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 المراجعة المالية
 
 بعض تفصيل طبيعة تم .المرفقة الموحدةالموجزة  المالية البيانات عمىمبنية  المراجعة ىذه في المتضمنة المالية المعمومات إن

 يمي فيما. الموحدة الموجزة الماليةالبيانات  من 3البنود الرئيسية الفردية وتوضيح السياسات المحاسبية المتعمقة بيا في اإليضاح 
 :وبيان التدفقات النقدية الموجز الموحد الموحد الموجز الدخل وبيان الموحد الموجز المالي المركز بيان من مستخرجات

 سبتمبر 03المنتهية في التسعة أشهر   معمومات بيان الدخل الموجز الموحد الرئيسية
  2302  1111 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 3/39693  8/9,824  اإليرادات

 (9/39596)  (0/7,086)  تكاليف مباشرة

 (1991)  (7,7)  مصاريف بيع وتسويق
دارية:      مصاريف عمومية وا 

 (17197)  (027,3)  تكاليف موظفين 
طفاء  (31791)  (000,6)  استيالك وا 

 (393)  -  تكاليف ما قبل االفتتاح لمشاريع تشغيمية
 (3191)  -  خسارة من إلغاء بيع
 (199)  (4/0,330)  / شطبقيمةالمخصص النخفاض 
دارية أخرىمصاريف عمومية   (7697)  (00,0)  وا 

 (191)  095,3  قيمة عادلة الستثمارات عقارية (خسارةربح/ )
 71693  -  ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع

 13195  079,6  إيرادات تمويل
 (71696)  (607,6)  تكاليف تمويل
 (591)  427,0  (1)إيرادات أخرى)مصاريف(/ 

     
 36193  8/0,030  الفترة ربح
     
 
 

 ديسمبر 31  سبتمبر 03  معمومات بيان المركز المالي الموجز الموحد الرئيسية
  2302  1111 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 3/39886  7/0,790  ممتمكات وآالت ومعدات
 7/69111  4/6,357  استثمارات عقارية

 9/79133  0/0,896  أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 9/119313  0/04,676  ذمم مدينة تجارية وأخرى
 7/39157  5/2,380  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 (5/189195)  (0/04,429)  (2)تمويل

 6/79193  0/7,962  صافي الموجودات )مجموع الموجودات ناقصًا مجموع المطموبات(
 

 سبتمبر 03المنتهية في التسعة أشهر   الرئيسية معمومات بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد
  2302  1111 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 (63796)  3/0,006  أنشطة العمميات (المستخدم فيالناتج من/ )النقد  صافي
     

 3/39311  (0/0,325)  يةنشطة االستثمار األ الناتج من /(المستخدم في) صافي النقد
     

 (6/39515)  (0/4,835)  يةنشطة التمويماألالمستخدم في  النقدصافي 
     

 81595  876,8  النقد ومرادفات النقد في نياية الفترة
 3/19361  7/0,234  أرصدة مقيدة لدى البنوكإيداعات قصيرة األجل و 

     
 8/19177  5/2,380  وأرصدة لدى البنوك في نياية الفترة نقد في الصندوق

     
 
 .المشتركة والمشاريع الزميمة الشركات  / )خسارة( منربح في الحصةعمى  يشتمل (1)
 وغير القابمة لمتحويل. القابمة والسندات القروضمن كافة  األرصدة القائمةالتمويل بأنو  يعرف (1)



 1 شركة الدار العقارية ش.م.ع.

 (يتبع) المراجعة المالية

 رئيسية مقتطفات
 

 31شيد أداء عمميات المجموعة حتى نياية الربع الثالث نموًا جوىريًا في اإليرادات والربح مقارنة مع التسعة أشير المنتيية في 
 3/361مميون درىم مقارنة مع  8/19111مبمغ  1111سبتمبر  31. بمغ صافي ربح التسعة أشير المنتيية في 1111سبتمبر 

ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تسميم قطع أراضي ووحدات سكنية  1111سبتمبر  31مميون درىم لمتسعة أشير المنتيية في 
 .ضمن مشاريعنا التطويرية الرئيسية

 
 

