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 1 شركة الدار العقارية ش.م.ع.

 المراجعة المالية
 
تفصيل طبيعة البنود  تم .المرفقة الموحدةالموجزة  المالية البيانات علىمبنية  المراجعة هذه في المتضمنة المالية معلوماتال إن

 وفيما. الموحدة الموجزة الماليةالمتعلق بالبيانات  3 رقم الرئيسية الفردية وتوضيح السياسات المحاسبية المتعلقة بها في اإليضاح
 :وبيان التدفقات النقدية الموجز الموحد الموحد الموجز الدخل وبيان الموحد الموجز المالي المركز نبيا من مستخرجات يلي
 

 ديسمبر 31  مارس 13  معلومات بيان المركز المالي الموجز الموحد الرئيسية
  3131  2112 
 مليون درهم  مليون درهم  
     

 2/33632  1/145.3  ممتلكات وآالت ومعدات
 1/631.6  5/64.56  مارات عقاريةاستث

  23222/.    .9/1419  أعمال تطوير قيد اإلنجاز
  .1/13333  3/314603  ذمم مدينة تجارية وأخرى

 6/232.2  4315./5  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
 3/123112   1/334965  (1)تمويل

 631.2/.    1/04763  بات(صافي الموجودات )مجموع الموجودات ناقصًا مجموع المطلو 
 

 مارس 13المنتهية في الثالثة أشهر   معلومات بيان الدخل الموجز الموحد الرئيسية
  3131  2112 
 مليون درهم  مليون درهم  
     

 1/33.62  .5/3463  اإليرادات

 (.6/23.3)  (5/34311)  تكاليف مباشرة

 (.23)  (145)  مصاريف بيع وتسويق
دارية:مصاريف ع      مومية وا 

 (.2.3)  (41..)  تكاليف موظفين 
طفاء  (11631)  (9640)  استهالك وا 

 (6232)  -  / شطبقيمةالمخصص النخفاض 
دارية أخرى  (1131)  (040)  مصاريف عمومية وا 

 6136  546.  إيرادات تمويل
 (22133)  (37947)  تكاليف تمويل
 232  3740  إيرادات أخرى

     
  35.41  2.632 
     
 

 مارس 13المنتهية في الثالثة أشهر   معلومات بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد الرئيسية
  3131  2112 
 مليون درهم  مليون درهم  
     

 2/23312  6/34791  أنشطة العمليات الناتج منالنقد  صافي
     

 (1/23312)  (6/34655)  يةر نشطة االستثمااألصافي النقد المستخدم في 
     

 (.223.)  (1/577)  يةنشطة التمويلاألالمستخدم في  صافي النقد
     

 23612/.  3/34567  النقد ومرادفات النقد في نهاية الفترة
 6/23233  34560/.  أرصدة مقيدة لدى البنوكإيداعات قصيرة األجل و 

     
 3..3./3  4315./5  في نهاية الفترة وأرصدة لدى البنوك نقد في الصندوق

     
 
 وغير القابلة للتحويل. القابلة والسندات القروضمن كافة  األرصدة القائمةالتمويل بأنه  يعرف (1)
 .المشتركة والمشاريع الزميلة الشركات  ربح في الحصةعلى  يشتمل (2)



 2 شركة الدار العقارية ش.م.ع.

  المالية المراجعة

 رئيسية مقتطفات
للفترة مليون درهم  2.632مليون درهم بالمقارنة مع  1.233 مبلغ 2113لفترة الثالثة أشهر من سنة  المجموعة صافي ربح بلغ

 13622/.مبلغ  2113 مارس 31 في المنتهية أشهر الثالثة لفترة المجموعة إيرادات تبلغ. 2112مارس  31المنتهية في 
اإليرادات المتكررة من االستثمارات العقارية  بلغت. 2112ة لنفس الفترة من سن مليون درهم 1/33.62مليون درهم بالمقارنة مع 

 تعزى. 2112من سنة  لفترة الربع األول مليون درهم 36131بالمقارنة مع ، درهممليون  .2163وغيرها من المشاريع التشغيلية 
 والقرى التشغيلية المدارسو الفنادق  التشغيلية للمجموعة والتي تتضمن وجوداترئيسي إلى تحسن أداء الم بشكلهذه الزيادة 

مارس  31% خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 31.صافي موجودات المجموعة نموًا بنسبة  شهد كما واالستثمارات العقارية.
 .2112ديسمبر  31بالمقارنة مع  2113

 
وسيولة  واألرصدة لدى البنوك من النقدمليون درهم  .2313/. بمبلغ على وضع سيولة قوي أشهر الثالثة فترة المجموعة أنهت

 مليار درهم.   231بواقع  إضافيةمتوفرة 
 

 اإلنجازات التشغيلية
 
  متتتر مربتتع وبيتتع  663111وحتتدة ستكنية، وقطتتع أراضتتي بمستاحة  211تمكنتت المجموعتتة ختتالل فتترة الثالثتتة أشتتهر متن تستتليم

 وحدة جديدة. 26

  المشتتتروع المشتتتترك التتتدار وتستتتليمها إلتتتىي مبنتتتى النتتتور متتتتر مربتتتع متتتن المستتتاحة المخصصتتتة للمكاتتتتب فتتت 1.3221تتتتم بيتتتع- 
 اإلتحاد.

  طويتتل األجتتل لجميتتع المكاتتتب الواقعتتة فتتي مركتتز  إيجتتارتتتم التوصتتل إلتتى إتفتتاق متتع شتتركة ارابتتتك القابضتتة  .م.ع بخصتتوص
 أبوظبي التجاري العالمي.

  1.ع بذلك النسبة الكلية لإليجار إلى متر مربع في مبنى المقر الرئيسي لترتف 63133تم توقيع عقود ايجار على مساحة.% 

 كما تم تسليم كل من مركز الترفيه العائلي والسينما إلى إن أعمال اإلنشاء في ياس مول تسير وفقا للجدول المخطط له .
   المستأجرين لتجهيزها.

 

 الدخل بيان تحليل
 اإليرادات

 
يتترادات اإليجتتار متتن اإلستتتثمارات العقاريتتة حققتتت المجموعتتة إيراداتهتتا بصتتورة رئيستتية متتن مبيعتتات األراضتتي وا لعقتتارات المكتملتتة وا 

مليتتون درهتتم متتن أنشتتطة التطتتوير العقتتاري ويعتتزى ذلتتك بشتتكل  .6/1321والتتدخل متتن مشتتاريعها التشتتغيلية. حققتتت المجموعتتة مبلتتغ 
 2112الفتتترة متتن ستتنة نفس رئيستتي إلتتى بيتتع قطتتع األراضتتي والعقتتارات المكتملتتة. إن اإلنخفتتاض التتذي شتتهدته المجموعتتة مقارنتتة بتت

 . 2112 فييعزى بشكل اساسي إلى العدد الكبير للوحدات التي تم تسليمها 
 

، درهتممليتون  .2163والقترى التشتغيلية والمشتاريع التشتغيلية األخترى للمجموعتة  اإليرادات المتكررة من االستتثمارات العقاريتة بلغت
نمتتو إلتتى زيتتادة نستتبة اإلشتتغال فتتي مختلتتف المحتتافظ ال اهتتذ عتتزى. ي  2112لتتنفس الفتتترة متتن ستتنة  مليتتون درهتتم 36131بالمقارنتتة متتع 

  التجارية والتجزئة لدينا.
 
 مباشرةال تكاليفال
 

 األراضتتي مليتتون درهتتم لتكلفتتة 23232مبلتتغ  ، تشتتتمل التكتتاليف المباشتترة علتتى2113متتارس  31لفتتترة الثالثتتة أشتتهر المنتهيتتة فتتي 
التشتتتتغيلية مليتتتتون درهتتتتم لتكتتتتاليف المشتتتتاريع  2.332ومبلتتتتغ  المشتتتاريع إدارة لتكتتتتاليفمليتتتتون درهتتتتم  32.عقتتتارات المباعتتتتة ومبلتتتتغ وال

 في اإليرادات. يتماشى بشكل عام مع اإلنخفاضالتكاليف المباشرة  فينخفاض إن اإلواالستثمارات العقارية. 
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 (يتبع) المالية المراجعة

 )يتبع( الدخل بيان تحليل
 
نخفاض واإلطفاء االستهالكاء )باستثن داريةاإلو  عموميةال مصاريفال  (القيمة وا 
 

نخفتاضواإلطفتاء  االستتهالك)باستتثناء  واإلدارية العمومية المصاريف انخفضت الثالثتة  فتترة متع بالمقارنتة% 36. بنستبة( القيمتة وا 
رأ علتى تكاليف الموظفين واالنخفاض العام التذي طت تخفيض إلى رئيسي بشكل ذلك ويعزى ،2112مارس  31أشهر المنتهية في 

 .المهنية واألتعاب اإلتصاالتو  الطباعة مثل مصاريفاألخرى  العمومية المصاريف

 إيرادات/تكاليف التمويل 
يتتترادات التمويتتتل متتتن تمويتتتل  تشتتتتمل إيتتترادات التمويتتتل للمجموعتتتة علتتتى فوائتتتد الودائتتتع البنكيتتتة، واألربتتتاح علتتتى الودائتتتع اإلستتتالمية، وا 

 . المتعلقة بهاوعة على دفعات فوائد مترتبة على تمويلها الخارجي وتكاليف التحوط المشاريع. تشتمل تكاليف التمويل للمجم
 
. 2112متن ستنة  للربتع األول درهتم مليتون .1363درهتم بالمقارنتة متع  مليتون 13231 للفتترةتكاليف تمويل المجموعتة  صافي بلغ

 قروض المجموعة. في  يتماشى مع اإلنخفاض التمويلتكاليف  فينخفاض إن اإل
  

 المالي المركز تحليل
 

 استثمارات عقارية
 

إلى األعمال الجارية على اإلستثمارات ذلك  ويعزى 2112 ديسمبر مع بالمقارنةأظهرت اإلستثمارات العقارية صافي زيادة طفيف 
 العقارية قيد التطوير وبشكل رئيسي في ياس مول.

 
 اإلنجاز قيد تطوير أعمال

 
فلل  بسبب إكمال مشروع 2112 ديسمبر 31 مع بالمقارنة 2113 مارس 31في  كمااز اإلنج قيد التطويرأعمال  نخفضتا

 إلى المخزون. موتحويله ومشروع الوردوشقق البطين 
 

 وأخرىمدينة تجارية  ذمم
 

ويعتزى ذلتك بشتكلئ رئيستي إلتى  ،2112ديستمبر  31متع الرصتيد فتي  بالمقارنتة% 1232الذمم المدينة للمجموعة بنستبة  انخفضت
 .أبوظبي حكومة يالت منالتحص

 
 التمويل

 
 درهتم مليتون 3/123112مليتون درهتم بالمقارنتة متع  .3/12326 إلتى 2113مارس  31التمويل الخارجي للمجموعة في  انخفض
تحويل السندات القابلة للتحويل إلى حقوق ملكية مسجلة على طول الفترة وتسديد سحوبات اإلئتمتان  إلى رئيسي بشكل ذلك ويعزى
 .دالمتجد
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 (يتبع) المالية المراجعة
 

 النقدية التدفقات تحليل
 

 6/23.21 بمبلتغ 2113 متارس 31فتي  المنتهيتة أشتهر الثالثة لفترةالعمليات  أنشطة منالمجموعة صافي تدفق نقدي  لدى توفر
  تحصيل الذمم المدينة.ويعزى ذلك بشكلئ رئيسي إلى  درهم، مليون

 
عائتتد  2113 متارس 31فتي  المنتهيتة أشتهر الثالثتتة لفتترةللمجموعتة  االستتثمارية األنشتطة فتتيالمستتخدم صتافي التتدفق النقتدي  إن

 والزيادة في الودائع البنكية المقيدة. العقارية االستثمارات في اإلضافاتبشكلئ رئيسي إلى 
 

 ذات التمويتتل وتكتتاليف القائمتتة القتتروض تستتديد إلتتىبشتتكلئ رئيستتي  للفتتترة التمويليتتة نشتتطةاأل المستتتخدمة فتتيالتتتدفقات النقديتتة  تعتتزى
 .اإلسالمية السندات على األرباح وتوزيع العالقة

 
 
 

 



 

 

 تقرير مراجعة المعلومات المالية المرحلية
 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة المحترمينإلى 
 شركة الدار العقارية  .م.ع.

 أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة

 مقدمتة
لشركة الدار العقارية  .م.ع. )"الشتركة"( وشتركاتها التابعتة )يشتار إليهتا معتًا مالي الموجز الموحد المرفق قمنا بمراجعة بيان المركز ال

وكلئ من بيان الدخل الموجز الموحد، بيتان التدخل الشتامل المتوجز الموحتد، بيتان التغيترات  2113مارس  31كما في ، بت "المجموعة"(
المنتهيتة بتذلك التتاريإ. إن اإلدارة مست ولة  الثالثتة أشتهرفقات النقدية الموجز الموحد لفتترة في حقوق الملكية الموجز الموحد وبيان التد

. إن "المرحليتتة الماليتتة التقتتارير اعتتداد" 32عتتن إعتتداد هتتذه المعلومتتات الماليتتة المرحليتتة وعرضتتها وفقتتًا للمعيتتار المحاستتبي التتدولي رقتتم 
 مالية المرحلية استنادًا إلى مراجعتنا.مس وليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات ال

 نطاق المراجعتة
مراجعتة المعلومتات الماليتة المرحليتة التتي يقتوم بهتا متدقق "، 2211لقد قمنا بمراجعتنا وفقًا للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقتم 

ء اإلستفستتارات، بشتتكل رئيستتي متتن األشتتخاص تتضتتمن مراجعتتة المعلومتتات الماليتتة المرحليتتة القيتتام بتت جرا .الحستتابات المستتتقل للمنشتتأة"
جتتراءات مراجعتتة أختترى. إن نطتتاق المراجعتتة أقتتتل جوهريتتا متتن  تبتتاع إجتتراءات تحليليتتة وا  المستت ولين عتتن األمتتور الماليتتة والمحاستتبية، وا 

ل جميتع األمتور الهامتتة التتي نطاق القيام بالتدقيق وفقًا للمعايير الدوليتة للتدقيق، وبالتالي، ف نها ال تمكننا من الحصول على تأكيد حتو 
 يمكن أن يبينها التدقيق. لذا، ف ننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها.

 االستنتتاج
نتواحي استنادًا إلى مراجعتنا، لم يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقاد بأن المعلومات الماليتة المرحلية المرفقة لتم يتتم إعتدادها، متن جميتع ال

 . 32محاسبي الدولي رقم الجوهرية، وفقًا للمعيار ال
 
  

  )الشرق األوسط( ديلويت آند تو 
  
  

   معتصم موسى الدجاني
  26.رقم القيد 

  2113أبريل  22



 .م.ع.شركة الدار العقارية ش
 

 ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.م أز جتي ًا الءز يضاحات المرفقة جاإلل كشت
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 3131مارس  13ما في ك
 
 مارس 13  احاتضيإ 

3131 
 ديسمبر 31

2112 
 )مدققة( )غير مدققة(   
 رهمألف د ألف درهم   
     
     موجوداتال
     
     ةلو متداالودات غير جو مال

 336323232 .145.3435  . ممتلكات وآالت ومعدات
 .3311 14115   موجودات غير ملموسة

 631.63113 64.564.00  5 ثمارات عقاريةتاس
 .16316. 7.34731  6 استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة

 1.13261 3534.63  7 للبيع حةمتا موجودات مالية
 3.6.3622. 349174010  0 ذمم مدينة تجارية وأخرى

   ------------------------- ------------------------- 
 1633663.12 3140114706   متداولةالموجودات غير المجموع 

   ------------------------- ------------------------- 
     تداولةمالودات جو مال

 232223.22 1419.4933  9 أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 136213311 34.704697  31 المخزون

 13166..3. 747714113  0 خرىأو  مدينة تجارية ممذ
 3..232.23 .43154.5.  33 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

   ------------------------- ------------------------- 
 1.36.33266 .364703416   متداولةالموجودات الموع مج
   ------------------------- ------------------------- 
 .3231213.1 1145064351   وع الموجوداتمجم
   ============ ============ 
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 ن هذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.م أز جتي ًا الءز يضاحات المرفقة جاإلل كشت

. 
 

 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 )يتبع( 3131مارس  13ما في ك
 مارس 13  احاتضيإ 

3131 
 ديسمبر 31

2112 
 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   
     وباتلطمق الملكية والوقح
     
     ياتطايالمال واالحت سأر 
 2316.3122 4.034611.   المال سأر 

 326236.3. 0430343.0   عالوة اإلصدار
 (23221.) ( 794931)   تكلفة إصدار رأس المال، صافي

 .13111336 341314105   طي قانونياحتيا
 (23626.) ( 574161)   تحوطاحتياطي 

 3166. 74100   احتياطي قيمة عادلة
 (23.6631.2) (40034707.)   خسائر متراكمة

   ------------------------- ------------------------- 
 .631.23.1 047634303   حقوق الملكية مجموع

   ------------------------- ------------------------- 
     ةلو متداالوبات غير لطمال

 631263.31 746.14357  33 قروض تحمل فائدة واقتراضات
 1636.2. 5.94353   محتجزات دائنة

 33213. 514911   للموظفين ةمدخالة ايهن أةص مكافصخم
 13226 34990   إيداعات تأمينية

 3233.6 174566   مطلوبات مالية أخرى
   ------------------------- ------------------------- 

 63.323323 043064116   متداولةالمطلوبات غير المجموع 
   ------------------------- ------------------------- 
      متداولةالوبات لطمال

 366.3.21. .54133413  33 قروض تحمل فائدة واقتراضات 
 6.136.2 5634.73   محتجزات دائنة

 231223.22 34.134533  31 دفعات مقدمة من عمالء
 632613.66 643514057  .3 خرىأو  ئنة تجاريةادم مذ
   ------------------------- ------------------------- 

 .1.3126361 3145104061   متداولةالمطلوبات المجموع 
   ------------------------- ------------------------- 

 2336613211 33403.4069   مجموع المطلوبات
   ------------------------- ------------------------- 
 .3231213.1 1145064351   وع حقوق الملكية والمطلوباتمجم
   ============  ============ 
 
 
 
 
 

 ري فيورجريجو  سامي أسد علي عيد المهيري
 لماليتةللش ون االتنفيتذي الرئيس  الرئيس التنفيذي رئيتس مجلتس اإلدارة
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 الموجز الموحد  بيـان الدخل
 3131مارس  13المنتهية في  للفترة

 
 مارس 13المنتهية في الثالثة أشهر  إيضاحات 
  3131 2112 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 33.623111 3463.4.07  داتاإليرا
 (23.3.3623) (3431145.7)  تكاليف مباشرة

  ---------------------- ---------------------- 
 ..6.132 3149.1.  إجمالي الربح

    
 (236.2) (145.1)  مصاريف بيع وتسويق

دارية:     مصاريف عمومية وا 
 (.2.3.1) (4375..)  تكاليف موظفين 

طفاء استهالك  (1163163) (964017)  وا 
 (623232) -  / شطبقيمةفي النخفاض المخصص ل

دارية أخرى  (.11312) (04776)  مصاريف عمومية وا 
    

 23362 314776 6 ربح شركات زميلة ومشاريع مشتركةالحصة من 
 .61363 54611.  إيرادات تمويل
 (2213336) (.379473)  35 تكاليف تمويل

 31. 4159.  رىإيرادات أخ
  ---------------------- ---------------------- 

 حاملي حقوق العائد إلى  ربح الفترة
 : الملكية في الشركة األم  

  
35.4361 

 
2.631.. 

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

    
 مارس 13المنتهية في الثالثة أشهر   
  3131 2112 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
    

 العائد األساسي والمخفض على السهم
 )بالدرهم للسهم الواحد(

 
1411 1311 

  ========== ========== 
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 الشامل الموجز الموحد  بيـان الدخل
 3131مارس  13المنتهية في  للفترة

 
 مارس 13المنتهية في  أشهر الثالثة   
    3131 2112 

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

 ..2.631 35.4361    الفترة ربح
    --------------------- --------------------- 

       خر:اآلشامل ال خسارة(ال)الدخل/ 
تغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

 النقدية
 

  34059 (133.6) 
 (21) ( 136)    خسارة تحوط محولة إلى بيان الدخل

 (163111) -    ة أعضاء مجلس اإلدارةمكافأ
    --------------------- --------------------- 

 (1.3216) 34511    خراآلشامل ال خسارة(ال)الدخل/ 
    --------------------- --------------------- 

 حامليالعائد إلى  مجموع الدخل الشامل للفترة
 حقوق الملكية في الشركة األم 

    
3564796 

 
2613.32 

    ========== ========== 
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 الملكية الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 3131مارس  13المنتهية في  للفترة

 
 

 مجموع
 حقوق
  الملكية

 خسائر
  متراكمة

احتياطي قيمة 
  عادلة

 احتياطي
  تحوط

 احتياطي
  قانوني

صدار تكاليف إ
 رأس المال، 

  صافي
 عالوة
  اراإلصد

 رأس
 المال

  

   درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
                 

 )مدققة( 2112يناير  1الرصيد في   2316.3122  326236.3. ) (23221.  6.63312 ) (23266.  323631 ) (23266..3.  ...31233.
                 

