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 المراجعة المالية
 

تفصيل طبيعة البنود  تم .المرفقة الموحدةالموجزة  المالية البيانات عمى المراجعة ىذه في المتضمنة المالية المعمومات تعتمد
 يمي وفيما. الموحدة الموجزة الماليةالمتعمق بالبيانات  3الرئيسية الفردية وتوضيح السياسات المحاسبية المتعمقة بيا في اإليضاح 

 :وبيان التدفقات النقدية الموجز الموحد الموحد الموجز الدخل وبيان الموحد الموجز المالي المركز بيان من مستخرجات
 مارس 13المنتهية في األشهر الثالثة   معمومات بيان الدخل الموجز الموحد الرئيسية

  1133  0202 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 00722  78487  اإليرادات

 (07522)  (61183)  تكاليف مباشرة

 (0629)  (3184)  مصاريف بيع وتسويق
دارية:      مصاريف عمومية وا 

 (9928)  (6686)  تكاليف موظفين 
طفاء  (9728)  (31787)  استيالك وا 

 (0928)  (381)  تكاليف ما قبل االفتتاح لمشاريع تشغيمية
 (0527)  -  قيمة ذمم مدينة تجاريةمخصص النخفاض 

دارية أخرى  (0720)  (1185)  مصاريف عمومية وا 
 0020  -  ربح قيمة عادلة الستثمارات عقارية

 -  41684  ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع
 8020  4388  إيرادات تمويل
 (08422)  (13189)  تكاليف تمويل
 0025  387  (1)إيرادات أخرى

     
 (30420)  38983  ربح/)خسارة( الفترة

     
 
 
 
 
 
 
 

 ديسمبر 30  مارس 13  معمومات بيان المركز المالي الموجز الموحد الرئيسية
  1133  0202 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 0/62675  4/68631  ممتمكات وآالت ومعدات
 8/82093  1/88174  استثمارات عقارية

 9/032877  1/348961  أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 6/82998  3/318151  ذمم مدينة تجارية وأخرى
 5/02430  3/68356  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 9/302570  1/148874  (2)تمويل

 8/42046  9/48493  مجموع المطموبات(صافي الموجودات )مجموع الموجودات ناقصًا 

 
 مارس 13المنتهية في األشهر الثالثة   معمومات بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد الرئيسية

  1133  0202 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 (3/02463)  7/38919  أنشطة العمميات (فيالمستخدم الناتج من/)النقد  صافي
     

 (0220)  (76986)  صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
     

 6/02400  1/38984  الناتج من أنشطة التمويلصافي النقد 
     

 7/02632  4/18811  الفترةالنقد ومرادفات النقد في نياية 
 9/62857  7/18151  مقيدة لدى البنوكأرصدة إيداعات قصيرة األجل و 

     
 6/92488  3/68356  الفترةالنقد واألرصدة لدى البنوك في نياية 

     
 
 .المشتركة والمشاريع الزميمة الشركات (خسارةربح/) في الحصةعمى  يشتمل (0)
 وغير القابمة لمتحويل. القابمة والسندات القروضمن كافة  األرصدة القائمةالتمويل بأنو  يعرف (0)



 1 شركة الدار العقارية ش.م.ع.

 (يتبع) المراجعة المالية

 مقتطفات رئيسية
من التقدم في مشاريعنا التطويرية. لقد  اً يرادات المتكررة ومزيداإل مزيدًا من النمو فيأداء عمميات المجموعة لمربع األول  أظير

تحقيق إنجازات ىامة في مشاريعنا التطويرية الرئيسية بما في ذلك إكمال أكبر متاجر آيكيا في منطقة الشرق األوسط  تمكنا من
مشروع  أنكما وسيتم تسميميا إلى أصحابيا قريبًا. من االكتمال عدد من المراحل ضمن مشروع الزينة  يقتربوشمال أفريقيا. كما 

البدء بتسميم المشروع خالل النصف الثاني من ىذه السنة. إن ىذا  المزمعحيث من قد أصبح في مراحل التطوير األخيرة المنيرة 
 أبوظبي. إلمارة الشاممة التطويرية الخطة  تتسق معاألداء الراسخ إنما يعكس خطتنا المركزة لألعمال ومبادراتنا التي 

 
درىم لمسيم الواحد في الربع األول  2226احد بمغ مميون درىم وعائد عمى السيم الو  08920ي ربح بمغ حققت المجموعة صاف

 .0202مميون درىم في الربع األول لسنة  30420، بالمقارنة مع خسارة بمغت 0200لسنة 
  

. 0202من سنة لفترة ا لنفس درىممميون  00722بالمقارنة مع  0200في الربع األول لسنة مميون درىم  78427يرادات اإلبمغت 
 . 0202ديسمبر  30بالمقارنة مع  0200بالمائة في الربع األول لسنة  528ارتفع صافي موجودات المجموعة بنسبة 

 
 إلى حكومة أبوظبي. كما بو والموجودات المتصمةأبوظبي  عالم فيراريباالعتراف بإيرادات من بيع  خالل الفترةقامت المجموعة 

إصدار سندات قابمة لمتحويل بقيمة  عمى 0200فبراير  07بتاريخ  المنعقدةاىمون خالل الجمعية العمومية غير العادية وافق المس
  مميار درىم إلى شركة مبادلة لمتنمية ش.م.ع. 028إجمالية تبمغ 

 
بمقدار زيادة ما يمثل  كمميون درىم بصورة نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنو  0/62056توفر لدى المجموعة بنياية الفترة 

نتيجة لمتدفقات النقدية الناتجة عن إصدار سندات قابمة لمتحويل وبعض  0202ديسمبر  30 مميون درىم بالمقارنة مع 6/32704
 . موجوداتالمقبوضات من حكومة أبوظبي مقابل بيع 

 
  :كما يميكل عمى حدة  اليامة التغيراتتم شرح 

 الدخل بيان تحميل
 اإليرادات

 
يرادات اإليجار من االستثمارات العقارية، واإليرادات من األعمال المطورة العقاراتبيع من األساسية إيرادات المجموعة  تأتي ، وا 

 التشغيمية. 
 

المجموعتتة ختتالل الفتتترة اعترفتتت مميتتون درىتتم فتتي الفتتترة المقابمتتة.  00722مميتتون درىتتم بالمقارنتتة متتع  78427بمغتتت إيتترادات الفتتترة 
مميتتون درىتتم كتتإيرادات إيجتتار متتن استتتثمارات  9320بينمتتا تتتم تحقيتتق مبمتتغ ، مكتممتتةمميتتون درىتتم متتن بيتتع وحتتدات  43323 بمبمتتغ

دارة الموجودات،  6626عقارية، و  مميون درىم من األعمال  09224 مبمغ تم تحقيقكما مميون درىم من خدمات إدارة المشاريع وا 
ونمتو ضتمن القترم والبنتدر  عقتاراتبيتع  االعتتراف بتإيرادات متن إلتى الحاليتة الفتترةات فتي إيتراد زيتادةعتزى التالتشغيمية لممجموعة. و 

 خصوصًا الفنادق والمدارس.اإليرادات من األعمال التشغيمية 
 

 تكاليف مباشرة
 

والتكتتتاليف  وتكتتتاليف األعمتتتال التشتتتغيمية تشتتتتمل التكتتتاليف المباشتتترة عمتتتى تكتتتاليف تطتتتوير البنيتتتة التحتيتتتة وتكتتتاليف إنشتتتاء المشتتتاريع
متتارس  30المنتييتتة فتتي  األشتتير الثالثتتةفتتترة لاالعتياديتتة لالستتتثمارت العقاريتتة. بالنستتبة  التتدورة التشتتغيميةالمباشتترة المتكبتتدة ختتالل 

مميتتتون درىتتتم فيمتتتا يتعمتتتق  00029 ومبمتتتغالعقتتتارات المباعتتتة  مميتتتون درىتتتم لتكمفتتتة 42020المباشتتترة عمتتتى  التكتتتاليف تشتتتمل، 0200
 .في اإليراداتاالرتفاع بالتوازي مع بشكٍل عام التكاليف المباشرة  ارتفعت شرة األخرى.بالتكاليف المبا
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 المراجعة المالية )يتبع(

 )يتبع( الدخل بيان تحميل
 

 مصاريف بيع وتسويق
 

عتن  %0229أقتل بنستبة  0200متارس  30المنتيية فتي  األشير الثالثةلفترة  الخاصة بالمجموعة مصاريف البيع والتسويق كانت
 .خالل الفترة أنشطة التسويقمن  التقميلويعزى ذلك بشكٍل رئيسي إلى  ،0202مارس  30المنتيية في  األشير الثالثةفترة 
 

دارية  )باستثناء االستهالك( مصاريف عمومية وا 
 

بالمقارنتتة متتع الفتتترة المقابمتتة، ويعتتزى ذلتتك بشتتكل % 52بحتتوالي  واإلداريتتة )باستتتثناء االستتتيالك(عموميتتة مصتتاريف الال انخفضتتت
التقميل من تكاليف الموظفين واالنخفاض العام الذي طرأ عمى المصتاريف األخترى كتكتاليف االتصتال والرستوم المينيتة  رئيسي إلى

 ومصاريف ما قبل االفتتاح لألعمال التشغيمية.
 

 تمويل إيرادات 
 

يتترادات التمويتتل متتن تمويتتل  اإلستتالمية التقميديتتة والودائتتع ربتتاح عمتتى الودائتتعتتتم تحقيتتق إيتترادات التمويتتل لمفتتترة متتن األ لتتدى البنتتوك وا 
مميتون درىتم لمفتترة المقابمتة. يعتزى االنخفتاض  8020مميتون درىتم بالمقارنتة متع  4028ة فتر صافي إيرادات التمويل لم بمغ. المشاريع

  .0202بالمقارنة مع الفترة المقابمة من سنة في أسعار الفائدة واالنخفاض بشكٍل رئيسي إلى االنخفاض في الودائع البنكية 
 

 تمويل  تكاليف
 

. 0202متن ستنة المقابمتة  مفتترةلمميون درىم  08329مميون درىم بالمقارنة مع  00229 لمفترةتكاليف تمويل المجموعة  صافيبمغ 
بشتكٍل رئيستي إلتى انخفتاض تكتاليف التمويتل المرستممة حيتث تتم اكتمتال التربح أوالخستارة يعزى ارتفاع تكاليف التمويل المدرجة فتي 

 لذمم المدينة.ا وخصم 0202عدد من المشاريع بنياية سنة 
 

 المركز المالي تحميل
 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 

مميون  9/032877بالمقارنة مع مبمغ  0200مارس  30مميون درىم كما في  2/042960بمغت أعمال التطوير قيد اإلنجاز 
 . تعزى الزيادة بشكل رئيسي إلى األعمال اإلضافية التي تم إنجازىا خالل الفترة.0202ديسمبر  30درىم في 

تم بالفعل إطالق المبيعات لمعظم المشاريع قيد التطوير، كما تم تسميم العقارات الواقعة ضمن حدائق الراحة والبندر والقرم. يتم 
 وفقًا لمسياسات المحاسبية لممجموعة.  الموجز الموحد ت العقارات في بيان الدخلاالعتراف بإيرادات مبيعا

 
 أخرىو ذمم مدينة تجارية  
 

بيتع ، ويعزى ذلك بشكٍل رئيستي إلتى 0202ديسمبر  30% بالمقارنة مع الرصيد في 4520ارتفعت الذمم المدينة لممجموعة بنسبة 
  أبوظبي.حكومة موجودات إلى 
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 1133مارس  13ما في ك
 
 مارس 13  احاتضيإ 

1133 
 ديسمبر 30

0202 
 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درىم ألف درهم   

     موجودات
     ةلو ودات غير متداجو م

 626752038 686318156  4 ممتمكات وآالت ومعدات
 042664 358151   موجودات غير ممموسة

 820932832 881748391  5 ثمارات عقاريةتاس
 5402647 5188179  6 استثمار في شركات زميمة ومشاريع مشتركة