مميون درىم  3/39693بالمقارنة مع  1111سبتمبر  31أشير المنتيية في  التسعةمميون درىم لفترة  8/99813بمغت اإليرادات 
مميون  1911398. وبمغت اإليرادات المتكررة من االستثمارات العقارية وغيرىا من األعمال التشغيمية 1111لنفس الفترة من سنة 

ادة بشكل رئيسي مميون درىم لمفترة المقابمة من السنة السابقة. تعزى الزي 91393% من مبمغ 1191درىم، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 
إلى تحسن نسبة اإلشغال في األصول التشغيمية التابعة لممجموعة بما في ذلك المدارس والقرى التشغيمية واالستثمارات العقارية. 
وبقيت معدالت اإلشغال في فنادقنا بمستويات مستقرة عمى الرغم من أوضاع السوق األقل نشاطًا. كما ارتفع صافي موجودات 

 . 1111ديسمبر  31بالمقارنة مع  1111سبتمبر  31أشير المنتيية في  التسعة% لفترة 1191ة المجموعة بنسب
 

مميون درىم كنقد وأرصدة لدى البنوك  88891 أشير بقاعدة صمبة من السيولة النقدية بمغتالتسعة أنيت المجموعة فترة 
 .ددةمن خالل تسييالت متج مميار درىم 391باإلضافة إلى سيولة متوفرة بمغت 

 
 1111من سنة  الربع الثالثجاءت ىذه النتائج المالية نتيجة لألداء القوي الذي تشيده مشاريعنا التطويرية، حيث نجحنا خالل 

 وحدة منجزة ضمن شاطئ الراحة إلى عمالئنا بما في ذلك حكومة أبوظبي.  131 قطعة أرض و 15 بتسميم
 

ضمن كٍل من البندر والزينة والمنيرة  وذلك مع إفتتاح مجمعات البيع بالتجزئةكما تواصل محفظتنا من االستثمارات العقارية النمو 
 . حسن في معدل اإلشغال في محفظتنا من المكاتبوت
 

 الدخل بيان تحميل
 اإليرادات

 
فتتترة ختتالل  المجموعتتة اعترفتتت. المقارنتتة لفتتترةدرىتتم  مميتتون 3/39693درىتتم بالمقارنتتة متتع  مميتتون 8/99813إيتترادات الفتتترة  بمغتتت

إدارة  أتعتتاببمغتتت  .ووحتتدات ستتكنية يضتتاأر  بيتتعالعقتتارات بمتتا فتتي ذلتتك  تطتتويردرىتتم متتن  مميتتون 3/89633 بمبمتتغ التستتعة أشتتير
 متتن إيجتتار إيتترادات بمغتتت .1111ستتبتمبر  31مميتتون درىتتم لمفتتترة المنتييتتة فتتي  16191مميتتون درىتتم مقارنتتًة بتتت  15799 مشتتاريعال

وتعتتتزى . لممجموعتتة التشتتغيمية المشتتاريعمميتتون درىتتم متتن  38699مميتتون درىتتم بينمتتا تتتم تحقيتتق مبمتتغ  51795 عقاريتتة استتتثمارات
الزيادة في إيرادات الفترة الحالية بشكل رئيسي إلى االعتراف بإيرادات من بيع وحدات مكتممة وقطع أراضي بشاطئ الراحتة، ونمتو 

 األعمال التشغيمية.اإلستثمارات العقارية و اإليرادات من 
 
 مباشرةال تكاليفال
 

مميتتتون درىتتتم لتكمفتتتة  1/69678، تشتتتتمل التكتتتاليف المباشتتترة عمتتتى 1111ستتتبتمبر  31أشتتتير المنتييتتتة فتتتي  بالنستتتبة لفتتتترة التستتتعة
لتكتتتتاليف األعمتتتتال التشتتتتغيمية مميتتتتون درىتتتتم  68796ومبمتتتتغ كتكتتتتاليف إدارة مشتتتتاريع مميتتتتون درىتتتتم  1193العقتتتتارات المباعتتتتة ومبمتتتتغ 
 بالتوازي مع االرتفاع في اإليرادات.يأتي التكاليف المباشرة بشكٍل عام  إن إرتفاعواالستثمارات العقارية. 
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 (يتبع) المالية المراجعة