 ربح الفترة  -  -  -  -  -  -  ..2.631  ..2.631
                 

 الخسارة الشاملة اآلخرى  -  -  -  - ) (13216  - ) (163111 ) (1.3216
                 

 أنصبة أرباح معلن عنها  -  -  -  -  -  - ) (21232.6 ) (21232.6
                                  
 

.33.131.6 
 

.32263.62) ( 
 

323631 
 

.23362) ( 
 

6.63312 
 

.23221) ( 
 

.326236.3  
  

2316.3122 
 2112مارس  31الرصيد في  

 )غير مدققة( 
                 
                 
                 

 )مدققة(  2113يناير  1رصيد في ال  2316.3122   326236.3. ) (23221.  .13111336 ) (23626.  3166. ) (23.6631.2  .631.23.1
                 

  ربح الفترة   -  -  -  -  -  -  1.23263  1.23263
                 

 الدخل الشامل اآلخر  -  -  -  -  23.33  -  -  23.33
                 

 (12ح تحويل سندات إلى اسهم )إيضا   3263.11  ..22.33  -  -  -  -  -  62336.6
                 

   2112أنصبة أرباح لسنة   -  -  -  -  -  - ) (2663626 ) (2663626
                                  
 

047634303  .40034707) ( 
 

74100 
 

574161) ( 
 

341314105  794931) ( 
 

0430343.0 
  

.4.034611 
  3131مارس  13الرصيد في  

 )غير مدققة( 
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 الموجز الموحد  بيان التدفقات النقدية
 3131مارس  13المنتهية في  للفترة

 
 مارس 13المنتهية في  الثالثة أشهر  
  3131  2112 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 2331231.3  347914599  أنشطة العملياتالناتج من  نقدالصافي 
  -------------------------  ------------------------- 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (33622)  (64391)  ممتلكات وآالت ومعدات دفعات لشراء
 (161)  (505)  موجودات غير ملموسة دفعات لشراء

 (1623262)  (1174100)  ستثمارات عقارية دفعات ال
 (363262)  (346114.07)  ثالثة أشهر  األصلية تتجاوز فترة استحقاقها ألجلائع الحركة في ود
 (...231113)  3034595  لدى البنوك  مقيدة أرصدةالحركة في 

 113222  14711  إيرادات تمويل مقبوضة
 23321  34913  أنصبة أرباح مقبوضة

  -------------------------   ------------------------- 
 (2331632.1)  (346554556)  ستثماريةاألنشطة اال المستخدم فيصافي النقد 

  -------------------------  ------------------------- 
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية

 (11)  (11.)  أنصبة أرباح مدفوعة
 -  1674111   قروضعائدات من 
 (36.3166)  (0.64350)  تسديد قروض

 (1613.62)  (974091)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (163111)  -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة مدفوعة

  -------------------------  ------------------------- 
 (2236.6.)  (.577435)   التمويليةاألنشطة  المستخدم في صافي النقد

  -------------------------  ------------------------- 
 (..132..)  5574709  نقدال مرادفاتنقد و الفي  )االنخفاض(الزيادة/  صافي

 333.131.6  341194375  النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة
  -------------------------  ------------------------- 
 236123.21  .34567416  (33يضاح )إ ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
  ============  ============ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
  3131مارس  13المنتهية في  للفترة

 
 
 معلومات عامة 3
 
الصتتادر عتتن دائتترة  2112لستتنة  (16الموافقتتة علتتى إنشتتاء شتتركة التتدار العقاريتتة  .م.ع. )"الشتتركة"( بموجتتب القتترار رقتتم ) تتمتت

 .211لستتنة ( 2.التتوزاري رقتتم ) القتترار. تتتم إعتتالن تأستتيس الشتتركة بموجتتب 2112أكتتتوبر  12أبتتوظبي لالقتصتتاد والتخطتتيط فتتي 
 . .211فبراير  23عن وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريإ  الصادر

 
 ، أبوظبي.1133.متحدة وعنوانها المسجل هو ص.ب. إن المقر الثابت للشركة هو في دولة اإلمارات العربية ال

 
 إن األسهم العادية للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

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

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

 
 عملية دمج شركة الدار العقارية ش.م.ع. وشركة صروح العقارية ش.م.ع. 3/3
 
م.ع. )"صتتروح"( عقاريتتة  .م.ع. )"التتدار"( وصتتروح العقاريتتة  .، أوصتتى مجلستتي إدارة كتتل متتن التتدار ال2113ينتتاير  21تتتاريإ ب

ختتتالل الجمعيتتتة  2113متتتارس  3وهتتتو متتتا تتتتم الموافقتتتة عليتتته متتتن قبتتتل مستتتاهمي كتتتال الشتتتركتين بتتتتاريإ  لمستتتاهميهم بتتتدمج التركيتتتز
دمتتج قتتانوني لكافتتة ستتتكون المعاملتتة المقترحتتة . شتتريطة أن يتتتم استتتيفاء شتتروط التتدمج، لكتتل متتن الشتتركتين العموميتتة غيتتر العاديتتة

سهم لشركة الدار عن كل سهم لصروح يمتلكونه. فتي تتاريإ ستريان مفعتول  13266صروح على  ياألسهم، بحيث يحصل مساهم
عنتدما مستاهمي صتروح. ل فتي التدارإصدار أسهم جديتدة  لقاء لدار وذلكلشركة ا موجودات ومطلوبات صروح حويلسيتم تالدمج، 

أسهم صروح من سوق أبوظبي لألوراق المالية وسيتم حل صروح كمنشأة قانونيتة. جميع شطب  سيتميصبح الدمج ساري المفعول 
ومتن المتوقتع حاليتًا، بشترط  إعادة تسمية شركة الدار لتصبح شركة الدار صروح العقارية  .م.ع. )"الدار صروح"(.عندها وسيتم 

 داللتتي فقتتط وخاضتتع. إن اإلطتتار الزمنتتي هتتذا هتتو 2113يصتتبح التتدمج ستتاري المفعتتول فتتي يونيتتو أن أن يتتتم تلبيتتة شتتروط التتدمج، 
 للتغير.

 
 
 بعد  لم يحن موعد تطبيقهاالتي مصدرة و ال الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال 3
 

إ إعتمتاد هتذه كمتا فتي تتاري المعتايير الدوليتة للتقتارير الماليتة الجديتدة والمعدلتة المصتدرة ولكتن لتم يحتن موعتد تطبيقهتا بعتد فيما يلي
 :البيانات المالية الموجزة

   

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
األدوات  – 32تعديالت على المعيار المحاستبي التدولي رقتم 

مطلوبتتات المتعلقتتة بمقاصتتة الموجتتودات وال –الماليتتة: العتترض
 المالية

 2112يناير  1 

   
األدوات  .تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقتم 

المتعلق باإلنتقال إلى المعيار التدولي  – اتالمالية: اإلفصاح
)أو عنتتتتتد تطبيتتتتتق المعيتتتتتار التتتتتدولي  2للتقتتتتتارير الماليتتتتتة رقتتتتتم 

 للمرة األولى( 2للتقارير المالية رقم 

 .211يناير  1 

   
األدوات الماليتتتتتتة  2المعيتتتتتتار التتتتتتدولي للتقتتتتتتارير الماليتتتتتتة رقتتتتتتم 

 (2111)المعدل في سنة 
 .211يناير  1 

   
البيانتتتتات الماليتتتتة  11المعيتتتتار التتتتدولي للتقتتتتارير الماليتتتتة رقتتتتم 

   تعديالت لمنشآت االستثمار - الموحدة
 2112يناير  1 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13لفترة المنتهية في ل
 
 
 بعد )يتبع(  لم يحن موعد تطبيقهاالتي مصدرة و ال الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةمعايير ال 3
   

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
اإلفصتتتتتاح عتتتتتن  12المعيتتتتتار التتتتتدولي للتقتتتتتارير الماليتتتتتة رقتتتتتم 

 تعديالت لمنشآت االستثمار - الحصص في منشآت أخرى
 2112يناير  1 

   
 البيانتات الماليتة المنفصتلة .2المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 تعديالت لمنشآت االستثمار -
 2112يناير  1 

 
فتتي الفتتترة األوليتتة التتتي ستصتتبح فيهتتا ستتارية  المتتوجزة الموحتتدة فتتي البيانتتات الماليتتة تمادهتتاإعستتيتم  التعتتديالتتتوقتتع اإلدارة أن هتتذه 

 المفعول. لم تتح لإلدارة الفرصة بعد للنظر في اآلثار المحتملة إلعتماد هذه التعديالت.
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 بيان االلتزام 1/3
الصتتادر عتتن  التقتتارير الماليتتة المرحليتتة 32بنتتاًء علتتى المعيتتار المحاستتبي التتدولي رقتتم دة الموحتت البيانتتات الماليتتة المتتوجزةتتتم إعتتداد 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة من أنظمة المطبقةمع المتطلبات  وهي أيضًا متوافقة ةمجلس معايير المحاسبة الدولي

 أساس اإلعداد 1/3
 أن غالبية عمليات الشركة تتم بدرهم اإلمارات. يتم عرض البيانات المالية الموجزة بدرهم اإلمارات حيث

 
 . بالقيمة العادلة األدوات المالية بعض قياسباستثناء بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، تم إعداد البيانات المالية الموجزة 

 
ستتات المحاستتبية المتعلقتتة ، تتتم اإلفصتتاح عتتن السيا2116أكتتتوبر  12المتت رف فتتي بنتتاًء علتتى إخطتتار هيئتتة األوراق الماليتتة والستتلع 

الموجتودات  ،باالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، االستثمارات العقارية، أعمال التطوير قيتد اإلنجتاز، المختزون
 .3/11إلى  3/2المالية واألدوات المالية المشتقة في اإليضاحات أدناه من 

 
فتتي إعتتداد هتتذه البيانتتتات الماليتتة المتتوجزة تتوافتتق متتتع تلتتك المستتتخدمة فتتي إعتتتداد إن السياستتات والتقتتديرات المحاستتبية المستتتتخدمة 

، باستثناء ما يتعلق بتطبيق معايير وتفستيرات جديتدة ابتتداًء 2112ديسمبر  31البيانات المالية المدققة السنوية للسنة المنتهية في 
 . 2113يناير  1من 
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 موحدة بالبيانات المالية الموجزة الإيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 أساس اإلعداد )يتبع( 1/3
. لم ي د تطبيق هذه المعايير الموجزة البيانات المالية هذه تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية في

الترتيبات  وأولكنها قد ت ثر على محاسبة المعامالت  للفترة الحاليةى تأثير مهم على المبالغ المدرجة الجديدة والمعدلة إل
 المستقبلية.

 بالمتطلبات ملخص المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

)المعتتدل فتتي  مزايتتا المتتوظفين 12 المعيتتار المحاستتبي التتدولي رقتتم
 ( 2111سنة 

عددًا من التعديالت على  12 ر المحاسبي الدولي رقمالمعيايتضمن 
محاستتتتبة خطتتتتط المزايتتتتا المحتتتتددة، بمتتتتا فتتتتي ذلتتتتك األربتتتتاح والخستتتتائر 

حاليتتًا فتتي التتدخل الشتتامل اآلختتر المحاستتبية التتتي يتتتم االعتتتراف بهتتا 
والتتتتتي يتتتتتم استتتتتثنا ها بشتتتتكل دائتتتتم متتتتن األربتتتتاح والخستتتتائر  والعوائتتتتد 

لتم يعتد يتتم االعتتراف بهتا فتي  المتوقعة على موجتودات الخطتط التتي
األربتتتتاح أو الخستتتتائر، بتتتتداًل متتتتن ذلتتتتك، هنتتتتاك متطلتتتتب يتتتتنص علتتتتى 

المزايتتتا المحتتتدد فتتتي اصتتتل( ( االعتتتتراف بالحصتتتة فتتتي صتتتافي التتتتزام
األربتتتاح أو الخستتتائر، التتتتي يتتتتم احتستتتابها باستتتتخدام معتتتدل الخصتتتم 
 المستتتخدم لقيتتاس التتتزام المزايتتا المحتتدد، كمتتا يتتتم االعتتتراف بتكتتاليف
الختتدمات الستتتابقة غيتتر الممنوحتتتة حاليتتتًا ضتتمن األربتتتاح أو الخستتتائر 
قبل إجراء التعديل أو عندما يتم االعتراف بتكاليف إعتادة الهيكلتة أو 

 اإلنهاء. 
  