 0442592 3558931  7 لمبيع متاحة موجودات مالية
 325462294 185388471  8 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 02379 165   موجودات مالية أخرى

   ------------------------- ------------------------- 
 0920082340 3981348814   مجموع موجودات غير متداولة

   ------------------------- ------------------------- 
     ودات متداولةجو م

 529302847 -  9 موجودات محتفظ بيا لمبيع
 0328772865 3489618148  31 أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 4002254 1458659   المخزون
 524502540 985148615  8 خرىأو  مدينة تجارية ممذ

 024302533 683568333  33 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
   ------------------------- ------------------------- 

 0820052842 1189988451   مجموع موجودات متداولة
   ------------------------- ------------------------- 
 4723442080 5181318177   وع الموجوداتمجم
   ============ ============ 
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 الموجز الموحد  بيـان الدخل
 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 
 مارس 13المنتهية في األشهر الثالثة   
 0202 1133 إيضاحات 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  
    

 0062998 7848676  اإليرادات
 (0752220) (6118346)  تكاليف مباشرة

  ---------------------- ---------------------- 
 502996 3638511  إجمالي الربح

    
 (062940) (318198)  مصاريف بيع وتسويق

دارية:     مصاريف عمومية وا 
 (992805) (668611)  تكاليف موظفين 
طفاء  (972793) (3178691)  استيالك وا 

 (092832) (38196)  ما قبل االفتتاح لمشاريع تشغيمية تكاليف
 (052745) -  مخصص النخفاض قيمة ذمم مدينة تجارية

دارية أخرى  (072020) (118515)  مصاريف عمومية وا 
    

 002400 38115 6 الحصة من صافي ربح شركات زميمة ومشاريع مشتركة
 - 4168415 9 لمبيعربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا 

 002003 -  ربح قيمة عادلة الستثمارات عقارية
 802000 438819 36 إيرادات تمويل
 (0832940) (1318867) 37 تكاليف تمويل
 005 733  إيرادات أخرى

  ---------------------- ---------------------- 
 (3042000) 3898171  الفترةربح/)خسارة( 

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

    :العائد إلى
 (3042000) 3898171  األم الشركةحاممي حقوق الممكية في 

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

    
 مارس 13المنتهية في األشهر الثالثة   
  1133 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد بيانيا(   

    العائد/ )الخسارة( عمى السهم
    

 ========== ==========   (2200) 1816 38 )درىم لمسيم الواحد(األساسي 

 (2200) 1816 38 المخفض )درىم لمسيم الواحد(
  ========== ========== 
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 الشامل الموجز الموحد  بيـان الدخل
 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 
 مارس 13في  المنتهيةاألشهر الثالثة  إيضاح 
  1133 0202 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد بيانيا(

 ألف درىم ألف درهم  
    

 (3042000) 3898171  الفترة ربح/)خسارة(
  --------------------- --------------------- 

    :خرآدخل شامل 
 (342099) (564)  تغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

 072323 68773  خسارة تحوط محولة إلى بيان الدخل
 742682 498841  خسائر تحوط محولة إلى قيم مدرجة لبنود متحوط ليا

  --------------------- --------------------- 
 572684 568151 11 خرآ دخل شامل

  --------------------- --------------------- 
 (0562507) 1458311  الدخل/)الخسارة( الشاممة لمفترةمجموع 

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

 العائدة إلى:
 األم الشركةحاممي حقوق الممكية في 

 
1458311 (0562507) 

  ========== ========== 
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 الممكية الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 

 اتإيضاح 

 رأس
 عالوة اإلصدار المـال

 تكاليف إصدار
، رأس المال

 صافي
 احتياطي
 قانوني

 حتياطيا
 تحوط

احتياطي قيمة 
 عادلة

سندات قابمة 
 –لمتحويل 

عنصر حقوق 
 الممكية

سندات قابمة 
لمتحويل غير 
 محممة بفائدة

 أرباح
/ مستبقاة

خسائر )
 (متراكمة

إلى  عائدة
حاممي حقوق 
الممكية في 
 الشركة األم

الممكية غير 
 المجموع المسيطرة

 درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف  درهمألف   
              

 0628222500 029 0628222400 620882752 325602802 0802093 - (3652659) 8002272 (792902) 328032073 025772895  )مدققة( 0229يناير  0الرصيد في 
 (3042000) - (3042000) (3042000) - - - - - - - -  خسارة الفترة

 572684 - 572684 - - - - 572684 - - - -  خسارة شاممة أخرى 
              

 كما ىو  0202مارس  30الرصيد في 
 )غير مدققة(معاد بيانو 

 
11 025772895 328032073 (792902) 8002272 (3272975) - 0802093 325602802 529742539 0625432885 029 0625432994 

              
              

 420462785 029 420462676 (625032959) 325602802 0802093 (082522) (982086) 8002272 (792902) 328032073 025772895  )مدققة( 0200يناير  0الرصيد في 
 0892270 - 0892270 0892270 - - - - - - - -  ربح الفترة

 - - - - (325602802) - - - - - 320592275 3232735 )أ( 39 تحويل سندات قابمة لمتحويل غير محممة بفائدة
 562252 - 562252 - - - - 562252 - - - -  دخل شامل أخر

              
              

 424902927 029 424902798 (623042887) - 0802093 (082522) (402036) 8002272 (792902) 722802048 028802632  )غير مدققة( 1133مارس  13الرصيد في 
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 الموجز الموحد  بيان التدفقات النقدية
 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 
 مارس 13المنتهية في  األشهر الثالثة  
  1133  0202 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  
     

 (024632309)  389198653  أنشطة العمميات (المستخدم فيالناتج من/) نقدالصافي 
  -------------------------  ------------------------- 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (3802069)  (758416)  ممتمكات وآالت ومعدات دفعات لشراء

 -  133  إيرادات من استبعاد ممتمكات وآالت ومعدات
 (848)  (319)  موجودات غير ممموسة دفعات لشراء
 (5242042)  (3188951)  استثمارات عقارية  إنفاق عمى
 -  (338111)  ستثمار في موجودات مالية متاحة لمبيعدفعات ال

 7702390  (458144)  ثالثة أشير  األصمية تتجاوز فترة استحقاقياالحركة في ودائع بنكية 
 765  (5158118)   لدى البنوك مقيدة أرصدةالحركة في 

 632839  388319  إيرادات تمويل مقبوضة
 422009  88151  أنصبة أرباح مقبوضة

  -------------------------  ------------------------- 
 (022043)  (7698619)  ستثماريةاألنشطة االالمستخدم في صافي النقد 

  -------------------------  ------------------------- 
     التمويميةالتدفقات النقدية الناتجة من األنشطة 

 -  188118111  عوائد إصدار سندات قابمة لمتحويل
 (602724)  (618711)  لحاممي سندات قابمة لمتحويل توزيعات
 023672082  3118741  متحصل عميياقروض 

 (6662562)  (6758354)  تسديد قروض
 (0062427)  (1138691)  تكاليف تمويل مدفوعة

  -------------------------  ------------------------- 
 024002629  389848364  التمويميةاألنشطة  منالناتج  صافي النقد

  -------------------------  ------------------------- 
 (502853)  183548116  نقدال مرادفاتنقد و الفي  /)االنخفاض(الزيادة صافي
 026802540  6488116  ومرادفات النقد في بداية الفترةالنقد 

  -------------------------  ------------------------- 
 026322688  188118441  (33)إيضاح  ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
  ============  ============ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 
 
 معمومات عامة 3
 
الصتتادر عتتن دائتترة  0224لستتنة  (06الموافقتتة عمتتى إنشتتاء شتتركة التتدار العقاريتتة ش.م.ع. )"الشتتركة"( بموجتتب القتترار رقتتم ) تتمتت

 0225لستتنة ( 59التتوزاري رقتتم ) القتترار. تتتم إعتتالن تأستتيس الشتتركة بموجتتب 0224أكتتتوبر  00أبتتوظبي لالقتصتتاد والتخطتتيط فتتي 
 . 0225فبراير  03الصادر عن وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

 
 ، أبوظبي.50033متحدة وعنوانيا المسجل ىو ص.ب. إن المقر الثابت لمشركة ىو في دولة اإلمارات العربية ال

 
 إن األسيم العادية لمشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 
تطتوير وبيتع  ات وبشتكل أساستي فتي مجتاالتقطاعال العديد من تعمل الشركة وشركاتيا التابعة )يشار إلييا معًا بت "المجموعة"( في

دارة العقتتتاراتاو  نشتتتاء وا  دارة وتشتتتغيل الفنتتتتادق  والختتتدمات المرتبطتتتة بيتتتا. ستتتتثمار وا  كمتتتتا تعمتتتل المجموعتتتة فتتتي مجتتتاالت تطتتتوير وا 
 والمدارس والمراسي ومالعب الغولف والحدائق الترفييية. 

 
 
 تطبيقها بعد يحن موعدالدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولكن لم  المعايير 1
 

 تطبيقيا بعد: يحن موعدمصدرة ولكن لم الالتالية  الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المعاييرمجموعة لم تعتمد ال
 

 الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة: المعايير

  تطبيقهـــــــــــــــــــا يســـــــــــــــــــري
  التــــــي الســــــنوية لمفتــــــرات

 بعد أو من تبدأ
------------------------------------- ------------------- 

والمتعمق  مالية: إفصاحات،الدوات األ 7رقم  المالية لمتقارير الدولي اريالمع عمى تعديالت •
 بإفصاحات حول نقل األصول المالية

 0200يوليو  0

  
 0203يناير  0  (0202)كما ىو معدل في  المالية األدوات 9 رقم المالية لمتقارير الدولي المعيار •
  
: 00معيار المحاسبة الدولي رقم  تعديالت عمى –ضريبة مؤجمة: استرداد أصول أساسية  •

 ضرائب الدخل
 0200يناير  0

  
 المعايير تبنيإزالة التواريخ الثابتة عند : 0الدولي لمتقارير المالية رقم  لمعيارتعديل عمى ا •

 األولى لممرةلمتقارير المالية  الدولية
 2111يوليو  1

  
 2111يوليو  1 التضخم البميغ: 0الدولي لمتقارير المالية رقم  لمعيارعمى ا تعديل •

 
 يكتتون لتتو أثتتر متتالي جتتوىري عمتتى البيانتتات الماليتتة لتتن المستتتقبميةتطبيتتق ىتتذه المعتتايير والتفستتيرات ختتالل الفتتترات  أن دارةاإل تتوقتتع

 األولي.  التطبيق فترة في لممجموعة الموحدة الموجزة
 

 
 السياسات المحاسبيةممخص بأهم  1

 بيان االلتزام 1/3
الصتادر عتن الماليتة المرحميتة"  "التقتارير – 34بناًء عمى المعيار المحاستبي التدولي رقتم الموحدة  البيانات المالية الموجزةتم إعداد 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة مع المتطمبات المتعمقة بيا من أنظمة وىي متوافقة ةمجمس معايير المحاسبة الدولي
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ممخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 أساس التحضير 1/1
 بالدرىم. تتم المجموعةألن غالبية معامالت  )درىم( بدرىم اإلماراتالموحدة  البيانات المالية الموجزةتم عرض ىذه 

 
بالقيمتة العادلتة  األدوات الماليتةبعتض  قيتاسبنتاًء عمتى مبتدأ التكمفتة التاريخيتة، باستتثناء الموحتدة المتوجزة تم إعداد البيانات الماليتة 

عادة تقييم  .االستثمارات العقارية وا 
 

والقتترارات اليامتتة التتتي اتختتذتيا اإلدارة، وأىتتداف وسياستتات إدارة المختتاطر الماليتتة، باإلضتتافة إلتتى طتترق  ،إن السياستتات المحاستتبية
الستتنوية  البيانتتات الماليتتةير تحضتتمتوافقتتة متتع تمتتك المستتتخدمة فتتي الموحتتدة  المتتوجزةالبيانتتات الماليتتة  عتترض وتقتتديم وتحضتتير ىتتذه

 ، باستثناء األثر الناجم عن اتباع المعيار الموضح أدناه:0202ديسمبر  30المدققة لمسنة المنتيية في  الموحدة
 

 )يستتري تطبيقتتو لمفتتترات الستتنوية التتتي تبتتدأ فتتي أو بعتتد  اإلفصتتاحات عتتن الجيتتات ذات العالقتتة :04معيتتار المحاستتبة التتدولي رقتتم 
متطمبتتتات اإلفصتتتاح لممنشتتترت المستتتيطر عمييتتتا أو التتتتي تخضتتتع لمستتتيطرة عمتتتى تبستتتيط المعيتتتار المعتتتدل  يعمتتتل (.0200ينتتتاير  0

بتتت "منشتترت مرتبطتتة بالحكومتتة"( ويوضتتح المعيتتار  معتتاً  المشتتتركة أو التتتي يمتتارس عمييتتا تتتأثير ميتتم متتن قبتتل الحكومتتة )يشتتار إلييتتا
 تعريف الجية ذات العالقة. 