 )يتبع( الدخل بيان تحميل
 

نخفاض القيمة(مصاريف عمومية  دارية )باستثناء االستهالك واإلطفاء وا   وا 
 

نخفتتتاض القيمتتتة ( بحتتتوالي والخستتتارة متتتن إلغتتتاء البيتتتع انخفضتتتت المصتتتاريف العموميتتتة واإلداريتتتة )باستتتتثناء االستتتتيالك واإلطفتتتاء وا 
% بالمقارنة مع الفترة المقابمة، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى التقميل من تكاليف الموظفين واالنخفاض العام الذي طرأ عمى 3699

واإلفتتراج عتتن  واألتعتتاب المينيتتة ومصتتاريف متتا قبتتل االفتتتتاح لألعمتتال التشتتغيمية المبيعتتات والتستتويقالمصتتاريف األختترى كتكتتاليف 
 .مستحقات زائدة

 
 ل تمويال إيرادات

 
رئيسي  بشكلٍ  الزيادة تعزى. المقارنةدرىم لفترة  مميون 13195درىم بالمقارنة مع  مميون 17996 ةفتر صافي إيرادات التمويل لم بمغ
   .عمى ذمم مدينة غير متداولةالمسجل  خصمال إلغاءإلى 
 

 المالي المركز تحميل

 ممتمكات وآالت ومعدات
مميون درىم  87196والتي بمغت خسائر إنخفاض القيمة إلى بشكل رئيسي  في الممتمكات واآلالت والمعدات يعزى اإلنخفاض

   أوضاع السوق األقل نشاطًا. المعترف بيا في محفظة الفنادق لدى المجموعة الناتجة من

 استثمارات عقارية
قطاعات البيع و  ايس ىاردوير مشروع ظرًا إلنجازن 1111بالمقارنة مع ديسمبر بشكل طفيف ارتفعت االستثمارات العقارية 

تم بالتجزئة في كل من مشاريع التطوير في البندر والمنيرة باإلضافة إلى العمل المستمر عمى االستثمارات العقارية قيد التطوير. 
بشكل أساسي من  ذلكمميون درىم عن تقييم ياس مول خالل الربع الثالث. تم تسوية  19591اإلعتراف بربح قيمة عادلة بقيمة 

  تغير اإلستخدام المقصود منيا. عندخالل تحويل بعض المشاريع إلى أعمال تطوير قيد اإلنجاز 

 اإلنجاز قيد تطوير أعمال
، ويعزى ذلك 1111ديسمبر  31قارنة مع بشكل جوىري بالم 1111سبتمبر  31انخفضت أعمال التطوير قيد اإلنجاز كما في 

بشكل رئيسي إلى إنجاز مشروع تطوير المنيرة وتحويمو إلى المخزون. كما تم االعتراف بتكمفة قطع األراضي المباعة خالل 
 السنة في بيان الدخل. 

 وأخرىمدينة تجارية  ذمم
 بيتعويعزى ذلك بشكٍل رئيستي إلتى  ،1111ديسمبر  31مع الرصيد في  بالمقارنة% 1891الذمم المدينة لممجموعة بنسبة  ارتفعت
 .أبوظبي حكومة منوالتكمفة القابمة لإلسترداد أراضي ووحدات سكنية  قطع

 التمويل
 5/189195متتع مميتون درىتم بالمقارنتة  3/139319إلتى مبمتتغ  1111ستبتمبر  31انخفتض التمويتل الختارجي لممجموعتة كمتتا فتي 

 ض. نجحتتت المجموعتتة ختتالل فتتترة التستتعة، ويعتتزى ذلتتك بشتتكل رئيستتي إلتتى تستتديد قتترو 1111ديستتمبر  31كمتتا فتتي  مميتتون درىتتم
تتتم ختتالل  مميتتار درىتتم مدتتتو ثتتالث ستتنوات. 391بتتالتوقيع عمتتى قتترض متجتتدد جديتتد بقيمتتة  1111ستتبتمبر  31أشتتير المنتييتتة فتتي 
 د غير مسحوبًا. بقي الرصي فيمامميون درىم من ىذا القرض  811الفترة سحب مبمغ 







 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 ن ىذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.م أز جتي ًا الءز يضاحات المرفقة جاإلل كشت