 البيانتتتتات الماليتتتتة المنفصتتتتلة .2لمعيتتتتار المحاستتتتبي التتتتدولي رقتتتتم ا
  (2111المعدل في سنة )
 
 
 
 

متتتا ب عتتتداد بيانتتتات ماليتتتة  يتتتنص المعيتتتار إلتتتى أنتتته عنتتتد قيتتتام منشتتتأة
منفصتتلة، يتتتم احتستتاب االستتتثمارات فتتي الشتتركات التابعتتة، الشتتركات 
الزميلتتة والمنشتتآت الخاضتتعة للستتيطرة المشتتتركة إمتتا بالتكلفتتة أو وفقتتًا 

األدوات الماليتتتتتتة: االعتتتتتتتراف  32للمعيتتتتتتار المحاستتتتتتبي التتتتتتدولي رقتتتتتتم 
 والقياس.

 
ة األربتتتاح وبعتتتض كمتتتا يتعامتتتل المعيتتتار أيضتتتًا متتتع االعتتتتراف بأنصتتتب

حتتتتتاالت إعتتتتتادة الهيكلتتتتتة الجماعيتتتتتة ويتضتتتتتمن عتتتتتددًا متتتتتن متطلبتتتتتات 
 اإلفصاح. 

  
المحاستتبة عتتن االستتتثمار فتتي  26المعيتتار المحاستتبي التتدولي رقتتم 

  (2111المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة )المعدل في سنة 
يقتتوم هتتذا المعيتتار بشتترح محاستتبة االستتتثمارات فتتي الشتتركات الزميلتتة 

بعرض المتطلبات المتعلقة بتطبيق طريقة حقوق الملكية عنتد القيتام و 
 بمحاسبة االستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة. 

 
يقتتتوم المعيتتتار بتعريتتتف "التتتتأثير الملمتتتوس" وتقتتتديم ارشتتتاد حتتتول كيفيتتتة 
تطبيق طريقة حقوق الملكية المحاسبية )بما فتي ذلتك استتثناءات متن 

قتتوق الملكيتتة فتتي بعتتض الحتتاالت(. كمتتا يقتتوم بشتترح تطبيتتق طريقتتة ح
  كيفية اختبار انخفاض القيمة للشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 يتبع(أساس اإلعداد ) 1/3
 بالمتطلبات ملخص المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  
  

تبنتتي   -1تعتتديالت علتتى المعيتتار التتدولي للتقتتارير الماليتتة رقتتم 
المتعلقتة بمحاستبة  المعايير الدوليتة للتقتارير الماليتة للمترة األولتى

  قروض الحكومة بأسعار أقل من سعر الفائدة السوقية

تبنتتتتي المعتتتتايير  -1لمعيتتتتار التتتتدولي للتقتتتتارير الماليتتتتة رقتتتتم تعتتتتديل ا
ستيقوم بهتا معتدي  كيتفالدولية للتقتارير الماليتة للمترة األولتى لبيتان 

البيانتتات الماليتتة للمتترة األولتتى بمحاستتبة قتتروض الحكومتتة بأستتعار 
أقتل متن ستعر الفائتدة الستتوقية عنتد االنتقتال إلتى استتخدام المعتتايير 

متطلبتتتتتتات  تماثتتتتتتل هتتتتتذه التعتتتتتتديالت إنيتتتتتتة. الدوليتتتتتة للتقتتتتتتارير المال
المعتتايير الدوليتتة للتقتتارير الماليتتة لمعتتدي البيانتتات الماليتتة الحتتاليين 
فيمتتتتا يتعلتتتتق بتطبيتتتتق التعتتتتديالت التتتتتي تتتتتم إجرا هتتتتا علتتتتى المعيتتتتار 

محاسبة المنح الحكومية واإلفصاح عن  21المحاسبي الدولي رقم 
  ض الحكومية.المعونات الحكومية فيما يتعلق بمحاسبة القرو 

  
األدوات  -.تعديالت علتى المعيتار التدولي للتقتارير الماليتة رقتم 

المتعلقتتتتتتتتتتتة بمقاصتتتتتتتتتتتة الموجتتتتتتتتتتتودات  -اإلفصتتتتتتتتتتتاحات -الماليتتتتتتتتتتتة
  والمطلوبات المالية

يقتتتتوم المعيتتتتتار بتعتتتتديل متطلبتتتتتات اإلفصتتتتاح فتتتتتي المعيتتتتار التتتتتدولي 
زم التتي تستتل -األدوات المالية: اإلفصتاحات .للتقارير المالية رقم 

الحصول على معلومات حول جميع األدوات الماليتة المعتترف بهتا 
من المعيار المحاسبي الدولي رقم  22التي يتم تسويتها وفقًا للفقرة 

  األدوات المالية: العرض. 32
  

البيانتتتتتات الماليتتتتتة  -11المعيتتتتتار التتتتتدولي للتقتتتتتارير الماليتتتتتة رقتتتتتم 
  الموحدة

وكيفيتة تعريتف فيمتا إذا كتان يقوم المعيار بتحديتد مبتادا الستيطرة، 
مستتتثمر متتا يقتتوم بالستتيطرة علتتى الشتتركة المستتتثمر فيهتتا وبالتتتالي، 

مبتتادا  يبتتين المعيتتارينبغتتي القيتتام بتوحيتتد الشتتركة المستتتثمر فيهتتا، 
 إعداد البيانات المالية الموحدة.

 
للتوحيتتتد لجميتتتع المنشتتتآت استتتتنادًا إلتتتى  واحتتتديقتتتدم المعيتتتار نمتتتوذج 
عن طبيعة الشركة المستثمر فيهتا )بمعنتى،  السيطرة، بغض النظر

ستتتواء كانتتتت المنشتتتأة مستتتيطر عليهتتتا متتتن ختتتالل حقتتتوق التصتتتويت 
للمستتتتتثمرين أو متتتتن ختتتتالل الترتيبتتتتات التعاقديتتتتة األختتتترى كمتتتتا هتتتتو 

  شائع في "المنشآت ألغراض خاصة"(.
  

 31ار مكتتتتتان المعيتتتتتار المحاستتتتتبي التتتتتدولي رقتتتتتم يحتتتتتل هتتتتتذا المعيتتتتت  الترتيبات المشتركة -11المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
الحصتتتص فتتتي مشتتتاريع مشتتتتركة. يستتتتلزم هتتتذا المعيتتتار بتتتأن يقتتتوم 

التتتذي الطتتترف فتتتي ترتيتتتب مشتتتترك بتحديتتتد نتتتوع الترتيتتتب المشتتتترك 
بتته متتن ختتالل تقيتتيم حقوقتته والتزاماتتته ومتتن ثتتم احتستتاب تلتتك  ارتتتبط

  الحقوق وااللتزامات وفقًا لنوع الترتيب المشترك.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة احات تتعلق إيض
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 أساس اإلعداد )يتبع( 1/3
 بالمتطلبات ملخص المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  
اإلفصتتتتتتاح عتتتتتتن  -12المعيتتتتتتار التتتتتتدولي للتقتتتتتتارير الماليتتتتتتة رقتتتتتتم 

  الحصص في منشآت أخرى
يستتتتلزم هتتتذا المعيتتتار تقتتتديم إفصتتتاح شتتتامل حتتتول المعلومتتتات التتتتي 
تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييم الطبيعة، المخاطر ذات 
العالقتتتة، الحصتتتص فتتتي منشتتتآت أختتترى وتتتتأثيرات تلتتتك الحصتتتص 

 على مركزها المالي وأدائها المالي والتدفقات النقدية.
  
 عنتتدما يستتتلزم 13يتتم تطبيتتق المعيتتار التتدولي للتقتتارير الماليتتة رقتتم   قياس القيمة العادلة -13لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم ا

معيار دولي للتقارير المالية آخر بقياسات القيمتة العادلتة  أو يسمح
أو إفصتتتاحات حتتتول قياستتتات القيمتتتة العادلتتتة )والقياستتتات، كالقيمتتتة 

إلتتتى القيمتتتة العادلتتتة أو  التتتتي تستتتتندتكتتتاليف البيتتتع،  العادلتتتة ناقصتتتاً 
اإلفصاحات حول تلك القياسات(. مع بعض االستتثناءات، يستتلزم 
المعيتتتار متتتن المنشتتتآت بتتتأن تقتتتوم بتصتتتنيف هتتتذه القياستتتات ضتتتمن 
"مستتتتتتتويات القيمتتتتتتة العادلتتتتتتة" استتتتتتتنادًا إلتتتتتتى طبيعتتتتتتة  المتتتتتتدخالت، 

جتتتودات أو االستتتعار المتداولتتتة فتتتي استتتواق نشتتتطة لمو  -1المستتتتوى
مطلوبات مماثلة التي يمكن للمنشأة الوصول إليها بتتاريإ القيتاس، 

المتتتتدخالت باستتتتتثناء االستتتتعار المتداولتتتتة فتتتتي الستتتتوق  -2المستتتتتوى
التتتتتتي يمكتتتتتن مالحظتهتتتتتا لألصتتتتتل أو  1المدرجتتتتتة ضتتتتتمن المستتتتتتوى

المتدخالت  -3االلتزام إما بشكل مباشر أو غير مباشر، والمستتوى
 صل أو االلتزام.  التي ال يمكن مالحظتها لأل

 
ينبغتتي علتتى المنشتتآت أن تقتتوم بتت جراء إفصتتاحات متنوعتتة استتتنادًا 
إلى طبيعة قياس القيمة العادلتة )بمعنتى، فيمتا إذا تتم االعتتراف بته 
في البيانات الماليتة أو مجترد اإلفصتاح عنته فقتط( والمستتوى التذي 

  تم فيه تصنيفها.
  

تعتتتديالت علتتتى تشتتتمل ال 2111 - 2112الستتتنوية  التحستتتينات
، ومعتتتتتايير المحاستتتتتبة 1المعيتتتتتار التتتتتدولي للتقتتتتتارير الماليتتتتتة رقتتتتتم 

  32و  32، 16، 1الدولية أرقام 

تقتتتتوم هتتتتتذه التعتتتتتديالت الستتتتتنوية بتتتت جراء تعتتتتتديالت علتتتتتى المعتتتتتايير 
الستتماح بتتالتطبيق  -1التاليتة: المعيتتار التدولي للتقتتارير الماليتتة رقتم 

، تكتاليف اإلقتتراض 1رقتم  المتكرر للمعيار الدولي للتقارير الماليتة
علتتى بعتتض الموجتتودات الم هلتتة، المعيتتار المحاستتبي التتدولي رقتتم 

توضتتتتتيح متطلبتتتتتات معلومتتتتتات المقارنتتتتتة، المعيتتتتتار المحاستتتتتبي  -1
تصتتتنيف صتتتيانة المعتتتدات، المعيتتتار المحاستتتبي  -16التتتدولي رقتتتم 
توضيح ضرورة أن يتم احتستاب االثتر الضتريبي  -32الدولي رقم 

وات حقتتتتتوق الملكيتتتتتة وفقتتتتتًا للمعيتتتتتار المحاستتتتتبي للتوزيتتتتتع لمتتتتتالكي أد
ضتتتريبة التتتدخل، المعيتتتار المحاستتتبي التتتدولي رقتتتم  12التتتدولي رقتتتم 

التقتتتارير المرحليتتتة لمعلومتتتات  متتتا يتوجتتتب إفصتتتاحهتوضتتتيح  -32
لتعزيز التوافتق متع وذلك الموجودات  مجموعبخصوص القطاعات 

 القطاعتتتتتتات 6متطلبتتتتتتات المعيتتتتتتار التتتتتتدولي للتقتتتتتتارير الماليتتتتتتة رقتتتتتتم 
  التشغيلية.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 أساس اإلعداد )يتبع( 1/3
 بالمتطلبات ملخص المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

  
تكتاليف  -21ت التقتارير الماليتة الدوليتة رقتم تفسير لجنتة تفستيرا

  الفصل في عملية إنتاج المعادن
يوضح التفستير متطلبتات محاستبة تكتاليف الفصتل المرتبطتة ب زالتة 
النفايتتتات فتتتي عمليتتتات إنتتتتاج المعتتتادن، بمتتتا فتتتي ذلتتتك متتتتى ينبغتتتي 
االعتتتتتتراف بتكتتتتتاليف الفصتتتتتل كأصتتتتتل، كيفيتتتتتة االعتتتتتتراف المبتتتتتدئي 

 ق.باألصل والقياس الالح

 أساس التوحيد 1/1
 التالية:للشركة والمنشآت  البيانات الماليةتتضمن الموحدة  البيانات المالية الموجزةإن 

 اسم الشركة التابعة

نسبة 
 النشاط األساسي التأسيسبلد  الملكية

    
دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %111 حدائق الراحة العقارية ذ.م.م.  .العقاراتا 

دارة ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م. للتسوق مركز الجيمي  .ستثمارات العقاريةاال وا 

 .العقارات ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %111 الدار للخدمات العقارية ذ.م.م.

دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م. شركة الراحة للبنية التحتية  .ستثمار في العقاراتواالا 

دارة منشآت  ستثمار فياال اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م. أكادميات الدار الخدمات تقدم وا 
 .التربوية

دارة منشآت  االستثمار اإلمارات العربية المتحدة %111 الدار إلدارة المرافق ذ.م.م. خدمات تقدم في وا 
 .إدارة المرافق

دارة وتطوير المباني اإلمارات العربية المتحدة %111 .م.م.ذقارات التجارية شركة الدار لتطوير الع  .امتالك وا 

دارتها  اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م.فرح إلدارة الحدائق الترفيهية  اإلشراف على الحدائق الترفيهية وا 
 وتشغيلها.

دارة منشآت تقدم خدمات  دةاإلمارات العربية المتح %111 الدار للفنادق والضيافة ذ.م.م. االستثمار في وا 
 الفنادق والضيافة.

إدارة وتشغيل المرافئ والنوادي الرياضية  اإلمارات العربية المتحدة %111 مرافئ الدار ذ.م.م.
 واآلالت البحرية.

دارة واستثمار ا اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م.مركز التجارة العالمي في أبوظبي  لعقارات واألنشطة تطوير وا 
 المتعلقة بها.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ملخص بأهم السياسات المحاسبية 1

 )يتبع( أساس التوحيد 1/1

 اسم الشركة التابعة

نسبة 
 النشاط األساسي التأسيسبلد  الملكية

    
دارة واستثمار العقارات واألنشطة  اإلمارات العربية المتحدة % 111 جزيرة ناريل للتطوير ذ.م.م.شركة  تطوير وا 

 المتعلقة بها. 

دارة المراسي واألنشطة  اإلمارات العربية المتحدة %111 مرسى ياس ذ.م.م. امتالك وتطوير وا 
 .المرتبطة بها

 .إدارة اليخوت والرياضات البحرية ة المتحدةاإلمارات العربي %111 نادي ياس لليخوت ذ.م.م.

دارة الفنادق اإلمارات العربية المتحدة %111 فندق ياس ذ.م.م.  .امتالك وتطوير وا 

دارة مالعب وأندية الغولف اإلمارات العربية المتحدة %111 ياس لينكس ذ.م.م.  .امتالك وا 

 .تقديم خدمات التعليم لمتحدةاإلمارات العربية ا %111 مدرسة المنى االبتدائية ذ.م.م.

 استثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ./1 
عليها. إن التأثير الهام هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة  الشركة الزميلة هي المنشأة التي تمارس المجموعة تأثيرًا هاماً 

  أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.  المالية والتشغيلية في الشركة المستثمر فيها ولكن ليس السيطرة
 

المشتتروع المشتتترك هتتو ترتيتتب مشتتترك حيتتث يكتتون للجهتتات التتتي لتتديها ستتيطرة مشتتتركة علتتى الترتيتتب حقوقتتًا فتتي صتتافي موجتتودات 
ما تستتلزم الترتيب المشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة المتفق عليهتا تعاقتديًا للستيطرة علتى الترتيتب التتي تظهتر فقتط عنتد

 من الجهات التي تتشارك السيطرة.   نشطة ذات العالقة موافقة إجماعيةالقرارات حول األ
 

إن نتتتائج وموجتتودات ومطلوبتتات الشتتركات الزميلتتة أو المشتتاريع المشتتتركة يتتتم دمجهتتا فتتي هتتذه البيانتتات الماليتتة الموحتتدة باستتتخدام 
طريقتتة حقتتوق الملكيتتة المحاستتبية باستتتثناء عنتتدما يتتتم تصتتنيف االستتتثمار كمحتتتفظ بتته للبيتتع، وفتتي هتتذه الحالتتة، يتتتم احتستتابه وفقتتًا 

. وفقتًا لطريقتة حقتوق غيتر المستتمرةالموجتودات غيتر المتداولتة المحتتفظ بهتا للبيتع والعمليتات  .مالية رقتم للمعيار الدولي للتقارير ال
الملكية، يتم االعتراف باالستثمار في شركة زميلتة أو مشتروع مشتترك مبتدئيًا فتي بيتان المركتز المتالي الموحتد بالتكلفتة ويتتم تعتديلها 

 أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزميلة أو المشروع المشترك.الحقًا لالعتراف بحصة المجموعة في الربح 
 

إن الزيتتادة فتتي خستتائر الشتتركة الزميلتتة أو المشتتروع المشتتترك عتتن حصتتة المجموعتتة فتتي تلتتك الشتتركة الزميلتتة أو المشتتروع المشتتترك 
ار المجموعتتة فتتي شتتركة زميلتتة أو )التتتي تتضتتمن أيتتة حصتتص طويلتتة األجتتل، التتتي وفقتتًا لطبيعتهتتا، تشتتكل جتتزءًا متتن صتتافي استتتثم

مشروع مشترك( يتتم االعتتراف بهتا فقتط إلتى الحتد التذي يكتون فيته علتى المجموعتة التزامتات قانونيتة أو استتداللية أو قامتت بت جراء 
 دفعات بالنيابة عن الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.

 
ة أو مشروع مشتترك للمجموعتة، يتتم حتذف األربتاح والخستائر عندما تقوم إحدى منشآت المجموعة ب جراء معامالت مع شركة زميل

 ضمن حد حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ذات العالقة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
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 استثمار في عمليات مشتركة 1/5
إن العمليتتة المشتتتركة هتتي ترتيتتب مشتتترك حيتتث يكتتون للجهتتات التتتي لتتديها ستتيطرة مشتتتركة علتتى الترتيتتب حقوقتتًا علتتى الموجتتودات 

لزاماتو  بالمطلوبات المتعلقة بالترتيب. إن الستيطرة المشتتركة هتي المشتاركة المتفتق عليهتا تعاقتديًا للستيطرة علتى ترتيتب متا، التذي  ا 
 من األطراف التي تتشارك السيطرة. ةفقط عندما تستلزم القرارات حول األنشطة ذات العالقة موافقة إجماعي اجديتو 
 

َشتتتتغ  عنتتتتدما تقتتتتوم إحتتتتدى منشتتتتآت المجموعتتتتة بأنشتتتتطة بموجتتتتب عمليتتتتات مشتتتتتركة، فتتتت ن المجموعتتتتة، بصتتتتفتها  المشتتتتترك، تقتتتتوم ل الم 
 باالعتراف وفقًا لحصتها في عملية مشتركة:

 
 ا، بما في ذلك حصتها في أية موجودات محتفظ بها بشكل مشترك بموجوداته 
  بمطلوباتها، بما في ذلك حصتها في أية مطلوبات متكبدة بشكل مشترك 
  من العملية المشتركة  الناتجب يراداتها من بيع حصتها في 
  من العملية المشتركة  والناتج بحصتها في اإليرادات من بيع 
 تها في أية مصاريف متكبدة بشكل مشترك.بمصاريفها، بما في ذلك حص 
 

تقتتوم المجموعتتة باحتستتاب الموجتتودات، المطلوبتتات، اإليتترادات والمصتتاريف المتعلقتتة بحصتتتها فتتي العمليتتة المشتتتركة وفقتتًا للمعتتايير 
 مصاريف.المطلوبات، إيرادات و الموجودات، التلك الدولية للتقارير المالية المطبقة على 

 
مشتترك ل م َشتغ  ت المجموعة ب جراء معامالت مع عملية مشتتركة حيتث تكتون منشتأة المجموعتة فيهتا بمثابتة عندما تقوم احدى منشآ

ختتترى إلتتتى العمليتتتة األ األطتتتراف)مثتتتل البيتتتع أو المستتتاهمة بتتتالموجودات(، يتتتتم اعتبتتتار المجموعتتتة بأنهتتتا تقتتتوم بتتت جراء المعاملتتتة متتتع 
ن المعتتتامالت فتتتي البيانتتتات الماليتتتة الموحتتتدة للمجموعتتتة فقتتتط ضتتتمن حتتتد المشتتتتركة، ويتتتتم االعتتتتراف باألربتتتاح والخستتتائر الناتجتتتة متتت

 األخرى في العملية المشتركة. األطرافحصص 
 

مشتتترك )مثتتل ل م َشتغ  عنتدما تقتتوم إحتدى منشتتآت المجموعتتة بت جراء معتتامالت متع عمليتتة مشتتتركة، حيتث تكتتون المنشتأة فيهتتا بمثابتتة 
صتتها متن األربتاح والخستائر حتتى تقتوم ب عتادة بيتع تلتك الموجتودات إلتى طترف شراء موجودات(، ال تقوم المجموعة بتاالعتراف بح

 ثالث. 

 استثمارات عقارية 1/6
العقتارات المكتلمتتة هتي العقتتارات التتي يتتتم االحتفتاظ بهتتا  تشتتمل االستتثمارات العقاريتتة علتى عقتتارات مكتملتة وعقتتارات قيتد التطتتوير.

هتي عقتارات يتتم بنا هتا أو تطويرهتا الستتخدامها  س المتال والعقتارات قيتد التطتويرقيمتة رأللحصول على إيرادات إيجتار و/أو زيتادة 
 في المستقبل كاستثمار عقاري.

 
يتتتم قيتتاس اإلستتتثمارات العقاريتتة مبتتدئيًا بالتكلفتتة بمتتا فتتي ذلتتك تكتتاليف المعتتامالت وللعقتتارات قيتتد التطتتوير جميتتع التكتتاليف المباشتترة 

وبعتد االعتتراف األولتي، يتتم قيتاس العقتارات قيتد التطتوير  ذلك تكتاليف المتوظفين ذات العالقتة.المتعلقة بالتصميم واإلنشاء بما في 
التغيرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية ضمن أرباح أو خستائر  منيتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة  بقيمتها العادلة.

