائنة  

 5,531 (20,607) ولة دااملت–ا( تجزات الدائنة    تم

  4,228) 18,299 مبالغ مقدمة مإ العمالء

  4,657) (32,916) ألخرن التم  التجارية الدائنة وا

 293 1,362 املستح  إلى أطراف تات  القة

 45,280 (14,912) األنشطة التشغيلية    (/ الناتج من تخدم فياملس)صافي النقد  
 

مليون  20: 2020ديسمبر  31)مليون درل   25ائع ثابتة بقيمة وود مليون درل   88: 2020ديسمبر  31)رل  ن دمليو  80بلغ صدة بمر ابات املصرفية  لى أستشتمل ال 

  ي حسابات ضمانوق محتفظ دها فدرل  تخضع ملعدالت الربح السائدة في الس درل  
 

غ مقابل بيع العقارات وتصون متاحة للمدفو ات املتعلقة برنشاء  قارات املبالتشمل حسابات الضمان لت  حسابات الضمان الخاصة باملشروع حيث يت  تحصيل 

ا حسابات ضمان إدارة ا(،للتاوير  تشمل حساب ارات حيث يت  تحصيل رسو  الخدمة مإ املالكين وتصون متاحة للمدفو ات تمع للعديد مإ العقات الضمان لت  أيض 

  العقاراتإلدارة وصيا ة 
 

وا( تفظ به بصفة ائتما ية  يابة  إ  ،  باسمه الخا مليون درل  43.8: 2020ديسمبر  31)مليون درل   43,7 بمبلغصرفية  لى رصيد بات امليشتمل رصيد ال سا

 املوحدة  املوجزة  ةفي لت  البيا ات املالي إدراجها ت ، والتل األخرن األطراف 

 

 االرتباطات 15
 

شع صافية مإ ة ملشار عل  ألعقود صادر فيما يت مليون درل   359,1: 2020ديسمبر  31)مليون درل   331,6و ة ا(،م ، بلغ إجمالي ارتباطات2021 مارس 31 فيكما 

 لخ التاري   الفواتير املستلمة واالستحقاقات التل تمت كما في ت
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 أشهر   ثالثةلفترة ال  ةت املالية املرحلي املو إيضاحات حول املع

 )تتمة(  2021  مارس 31املنتهية في 

 

 لتزامات الطارئة اال 16

 

سإ األداء وضما ات عل  بضما ات حتفيما ي  ل مليون در  87,3: 2020ديسمبر  31) درل  مليون  88,5 بمبلغطارئة مات زالدن ا(،مو ة الت، كان 2021مارس  31في 

 ة ،مو ا(   لدن  اديةال اال تيفي سياق األ م نوكبلا أحدصادرة مإ 
 
  3,  4:  2019)درل   مليون   3 ,4بمبلغ  نوكالب أحدصادرة مإ ت ضما اتعل  بفيما يطارئة التزامات أيضا

 بات مادية لاماأي   سإ األداء والضما ات األخرن ضما ات ح ج  إتأن ين مو ةا(، توقعتال   التاألعة الشركات  حدنإ  إباإل ابة  ل  در  ن مليو 

 

 تدخل 
 
 طرفا

 
ابل أي قمكافية  بتصويإتقو   ،ورةحيثما تقتض ل الضر و ، البات محتملة مإ العمالءماة عدأل في ألعض الد اون القضائية فيما يتعل ا(،مو ة أيضا

ة الرأي املاروح مإ قبل االستشاريين بناء   لى مراجع  لتزامات ا( تملةواال ةمهااالبات الإلدراج امل بصورة منتظمة ا(خصصاتت  ل دة تقيي يت  إ ا  حتملةمماالبات 

د اوي القضائية بما ل  دهت  الفيما يتع لشركةاة كبيرة مإ قبل جدوث تدفقات  قدية خار قع حو ية الداخلي، ترن اإلدارة أ ه لؤمل مإ املتو ا لقون االقا و ين/ فري  الش  

 ملتالبات املالصاملة  فصاحاتكافة اإل   رملالشركة  د   قررت  وقد الدفاتر ا( اس يةفي  تصوينه  ت التي الي يتجاوز ا(خصص ال
 
 37 اسال الدولي رق  ا( ر عياوفقا

املاالبات القضائية   لتال تزال  تل   الضرر بمركزلا في لتا الش ن حيثعلومات قد ارة أن لت  املدحيث ترن اإل  "ئةر ارئة واملوجودات الااالا ا(خصصات وااللتزامات"

  ة ويت  الاعإ فيهامتداولة أما  ا( كم

 

، علو ياق األ مال اال تيادية، والتل بناء   لى املس فيخرن  تملة األ ألعض االلتزامات ا( قد تنتج 
 
ها دون دارة أ ن اإل تر  أوي لت  املرحلة ف يمكإ تحديدلا المات املتاحة حاليا

 ا(،مو ة   تملة تدفقات  قدية خارجة مإإ ا( تمل أن ينتج  إ لت  االلتزامات ا( م ؤمله لترن أ جدون  إال أن اإلدارة 