6 
 

 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 2302سبتمبر  03ما في ك
 
 سبتمبر  03  احاتضيإ 

2302 
 ديسمبر 31

1111 
 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درىم ألف درهم   
     
     موجوداتال
     
     ةلو متداالودات غير جو مال

 398669336 0,790,688  4 ممتمكات وآالت ومعدات
 79953 0,802   غير ممموسةموجودات 

 691119675 6,357,400  5 ثمارات عقاريةتاس
 6379118 600,757  6 استثمار في شركات زميمة ومشاريع مشتركة

 1719658 080,040  7 لمبيع متاحة موجودات مالية
 791719531 6,070,432  8 ذمم مدينة تجارية وأخرى

   ------------------------- ------------------------- 
 1898659181 07,320,205   متداولةالموجودات غير المجموع 

   ------------------------- ------------------------- 
     متداولةالودات جو مال

 791339911 0,896,388  9 أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 397199711 0,833,535  03 المخزون

 591319319 8,032,664  8 خرىأو  مدينة تجارية ممذ
 391579681 2,380,470  00 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

   ------------------------- ------------------------- 
 1191519631 06,383,703   متداولةالموجودات المجموع 

   ------------------------- ------------------------- 
 3191179913 00,030,945   وع الموجوداتمجم
   ============ ============ 
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 الموجز الموحد  بيـان الدخل
 2302سبتمبر  03المنتهية في  لمفترة

 
                  المنتهية فياألشهر الثالثة   

 سبتمبر 03
                     المنتهية في التسعةاألشهر 

 سبتمبر 03
 1111 2302 1111 2302 إيضاحات 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم  
      

 396939198 9,824,774 391319911 0,634,459  اإليرادات
 (395969871) (7,086,396) (193579119) (776,636)  تكاليف مباشرة

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 191969317 2,408,678 6759883 827,850  إجمالي الربح

      
 (199118) (7,746) (39951) 2,876  بيع وتسويق مصاريف

دارية:       مصاريف عمومية وا 
 (1719693) (027,332) (369173) (00,665)  تكاليف موظفين 
طفاء  (3179131) (000,630) (1389996) (000,009)  استيالك وا 

 (39335) - (759) -  تكاليف ما قبل االفتتاح لمشاريع تشغيمية
 (319117) - (319117) -  مبيعات خسارة إلغاء
، / شطبقيمةفي النخفاض المخصص ل

 (19531) (902,022)  صافي
(0,330,060) (19913) 

دارية أخرى  (769739) (00,266) (119171) (6,070)  مصاريف عمومية وا 
      

شركات زميمة ومشاريع خسارة الحصة من 
 (119119) (04,876) (387) (05,200) 6 مشتركة

 7169335 - - - 09 ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع
 (963) 095,333 - 095,333 5 عادلة الستثمارات عقاريةالقيمة ال ربح/ )خسارة(
 1319376 079,635 179119 47,503 05 إيرادات تمويل
 (7169613) (607,643) (1939683) (236,904) 06 تكاليف تمويل
       69991 440,969 631 443,370 07 إيرادات أخرى

      
       3619386 0,030,763 1339993 235,666  ربح الفترة

      العائد إلى:
       3619386 0,030,763 1339993 235,666  حاممي حقوق الممكية في الشركة األم

      
                  المنتهية فياألشهر الثالثة   

 سبتمبر 03
                     المنتهية في التسعةاألشهر 

 سبتمبر 03
  2302 1111 2302 1111 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
      

      العائد عمى السهم
      

       1911 3,25 1913 3,35  )درىم لمسيم الواحد( األساسي

      
       1911 3,25 1913 3,35  )درىم لمسيم الواحد( المخفض
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 الشامل الموجز الموحد  بيـان الدخل
 2302سبتمبر  03المنتهية في  لمفترة

 
                  المنتهية فياألشهر الثالثة   

 سبتمبر 03
                     المنتهية في التسعةاألشهر 

 سبتمبر 03
  2302 1111 2302 1111 

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

       3619386 0,030,763 1339993 235,666  ربح الفترة
      
      
       خر:اآلشامل ال الدخل /خسارة(ال)

تغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 
 النقدية

 
(02,907) (79961) (04,290) (189631) 