 
، تتتم اإلفصتتاح عتتن السياستتات المحاستتبية المتعمقتتة 0228أكتتتوبر  00المتتؤرخ فتتي األوراق الماليتتة والستتمع  بنتتاًء عمتتى إخطتتار ىيئتتة
 .3/02إلى  6/3في اإليضاحات أدناه من واألدوات المالية  باالستثمارات العقارية

 أساس التوحيد 1/1
 التالية:لمشركة والمنشرت  البيانات الماليةتتضمن الموحدة  الموجزةالبيانات المالية إن 

 اسم الشركة التابعة

نسبة 
 األساسي النشاط التأسيس مكان الممكية

    
دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %022 حدائق الراحة العقارية ذ.م.م.  .العقاراتا 

دارة ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %022 ذ.م.م. لمتسوق مركز الجيمي  .ستثمارات العقاريةاال وا 

 .العقارات ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %99 الدار لمخدمات العقارية ذ.م.م.

دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %022 ذ.م.م. شركة الراحة لمبنية التحتية  .ستثمار في العقاراتواالا 

دارة منشرت  ستثمار فياال اإلمارات العربية المتحدة %022 ذ.م.م. أكادميات الدار الخدمات تقدم وا 
 .التربوية

دارة منشرت  االستثمار اإلمارات العربية المتحدة %022 الدار إلدارة المرافق ذ.م.م. خدمات تقدم في وا 
 .إدارة المرافق
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13في لمفترة المنتهية 

 
 
 )يتبع( المحاسبية السياسات بأهم ممخص 1

 أساس التوحيد )يتبع( 1/1

 اسم الشركة التابعة

نسبة 
 النشاط األساسي التأسيس مكان الممكية

    
العقارات التجارية شركة الدار لتطوير 

 ذ.م.م.
دارة وتطوير المباني اإلمارات العربية المتحدة 022%  .امتالك وا 

دارتيا  اإلمارات العربية المتحدة %85 ذ.م.م.فرح إلدارة الحدائق الترفييية  اإلشراف عمى الحدائق الترفييية وا 
 .وتشغيميا

دارة منشرت تقدم خدمات  المتحدةاإلمارات العربية  %022 الدار لمفنادق والضيافة ذ.م.م. االستثمار في وا 
 .الفنادق والضيافة

إدارة وتشغيل المرافئ والنوادي الرياضية  اإلمارات العربية المتحدة %022 مرافئ الدار ذ.م.م.
 .واآلالت البحرية

دارة  اإلمارات العربية المتحدة %022 ذ.م.م.مركز التجارة العالمي في أبوظبي  واستثمار العقارات واألنشطة تطوير وا 
 .المتعمقة بيا

دارة المراسي واألنشطة  اإلمارات العربية المتحدة %022 مرسى ياس ذ.م.م. امتالك وتطوير وا 
 .المرتبطة بيا

 .إدارة اليخوت والرياضات البحرية اإلمارات العربية المتحدة %022 نادي ياس لميخوت ذ.م.م.

دارة الفنادق العربية المتحدة اإلمارات %022 فندق ياس ذ.م.م.  .امتالك وتطوير وا 

دارة مالعب وأندية الغولف اإلمارات العربية المتحدة %022 ياس لينكس ذ.م.م.  .امتالك وا 

 .تقديم خدمات التعميم اإلمارات العربية المتحدة %022 مدرسة المنى االبتدائية ذ.م.م.

 الحصة في المشاريع المشتركة 1/4
المشتتركة. تقوم المجموعة واألطراف األخرى بااللتزام بنشاط اقتصادي يخضع لمسيطرة  ترتيب تعاقدي حيثالمشروع المشترك ىو 

باستتتتخدام طريقتتتة حقتتتوق الموحتتتدة  المتتتوجزةالبيانتتتات الماليتتتة يتتتتم إدراج نتتتتائج وموجتتتودات ومطموبتتتات المشتتتاريع المشتتتتركة فتتتي ىتتتذه 
المعيتار التدولي لمتقتارير يف االستتثمار كمحتتفظ بتو لمبيتع، ففتي تمتك الحالتة تتتم محاستبتو بموجتب الممكية، باستثناء عنتدما يتتم تصتن

طريقتتتتة حقتتتتوق الممكيتتتتة، يتتتتتم إدراج ل. وفقتتتتًا "موجتتتتودات غيتتتتر متداولتتتتة محتتتتتفظ بيتتتتا برستتتتم البيتتتتع وعمميتتتتات متوقفتتتتة": 5الماليتتتتة رقتتتتم 
بعد تعديميا بما يوازي تغيرات ما بعد االمتتالك بالتكمفة الموحد  وجزالم االستثمارات في المشاريع المشتركة في بيان المركز المالي

أي انخفتاض بقيمتة  أنصتبة األربتاح المقبوضتة وناقصتاً  ناقصاً الموجودات في المشاريع المشتركة،  في حصة المجموعة من صافي
 الموحد. الموجز  يتم قيد حصة المجموعة في نتائج المشاريع المشتركة في بيان الدخل كل استثمار عمى حدة.

 
، يتتتم حتتذف األربتتاح والخستتائر غيتتر المحققتتة وفقتتًا لحصتتة بالتعامتتل متتع المنشتترت تحتتت الستتيطرة المشتتتركةالمجموعتتة  تقتتومعنتتدما 

 المجموعة في المشروع المشترك.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 1

 االستثمار في الشركات الزميمة 1/5
نيتا ليستتت شتركة تابعتة أو مشتتروع أفتتي حتين عمييتا  فعتالممارستة تتتأثير  المجموعتةىتي تمتتك المنشتأة التتي تستتتطيع  الزميمتة ةالشترك

التتتأثير الفعتتال قتتدرة المجموعتتة عمتتى المشتتاركة فتتي القتترارات المتعمقتتة بالسياستتات الماليتتة والتشتتغيمية لمشتتركة الزميمتتة ب عنتتىمشتتترك. ي
 وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة عمى ىذه السياسات.

 
، إال باستتخدام طريقتة حقتوق الممكيتةالمتوجزة الموحتدة  بيانتات الماليتةفتي ال الزميمتةيتم إدراج نتائج وموجودات ومطموبتات الشتركات 

 5المعيتار التدولي لمتقتارير الماليتة رقتم في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار متاح لمبيع، في تمك الحالة يتتم تستجيمو بنتاء عمتى 
ة حقوق الممكية، تظيتر االستتثمارات فتي شتركات عمى طريق بناءً  وعمميات متوقفة".محتفظ بيا برسم البيع "موجودات غير متداولة 

بالتكمفتة بعتتد تعتديميا بمتا يتتوازي تغيترات متا بعتتد االمتتالك فتي حصتتة المجموعتة متتن  المتتوجز الموحتد بيتتان المركتز المتاليزميمتة فتي 
يتتتم قيتتد ناقصتتًا أي انخفتتاض بقيمتتة كتتل استتتثمار عمتتى حتتدة. أنصتتبة األربتتاح المقبوضتتة و  صتتافي موجتتودات الشتتركة الزميمتتة، ناقصتتاً 

 الموحد.الموجز حصة المجموعة في نتائج الشركات الزميمة في بيان الدخل 
 

خسائر الشركة الزميمة والتي تزيد عن حصة المجموعة في الشركة الزميمتة )التذي يتضتمن أي حتق طويتل األجتل والتذي يشتكل إن 
يتتتم االعتتتراف بيتتا فقتتط إلتتى الحتتد التتذي تكبتتدت فيتتو المجموعتتة  المجموعتتة فتتي الشتتركة الزميمتتة(بتتالجوىر جتتزء متتن صتتافي استتتثمار 

 التزامات قانونية أو إنشائية أو قدمت دفعات بالنيابة عن الشركة الزميمة. 
 

ما يعادل مقدار الشركات الزميمة، يتم استبعاد أية أرباح أو خسائر وذلك ب إحدى المجموعة بالتعامل مع إحدى منشرت عندما تقوم
 الزميمة المعنية. ةلشركاحصة المجموعة في 

 استثمارات عقارية 1/6
لمحصتول عمتى إيترادات تشتمل االستثمارات العقارية عمى عقارات مكتممتة وعقتارات قيتد التطتوير. يتتم االحتفتاظ بالعقتارات المكتممتة 

العقارات المعاممة. وبعد االعتراف األولي يتم قياس  تكاليفباإلضافة إلى  ،بالتكمفة ويتم قياسيا أولياً  ،إيجار و/أو زيادة في قيمتيا
 العادلة.  ياقيمالمكتممة ب

 
العقارات قيد التطوير ىي عقارات يتم بناؤىا أو تطويرىا الستخداميا في المستقبل كاستثمار عقاري ويتم قياسيا مبدئيًا بالتكمفة بمتا 

نشتتاء العقتتار بمتتا فتتي ذلتتك تكتتاليف المتتوظفين ذات العالقتتة.فتتي ذلتتك جميتتع التكتتاليف المباشتترة  وبعتتد االعتتتراف  المتعمقتتة بالتصتتميم وا 
العادلتتة. إن األربتاح والخستتائر التتتي تنشتتأ عتتن تغيتترات القيمتتة العادلتتة لالستتتثمارات  يتتاقيتتد التطتتوير بقيم العقتتاراتاألولتي، يتتتم قيتتاس 

يتتم تحويتل العقتار بعتد االنتيتاء متن إنشتائو أو  خستائر فتي الفتترة التتي تنشتأ فييتا.العقارية قيد التطوير يتم إدراجيا في األرباح أو ال
 تطويره إلى عقارات مكتممة.  