 .الفترة التي تحصل خاللها
 

 االنتهاء من إنشائه أو تطويره إلى إستثمارات عقارية مكتملة.   يتم تحويل العقار بعد 
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 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 1/7

رات يتتتم تطويرهتتا بشتتكل رئيستتي ألجتتل بيعهتتا ويتتتم إدراجهتتا بالتكلفتتة أو بصتتافي القيمتتة تتكتتون أعمتتال تطتتوير قيتتد اإلنجتتاز متتن عقتتا
 تصميم وبناء العقار بمتا فتي ذلتك تكتاليف المتوظفينب المتعلقةالتكاليف المباشرة  جميعالممكن تحصيلها، أيهما أقل. وتضم التكلفة 

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

 المخزون 1/0

العقارات المكتملتة المحتتفظ بهتا للبيتع ختالل ستياق العمتل االعتيتادي. يتتم إدراج المختزون بالتكلفتة وبصتافي القيمتة  يشمل المخزون
استتتخدام طريقتتة متوستتط التكلفتتة المرجحتتة وتشتتتمل علتتى تكتتاليف اإلنشتتاء/التملك القابلتتة للتحقيتتق، أيهمتتا أقتتل. يتتتم احتستتاب التكلفتتة ب

وغيرها من التكاليف المتكبدة خالل إحضار المخزون إلى مكانته ووضتعه الحتالي. تمثتل القيمتة القابلتة للتحقيتق ستعر البيتع المقتدر 
 ناقصًا كافة تكاليف البيع والتسويق المقدرة التي سيتم تكبدها. 

 دات الماليةالموجو  1/9
. يعتمد التصنيف على طبيعة ة متاحة للبيع" و "قروض ومدينون"تصن ف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: "موجودات مالي

 والهدف من الموجودات المالية ويتم تحديد التصنيف عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية.
 النقد ومرادفات النقد

)باستتثناء اإليتداعات المحتتفظ بهتا بموجتب  البنوك المحتفظ بها لدىاإليداعات و في الصندوق النقد من النقد يتكون النقد ومرادفات 
 أو أقل. ثالثة أشهر في فترة أصالً التي تستحق  رهن(

 موجودات مالية متاحة للبيع
لغاء االعتراف باالستثمارات على أساس تاريإ التداول حيث أن شراء أو بيعيتم االعتراف  االستثمارات خاضع لبنود العقد التي  وا 

لقيمة العادلة مضافًا إليها بامن قبل السوق المعني، وتدرج مبدئيًا تتطلب الحصول على االستثمارات ضمن اإلطار الزمني المقرر 
 تكاليف المعاملة المتعلقة المباشرة.

 
العادلتة إال فتي حتال عتدم القتدرة علتى احتستاب القيمتة العادلتة  التقارير الالحقتة بالقيمتة ستثمارات المتاحة للبيع بتواريإيتم قياس اإل

وتتتراكم فتي احتيتاطي إعتادة  كتدخل شتامل آخترفتي القيمتة العادلتة  اتالتغيتر  متنبشكل موثوق. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة 
دام طريقتتتة الفائتتتدة الفعليتتتة وأربتتتاح تقيتتتيم االستتتتثمارات فتتتي حقتتتوق الملكيتتتة، باستتتتثناء خستتتائر االنخفتتتاض، والفائتتتدة المحتستتتبة باستتتتخ

 وخسائر العمالت األجنبية للموجودات المالية، والتي يتم إدراجها في األرباح أو الخسائر. 
 

الخستتائر المتراكمتتة المدرجتتة ستتابقًا فتتي  وأاألربتتاح  فتت ن، تخفتتيض قيمتهتتا يحتتددأو  االستتتثمارات المتاحتتة للبيتتعيتتتم استتتبعاد  عنتتدما
 االستثمارات، يتم إعادة تصنيفها في األرباح أو الخسائر. احتياطي إعادة تقييم 

 
مجموعتتة باستتتالم أنصتتبة الخستتائر عنتتدما ينشتتأ حتتق لل وأالمتاحتتة للبيتتع فتتي األربتتاح  ألدوات حقتتوق الملكيتتةتستتجل أنصتتبة األربتتاح 

 األرباح.
 والمدينونالقروض 

. يتم قياس دة وال يتم تداولها في سوق نشطةثابتة أو محددفعات  والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة ذات إن القروض
القروض والمدينين بالتكلفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم االعتراف بدخل الفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعلي، 

 يكون االعتراف بالفائدة غير مادي. التي الحاالتباستثناء 
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 أدوات مالية مشتقة 1/31

 ستعر الفائتتدة مقايضتاتتقتوم المجموعتة بالتدخول فتي أدوات ماليتة مشتتتقة وذلتك إلدارة تعرضتها لمختاطر ستعر الفائتدة بمتتا فتي ذلتك 
 وتحديد سعر الفائدة.

 
ويتم إعادة قياسها الحقًا  ،مبدئيًا بالقيمة العادلة وذلك بتاريإ الدخول في عقد األداة المشتقة ةالمشتق قياس األدوات الماليةتم ي

 عندما تكون القيم العادلة موجبة . يتم إدراج جميع المشتقات بالقيمة العادلة كموجوداتبتاريإ كل فترة تقريربالقيمة العادلة 
تكون القيم العادلة سالبة. يتم تصنيف المشتقات كموجودات غير متداولة أو مطلوبات غير متداولة إذا كانت  وكمطلوبات عندما

م إدراج تشهرًا. ي 12خالل  تسديدهاشهرًا وكان من غير المتوقع تحقيقها أو  12المدة المتبقية الستحقاق األداة المشتقة أكثر من 
 طلوبات متداولة.المشتقات األخرى كموجودات متداولة أو م

 
نماذج تدفقات نقدية مخصتومة، ونمتاذج و ، مدرجةين مستقلين باإلشارة إلى أسعار سوقية يم العادلة للمشتقات بواسطة مقيمتدرج الق

 أسعار معترف بها حسبما يكون مالئمًا. 
 

عنتد  األربتاح أو الخستائرستبة التحتوط فتي يتم االعتراف بالتغيرات في القيمتة العادلتة لتألدوات الماليتة المشتتقة والتتي ال تتأهتل لمحا
 .كمشتقات محتفظ بها للمتاجرةحدوثها. يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة والتي ال تتأهل لمحاسبة التحوط 

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

ات في القيمة العادلة ألصل أو التزام مدرج، و )ب( تحوط التدفقات النقدية والتذي يتحتوط التعترض لتقلتب التتدفقات لتعرض للتغير ا
متوقتتع حتتدوثها بشتتكل كبيتتر ستتوف تتت ثر علتتى صتتافي  معاملتتةالنقديتتة المتعلقتتة إمتتا بخطتتر معتتين متترتبط بأصتتل أو التتتزام متتدرج، أو ب

 .المدرجالدخل المستقبلي 

 محاسبة التحوط
جتتل التأهتتل لمحاستتبة التحتتوط، يجتتب أن يكتتون متتن المتوقتتع أن التحتتوط فعتتال للغايتتة، أي أن التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة أو متتن أ

التغيتترات المقابلتتة فتتي البنتتد المتحتتوط لتته وأن يكتتون متتن الممكتتن قيتتاس  بشتتكل فعتتالالتتتدفقات النقديتتة ألداة التحتتوط يجتتب أن تتتوازن 
جيتها للقيتام بمعتامالت تحتوط تية التحتوط، تقتوم المنشتأة بتوثيتق أهتداف إدارة المختاطر واستتراالفعالية بشكل موثوق. عند بتدء عالقت

متنوعتتة بمتتا فتتي ذلتتك تحديتتد أداة التحتتوط، والبنتتد المتحتتوط لتته ذو العالقتتة، وطبيعتتة المختتاطرة المتحتتوط لهتتا، وكيفيتتة قيتتام المجموعتتة 
 وتحديد ما إذا كان يشكل تحوط فعال على نحو مستمر.بتقييم فعالية عالقة التحوط. والحقًا، يجب تقييم التحوط 

 التحوط للقيمة العادلة
 األربتتتاح أو الخستتتائرإن التغيتتترات فتتتي القيمتتتة العادلتتتة للمشتتتتقات المحتتتددة والم هلتتتة كتحتتتوط للقيمتتتة العادلتتتة يتتتتم قيتتتدها مباشتتترًة فتتتي 

 المخاطر المتحوط لها.التي تخص و تغيرات في القيمة العادلة للبند المتحوط له  ةأيإلى ضافة باإل
 

انتهاء مدة أداة التحوط أو بيعها، إلغا ها أو تنفيذها أو أنها لم تعتد أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط، 
لها في المتحوط  ند المتحوط له الناتج من المخاطرمستوفية لمتطلبات محاسبة التحوط. يتم إطفاء التعديل على القيمة المدرجة للب

 الخسائر ابتداًء من ذلك التاريإ. وأحساب األرباح 
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 التحوط للتدفقات النقدية
التدخل الشتامل فتي  إدراجهمن التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والم هلة كتحوط للتدفقات النقدية يتم إن الجزء الفع ال 

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

فتي  األربتاح أو الخستائرإلتى  ل الشتامل اآلختر وتراكمتت فتي احتيتاطي التحتوطالتي سبق إدراجها في التدخيتم إعادة ترحيل المبالغ 
 فيتته التتذي تتتم األربتتاح أو الخستتائرفتتي  البنتتدالخستتائر فتتي نفتتس  وأالفتتترات التتتي يتتتم فيهتتا االعتتتراف بالبنتتد المتحتتوط لتته فتتي األربتتاح 

وط لها اعتراف بأصول غيتر ماليتة أو بمطلوبتات غيتر عتراف بالبند المتحوط له. إال أنه حين ينتج عن المعاملة المتوقعة المتحاال
لتتتي لتكلفتتتة األصتتتول أو  تراكمتتتتماليتتتة، يتتتتم تحويتتتل األربتتتاح والخستتتائر التتتتي  دخالهتتتا فتتتي القيتتتاس األو  ستتتابقًا فتتتي حقتتتوق الملكيتتتة وا 

 المطلوبات.
 

األربتاح أو الخستائر المتدرج فيته البنتد  يتم قياس حتدود أستعار الفائتدة بالقيمتة العادلتة متع إدراج تغيترات القيمتة الزمنيتة فتي نفتس بنتد
 المتحوط له، ويتم إدراج تغيرات القيم الحقيقية في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في احتياطي التحوط في حقوق الملكية. 

 
غا هتا أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط من قبتل المجموعتة، عنتد انتهتاء متدة أداة التحتوط أو بيعهتا، إل

فتي ذلتك الوقتت يبقتى أي ربتح أو خستارة متراكمتة مت خرة ومدرجتة فتي تنفيذها أو أنهتا لتم تعتد مستتوفية لمتطلبتات محاستبة التحتوط. 
. وعنتدما ال يعتود متن األربتاح أو الخستائرويتم إدراجها عند إدراج المعاملتة المتوقعتة أخيترًا فتي حقوق الملكية ضمن حقوق الملكية 

فت ن التربح أو الخستارة المتراكمتة المدرجتة ضتمن حقتوق الملكيتة يتتم االعتتراف بهتا  ،معاملة المتوقعتة المتحتوط لهتاالمتوقع حدوث ال
 .األرباح أو الخسائرمباشرة في 

 
 
  ممتلكات وآالت ومعدات  .