 119176 0,546 (19391) 0,586  خسارة تحوط محولة إلى بيان الدخل )ربح(/
تحوط محولة إلى قيم مدرجة  )ربح(/ خسارة

 لبنود متحوط ليا
 

- (359917) - 379981 
       - (06,333) - -  مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة

      
       319616 (28,747) (559361) (00,000)  الدخل الشامل اآلخر )الخسارة(/

      
       3919111 0,370,300 889633 094,005  مجموع الدخل الشامل لمفترة

      

 العائدة إلى:
 حاممي حقوق الممكية في الشركة األم

 
094,005 889633 0,370,300 3919111       
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 الممكية الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 2302سبتمبر  03المنتهية في  لمفترة

 

  

 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

 خسائر
 متراكمة 

عائدة إلى 
حاممي حقوق 
الممكية في 
 الشركة األم

الممكية غير 
 المجموع المسيطرة

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

 391369785 119 391369676 (695139959) 395619811 1819193 (189511) (989186) 8119171 (799911) 398139173 195779895  )مدققة( 1111يناير  1الرصيد في 
 3919111 - 3919111 3619386 - - - 319616 - - - -  الدخل الشاملمجموع 

 - - - - (395619811) - - - - - 391599175 3139735  تحويل سندات قابمة لمتحويل غير محممة بفائدة
 (13) (13) - - - - - - - - - -  تغير في ممكية غير مسيطرة

              
              

 397379763 86 397379678 (691539573) - 1819193 (189511) (679571) 8119171 (799911) 791819138 198819631  )غير مدققة( 1111سبتمبر  31الرصيد في 
              
              

 791939575 - 791939575 (597539388) - - 339631 (519968) 8769319 (799911) 799839873 391859119  )مدققة( 1111يناير  1الرصيد في 
 191739113 - 191739113 191859761 - - - (119737) - - - -  الشامل  مجموع الدخل

 (1139156) - (1139156) (1139156) - - - - - - - -  (18أنصبة أرباح معمن عنيا )إيضاح 
              
              

 7,962,002 - 7,962,002 (4,872,984) - - 04,603 (65,705) 876,009 (79,923) 7,984,870 4,385,029   )غير مدققة( 2302سبتمبر  03الرصيد في 
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 الموجز الموحد  بيان التدفقات النقدية
 2302سبتمبر  03المنتهية في  لمفترة

 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة  
  2302  1111 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  
     

 (6379611)  0,006,306  العممياتأنشطة  / )المستخدم في(الناتج من نقدالصافي 
  -------------------------  ------------------------- 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (1159166)  (23,793)  ممتمكات وآالت ومعدات دفعات لشراء

 711  09  من استبعاد ممتمكات وآالت ومعدات عائدات
 (19518)  (229)  غير ممموسة موجودات دفعات لشراء

 (8619518)  (640,542)  ستثمارات عقارية دفعات ال
 (119338)  (03,485)  دفعات الستثمار في موجودات مالية متاحة لمبيع

 59111  -  مالية متاحة لمبيع عائد رأس المال من موجودات
 591119111  -  عائدات من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع

 3719187  0,590  ثالثة أشير  األصمية تتجاوز فترة استحقاقياالحركة في ودائع بنكية 
 (519315)  (409,706)  لدى البنوك  مقيدة أرصدةالحركة في 

 799831  27,920  إيرادات تمويل مقبوضة
 139519  09,945  أنصبة أرباح مقبوضة

  -------------------------  ------------------------- 
 393119313  (0,325,262)  ستثماريةاألنشطة اال (/ الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

  -------------------------  ------------------------- 
     التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويمية

 198119111  -  عائدات إصدار سندات قابمة لمتحويل
 (731)  (203,009)  أنصبة أرباح مدفوعة

 198519931  833,333  متحصل عميياقروض عائدات 
 (699169175)  (4,728,338)  تسديد قروض

 (191319111)  (635,957)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (99619)  (45,333)  تكاليف إصدار مدفوعة

 -  (06,333)  مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة مدفوعة
  -------------------------  ------------------------- 

 (395159576)  (4,835,384)  التمويميةاألنشطة المستخدم في  صافي النقد
  -------------------------  ------------------------- 