 
يتتتم إدراج األربتتاح أو الخستتائر الناتجتتة عتتن التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة لالستتتثمارات العقاريتتة ضتتمن أربتتاح أو خستتائر الفتتترة التتتي 

 .تحصل خالليا

 لمبيع بها محتفظ ولةمتدا غير موجودات 1/7
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بيا لمبيع إذا كان سيتم استرداد قيميا المدرجة بشكل 
أساسي من خالل عممية بيع عوضًا عن االستخدام المتواصل. يعتبر ىذا الشرط مستوفى فقط عندما يكون البيع محتمل الحدوث 

ما تكون الموجودات غير المتداولة )مجموعات االستبعاد( متاحة لمبيع الفوري في حالتيا الراىنة. يجب أن إلى حد كبير وعند
تكون اإلدارة ممتزمة بعممية البيع التي يجب أن تكون متوقعة لكي تتأىل لالعتراف بيا كعممية بيع مكتممة خالل سنة واحدة من 

 تاريخ التصنيف. 
إن الموجودات غير المتداولة )ومجموعات االستبعاد( المصنفة كمحتفظ بيا لمبيع يتم قياسيا بقيميا الدفترية السابقة أو بالقيمة 

 العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أييما أقل.  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13ي لمفترة المنتهية ف

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 1

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 1/8

تتكتتون أعمتتال تطتتوير قيتتد اإلنجتتاز متتن عقتتارات يتتتم تطويرىتتا بشتتكل رئيستتي ألجتتل بيعيتتا ويتتتم إدراجيتتا بالتكمفتتة أو بصتتافي القيمتتة 
 تصتميم وبنتاء العقتار بمتا فتي ذلتك تكتاليف المتوظفينب المتعمقتةالممكن تحصيميا، أييما أقل. وتضم التكمفة كافة التكاليف المباشترة 

اإلنجتاز المقتدرة  تكتاليف الممكن تحصيميا ىي سعر البيتع المقتد ر فتي ستياق العمتل الطبيعتي بعتد تنزيتل. إن صافي القيمة المباشرة
 مصاريف البيع المتغيرة.و 

 الموجودات المالية 1/9
د تصن ف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: "موجودات مالية متاحة لمبيع" و "قروض ومدينون" و "النقد ومرادفات النقد". يعتم

 التصنيف عمى طبيعة واليدف من الموجودات المالية ويتم تحديد التصنيف عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية.
 النقد ومرادفات النقد

)باستتثناء اإليتداعات المحتتفظ بيتا بموجتب  البنوك المحتفظ بيا لدىاإليداعات و في الصندوق يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد 
 أو أقل. ثالثة أشير في فترة أصالً التي تستحق  رىن(

 موجودات مالية متاحة لمبيع
يتم االعتراف أو إلغاء االعتراف باالستثمارات عمى أساس تاريخ التداول حيث أن شراء أو بيع االستثمارات خاضع لبنود العقد 

لقيمة العادلة مضافًا بامن قبل السوق المعني، وتدرج مبدئيًا التي تتطمب الحصول عمى االستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر 
 إلييا تكاليف المعاممة المتعمقة المباشرة.

 
يتتتم قيتتاس الموجتتودات الماليتتة المتاحتتة لمبيتتع بتتتاريخ التقتتارير الالحقتتة بالقيمتتة العادلتتة إال فتتي حتتال عتتدم القتتدرة عمتتى احتستتاب القيمتتة 

وتتتراكم فتي احتيتاطي  كتدخل شتامل آختراح والخستائر الناتجتة عتن التغيتر فتي القيمتة العادلتة العادلة بشكل موثوق. يتم إدراج األربت
 إعادة تقييم االستثمارات في حقوق الممكية، باستتثناء خستائر االنخفتاض، والفائتدة المحتستبة باستتخدام طريقتة الفائتدة الفعميتة وأربتاح

 إدراجيا في األرباح أو الخسائر. ، والتي يتم وخسائر العمالت األجنبية لمموجودات المالية
 

والخستتتائر المتراكمتتتة المدرجتتتة ستتتابقًا فتتتي أاألربتتتاح  فتتتإن، تخفتتتيض قيمتيتتتا يحتتتددأو  المتاحتتتة لمبيتتتع اتاالستتتتثمار يتتتتم استتتتبعاد  عنتتتدما
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ، يتم إعادة تصنيفيا في األرباح أو الخسائر. 

 
 المالية المتاحة لمبيع في األرباح والخسائر عندما ينشأ حق المجموعة باستالم أنصبة األرباح.تسجل أنصبة األرباح لمموجودات 

 القروض والمدينون
الذمم المدينة األخرى التي ليا دفعات ثابتة أو محددة والتي ال يتم تداوليا في سوق القروض و يتم تصنيف الذمم المدينة التجارية و 
لقروض والمدينين بالتكمفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم االعتراف بدخل الفوائد نشطة كقروض ومدينين. يتم قياس ا

 يكون االعتراف بالفائدة غير مادي. التي الحاالتباستخدام سعر الفائدة الفعمي، باستثناء 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13المنتهية في لمفترة 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 1

 أدوات مالية مشتقة 1/31

 ستتعر الفائتتدة تقتتايضتقتتوم المجموعتتة بالتتدخول فتتي أدوات ماليتتة مشتتتقة وذلتتك إلدارة تعرضتتيا لمختتاطر ستتعر الفائتتدة بمتتا فتتي ذلتتك 
 وتحديد سعر الفائدة.

 
ويتم إعادة قياسيا الحقًا بالقيمة  ،يتم تسجيل المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وذلك بتاريخ الدخول في عقد األداة المشتقة

. يتم إدراج جميع المشتقات بالقيمة العادلة كموجودات عندما تكون القيم العادلة موجبة، كما في نياية كل فترة تقريرالعادلة 
إذا كانت وكمطموبات عندما تكون القيم العادلة سالبة. يتم تصنيف المشتقات كموجودات غير متداولة أو مطموبات غير متداولة 

م إدراج تشيرًا. ي 00خالل  تسديدىاشيرًا وكان من غير المتوقع تحقيقيا أو  00المدة المتبقية الستحقاق األداة المشتقة أكثر من 
 المشتقات األخرى كموجودات متداولة أو مطموبات متداولة.

 
نماذج تدفقات نقدية مخصتومة، ونمتاذج و ، مدرجةة ين مستقمين باإلشارة إلى أسعار سوقييم العادلة لممشتقات بواسطة مقيمتدرج الق

 أسعار معترف بيا حسبما يكون مالئمًا. 
 

عنتد  األربتاح أو الخستائريتم االعتراف بالتغيرات في القيمتة العادلتة لتألدوات الماليتة المشتتقة والتتي ال تتأىتل لمحاستبة التحتوط فتي 
 .كمشتقات محتفظ بيا لممتاجرةأىل لمحاسبة التحوط حدوثيا. يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة والتي ال تت

 
لغتتترض محاستتتبة التحتتتوط، تقتتتوم المجموعتتتة بتصتتتنيف مشتتتتقات معينتتتة إلتتتى فئتتتتي تحتتتوط: )أ( تحتتتوط القيمتتتة العادلتتتة والتتتذي يتحتتتوط 

تقمتب التتدفقات لتعرض لمتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام مدرج، و )ب( تحوط التدفقات النقدية والتذي يتحتوط التعترض لا
النقديتتة المتعمقتتة إمتتا بخطتتر معتتين متترتبط بأصتتل أو التتتزام متتدرج، أو بعمميتتة متوقتتع حتتدوثيا بشتتكل كبيتتر ستتوف تتتؤثر عمتتى صتتافي 

 .المدرجالدخل المستقبمي 

 محاسبة التحوط
متتن أجتتل التأىتتل لمحاستتبة التحتتوط، يجتتب أن يكتتون متتن المتوقتتع أن التحتتوط فعتتال لمغايتتة، أي أن التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة أو 

التغيتترات المقابمتتة فتتي البنتتد المتحتتوط لتتو وأن يكتتون متتن الممكتتن قيتتاس  بشتتكل فعتتالالتتتدفقات النقديتتة ألداة التحتتوط يجتتب أن تتتوازن 
الفعاليتتة بشتتكل موثتتوق. عنتتد بتتدء عالقتتة التحتتوط، تقتتوم المنشتتأة بتوثيتتق أىتتداف إدارة المختتاطر واستتتراجيتيا لمقيتتام بمعتتامالت تحتتوط 

ختتاطرة المتحتتوط ليتتا، وكيفيتتة قيتتام المجموعتتة متنوعتتة بمتتا فتتي ذلتتك تحديتتد أداة التحتتوط، والبنتتد المتحتتوط لتتو ذو العالقتتة، وطبيعتتة الم
 بتقييم فعالية عالقة التحوط. والحقًا، يجب تقييم التحوط وتحديد ما إذا كان يشكل تحوط فعال عمى نحو مستمر.

 التحوط لمقيمة العادلة
 ألربتاح أو الخستائرمباشترًة فتي  إن التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المحتددة والمؤىمتة كتأدوات تحتوط لمقيمتة العادلتة يتتم قيتدىا

 التي تخص المخاطر المتحوط ليا.و ضافة ألي تغيرات في القيمة العادلة لمبند المتحوط لو باإل
 

انتياء مدة أداة التحوط أو بيعيا، إلغاؤىا أو تنفيذىا أو أنيا لم تعتد أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط، 
محاسبة التحتوط. يتتم إطفتاء التعتديل عمتى القيمتة المدرجتة لمبنتد المتحتوط لتو النتاتج متن المختاطرة المتحتوط ليتا مستوفية لمتطمبات 

 في حساب األرباح والخسائر ابتداًء من ذلك التاريخ.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 1

 أدوات مالية مشتقة )يتبع( 1/31

 التحوط لمتدفقات النقدية
التدخل الشتامل فتي  إدراجوإن الجزء الفع ال من التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المحددة والمؤىمة كتحوط لمتدفقات النقدية يتم 

 .األرباح أو الخسائر. إن الربح أو الخسارة المتعمق بالجزء غير الفع ال يتم االعتراف بو مباشرًة في اآلخر
 

 األربتاح أو الخستائرإلتى  ق إدراجيا في بيان الدخل الشامل اآلخر وتراكمت في احتيتاطي التحتوطالتي سبيتم إعادة ترحيل المبالغ 
 التذي تتم األربتاح أو الخستائرفتي  البنتدفي الفترات التي يتم فييا االعتراف بالبند المتحوط لو فتي بيتان األربتاح والخستائر فتي نفتس 

عتراف بالبند المتحوط لو. إال أنو حين ينتج عن المعاممتة المتوقعتة المتحتوط ليتا اعتتراف بأصتول غيتر ماليتة أو بمطموبتات اال فيو
لتتي لتكمفتتة األصتتول أو  تراكمتتتغيتتر ماليتتة، يتتتم تحويتتل األربتتاح والخستتائر التتتي  دخاليتتا فتتي القيتتاس األو  ستتابقًا فتتي حقتتوق الممكيتتة وا 

 المطموبات.
 

ار الفائتدة بالقيمتة العادلتة متع إدراج تغيترات القيمتة الوقتيتة فتي نفتس بنتد األربتاح أو الخستائر المتدرج فيتو البنتد يتم قيتاس حتدود أستع
 المتحوط لو، ويتم إدراج تغيرات القيم الحقيقية في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في احتياطي التحوط في حقوق الممكية. 