ت مقابلتها باإلضافات مليون درهم والتي تم 2633إن الحركة في ممتلكات وآالت ومعدات تتعلق بتكلفة االستهالك للفترة والبالغة 
 مليون درهم. 633خالل الفترة والبالغة 

 
 إن جميع ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
  عقارية اتستثمار ا 5

( وعقتتارات قيتتد التطتتوير بالقيمتتة ومراكتتز للبيتتع بالتجزئتتة ومركتتز تستتوق يلعقاريتتة علتتى عقتتارات مكتملتتة )مبتتانستتتثمارات االا لتشتتتم
 السنة كما يلي:الفترة/العادلة. كانت الحركة خالل 

 
 )مدققة( 2112ديسمبر  31 )غير مدققة( 3131مارس  13 
 ____________________________________ ____________________________________ 
 

 عقارات مكتملة
 عقارات 

 عقارات مكتملة المجموع قيد التطوير
 عقارات 

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

 ..6311136 ..23.6636 332133226 641704331 .3467.435 14.114959 الفترة/ السنة )مدققة(في بداية  الرصيد
 2623162 2363126 263121 1174396 1164160 930 السنةالفترة/ تكاليف التطوير المتكبدة خالل

 2.3616 2.3616 - 1.4.93 1.4.93 - ، صافيتكاليف تمويل مرسملة
 (1623226) (23231) (16.3.16) - - - زيادة/ )نقص( في القيمة العادلة، صافي

 - (.22366) .22366 - (74611) 74611 لتحويل عند االكتما
       تحويالت من/)إلى(:

 123626 - 123626 - - - ممتلكات وآالت ومعدات
 (6233262) (6213.22) 6.3323  64507 64507 - أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 (13216) (13216) - - - - المخزون
               (2.32.2) (2.32.2) - - - - ذمم مدينة تجارية وأخرى

        631.63113 236.231.2 3321332.2 64.564.00 4113..141 14.334.07 الفترة/ السنة نهايةفي  الرصيد
 

 إن جميع االستثمارات العقارية موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 
 
 في شركات زميلة ومشاريع مشتركةستثمار ا 6
 

مليتون درهتم، حصتة فتي أربتاح  .263 بمبلتغات زميلتة ومشتاريع مشتتركة للفتترة مرتبطتة ب ضتافات إن الحركة في إستتثمار فتي شترك
مليتتون درهتتم والتخصتتيص علتتى الحستتاب الجتتاري  131مليتتون درهتتم، حصتتة فتتي احتيتتاطي تحتتوط بمبلتتغ  1336الفتتترة الحاليتتة بمبلتتغ 

 مليون درهم. .163ح غير المحققة خالل الفترة بمبلغ مليون درهم. يتم تسوية ذلك من خالل األربا 136للمشاريع المشتركة بمبلغ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
 موجودات مالية متاحة للبيع 7
 

 ديسمبر  31
2112 

  مارس 13
 3131 

 

  )غير مدققة( (مدققة)
  ألف درهم ألف درهم

   
 استثمار في أوراق مالية إماراتية غير مدرجة  3314675 ..12136
 استثمار في أوراق مالية دولية غير مدرجة  114706 313.66

----------------- -----------------  
1.13261 3534.63  
======== ========  

رض عليهتا ستعر مناستب علتى أال يتعتارض المجموعة استبعاد هتذه االستتثمارات ضتمن ستياق العمتل اإلعتيتادي فتي حتال عت تعتزم
 . التشغيليةستراتيجية المجموعة اذلك مع 
ديستتتمبر  31)مليتتتون درهتتتم  232، بلغتتتت إيتتترادات أنصتتتبة األربتتتاح المقبوضتتتة متتتن الموجتتتودات الماليتتتة المتاحتتتة للبيتتتع الفتتتترةختتتالل 
 .مليون درهم( 232 –2112

 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 0
 

 ديسمبر  31
2112 

  سمار  13
3131 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

 المتداول غير الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  64915 .6323

     واإللغاءات النخفاض القيمة : مخصصينزل  (64915) (.6323)
- -   

 (16)إيضاح  من تمويل مشاريع مستحق  1014911 36232.6
   (16)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  34.314111 32263132.
     (16)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  3364615 .116331

.3.6.3622 349174010       
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 
  )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى 0

 ديسمبر  31
2112 

  مارس 13
3131 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درهم

 المتداول الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  904153. 613661.

     واإللغاءات القيمة النخفاض مخصص: ينزل  (3104167) (11.3662)
2.3322. 1094905   

  (16)إيضاح  لالسترداد قابلة تكاليف  143714190 2361132.1
 (16)إيضاح  مشاريع تمويل من مستحق  734011 1233.22

 (16)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  143034.10 1323.3162
 (16)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  3934.91 13223

 (16)إيضاح  مستحق من جهة ذات عالقة  14501. 23.32.
 مقدمة ودفعات مبالغ  30.4111 ...32.3

 مستحقة فوائد  4631. 6.2
     أخرى  1114955 ...23..

.3..13166 747714113       
 
 
 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 9
 

  بغرض بيعها. على عقارات يتم تطويرهالتطوير واإلنشاء المتكبدة تكاليف اعلى  تشمل أعمال التطوير قيد اإلنجاز
 السنة كما يلي:الفترة/ الحركة خالل

 ديسمبر  31
2112 

  مارس 13
3131 

  

   )غير مدققة( (مدققة)
       ألف درهم ألف درهم

 )مدققة( السنةالفترة/في بداية  الرصيد  43334739. 31333211.
 صافي السنة،الفترة/ خالل التطوير الأعم   364935 3231..2

 السنة، صافي الفترة/ خالل مرسملةتمويل  تكاليف  37 236.2
 السنةمرسمل خالل الفترة/استهالك   - ..2

  :)إلى(/ من تحويالت   
 عقارية  استثمارات  (64507) 6233262

 لالسترداد قابلة تكاليف  - (...3..3)
 : السنةرة/استكمال مشاريع خالل الفت   
 محول إلى المخزون  (0134077) (331.23622)
 استبعادات )معترف بها في التكاليف المباشرة(  (64395.) (.13212333)

         محول عند اإلستحواذ على شركة تابعة، صافي  - 2323161
     السنةالفترة/في نهاية  الرصيد  1419.4933 232223.22

 
 ودة في اإلمارات العربية المتحدة.موج اإلنجازقيد  ويرأعمال التطإن جميع 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 المخزون 31
 ديسمبر  31

2112 
  مارس 13

3131 
  

   )غير مدققة( (مدققة)
   درهم ألف درهم ألف
    

 مكتملة عقارات  34.674505 136263212
         آخر تشغيلي مخزون  334333 113366

136213311 34.704697       
 

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في المكتملة العقارات تقع
 
 

 في الصندوق وأرصدة لدى البنوكنقد  33
 
 مارس  13 

3131 
 ديسمبر  31

2112 
 (مدققة) )غير مدققة( 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 136223.21 345334773 وأرصدة لدى بنوك  في الصندوق نقد
    6163262 346334601 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 .43154.5. 232.23..3 
 (3632.) (346104133)  ثالثة أشهر تتعدى فترة استحقاقها األصلية ودائع قصيرة األجل

       (132223662) (9614169)  لدى البنوك مقيدةأرصدة 
 34567416. 1311232.. 
   
 

  %( سنويًا.136% إلى 1361 :2112ديسمبر  31% )1361% إلى 1311 ما بين ألجل معدل الفائدة على الودائعيتراوح 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 راضاتواقت قروض تحمل فائدة 33
 

 القروض مجموع  قروض غير قابلة للتحويل سندات للتحويل قابلة سندات 

 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
 ديسمبر 11 مارس 13 ديسمبر 11 مارس 13 ديسمبر 11 مارس 13 ديسمبر 11 مارس 13 

 3131 2112 3131 2112 3131 2112 3131 2112 
 )مدققة( (مدققة)غير  )مدققة( (مدققة)غير  )مدققة( (مدققة)غير  )مدققة( (مدققة)غير  
 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

         متداول
 2.772.231 411331130 .1.178.32 310111111 1.832.1.3 119391113 812.277 - سنة واحدة خالل

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

         متداول غير

 .2..7.113 711011347 1.221.328 111401319 3...278.. 014331933 - - الخامسة إلى الثانيةالسنة  من

 .13.11 - .13.11 - - - - - السنة الخامسة بعد

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

 - - 014331933 ..278...3  111401319 1.2.1.2.1 711011347 7.127.811 

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

         
 - 812.277  314171991 7.172.217 010471374 ..323.212 3319141373 1..11..121 

                                                                                                                                                                         

         

 78..112 101439 271..1 91711 .1..1. 301333 2.231 133 السنةالفترة/ خالل مرسملةتمويل  تكاليف

                                                                                                                                                                         

 
 نصف على أساس دفعي% 2 ربح سنوي يبلغت السنداهذه مليار درهم إلى جهة ذات عالقة )"حامل السند"(. تحمل  236، قامت المجموعة ب صدار سندات إلزامية التحويل )"السندات القابلة للتحويل"( بقيمة إجمالية تبلغ 2111مارس  في )أ( 

سهم بناًء على تحويل  .3263.113.1مليون درهم إلى  62332، حولت المجموعة باقي السندات وقيمتها 2113فبراير  22سهم في الشركة. في  1321332223223إلى  درهم مليون 1/23116 تحويل 2111سنوي. تم خالل ديسمبر 
  مليون درهم على التوالي. 22.32مليون درهم ومبلغ  .3263التالي، زاد رأس المال وعالوة اإلصدار بمبلغ وب درهم. 1..13متفق عليه بلغ 

 القابلة غيرالصكوك  سداد ستحقي. مليار درهم ..23رجة تبلغ غير قابلة للتحويل بقيمة مد الشركةوسندات  درهم مليار ..33 تبلغ مدرجة بقيمة"( للتحويل القابلة غير)"الصكوك  اإلجارة صكوك منقابلة للتحويل السندات غير ال تتكون )ب( 
 .2112مايو  .2سندات الشركة غير قابلة للتحويل في  سداد ستحقبينما ي 2113 يونيو .1 في للتحويل

 .المديونية ومستوى القيمة وصافي الموجودات مقاييس مالية تمثل إجماليب تتعلق لتعهدات المجموعة قروض بعض تخضعتأمين القروض البنكية برهن على قطع أراضي، وتخصيص مستحقات مشاريع.  تم )ج( 
 .2112 ديسمبر 31 المنتهية للسنة المدققة السنوية المالية البيانات في عنها المفصح تلك مع متوافقةالقروض  استحقاق تواريإو  الفائدة أسعار إن ت( د)
 .درهم مليون 62633 الفترة خالل المسددة البنكية القروض بلغت ( هتت)

 . التسهيل، لم يتم سحب أية مبلغ من هذا 2113مارس  31مليار درهم. كما في  236ذمم مدينة من حكومة أبوظبي تبلغ  مقابلوهي مضمونة مليار درهم،  231بقيمة  تسهيلاتفاقية  لدى المجموعة ( و)
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13ة في للفترة المنتهي

 
 

 عمالء من مقدمة دفعات 31
 

الخاصتة بالمجموعتة. كمتا يشتمل مشتاريع تطتوير العقتارات  من العمالء عن بيتعالمقبوضة  األقساطتمثل دفعات مقدمة من عمالء 
عتود بتاألكثر إلتى إن التنقص فتي التدفعات المقدمتة متن العمتالء ي (.16من حكومة أبوظبي )إيضاح  المستلمةذلك صافي الدفعات 

 تسليم الوحدات خالل الفترة.
 