 1679118  (2,494,003)  نقدال مرادفاتنقد و الفي الزيادة )اإلنخفاض(/  صافي
 6389136  0,070,076  النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة

  -------------------------  ------------------------- 
 8159363  876,846  (00)إيضاح  ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتنقد و ال
  ============  ============ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
  2302سبتمبر  03المنتهية في  لمفترة

 
 
 معمومات عامة 0
 
الصتتادر عتتن دائتترة  1113لستتنة  (16الموافقتتة عمتتى إنشتتاء شتتركة التتدار العقاريتتة ش.م.ع. )"الشتتركة"( بموجتتب القتترار رقتتم ) تتمتت

 1115لستتنة ( 59التتوزاري رقتتم ) القتترار. تتتم إعتتالن تأستتيس الشتتركة بموجتتب 1113أكتتتوبر  11أبتتوظبي لالقتصتتاد والتخطتتيط فتتي 
 . 1115فبراير  13الصادر عن وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريإ 

 
 ، أبوظبي.51133العربية المتحدة وعنوانيا المسجل ىو ص.ب. إن المقر الثابت لمشركة ىو في دولة اإلمارات 

 
 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

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

 
فتتي بيتتان مشتتترك بتتأن الشتتركتين فتتي المراحتتل ش.م.ع. وصتتروح العقاريتتة ش.م.ع. ، أعمنتتت التتدار العقاريتتة 1111متتارس  11ي فتت

متتن المباحثتتات بخصتتوص تقيتتيم احتماليتتة انتتدماج الشتتركتين. إن عمميتتة التقيتتيم المتعمقتتة بدراستتة الجوانتتب القانونيتتة والتجاريتتة األولتتى 
 لالندماج المحتمل ىي قيد التنفيذ حاليًا، وستأخذ النتائج النيائية ليذه العممية في االعتبار مصمحة المساىمين.

 
 
 الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقهاالمعايير الدولية لمتقارير المالية  2
 

 لم يحن موعد تطبيقيا بعد: ولكنمصدرة الالتالية لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
   

  متقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها لمفترات 

 التي تبدأ من أو بعدالسنوية 
   

عتترض البيانتتات  1تعتتديالت عمتتى المعيتتار المحاستتبي التتدولي رقتتم 
التدخل الشتتامل المعتتترف بيتا فتتي  المجمعتة بنودبتتالالمتعمقتة الماليتة: 
  اآلخر

 1111يوليو  1 

   
)المعتتتدل فتتتي  مزايتتتا المتتتوظفين 19المعيتتتار المحاستتتبي التتتدولي رقتتتم 

 (1111سنة 
 1113يناير  1 

   
 البيانتتتتتات الماليتتتتتة المنفصتتتتتمة 17المعيتتتتتار المحاستتتتتبي التتتتتدولي رقتتتتتم 

 ( 1111)المعدل في سنة 
 1113يناير  1 

   
 الشتركات الزميمتة فتي االستتثمار 18المحاسبي الدولي رقتم  المعيار

  (1111)المعدل في سنة  المشتركة والمشاريع
 1113 يناير 1 

   
تبنتتتتي  - 1تعتتتتديالت عمتتتتى المعيتتتتار التتتتدولي لمتقتتتتارير الماليتتتتة رقتتتتم 

المتعمقتتتة بمحاستتتبة  المعتتتايير الدوليتتتة لمتقتتتارير الماليتتتة لممتتترة األولتتتى
  قروض الحكومة بأسعار أقل من سعر الفائدة السوقية

 1113يناير  1 

   
 األدوات 7الدولي لمتقارير المالية رقم  المعيار عمى تعديالت
مقاصة ترتيبات حول  بإفصاحات المتعمق - إفصاحات: المالية

 المعترف بيا الموجودات المالية والمطموبات المالية

 1113 يناير 1 

   
)المعتدل األدوات الماليتة   - 9المعيار الدولي لمتقارير الماليتة رقتم 

  (1111في سنة 
 1115يناير  1 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
    المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها )يتبع( 2

  متقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 يسري تطبيقها لمفترات 

 التي تبدأ من أو بعدالسنوية 
   

البيانتتتتتتات الماليتتتتتتة   - 11المعيتتتتتار التتتتتتدولي لمتقتتتتتارير الماليتتتتتتة رقتتتتتم 
 الموحدة 