 
القة التحوط من قبتل المجموعتة، عنتد انتيتاء متدة أداة التحتوط أو بيعيتا، إلغاؤىتا أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال ع

فتي ذلتك الوقتت يبقتى أي ربتح أو خستارة متراكمتة متؤخرة ومدرجتة فتي تنفيذىا أو أنيتا لتم تعتد مستتوفية لمتطمبتات محاستبة التحتوط. 
. وعنتدما ال يعتود متن األربتاح أو الخستائرلمتوقعتة أخيترًا فتي ويتم إدراجيا عند إدراج المعاممتة احقوق الممكية ضمن حقوق الممكية 

المتوقتتع حتتدوث المعاممتتة المتوقعتتة المتحتتوط ليتتا فتتإن التتربح أو الخستتارة المتراكمتتة المدرجتتة ضتتمن حقتتوق الممكيتتة يتتتم االعتتتراف بيتتا 
 .األرباح أو الخسائرمباشرة في 
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 مالية الموجزة الموحدة بالبيانات الإيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 
 وآالت ومعدات ممتمكات 4

  المجمـوع
 رأسمالية أعمال

  اإلنجاز قيد
 عمى تحسينات
  سيارات  المأجور

 الحاسب أجهزة
  اآللي

 معدات
  مكتبية

 أثاث
  وتركيبات

 
 مخيمات
 عمال

 
 أرض  
   ومبان  

   درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف  درهم ألف
 التكمفـة                  

 )مدققة( 0202يناير  0  428602289  7822975  0972203  062445  552222  32632  062390  627042604  0027452078
 إضافات  0042792  092620  062693  352554  52202  42406  56  025002803  027082943
 السنة خالل مرسممة تمويل تكاليف  002433  02703  -  -  -  -  -  3522290  3652048

 صافي تحويالت،  5052650  0772930  072602  -  099  -  -  (026202002)  (7722708)
 لمبيعمعاد تصنيفيا كمحتفظ بيا   -  -  -  -  -  -  -  (523602050)  (523602050)
 استبعادات  -  -  (082)  (327)  -  (825)  -  -  (02090)

----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )مدققة( 0200 يناير 0  525032964  022802032  3502046  502690  622309  72040  062448  026042258  827262298

 إضافات  52033  02688  02033  02388  446  004  -  632470  742583
 الفترة خالل مرسممة تمويل تكاليف  -  -  -  -  -  -  -  072825  072825

 صافي تحويالت،  -  -  (52060)  (072875)  (32294)  (02488)  -  032559  (042059)
 استبعادات  -  -  -  -  -  (060)  -  -  (060)

----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )غير مدققة( 1133مارس  13  585398397  381818938  1478138  158115  578673  58736  368448  387388891  887848166
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   

 االستهالك المتراكم                  
 )مدققة( 0202 يناير 0  372622  0462502  092473  62232  052204  02864  82560  -  3452260
 محمل خالل السنة  0342205  0042454  962340  72006  072500  02473  32064  -  5742075

 استبعادات  -  -  (66)  (004)  -  (706)  -  -  (926)

020002509  8572830  -  -  -  -  -  -  0542698 
بيا خالل خسارة انخفاض قيمة معترف  

 السنة
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )مدققة( 0200 يناير 0  5062303  4622974  0052748  032030  302506  02600  002805  8572830  022322962
 محمل خالل الفترة  582682  532428  032697  02072  42236  329  637  -  0432237

 تحويالت، صافي  -  -  (456)  (867)  (526)  (097)  -  -  (02206)
 استبعادات  -  -  -  -  -  (060)  -  -  (060)

----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )غير مدققة( 1133مارس  13  5848991  5348181  3488989  348515  168156  18461  318461  8578813  183738731
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   

 مدرجةالقيمة ال                  
 )غير مدققة( 1133مارس  13  489148114  5698516  3988119  118671  138635  18154  18986  8638161  686318156
===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========   
 )مدققة( 0202 ديسمبر 30  429872650  6022056  0052398  382562  072793  42632  42603  7662007  626752038

===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========   
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(ممتمكات وآالت ومعدات  4
 

 لسنة كما يمي:لمفترة/ا تم توزيع أعباء االستيالك
 مارس 13 

1133 
 ديسمبر 30

2111 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 درىتمألف  درهـمألف  
   

 752933 88756 قيد التطوير مشاريع
دارية  4982340 3148183 مصاريف عمومية وا 

 --------------------- --------------------- 
 3418117 5742075 
 ========== ========== 
 
 
 عقارية اتستثمار ا 5

ستثمارات العقارية عمى عقارات مكتممة )مباٍن ومركز تسوق( وعقارات قيد التطوير بالقيمة العادلتة. كانتت الحركتة ختالل الا تشتمل
 السنة كما يمي:الفترة/

 )مدققة( 0202 ديسمبر 30 )غير مدققة( 1133 مارس 13 
 ____________________________________ ____________________________________ 
 

 عقارات مكتممة
 عقارات 

 عقارات مكتممة المجموع قيد التطوير
 عقارات 

 المجموع قيد التطوير
 ألف درىم ألف درىم ألف درىم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
       

 0427422609 0026602376 022792043 881918811 581738441 181118191 (مدققةالفترة )في بداية  الرصيد
 024042040 024042040 - 3448567 3448567 - السنةالفترة/ تكاليف التطوير المتكبدة خالل

 3992632 3992632 - 3188311 3188311 - ، صافيتكاليف تمويل مرسممة
 (0802360) (0802360) - - - - تكاليف مشاريع محذوفة
 802657 772563 52294 348644 348644 - احتياطي تحوط مرسمل

 (629902407) (627302025) (0602000) - - - ، صافيفي القيمة العادلةاالنخفاض 
 - (0032380) 0032380 - (1148131) 1148131 تحويل عند االكتمال

       :/منتحويالت )إلى(
 4452747 (5702830) 022082579 (388111) (388111) - ممتمكات وآالت ومعدات
 (026832020) (027422507) 572305 (538777) (538777) - أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 (5602304) (5602304) - (3368961) (3368961) - موجودات محتفظ بيا لمبيع
        (3692662) (3692662) - - - - ذمم مدينة تجارية وأخرى

        820932832 520702442 322002392 881748391 583378791 181568411 الفترة نيايةفي  الرصيد
 

العادلتتتتة لمبنيتتتتين بتتتتالرجوع إلتتتتى توقعتتتتات التتتتتدفقات النقديتتتتة المستتتتتقبمية  ةالقيمتتتت باحتستتتتاب اإلدارة قامتتتتت، 0202ديستتتتمبر  30فتتتتي 
 % سنويًا.00 بمعدلالمخصومة بناًء عمى عقود اإليجار الحالية واستخدام سعر خصم 

 
التقييم  عمى بناءً بما في ذلك عقارات قيد التطوير  المتبقية العقارية لالستثماراتتحديد القيم العادلة  تم، 0202ديسمبر  30في 

 ولدييم التقييم لخبراء مينية جمعيات عدة في أعضاء ىم المقيمين إن. بالمجموعة صمة ليم وليس مستقمون مقي مون بو قامالذي 
  .المتبقية القيمة طريقة باستخدام. تم التقييم مماثمة مواقع في العقارات تقييم في حديثة وخبرات مالئمة مؤىالت
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 في شركات زميمة ومشاريع مشتركةستثمار ا 6
 

صافي  الحصة في
الموجودات بتاريخ 

مارس  13
1133 

محمل عمى 
الحساب الجاري 

ممشاريع ل
 المشتركة

أنصبة أرباح 
 أرباح غير محققة مستممة

الحصة في 
ربح/)خسارة( 
 الفترة الحالية

الحصة في صافي 
 الموجودات كما

 يناير  3في 
 المستثمر فيه نسبة الممكية نسبة التصويت مكان التأسيس  1133

               درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
 شركات زميمة         

 اإلمارات الخضراء لمعقارات ش.م.خ. %02 %02 أبوظبي 702652 02250 - - - 718713
 أصيل لمتمويل ش.م.خ. %02 %02 أبوظبي 0232560 02002 - - - 3158771

 ديماركو لألنظمة اإللكترونية ذ.م.م. %34 %34 أبوظبي 02670 (009) - - - 18441
 ستثمارات الدولية ذ.م.م.المعبر لال %02 %02 أبوظبي 592000 (42300) - - - 548789
                     اسكندر القابضة المحدودة %09 %09 جزر كايمان 352523 - - - - 158511

1738118 - - - (02092) 0702498               
 مشاريع مشتركة         

 الدار الينج أوروك لممقاوالت ذ.م.م. %50 %52 أبوظبي 0332080 (02060) 328 - - 3118117
 الدار بسيكس   ذ.م.م %50 %52 أبوظبي 302005 - 80 - - 138197
 الدار اتحاد لالستثمارات العقارية ذ.م.م %52 %52 أبوظبي 652200 82794 - - - 718815

 %52 %52 أبوظبي 032550 (300) (069) (82052) - 348813
 إلدارة المرافق الراحة الدولية 

 المتكاممة ذ.م.م
 الدار ردي ميكس ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي 072090 (32044) 02274 - - 358113

 رويال ىاوس ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - (02409) - - 02409 -
 لمبيع بالتجزئة ذ.م.م.الفدر  %52 %52 أبوظبي - (053) - - 053 -
 شركة تطوير جزيرة ناريل ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - - - - - -
                     تكستورا الشرق األوسط ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - - - - - -

1678373 02680 (82052) 02095 02095 0722049                         
5188179 02680 (82052) 02095 02225 5402647               

 
 المجموعة.  ضمن عدة مشاريع من المشاريع المشتركةعمى حصة من أرباح  األرباح غير المحققة تشتمل
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 موجودات مالية متاحة لمبيع 7
 

 تشتمل االستثمارات المتاحة لمبيع عمى ما يمي:
 ديسمبر  30

0202 
  مارس 13
 1133 

 

  )غير مدققة( (مدققة)
  ألف درهم ألف درىم

   
  :إماراتية غير مدرجةاستثمار في أوراق مالية   

 بالتكمفة 3118111 0222020
 بالقيمة العادلة 118511 302522

----------------- -----------------  
0302720 3118711  
 استثمار في أوراق مالية دولية غير مدرجة  118131 002888

----------------- -----------------  
0442592 3558931  
======== ========  

نظتترًا تتتم تحديتتد القيمتتة العادلتتة إلحتتدى الموجتتودات الماليتتة المتاحتتة لمبيتتع الخاصتتة بالمجموعتتة استتتنادًا إلتتى معتتامالت تتتداول حديثتتة. 
أو أي معتتامالت حديثتتة والتتتي متتن شتتأنيا أن تتتوفر دلتتياًل عمتتى قيميتتا لبتتاقي الموجتتودات الماليتتة المتاحتتة لمبيتتع لغيتتاب ستتوق نشتتطة 

 يتم إدراجيا بالتكمفة.  الموجوداتة، فإن ىذه العادلة الحالي
المجموعة استبعاد ىتذه االستتثمارات ضتمن ستياق العمتل اإلعتيتادي فتي حتال عترض عمييتا ستعر مناستب عمتى أال يتعتارض  تعتزم

 ستراتيجية المجموعة لمعمميات. اذلك مع 
 – 0202ديستمبر  30) درىتم ال شتيء، بمغت إيرادات أنصبة األرباح المقبوضة من الموجودات المالية المتاحتة لمبيتع الفترةخالل 
 .مميون درىم( 324
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 8
 

 ديسمبر  30
0202 

 مارس  13
1133 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درىم

 المتداول غير الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  1148891 3242890

     واإللغاءات النخفاض القيمة : مخصصينزل  (3148446) (0042446)
0822446 3818446   
 لالسترداد قابمة تكاليف  468464 872659

 (09)إيضاح  من تمويل مشاريع مستحق  4148967 4282002
   (09)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  389548413 029462660
     (09)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  9118391 9032028

325462294 185388471       
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى 8
 

 ديسمبر  30
0202 

 مارس  13
1133 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درىم

 المتداول الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  381848115 020002239

     واإللغاءات القيمة النخفاض مخصص: ينزل  (5588955) (5582955)
6532284 7158181   

  (09)إيضاح  لالسترداد قابمة تكاليف  387648185 020522708
 (09)إيضاح  مشاريع تمويل من مستحق  698197 682368

 (09، 9)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  487568711 3402863
 (09)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  198171 372450

 مقدمة ودفعات مبالغ  389548799 029892895
 مستحقة فوائد  118748 002604
     أخرى  1138753 882537

524502540 985148615       
 
 
 موجودات محتفظ بها لمبيع 9
 

باإلضتتافة إلتتى باستتتبعاد عتتالم فيتتراري أبتتوظبي المجموعتتة قامتتت ، 0200ينتتاير  06وفقتتًا لشتتروط اتفاقيتتة نقتتل موجتتودات مؤرختتة فتتي 
 ومرسى لصالح حكومة أبوظبي.  بنى تحتية لطرق وجسور

 
 مميون درىم في بيان الدخل. 43624وعميو فقد تم االعتراف بصافي ربح بمغ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 31
 

 بغرض بيعيا. العقاراتتكاليف التطوير واإلنشاء المتكبدة من أجل بناء  تشمل أعمال التطوير قيد اإلنجاز
 