 

ا مإ  ةالسابق السنةا(،مو ة في  لمتالتل است"   القةية املتحدة )"طرف تو عض العقارات محل  زاع مع ماور مقر  اإلمارات العربكا ت أل،  الوة  لى تلخ ا إيجابي  حكم 

ا األراض وشراء حك  ا( كمة االبتدائية بر هاء جميع اتفاقيات بيع  درته محكمة االستئناف ي كد محكمة دبي مإصأا أيدت حكم  محكمة النقض  ل املتنازع  ليها وأمرت أيض 

٪ فائدة قا و ية مستحقة مإ 9 لىاإلضافة إبمليون درل   61 بمبلغباإلضافة إلى دفع تعويض مليون درل   412 ، بما يصل إلىة جميع املبالغ املدفو ةالارف املقابل بر اد

 الد ون  تقدي تاري  

 

، قررت 2021فبراير  15، في ومع تلخحصومة دبي   الصادر  إ 2020 لسنة 12ة خاصة بموجب القرار رق  لى ل،ن، ت  تسلي  تنفيت حك  ا( كمة إفي السنة السابقة

تقدمت اإلدارة بالب إلى محكمة التنفيت ملتاألعة  ،ليهالقضية إلى محكمة التنفيت  وبناء    تية وقد أحالالل،نة الخاصة أن الل،نة الخاصة لؤمل لها اختصا  في القض

  لتنفيتإجراءات ا

 

 األدوات املالية حسب الفئة  17

  لى البنود التالية:  ا( اس ية الخاصة باألدوات املالية تابي  السياساتت  
 

 التكلفة املطفأة 

 أدوات حقوق ملكية

ن م يمة العادلةبالق

الدخل الشامل خالل 

 ياإلجمال  اآلخر

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم (مدقق)غير   2021 مارس 31

 ملا جاء في بيان املركز املاليودات و املوج
ً
    فقا

  لالدخملكية بالقيمة العادلة مإ خالل  أدوات حقوق 

 2,882 2,882 - اآلخرالشامل    

نة واألخرن باستثناء  ديلتجارية املاتم  العقود املدينة والتم  

 املبالاملصروفات و 
 
 580,673    - 580,673 غ املدفو ة مقدما

 567,697 - 567,697  القة اف تاتاملستح  مإ أطر 

 39,653    - 39,653  تة طويلة األجلودائع ثاب

 323,850    - 323,850 ة املصرفيةاألرصدالنقد و 

 1,511,873 2,882 1,514,755 
 



 عير ش.م.لتطو ركة ديار لش
 

18 

 أشهر   الثةث لفترة ال  ل املعلومات املالية املرحليةحو إيضاحات 

 )تتمة(  2021  مارس 31املنتهية في 
 

 )تتمة(ية حسب الفئة املال األدوات 17

 لتالية:املالية  لى البنود ا ت  تابي  السياسات ا( اس ية الخاصة باألدوات

 اإلجمالي التكلفة املطفأة 

 رهمد  فأل لف درهمأ (مدقق)غير   2021 مارس 31

 امل
ً
   لي بيان املركز املالطلوبات وفقا

 302,973 302,973 التم  التجارية الدائنة واألخرن 

 51,513 51,513  تجزات الدائنةتم  ا( 

 796,416 796,416 القرومل

 1,150,902 1,150,902 
  

 لفة املطفأة التك 

أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من 

دات راخالل اإلي

 جمالياإل  األخرى

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  مدق )  2020ديسمبر   31
    

 
ً
    كز املالي ن املر بيا  ملا جاء فياملوجودات وفقا

 3,413 3,413 - الدخل الشامل اآلخردلة مإ خالل ة بالقيمة العاأدوات حقوق ملكي

 تثناء  باسواألخرن   التجارية املدينةتم  العقود املدينة والتم  

  صروفات واملبالغ املدفو ةامل    
 
 588,603 - 588,603 مقدما

 567,044 - 567,044 املستح  مإ أطراف تات  القة

 39,780 - 39,780 لودائع الثابتة طويلة األجلا

 374,904 - 374,904 األرصدة املصرفيةالنقد و 

 1,570,331 3,413 1,573,744 
 

 أد ا : املدرجةية  لى البنود المللألدوات اية ت  تابي  السياسات ا( اس 

 

 املطفأةالتكلفة 

قوق امللكية أدوات ح

بالقيمة العادلة من خالل 

 اإلجمالي مل اآلخرل الشاالدخ

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم (مدقق)  2020ديسمبر  31

 
 