 1113يناير  1 
   

 1113يناير  1  الترتيبات المشتركة  - 11المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 
   

اإلفصتتتتتتاح عتتتتتتتن   - 11المعيتتتتتتار التتتتتتدولي لمتقتتتتتتارير الماليتتتتتتة رقتتتتتتم 
 منشآت أخرىالحصص في 

 1113يناير  1 

   
 1113يناير  1  قياس القيمة العادلة  - 13المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 

   
تشتتتتتتمل التعتتتتتتديالت عمتتتتتتى  1111 - 1119الستتتتتتنوية  التحستتتتتتينات

، ومعتتايير المحاستتبة الدوليتتة 1المعيتتار التتدولي لمتقتتارير الماليتتة رقتتم 
 .33و  31، 16، 1أرقام 

 1113يناير  1 

   
تكتتتاليف  -11تفستتتير لجنتتتة تفستتتيرات التقتتتارير الماليتتتة الدوليتتتة رقتتتم 

 الفصل في عممية إنتاج المعادن
 1113يناير  1 

   
 البيانتات  - 11الدولي لمتقارير المالية رقتم  المعيارتعديالت عمى 
  - 11التتتتتتدولي لمتقتتتتتتارير الماليتتتتتتة رقتتتتتتم  المعيتتتتتتارو  ةالماليتتتتتتة الموحتتتتتتد

  - 11التتتدولي لمتقتتتارير الماليتتتة رقتتتم  المعيتتتارو المشتتتتركة الترتيبتتتات
والمتعمقتتتة بمتطمبتتتات  أختتترى منشتتتآت فتتتي الحصتتتص عتتتن اإلفصتتتاح

 عرض معمومات المقارنة

 1113 يناير 1 

   
 البيانتات  - 11الدولي لمتقارير المالية رقتم  المعيارتعديالت عمى 
  - 11التتتتتدولي لمتقتتتتتارير الماليتتتتتة رقتتتتتم  المعيتتتتتارو ةالماليتتتتتة الموحتتتتتد

المعيتتتار المحاستتتبي و  أختتترى منشتتتآت فتتتي الحصتتتص عتتتن اإلفصتتتاح
والمتعمقتتتتتة بمنشتتتتتآت  البيانتتتتتات الماليتتتتتة المنفصتتتتتمة 17التتتتتدولي رقتتتتتم 

 اإلستثمار واإلعفاء من توحيد شركات تابعة محددة

 1113يناير  1 

 
ىذه المعايير والتفسيرات أعاله في الفتترات المستتقبمية ستيتم تطبيقيتا فتي البيانتات الماليتة فتي الفتترة األوليتة  اعتمادتتوقع اإلدارة أن 

  ىذه المعايير والتعديالت. العتمادالفرصة بعد لمنظر في اآلثار المحتممة  لإلدارةالتي ستصبح فييا سارية المفعول. لم تتح 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 بيان االلتزام 0/0
الصتادر عتن الماليتة المرحميتة"  "التقتارير – 33بناًء 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

 التحضيرأساس  0/2
 بالدرىم. تتم المجموعةألن غالبية معامالت  )درىم( بدرىم اإلماراتالموحدة  البيانات المالية الموجزةتم عرض ىذه 

 
االستتتثمارات و  األدوات الماليتتةبعتتض  قيتتاسبنتتاًء عمتتى مبتتدأ التكمفتتة التاريخيتتة، باستتتثناء الموحتتدة المتتوجزة تتتم إعتتداد البيانتتات الماليتتة 

 .العادلةبالقيمة  العقارية
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ممخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 أساس التوحيد 0/0
وسياستتات إدارة المختتاطر الماليتتة، والعتترض واألستتاليب والقتترارات اليامتتة التتتي اتختتذتيا اإلدارة، وأىتتداف  ،إن السياستتات المحاستتبية
 الستنوية الموحتدة البيانتات الماليتةإعتداد متوافقة مع تمك المستخدمة في الموحدة  البيانات المالية الموجزة المستخدمة في إعداد ىذه
 .1111ديسمبر  31المدققة لمسنة المنتيية في 