 السنة كما يمي:الفترة/ الحركة خالل
 ديسمبر  30

0202 
  مارس 13

1133 
  

   )غير مدققة( (مدققة)
       ألف درهم ألف درىم

 السنة الفترة/في بداية  الرصيد  3188778865 0229292009
 صافي السنة،الفترة/ خالل التطوير أعمال  381178814 320902772
 السنة، صافي الفترة/ خالل مرسممةتمويل  تكاليف  718611 0902390
 مرسممةتحوط  خسائر  158399 0802380

 :من/)إلى( تحويالت   
 عقارية  استثمارات  538777 026832020

 لالسترداد قابمة تكاليف  - (0522260)
 ومعدات وآالت ممتمكات  - (042439)
 السنةالفترة/ خالل مكتممة مشاريع  (41381174) (7342245)
     /محذوفةالقيمة مخفضة مشاريع تكاليف  - (025702453)

     السنةالفترة/في نياية  الرصيد  3489618148 0328772865
 

 ودة في اإلمارات العربية المتحدة.موج اإلنجازقيد  أعمال التطويرإن جميع 
 
 

 النقد ومرادفات النقد 33
 مارس  13 

1133 
 ديسمبر  30

0202 
 (مدققة) )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم 
   

 9002262 5848155 وأرصدة لدى بنوك  في الصندوق نقد
    025022473 585718156 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 683568333 024302533 
 (020342652) (383798694)  ثالثة أشير تتعدى فترة استحقاقيا األصمية ودائع قصيرة األجل

    (6482647) (383718975)  لدى البنوك مقيدةأرصدة 
 188118441 6482036 
   
 

 %( ستتنويًا.622% إلتتى 020 – 0202ديستتمبر  30% )4205% إلتتى 022 متتا بتتين ألجتتل معتتدل الفائتتدة عمتتى ىتتذه الودائتتعيتتتراوح 
 ، تم االحتفاظ بكافة الودائع لدى بنوك محمية.0200مارس  30كما في 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 سندات قابمة لمتحويل  31
 

 النحو التالي:يتم عرض السندات القابمة لمتحويل في بيان المركز المالي الموجز الموحد عمى 
 

  1133مارس  13قائم في   0202ديسمبر  30 في قائم
  سندات الشركة )أ( صكوك المضاربة  )ب( المجموع  )أ(سندات الشركة  )ب( صكوك المضاربة المجموع

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  درىم ألف درىم ألف درىم ألف
  )غير مدققة( مدققة()غير  )غير مدققة(  )مدققة( )مدققة( )مدققة(

        
 عوائد من إصدار سندات قابمة لمتحويل 188118111 981938314 3181938314  - 920902004 920902004

 ينزل: تكاليف اإلصدار - (1318814) (1318814)  - (0022804) (0022804)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 صافي عوائد من إصدار سندات قابمة لمتحويل 188118111 981818111 3388818111  - 922822322 922822322
 عنصر حقوق الممكية عند االعتراف األولي - (1118111) (1118111)  - (0302230) (0302230)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 عنصر المطموبات عند االعتراف األولي 188118111 888488168 3386488168  - 828482068 828482068
 استرداد سندات قابمة لمتحويل نقداً  - (848358) (848358)  - (842058) (842058)
 قابمة لمتحويل عن طريق إصدار أسيماسترداد سندات  - (486948187) (486948187)  - (426942287) (426942287)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 القيمة المدرجة لعنصر المطموبات بعد االسترداد 188118111 481718111 688718111  - 422722203 422722203
 توزيع أرباح/الفائدة المستحقة حتى نياية الفترة/السنة 978 1818317 1838335  - 0682097 0682097

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 القيمة المدرجة 188118978 481518361 783538318  - 423382302 423382302
 ينزل: الجزء المتداول 183178331 481518361 684578171  - 423382302 423382302

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 الجزء غير المتداول 6918868 - 6918868  - - -
================================ ================================ ================================  ================================ ================================ ================================  

 خالل الفترة/السنة ةالمرسمم / الفائدةمجموع الربح 58858 188783 148619  - 0052398 0052398
================================ ================================ ================================  ================================ ================================ ================================  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع(سندات قابمة لمتحويل  31
 
 
بقيمة إجمالية تبمغ قابمة لمتحويل"( السندات اللتحويل )"ا إلزاميةقامت المجموعة بإصدار سندات  ،0200 مارس خالل ( أ)

% تدفع 4حمل السندات القابمة لمتحويل فائدة سنوية تبمغ ت. إلى جية ذات عالقة )"حامل السند"( مميار درىم 028
بتاريخ سيتم تحويل جزء كبير من ىذه السندات بشكل إلزامي إلى أسيم عادية في الشركة نصف سنوي.  عمى أساس

أو قبل ذلك التاريخ وفقًا لما يتم  0203ديسمبر  05سندات قائمة بتاريخ تحويل أي  يجب. 0200ديسمبر  05
ونظرًا لطبيعة ىذه المعاممة، تم عرض ىذه السندات كمطموبات مالية وفقًا  .السنداالتفاق عميو بين المجموعة وحامل 
 لممعايير المحاسبية ذات العالقة. 

صكوك المضاربة بشكل شيادات ائتمان/سندات قابمة لمتحويل بإصدار قامت المجموعة ، 0227خالل مارس  ( ب)
مميار دوالر أميركي(. تحمل الصكوك  0253مميار درىم ) 9209"( بقيمة إجمالية تبمغ القابمة لمتحويل )"الصكوك
لم تسترجع . 0200نوفمبر  02بتاريخ الصكوك سداد ستحق يدفع فصميا و ي%  52767بنسبة  سنوي معدل ربح

  المجموعة أي صكوك خالل الفترة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 سندات غير قابمة لمتحويل  31
 

 الموحد عمى النحو التالي: الموجز في بيان المركز المالييتم عرض السندات غير القابمة لمتحويل 
 

  1133مارس  13قائم في   0202ديسمبر  30 في قائم
  صكوك اإلجارة )أ( سندات الشركة  )ب( المجموع  )أ( اإلجارة صكوك الشركة )ب( سندات المجموع

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  درىم ألف درىم ألف درىم ألف
  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )مدققة( )مدققة(

        
 عوائد من اإلصدار  187518111 485918111 881418111  327522222 425922222 823422222

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 إجمالي تكاليف اإلصدار (368111) (118166) (468669)  (062323) (322366) (462669)
 ينزل: إطفاء تكاليف إصدار حتى نياية الفترة/السنة 88976 338315 118333  82062 92606 072776

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 تكاليف إصدار غير مطفأة (78117) (398113) (168558)  (82043) (022752) (082893)
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 بنية وضع تم. درىم مميار 3275 تبمغ إجمالية بقيمة"( لمتحويل القابمة غير)"الصكوك  اإلجارة صكوك/ ائتمان شيادات بشكل، قامت المجموعة بإصدار سندات غير قابمة لمتحويل 0228 خالل ( أ)
 المتحدة العربية اإلمارات دولة مصارف بين الساري الفائدة سعر بقيمة ربح معدل لمتحويل القابمة غير الصكوك تحمل. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع يتوافق بما لمتحويل القابمة غير الصكوك

 .0203 يونيو 07 بتاريخ السداد وتستحق فصمياً  يدفع سنوياً % 0275 إلى باإلضافة أشير 3 لفترة

تحمل مميار دوالر أمريكي(.  0205رىم )مميار د 4259بقيمة إجمالية تبمغ  )"السندات غير القابمة لمتحويل"( ، قامت المجموعة بإصدار سندات الشركة غير القابمة لمتحويل0229مايو  خالل ( ب)
. 0204مايو  07سداد بتاريخ الستحق تسنوي، و  يتم دفعيا عمى أساس نصف %(02275 – 0202) %02275فائدة سنوية قدرىا  غير القابمة لمتحويلالسندات 
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 المالية الموجزة الموحدة  بالبياناتإيضاحات تتعمق 
 1133 مارس 13 في المنتهية لمفترة
 
 
 قروض 34
 

   الرصيد المستحق            
الفائدة 

 التأمين  سعر الفائدة  تاريخ االستحقاق  الغرض  المرسممة
تسهيالت غير  

   متداول  غير متداول  المجموع  مستخدمة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم          ألف درهم

                    )غير مدققة(: 1133مارس  13                   
 قرض ثانوي لتمويل البنية التحتية  424652088  -  424652088  -  مؤمن  % 2292شيور +  3األمريكي ليبور بالدوالر   0200يوليو   التحتية لشاطئ الراحة البنية  092000
 قرض حكومي  -  520852304  520852304  -  مؤمن غير  % 2235ليبور بالدوالر األمريكي لسنة +   0207ديسمبر   تطوير جزيرة ياس  02670
 قرض ألجل  3232946  -  3232946  -  مؤمن  % 2275ربع سنوية مركبة تبمغ فائدة   0200أكتوبر   البنية التحتية لشاطئ الراحة  02074

 قرض ألجل  082552  0472975  0762505  -  مؤمن  % 0222شيور +  3ايبور   0200يناير   بناية المعمورة  -
 قرض ألجل  3672093  -  3672093  -  مؤمن  % 0285+  لسنةايبور   0200أبريل   لمشركةأغراض عامة   02597
 قرض ألجل  3222222  -  3222222  -  مؤمن  % 3222شيور +  3ايبور   0200أغسطس   أغراض عامة لمشركة  02000
 تمويل بموجب عقد مرابحة  62964  472043  542027  -  مؤمن  % 2285شيور +  6ايبور   0204ابريل   أغراض عامة لمشركة  383
 تمويل بموجب عقد مرابحة  32222  042222  072222  -  مؤمن  % 2285شيور +  6ايبور   0204ابريل   أغراض عامة لمشركة  090

 تمويل بموجب عقد إجارة  -  020232822  020232822  -  مؤمن غير  % 2292شيور +  3ايبور   0200أبريل   أغراض عامة لمشركة  052584
 قرض ألجل  3672322  -  3672322  -  مؤمن غير  % 0275ايبور لسنة +   0200سبتمبر   متطمبات رأس المال العامل  02597
 قرض ألجل  3672022  -  3672022  -  مؤمن  % 0242شيور +  3ليبور بالدوالر األمريكي   0203اكتوبر   أغراض عامة لمشركة  02597
 مضاربةتمويل بموجب عقد   3622920  -  3622920  -  مؤمن  % 0252شيور +  3ايبور   0200 أبريل  حديقة البطين  42052
 تمويل بموجب عقد إجارة  6222222  -  6222222  -  مؤمن  % 0252شيور +  3ايبور   0200 أبريل  البنية التحتية لشاطئ الراحة  62966
 قرض ألجل  0752028  -  0752028  -  مؤمن  % 3265شيور +  3ليبور   0200يونيو   لمشركةأغراض عامة   02945

 قرض ألجل  020222222  -  020222222  -  مؤمن  % 0255شيور +  3ايبور   0200 أغسطس  تطوير السوق المركزي  002903
 قرض ألجل  4222222  -  4222222  -  مؤمن  % 3205شيور +  3ايبور   0200مايو   متطمبات رأس المال العامل  02809
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  5222222  5222222  -  مؤمن  % 32275شيور +  3ايبور   0204نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  32536
 بموجب عقد إجارةتمويل   -  5222222  5222222  -  مؤمن  % 3242شيور +  3ايبور   0205 يناير  أغراض عامة لمشركة  32536
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  5222222  5222222  -  مؤمن  % 32705شيور +  3ايبور   0205 أبريل  أغراض عامة لمشركة  32536
 تمويل بموجب عقد مرابحة  332334  3332333  3662667  -  مؤمن  % 3275شيور +  3ايبور   0204نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  02604

 قرض ألجل  8222222  -  8222222  -  مؤمن  % 3222شيور +  3ايبور   0200أغسطس   تطوير السوق المركزي  002093
 تكاليف اقتراض غير مطفأة ) (052346 ) (022504 ) (052872            
 أرباح وفوائد مستحقة  922654  052002  0252764            

-----------------          --------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------   
3148554          -  3984118144  985468353  988548391   
========          =========  ===========  ===========  ===========   
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قروض 34
 