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى .3
 
 مارس 13    

3131 
ديسمبر  31 

2112 
 )مدققة(  )غير مدققة(    
        ألف درهم  ألف درهم    

 636.2..  .97437.    ذمم دائنة تجارية
 .313..136  341134139    مستحقة تكاليف مقاولين

 232223632  1430.46.3    (16مقدمة من حكومة أبوظبي )إيضاح دفعات 
 2.23612  3594336    تكاليف بنية تحتية مستحقة

 1213323  3614.17    عقود مثقلة بااللتزاماتمخصص 
 .22331  3914011     أنصبة أرباح دائنة

 663613  3314171    إيرادات م جلة
 .322362  4306..1    مطلوبات أخرى

    ---------------------   --------------------- 
    643514057  632613.66 
    ==========  ========== 
 

متعلقتتتة بأعمتتتال مشتتتاريع التتتتي تتتتم مستتتتحقة لمشتتتاريع مشتتتتركة  مبتتتالغالتجاريتتتة وتكتتتاليف المقتتتاولين المستتتتحقة التتتذمم الدائنتتتة تتضتتتمن 
 .16اإلفصاح عنها في إيضاح 

 
 

 اليف تمويلتك 35
 
 مارس 13المنتهية في الثالثة أشهر   
   3131 2112 
 )غير مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درهم ألف درهم   
     

 ..22132 33.4311   إجمالي تكاليف التمويل
ينزل: مبالغ تم إدراجها ضمن تكلفة 

 (213621) (1.4539)   األصول الم هلة
   ------------------- ------------------- 
   379473. 2213336 

   ========= ========= 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  36
 

والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل  دارةأعضاء مجلس اإلو  في الشركة الرئيسيينعالقة المساهمين ذات  الجهاتتشمل 
 من خاللومة أبوظبي كما أن حك موظفي اإلدارة الرئيسيين. باإلضافة إلى مهمعائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثير إداري 

 رئيسي فيمساهم  هي من قبل حكومة أبوظبي )يشار إليها معًا بت "الحكومة"(تخضع للسيطرة المشتركة مسيطر عليها أو منشآت 
 الشركة. 

 
 :جهة ذات عالقة أرصدة

مارس  13  
3131 

 ديسمبر  31
2112 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  

    )صافي(: الحكومة من مستحق
 2361132.1 143714190   (6تكاليف قابلة لالسترداد )إيضاح 

 63.3.3216 546934710  (6مستحق من موجودات مباعة )إيضاح 
 32231.1 37.46.1  ذمم مدينة أخرى

 (.232.1362) (431.4157.)  (12و  13دفعات مقدمة مستلمة )إيضاحات 
        
  .49164.33  .32.23.61     
    

    (:0)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق
 13223 3934.91   متداول

 .116331 3364615  غير متداول 
        
  1104190 1123611     
 
مارس  13  

3131 
 ديسمبر  31

2112 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درهم ألف ألف درهم  

    :بالمشاريعمشاريع مشتركة ألعمال متعلقة  إلىمستحق 
 323.12 .13477  عقود دائنة

         2. 53  محتجزات دائنة 
  134036 323..2     
 

فترة سنوات من نهاية  .إلى  2خالل  ويستحق سدادها% 2 بنسبة شاريع المشتركة تحمل فائدةإن بعض المستحقات من الم
 التقرير.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  36
 

 )يتبع(: جهة ذات عالقة أرصدة
  مارس 13  

3131 
 ديسمبر  31

2112 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درهم ألف درهم  
    

 مملوك من قبل  رئيسي مساهم /)إلى(من مستحق
 الزميلة: اهشركاتو/أو  الحكومة 

   

 2233122 514716.   (6)إيضاح  مستحق من تمويل مشروع
 23.32. 14501.  ( 6مستحق من جهة ذات عالقة )إيضاح 

 (..231.) (704939)  مستحق إلى مساهم رئيسي، صافي
     (123.66.) -  (12)إيضاح  تخضع لفوائدسندات قابلة للتحويل 

  .354.11 (222316.)     
 

 كما يلي: الفترةمع جهات ذات عالقة خالل  الهامة كانت المعامالت
 مارس 13المنتهية في  الثالثة أشهر 
 3131 2112 
 )غير مدققة( قة()غير مدق 
 درهتمألف  درهـمألف  

   :مكافآت المدراء الرئيسيين
 163111 - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 .2332 34565   ومكافآت ومزايا أخرىرواتب 
    .6 00 مزايا ما بعد التوظيف

 34651 163211    
 

   ومساهم رئيسي تملكه الحكومة: إيرادات من الحكومة
 ...231.23 63049.1 ن بيع أرض وعقاراتإيرادات م

 633.62 .37497 إيرادات إدارة مشاريع
    13213. 514.61 إيرادات إيجار 

   
 6974101 232663.2. 
   
   

 33.12 34036  عمل مقدم من قبل مشاريع مشتركة
   
   

    .16311 3.4976  إيرادات تمويل من مشاريع تمويلية ومشاريع مشتركة
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 محتملةتباطات ار و التزامات  37
 

 رأسمالية التزامات 37/3
 متكبدة هي كما يلي:الإن النفقات الرأسمالية المتعاقد عليها غير 

  مارس 13  
3131  

 ديسمبر 31
2112 

 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

 13.233336  343914.90  قيد التطوير مشاريع
 .333113.6  141174553  لإلستعاضةأعمال مشروع قيد اإلنجاز قابلة 

 .26311  3594115  استثمارات
 363222  354903  أخرى

  -----------------------  ----------------------- 
  .4.314117  2322132.. 
  ===========  =========== 
 
 خمس سنوات.لتزامات المذكورة أعاله تمتد على مدى فترة سنة واحدة إلى ن االإ
 

 االلتزامات بعقود اإليجار التشغيلي 37/3
 

 كم جر المجموعة
 مارس  13  

3131  
 ديسمبر 31

2112 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

     سنة(: 11على فترة ) مباني
 26333.6  3054113  خالل السنة األولى

 6623216  .055461  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 .622312  6164171  أكثر من خمس سنوات

          
  347764715  13..23622 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( محتملةتباطات ار و التزامات  37
 

 )يتبع( االلتزامات بعقود اإليجار التشغيلي 37/3
 

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

  اإليجار هو على الشكل التالي:
 مارس  13  

3131  
 ديسمبر 31

2112 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  

     سنة(: 66أرض )على فترة 
 123121  .334.3  خالل السنة األولى

 13.23.  14169.  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 623.63  634111  أكثر من خمس سنوات

  --------------------------  -------------------------- 
  3354336  126326. 
     

 313.13  -  (خالل السنة األولىمباني )
  --------------------------  -------------------------- 
  3354336  1.3161 
  ============  ============ 
 

 يجار.خيار شراء المنشآت المستأجرة عند انتهاء مدة اإل للمجموعةال يتوفر 
 

 االرتباطات المحتملة 37/1
 

 بنكية وضمانات اعتماد خطابات
مارس  13  

3131  
 ديسمبر 31

2112 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درهم  ألف درهم  
     

      .32331  334.63  خطابات اعتماد وضمانات بنكية
     

      ...23  4777.  حصة المجموعة في ارتباطات محتملة لمشاريع مشتركة 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 معلومات قطاعية 30
 

 قطاعات األعمال 30/3
 لي:هي كما ي 2112و  2113مارس  31إن المعلومات القطاعية لعمليات المجموعة المستمرة لألشهر الثالثة المنتهية في 

 
 )غير مدققة( 3131مارس  13الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 قرى تشغيلية فنادق مدارس ترفيه المجموعة

 االستثمارات ةمحفظ
 العقارية

 وبيع تطوير
 العقارات

 

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

 القطاع إيرادات 343374797 3734097 504073 3314.16 14.36. 334311 3463.4.07

طفاء إستهالك - (.1410) (304715) (..6147) (.6406) (34171) (934.71)  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  وا 
 القطاع (خسارةربح/) 3554759 064637 167 (394070) (34060) 340.1 13340.7  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

 ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 مشتركة ومشاريع زميلة شركات ربح في حصة       314776

 وتسويق بيع مصاريف       (34011)
داريةمصاريف عموم       (1.4360)  ية وا 
طفاء إستهالك       (54167)  وا 

 تمويل إيرادات       54611.
 تمويل تكاليف       (.379473)

 إيرادات أخرى       4159.
 الفترة ربح       35.4361         ----------
==========        
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13ة في للفترة المنتهي

 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 30
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 30/3
 
 

 )غير مدققة( 3133مارس  13الثالثة أشهر المنتهية في 
 

  قرى تشغيلية فنادق مدارس ترفيه المجموعة
 االستثمارات ةمحفظ

 العقارية
 وبيع تطوير

 العقارات
 

  درهم ألف درهم ألف درهم ألف مدره ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
        

 القطاع إيرادات 332223136 1.13626 232.6. 11.3111 333.11 63332 33.623111

طفا إستهالك - (222) (2231.1) (613222) (63.21) (23126) (1113266)  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  ءوا 
 القطاع (خسارةربح/) 6363132 623221 (133122) (363126) (33621) (3.1) 66.3216  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========

 ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 مشتركة ومشاريع ميلةز  شركات ربح في حصة       23362

 وتسويق بيع مصاريف       (23161)
دارية       (213.16)  مصاريف عمومية وا 
طفاء إستهالك       (.3.2.)  وا 

 تمويل إيرادات       .61363
 تمويل تكاليف       (2213336)

 إيرادات أخرى       31.
 الفترة ربح       ..2.631        ----------

==========        
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معلومات قطاعية 30
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 30/3
 

 هي كما يلي: 2112ديسمبر  31و  2113مارس  31إن موجودات ومطلوبات القطاعات والنفقات الرأسمالية في 
 

  قرى تشغيلية فنادق مدارس ترفيه غير مخصص جموعةالم
 االستثمارات ةمحفظ

 العقارية
 وبيع تطوير

  العقارات
 3131 مارس 13 في كما درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف

 )غير مدققة(
         

 موجودات 3.45314.17 741304615 3..3504 349.54301 1774137 014000 541034590 1145064351
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 مطلوبات 746334511 6304691 36.4111 3134003 534537 334013 3..3143334 33403.4069
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  

 الرأسمالية النفقات 64391 - - - - - - 64391
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  

 نفقات المشاريع 364935 1174396 - - - - - 16.4333
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  

 3133ديسمبر  13كما في         
 )مدققة( 

         
 موجودات 1.32363213 63.263616 .222363 ..2326136 13123.. 1..23. 332.63121 .3231213.1
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 مطلوبات .63622322 633221. 2..1.23 12.3266 213.31 ..1.31 .1232.6366 2336613211
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  

 النفقات الرأسمالية .32362 - - - - - 61 ...323
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 نفقات المشاريع 3231..2 2623162 - - - - - 132.23321

=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعلق 
 )يتبع( 3131مارس  13للفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معلومات قطاعية 30

 ةالجغرافي اتالقطاع 30/3
 اإلمارات العربية المتحدة.  دولة عملت المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وهي

 
 

 موسمية نتائج 39
متارس  31المنتهيتة فتي  الثالثتة أشتهرلفتترة  المتوجز الموحتد ذات طبيعتة موستمية فتي بيتان التدخل مهمتة يتم تسجيل أية إيرادات لم

 .2112و  2113
 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة  المصادقة على  31
 

 .2113أبريل  22صادق مجلس اإلدارة على البيانات المالية الموجزة الموحدة وأجاز إصدارها بتاريإ 