 املطلوبات وفقا
ً
    املوجز املوحد بيان املركز املاليل              

 336,985 - 336,985 ن ة واألخر دائنالتم  التجارية ال

 78,666 - 78,666 تم  ا( تجزات الدائنة
 826,500 - 826,500 القرومل

  1,242,151 - 1,242,151 
 

 لاريقة التقيي :يمة العادليوضح ال،دول التالي املوجودات املالية للمجمو ة التل يت  قياسها بالق
 
 ة وفقا

 اإلجمالي 1املستوى   

 درهم ألف ألف درهم  

    (مدقق )غير   2021 مارس 31  فيما ك

 2,882 2,882 ق امللكية بالقيمة العادلة مإ خالل الدخل الشامل اآلخروات حقو أد

     مدق )  2020ديسمبر  31كما في  

 3,413 3,413 خل الشامل اآلخرالدلعادلة مإ خالل أدوات حقوق امللكية بالقيمة ا
 

 إن 
 
ة طويلة الثابتواملستح  مإ أطراف تات  القة واألرصدة املصرفية والودائع موجودات العقود و  ارية املدينةالتجلتم  ا قيمة ا خفاملمخصص  القي  الدفترية  اقصا

إ ح مصااإلف ألغراملالية لمالوبات املع تحقيقها خاللها  ت  تقدير القيمة العادلة لالفترة التل يتوق بانال سمع الوضع في قيمها العادلة تقارب مإ املفترمل أن األجل 

 ملعدل الفائدة السوقي ال الي الخارجة  النقديةخص  التدفقات  خالل
 
 ح للمجمو ة ألدوات مالية مماثلة  إن التم  املدينة والدائنة األخرن املتا التعاقدية املستقبلية وفقا

  تقارب قيمها العادلة
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 ر  أشه ثةثاللفترة ال  إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2021  سمار  31ي ف نتهيةامل
 

 ربحية للسهم 18
 

ات أو ل الفترة  ال توجد أدو ح للفترة  إ طري  املتوسط املرجح لعدد األسه  العادية املصدرة خالالرب  تقسييت  احتساب ربحية السه  األساسية وا(خففة  إ طري  

ا  لى حساب ر  بنود  لسه  بحية اأخرن يمكإ أن تس ب ت ثير ا مخفف 

 

 مارس 31 ة فيأشهر املنتهي الثالثة رةفت   

  2021 2020 

 (مدقق)غير  (مدقق)غير   

    

   2,589 15,053  درهم( ربح الفترة )ألف

 5,778,000 5,778,000   باآلالف املتوسط املرجح لعدد األسه  العادية )

   0.04 0,26  فلمل بالاألساسية وا(خففة ) -ربحية السه  العادية 
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فوري  يروس لها ت ثيرر منع ا تقال الفيتدابإن ر  لى جميع الشركات  ر مباشيشصل مباشر أو غأل 2020ي أوائل  ا  ف 19 -كوفيد ا املستجد كورو  ا تشار فيروسأثر تفش ل 

خفامل الالب  لى إلى ا أن ي دي ا خفامل النشاط االقتصادي ح إ املرج  ومحاء العالاج السلع في جميع أ ر ألعد تلخ  لى سالسل التوريد وإ ت، مما ي ثالشركات لى 

تعمل ألشصل أساس ل في ا ألن ا(،مو ة الية   ظر  لى التقارير املنشاط االقتصادي  للشركات في انعصاسات ا خفامل اجميع ا ينبغي أن تنظر  مإ السلع والخدماتلعديد ا

ستمرار فية لال صااملوارد اليها لة ب ن ا(،مو ة لدت معقو ارة لديها توقعاال اإلد، ال تز مع تلخ القصير املدن  لى يروحظ ت ثقد ل، فملراف ت وإدارة الضيافة واتاوير العقارا

 ستقبل املنظور ملكمنش ة مستمرة في ا

 

الي ركز امل، باإلضافة إلى ت ثيرلا  لى املوق وثألشصل م تائجدة لت  الناملمكإ تقدير مدة وش غير مإي لت  املرحلة مإ الزمإ  ف ةغير واض  19 -د كوفيت ثير ال تزال مدة و 

 ال،ولريةقديراتها تعديل أحصامها وت مه ومواصلةوتقيي الوضعبة صل ا(،مو ة مراقا، ستو املتوقعة لهتا الوباء ئج غيرتابالنظر إلى النفترات املستقبلية  ركة للو تائج الش

 ةسنالضرورة خالل   ند، ارات العقاريةالستثم، واات واملعداتاملمتلص، وتقيي  و وامل االقتصاد الكلي ،ةاملتوقعمان سارة االئتدخالت املستخدمة لخبما في تلخ امل

2021  
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   ت  إ ادة تصنيف ألعض أرقا  املقار ة لتحسين جودة املعلومات املقدمة
 
لألرباح أو الخسائر أو ة املوحد وجزةاملبيا ات إل ادة التصنيف أي ت ثير  لى لت  ال ل  يكإسابقا

 ئر والدخل الشامل اآلخر وحقوق امللكية والتدفقات النقدية األرباح أو الخسا

 