   الرصيد المستحق            
الفائدة 

 التأمين  سعر الفائدة  تاريخ االستحقاق  الغرض  المرسممة
تسهيالت غير  

   متداول  غير متداول  المجموع  مستخدمة
   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم          ألف درهم

                    :)مدققة( 1131ديسمبر  13                   
 قرض حكومي  -  520052052  520052052  0032742  مؤمن غير  % 2235ليبور بالدوالر األمريكي لسنة +   0207ديسمبر   تطوير جزيرة ياس  332796

  0200يوليو   البنية التحتية لشاطئ الراحة  992664
 شيور +  3ليبور بالدوالر األمريكي 

 مؤمن  % 2292
 

 قرض ثانوي لتمويل البنية التحتية  520232559  -  520232559  -

002220  
من حدائق  3و  0المرحمة 
 قرض متجدد  -  -  -  -  مؤمن  % 3252شيور +  3ايبور   0202 أغسطس  الراحة

 قرض ألجل  3202633  -  3202633  -  مؤمن  % 2275ربع سنوية مركبة تبمغ فائدة   0200أكتوبر   البنية التحتية لشاطئ الراحة  92249
 قرض ألجل  082552  0742535  0232285  -  مؤمن  % 0222شيور +  3ايبور   0200يناير   بناية المعمورة  -

 قرض ألجل  3672093  -  3672093  -  مؤمن  % 0285+  لسنةايبور   0200أبريل   أغراض عامة لمشركة  042587
 قرض ألجل  3222222  -  3222222  -  مؤمن  % 3222شيور +  3ايبور   0200أغسطس   أغراض عامة لمشركة  032358
 تمويل بموجب عقد مرابحة  62964  472043  542027  -  مؤمن  % 2285شيور +  6ايبور   0204ابريل   أغراض عامة لمشركة  02452
 تمويل بموجب عقد مرابحة  32222  042222  072222  -  مؤمن  % 2285شيور +  6ايبور   0204ابريل   أغراض عامة لمشركة  702

 تمويل بموجب عقد إجارة  -  020232822  020232822  -  مؤمن غير  % 2292شيور +  3ايبور   0200أبريل   أغراض عامة لمشركة  502700
 قرض ألجل  3672322  -  3672322  -  مؤمن غير  % 0275ايبور لسنة +   0200سبتمبر   متطمبات رأس المال العامل  002733

 0203اكتوبر   أغراض عامة لمشركة  42620
 شيور +  3ليبور بالدوالر األمريكي  

0242 % 
  مؤمن 

-  3672022  -  3672022 
 

 قرض ألجل
 تمويل بموجب عقد مرابحة  3622920  -  3622920  -  مؤمن  % 0252شيور +  3ايبور   0200يناير   حديقة البطين  062205
 تمويل بموجب عقد إجارة  6222222  -  6222222  -  مؤمن  % 0252شيور +  3ايبور   0200فبراير   البنية التحتية لشاطئ الراحة  082670
 ألجلقرض   0752028  -  0752028  -  مؤمن  % 3265شيور +  3ليبور   0200يونيو   أغراض عامة لمشركة  022769
 قرض ألجل  020222222  -  020222222  -  مؤمن  % 0255شيور +  3ايبور   0200أغسطس   تطوير السوق المركزي  532038
 قرض ألجل  4222222  -  4222222  -  مؤمن  % 3205شيور +  3ايبور   0200مايو   متطمبات رأس المال العامل  002069
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  5222222  5222222  -  مؤمن  % 32275شيور +  3ايبور   0204نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  082944
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  5222222  5222222  -  مؤمن  % 3242شيور +  3ايبور   0205 يناير  أغراض عامة لمشركة  082944
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  5222222  5222222  -  مؤمن  % 32705شيور +  3ايبور   0205 أبريل  أغراض عامة لمشركة  082944
 تمويل بموجب عقد مرابحة  332333  3402667  3752222  -  مؤمن  % 3275شيور +  3ايبور   0204نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  062920
 قرض ألجل  8222222  -  8222222  -  مؤمن  % 3222شيور +  3ايبور   0200أغسطس   تطوير السوق المركزي  042553

 تكاليف اقتراض غير مطفأة  (002020)  (002596)  (332798)  -          
 أرباح وفوائد مستحقة  782890  362902  0052800  -          

-----------------          --------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------   
4698813          3118741  3989318353  984418639  3184718511   
========          =========  ===========  ===========  ===========   
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قروض 34
 

 كما يمي:القروض  يتم تسديد
 ديسمبر  30

0202 
مارس  13 

1133 
    

     )غير مدققة(  (مدققة)
     ألف درهم  ألف درىم

       
 :المتداول      

 خالل سنة    988548391  0224702530
---------------------  ---------------------     

 :غير المتداول      
 إلى الخامسة الثانيةالسنة  من    885638951  825682003
 بعد السنة الخامسة    9848399  8702426

---------------------  ---------------------     
924422609  985468353     

---------------------  ---------------------     
0929032050  3984118144     
==========  ==========     

 
 ، وتخصيص مستحقات مشاريع، ورىن عمى ودائع بنكية. تتمثل تأمينات القروض برىن عمى قطع أراضٍ 

 
 الموجودات وصافي القيمة ومستوى المديونية.  قيمة تتحمل بعض قروض المجموعة مواثيق تتعمق بالقياسات المالية كإجمالي

 
جمالي حقوق الممكيتة( وفقًا لممواثيق الواردة في اثنتين من ترتيبات القروض، يتعين عمى المجموعة أن تحتفظ بصافي موجودات )إ

 423 – 0202ديستتمبر  30) مميتتار درىتتم 425مميتتار درىتتم. كمتتا فتتي نيايتتة فتتترة التقريتتر، بمتتغ صتتافي قيمتتة المجموعتتة  622بقيمتتة 
 .إلتى شتركة مبادلتة لمتنميتة ش.م.عإصتدار ستندات إلزاميتة التحويتل بمتن أجتل تصتحيح ذلتك  المجموعة قامت. إال أن مميار درىم(
 (.00)إيضاح 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 35
 
 مارس 13    

1133 
ديسمبر  30 

0202 
 )مدققة(  )غير مدققة(    
 ألف درىم  ألف درهم    
       

 025062903  9692303    ذمم دائنة تجارية
 320682079  327752350    مستحقة تكاليف مقاولين

 6842256  5632836    مستحقة تكاليف بنية تحتية
 5762255  8442063    (09أبوظبي )إيضاح  حكومةدفعات مقدمة من 

 842002  0782862    إيرادات مؤجمة
 082578  082450    أنصبة أرباح دائنة
 0032298  0582582    مطموبات أخرى

    ---------------------  --------------------- 
    626282655  620702289 
    ==========  ========== 



 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 

13 
 

 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 تمويلإيرادات  36
 مارس 13المنتهية في الثالثة شهر األ 
 1133 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم 
   

 0232680 418455 التمويلإجمالي إيرادات 

 (002472) (38646) خالل الفترةالتمويل المرسممة  من تكاليف المخصومة: المبالغ ينزل
 ------------------- ------------------- 
 438819 802000 

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

 
 

 تكاليف تمويل 37
 مارس 13المنتهية في الثالثة شهر األ 
 1133 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم 
   

 4052639 4198118 إجمالي تكاليف التمويل
 (0402698) (3988373) ينزل: مبالغ تم إدراجيا ضمن تكمفة األصول المؤىمة

 ------------------- ------------------- 
 1318867 0832940 

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

 % سنويًا(.3266 - 0202ديسمبر  30% سنويًا )3237إن المتوسط المرجح لسعر الرسممة عمى األموال المقترضة ىو 
 

 
 الواحد السهم /)خسارة(عائد 38
 

 األساسي والمخفض عمى السيم المتعمق بحاممي األسيم العادية لمشركة بناًء عمى البيانات التالية: /)الخسارة(العائدتم احتساب 
 

 عائد/)خسارة(
 مارس 13األشهر الثالثة المنتهية في  
 1133 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 )معاد بيانيا(
 ألف درىم ألف درهم 
   

لمفترة أو الخسارة لغرض العائد األساسي عمى السيم )الربح  العائد/)الخسارة(
 (3042000) 3898171 والمتعمق بحاممي األسيم العادية لمشركة(

   
   أثر األسهم العادية المخفِّضة المحتممة:
 - 198919 توزيع أرباح مستحقة لحاممي الصكوك

 -------------------- -------------------- 

 (3042000) 1198113 لغرض العائد المخفض عمى السيم عائد/)الخسارة(ال
 ========== ========== 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 الواحد )يتبع( السهم /)خسارة(عائد 38
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم
 مارس 13شهر الثالثة المنتهية في األ 
 1133 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
   

 0288026092623 1817984178183 األساسي عمى السيم )الخسارة(عائد/ال المتوسط المرجح لعدد األسيم العادية لغرض
 - 76481178763 سندات قابمة لمتحويل أثر األسيم العادية المخفِّضة المحتممة:

 ------------------------------ ---------------------------- 

 0288026092623 4834184358341 المخفض عمى السيم )الخسارة(عائد/الالمتوسط المرجح لعدد األسيم العادية لغرض 
 ============== ============= 
 
 الواحتتد لفتتترة األشتتير الثالثتتة المنتييتتة فتتي  لمستتيم المخفتتض العائتتدالقابمتتة لمتحويتتل عنتتد احتستتاب  الستتندات االعتبتتار فتتي يؤختتذ لتتم
  .الفترة لتمكأنيا لم تكن مخفضة حيث  0202مارس  30
 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  39
 

والمنشرت المسيطر عمييا من قبميم ومن  أعضاء مجمس اإلدارةاألطراف ذات العالقة المساىمين األساسيين في الشركة، و  تشمل
ومة أبوظبي إلى كما أن حك موظفي اإلدارة الرئيسيين. باإلضافة إلى ميمقبل عائالتيم أو تمك التي يمارسون عمييا تأثير إداري 

شريك من قبل حكومة أبوظبي )يشار إلييا معًا بت "الحكومة"( تخضع لمسيطرة المشتركة مسيطر عمييا أو جانب منشرت أخرى 
 الشركة.  رئيسي في

 
 :جية ذات عالقة أرصدة

مارس  13  
1133 

 ديسمبر  30
0202 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  

    الحكومة )صافي(:مستحق من 
 020522708 387648185   (8تكاليف قابمة لالسترداد )إيضاح 

 020892504 687338311  (9و  8مستحق من موجودات مباعة )إيضاحات 
 (5762255) (8448161)  (05دفعات مقدمة مستممة )إيضاح 

        
  786118915 329642087     
    
    

    :(8)إيضاح  مشتركةمستحق من مشاريع 
 372450 198171   متداول

 9032028 9118391  غير متداول 
        
  9738165 9622562     
    

     0642862 3678146  إيداعات محتفظ بيا لدى شركة زميمة
 

ستنوات متن  5إلتى  0% وستيتم تستديدىا ختالل 8% إلتى 6 بمعتدل متنإن بعض المستحقات من المشتاريع المشتتركة تحمتل فائتدة 
 فترة التقرير.نياية 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  39
 
 

 :)يتبع( جية ذات عالقة أرصدة
 مارس  13  

1133 
 ديسمبر  30

0202 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  
    

 ممموك من قبل  رئيسي مساهم /)إلى(من مستحق
 الزميمة: اهشركاتو/أو  الحكومة 

   

 4762588 4748164  مستحق من تمويل مشروع
 (042497) (138356)  مستحق إلى مساىم رئيسي، صافي

 (3202633) (1118946)  قرض محمل بفائدة
 - (188118111)  سندات قابمة لمتحويل محممة بفائدة
     (325602802) -  بفائدةسندات قابمة لمتحويل غير محممة 

  (186638118) (324002350)     
    مستحق إلى مشاريع مشتركة ألعمال متعمقة بمشروع:

 6752630 381318911  عقود دائنة
 0302000 3158476  محتجزات دائنة 

     542272 588161  دفعات مقدمة مستممة
  384778416 8602800     
    

 كما يمي: الفترةمع جيات ذات عالقة خالل  اليامة المعامالتكانت 
 مارس 13المنتهية في  األشهر الثالثة 
 1133 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درىتمألف  درهـمألف  

   :مكافآت المدراء الرئيسيين
 82327 18518  ومكافرت ومزايا أخرىرواتب 

    438 98 مزايا ما بعد التوظيف
 18616 82745    

   إيرادات من الحكومة:
 - 4168415 ( 9ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع )إيضاح 

 72582 168495 إيرادات إدارة مشاريع
    032929 488518  إيرادات إيجار

 5138458 302489    
    6892637 618419 عمل مقدم من مشاريع مشتركة

    62905 68398 إيرادات إيجار من مساىم رئيسي
    072606 358135  إيرادات تمويل من مشاريع تمويمية ومشاريع مشتركة
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13المنتهية في  لمفترة

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  39
 

 :)يتبع( كما يمي الفترةمع جيات ذات عالقة خالل  اليامة كانت المعامالت
 

إلى شركة  مصدرة مميون درىم 8/32560قابمة لمتحويل بقيمة ، قامت المجموعة بتحويل سندات 0200يناير  06في  (أ 
. وعميو، ارتفع رأس درىم 00273سعر تحويل متفق عميو يبمغ بسيم في الشركة  32327342868مبادلة لمتنمية إلى 

. وفقًا لما ورد عمى التوالي درىم 3205922752030و درىم  32327342868اإلصدار بمقدار وعالوة  المجموعةمال 
مميون درىم إلى نفس الجية ذات  02822، قامت المجموعة بإصدار سندات قابمة لمتحويل بقيمة 00اإليضاح  في

 العالقة. 

مميون درىم( ىي مستحقة إلى  2/042060 – 0202ديسمبر  30مميون درىم ) 0/042200إن القروض القائمة بمبمغ  (ب 
 . 04من المعمومات في اإليضاح الحكومة وبنوك تسيطر عمييا الحكومة. تم اإلفصاح عن مزيد 

، قامت الشركة بنقل عدد من الموجودات المتاحة لمبيع 0200يناير  06مؤرخة في الوفقًا لشروط اتفاقية نقل موجودات  (ج 
مميون درىم وبمغ النقد  5/72400ئدات وفقًا لالتفاقية ا. بمغ إجمالي الع9موضح في اإليضاح كما ىو إلى الحكومة 

 مميون درىم. 2/32222لفترة الذي استمم خالل ا

مميون  2/52682أرض مقابل مبمغ قطع وحدات سكنية و وشراء لبيع اتفاقية بيع الشركة أبرمت ، 0200مارس  03في  (د 
 درىم لمحكومة. 

 
 

 محتممةتباطات ار و التزامات  11
 

 رأسمالية التزامات 11/3
 متكبدة ىي كما يمي:الإن النفقات الرأسمالية المتعاقد عمييا غير 

مارس  13  
1133  

 ديسمبر 30
0202 

 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  
     

 726982000  688578181  قيد التطوير مشاريع
 0320042429  3384378811  أعمال مشروع قيد اإلنجاز قابمة لمتعويض

 0092900  688591  استثمارات
 042376  638677  أخرى

  -----------------------  ----------------------- 
  3884158481  0229462808 
  ===========  =========== 
 
 خمس سنوات.لتزامات المذكورة أعاله تمتد عمى مدى فترة سنة واحدة إلى ن االإ
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 محتممة )يتبع(تباطات ار و التزامات  11
 

 االلتزامات بعقود اإليجار التشغيمي 11/1
 

 كمؤجر المجموعة
مارس  13  

1133  
 ديسمبر 30

0202 
 (مدققة)  مدققة()غير   
 ألف درىم  ألف درهم  

     سنة(: 00)عمى فترة  مباني
 0032989  1868171  خالل السنة األولى

 9202642  383148461  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 020602509  381578311  أكثر من خمس سنوات

          
  186778956  020872058 
     
 

 كمستأجر المجموعة
أرض ومباني لسكن موظفييا. إن الحد األدنى لدفعات  تخص إستئجارالتزامات سنوية بعقود إيجار تشغيمي  المجموعةلدى 

 اإليجار ىو عمى الشكل التالي:
مارس  13  

1133  
 ديسمبر 30

0202 
 (مدققة)  مدققة()غير   
 ألف درىم  ألف درهم  

     سنة(: 72 أرض )عمى فترة
 002455  18691  خالل السنة األولى

 492252  498188  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 892085  858916  أكثر من خمس سنوات

  --------------------------  -------------------------- 
  3188986  0492692 
  --------------------------  -------------------------- 

     سنوات(: 5)عمى فترة مباني 

 0292690  3198693  خالل السنة األولى
 0392527  3178794  إلى خمس سنوات سنتينخالل 

  --------------------------  -------------------------- 
  1378485  0492098 
  --------------------------  -------------------------- 
  1568473  3982888 
  =============  ============= 
 

 بموافقة الطرفين. الكن يجوز تجديدىو ال يتوفر لمشركة خيار شراء المنشرت المستأجرة عند انتياء مدة اإليجار 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

  محتممة )يتبع(تباطات ار و التزامات  11
 

 االرتباطات المحتممة 11/1
 

 بنكية وضمانات اعتماد خطابات
مارس  13  

1133  
 ديسمبر 30

0202 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  

     خطابات اعتماد وضمانات بنكية:
 042527  116  صادرة عن المجموعة

           352905  598775  صادرة بالنيابة عن مشروع مشترك
  618133  622400      
     

      022823  388111  المجموعة في ارتباطات محتممة لمشاريع مشتركةحصة 
 
 

 معمومات قطاعية 13
 

 قطاعات األعمال 13/3
 ىي كما يمي: 0202و  0200مارس  30لألشير الثالثة المنتيية في إن المعمومات القطاعية لعمميات المجموعة المستمرة 

 
 )غير مدققة( 1133مارس  13األشهر الثالثة المنتهية في 

 فنادق مدارس ترفيه استبعاد المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

 العقارات

 

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

 القطاع إيرادات 4718931 3668351 3318373 158748 98695 - 7848676
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

طفاء استيالك (698) (458411) (778668) (48371) (18196) - (3118111)  وا 
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 القطاع (خسارة/)ربح 4788171 358179 (588397) (38847) (38181) (38195) 4118718

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

18113 
  

    
شركات زميمة  دخلفي  حصة

 ومشاريع مشتركة
 بيع وتسويق مصاريف       (318754)
دارية مصاريف       (548895)  عمومية وا 
طفاء استيالك       (78461)  وا 

 تمويل إيرادات       438819
 تمويل تكاليف       (1318867)

 دخل آخر       131
----------        
 الفترة ربح       3898171

==========        
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معمومات قطاعية 13
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 13/3
 

 )غير مدققة( 1131مارس  13المنتهية في  األشهر الثالثة

 فنادق مدارس ترفيه استبعاد المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

 العقارات

 

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

 القطاع إيرادات 672333 662880 732660 022022 484 (02460) 0062998
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

طفاء استيالك (02) - (592685) (32950) (009) - (632765)  وا 
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

 القطاع ربح /)خسارة( (022078) 342268 (792074) (52960) (032425) (072049) (0002222)
 ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

082672 
  

    
شركات زميمة  دخلفي  حصة

 ومشاريع مشتركة
 بيع وتسويق مصاريف       (052603)
دارية مصاريف       (782524)  عمومية وا 
طفاء استيالك       (342208)  وا 

 تمويل إيرادات       802000
 تمويل تكاليف       (0832947)

----------        
 الفترةخسارة        (3042000)

==========        

 ىي كما يمي: 0202ديسمبر  30و  0200مارس  30في  كما الرأسمالية النفقاتو  القطاعيةالموجودات والمطموبات إن 
 )غير مدققة( 1133مارس  13كما في 

 فنادق مدارس ترفيه غير مخصص استبعاد المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

  العقارات
  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
         

 موجودات 1689898456 3381168817 488818789 1758338 3798191 3886538411 (3389718715) 5181318177
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 مطموبات 581958341 488168161 584918141 1488178 7848593 4381358513 (3181188564) 4587138171
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  

 الرأسمالية النفقات 618473 - - - - 338331 - 748581
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  

 نفقات المشاريع 8518191 3448567 - - - - - 9948859
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  

 )مدققة( 1131 رديسمب 13كما في 

 فنادق مدارس ترفيه غير مخصص استبعاد المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

  العقارات
  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
         

 موجودات 0725092445 0229932009 429362335 0602249 0892009 0520002953 (0028772938) 4723442080
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 مطموبات 622002536 323022080 524842723 3302374 8902940 3923062395 (0020622733) 4322972397

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 الرأسمالية النفقات 025002803 - - - - 0042977 - 027372792

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 نفقات المشاريع 320902772 024042040 - - - - - 527252900

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 1133مارس  13لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معمومات قطاعية 13

 الجغرافي القطاع 13/1
 اإلمارات العربية المتحدة.  دولة عممت المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وىي

 
 

 المقارنة أرقام 11
 

 بيان: إعادة
 
ودات غير مالية أو مطموبات الخاصة بالتحوط لمعاممة متوقعة ينتج عنيا االعتراف بموجالمحاسبية إن سياسة المجموعة  (أ 

دخالياغير مالية تتمثل باستبعاد األرباح والخسائر ذات الصمة والتي تم االعتراف بيا في إيرادات شاممة أخرى  في التكمفة  وا 
المبدئية لتمك الموجودات أو المطموبات. إال أنو وفي السنوات السابقة، كان يتم اإلبقاء عمى ىذه األرباح والخسائر في 

ادات شاممة أخرى وكان يتم إعادة تصنيفيا إلى ربح أو خسارة في نفس الفترة التي يؤثر فييا األصل المكتسب عمى الربح إير 
 أو الخسارة. 

: "العائد عمى السيم"، فإن األسيم العادية التي سيتم إصدارىا عند تحويل األدوات 33وفقًا لمتطمبات المعيار المحاسبي رقم  (ب 
خالل الفترات السابقة بإدخال المجموعة  لم تقماحتساب العائد األساسي عمى السيم.  عندإدخاليا  إلزامية التحويل يجب

 ة عند احتساب العائد األساسي عمى السيم. سنداتيا إلزامية التحويل غير المحممة بفائد
 

 في التغيرات ،محاسبية سياسات" 8المعيار المحاسبي رقم و  "المالية"عرض البيانات : 0وفقًا لمتطمبات المعيار المحاسبي رقم 
التغيرات في حقوق "، تم تصحيح البنود أعاله بأثر رجعي، وعميو فقد تم إعادة بيان أرصدة بيان واألخطاء المحاسبية التقديرات
 النحو التالي:مى ع 0202مارس  30مفترة المنتيية في الموحد لالموجز الممكية 

 
 1131مارس  13الموحد لمفترة المنتهية في الموجز التغيرات في حقوق الممكية  بيان
 بيانها معاد بيان إعادة سابقاً  بيانه تم كما  
 درىم ألف درىم ألف درىم ألف  
     

 529742538 (0502580) 620072002  أرباح مستبقاة
 8002272 (062954) 8092204  احتياطي قانوني
 (3272974) 3942025 (7202079)  احتياطي تحوط

 
  1131مارس  13لمفترة المنتهية في  العائد عمى السهم

 بيانها معاد بيان إعادة سابقاً  بيانه تم كما  
     

 (2200) 2220 (2200)  )درىم لمسيم الواحد( السيم عمى األساسي العائد
 (2200) (2223) (2228)  (الواحد لمسيم)درىم  السيم عمى المخفض العائد

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة  المصادقة عمى  11
 

 .0200 مايو 5صادق مجمس اإلدارة عمى البيانات المالية الموجزة الموحدة وأجاز إصدارىا بتاريخ 