 
، تتتم اإلفصتتاح عتتن السياستتات المحاستتبية المتعمقتتة 1118أكتتتوبر  11المتتؤرخ فتتي ع بنتتاًء عمتتى إخطتتار ىيئتتة األوراق الماليتتة والستتم

 .3/11إلى  3/3باالستثمارات العقارية واألدوات المالية في اإليضاحات أدناه 
 

 التالية:لمشركة والمنشآت  البيانات الماليةتتضمن الموحدة  الموجزةالبيانات المالية إن 

 اسم الشركة التابعة

نسبة 
 النشاط األساسي التأسيس مكان الممكية

    
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. لمتسوق مركز الجيمي  .ستثمارات العقاريةاال وا 

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

دارة و بيع و  ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م. شركة الراحة لمبنية 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 ر إلدارة المرافق ذ.م.م.الدا خدمات تقدم في وا 
 .إدارة المرافق

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

دارتيا  اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م.فرح إلدارة الحدائق الترفييية  اإلشراف عمى الحدائق الترفييية وا 
 .وتشغيميا

دارة منشآت تقدم خدمات  اإلمارات العربية المتحدة %111 الدار لمفنادق والضيافة ذ.م.م. االستثمار في وا 
 .الفنادق والضيافة

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

دارة واستثمار العقارات واألنشطة  اإلمارات العربية المتحدة %111 ذ.م.م.مركز التجارة العالمي في أبوظبي  تطوير وا 
 .المتعمقة بيا

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

 .إدارة اليخوت والرياضات البحرية اإلمارات العربية المتحدة %111 نادي ياس لميخوت ذ.م.م.
دارة الفنادق اإلمارات العربية المتحدة %111 فندق ياس ذ.م.م.  .امتالك وتطوير وا 

دارة مالعب وأندية  اإلمارات العربية المتحدة %111 ياس لينكس ذ.م.م.  .الغولفامتالك وا 
 .تقديم خدمات التعميم اإلمارات العربية المتحدة %111 مدرسة المنى االبتدائية ذ.م.م.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 0

 الحصة في المشاريع المشتركة 0/4
المشتتركة. تقوم المجموعة واألطراف األخرى بااللتزام بنشاط اقتصادي يخضع لمسيطرة  ترتيب تعاقدي حيثالمشروع المشترك ىو 

باستتتتخدام طريقتتتة حقتتتوق الموحتتتدة  البيانتتتات الماليتتتة المتتتوجزةيتتتتم إدراج نتتتتائج وموجتتتودات ومطموبتتتات المشتتتاريع المشتتتتركة فتتتي ىتتتذه 
المعيتار التدولي لمتقتارير كية، باستثناء عنتدما يتتم تصتنيف االستتثمار كمحتتفظ بتو لمبيتع، ففتي تمتك الحالتة تتتم محاستبتو بموجتب المم

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  الموجز ة في بيان المركز المالياالستثمارات في المشاريع المشترك
انخفتاض بقيمتة  أي أنصتبة األربتاح المقبوضتة وناقصتاً  ناقصاً الموجودات في المشاريع المشتركة،  في حصة المجموعة من صافي

 يتم قيد حصة المجموعة في نتائج المشاريع المشتركة في بيان الدخل الموجز الموحد.  .كل استثمار عمى حدى
 

، يتتتم حتتذف األربتتاح والخستتائر غيتتر المحققتتة وفقتتًا لحصتتة بالتعامتتل متتع المنشتتآت تحتتت الستتيطرة المشتتتركةالمجموعتتة  تقتتومعنتتدما 
  المجموعة في المشروع المشترك.

 االستثمار في الشركات الزميمة 0/5
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
 المشتركة عمى ىذه السياسات.وليس السيطرة أو السيطرة 

 
، إال باستتخدام طريقتة حقتوق الممكيتةالمتوجزة الموحتدة  فتي البيانتات الماليتة 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 
عمى طريقة حقوق الممكية، تظيتر االستتثمارات فتي شتركات  بناءً  وعمميات متوقفة".محتفظ بيا برسم البيع "موجودات غير متداولة 

المجموعتة متتن بالتكمفتة بعتتد تعتديميا بمتا يتتوازي تغيترات متا بعتتد االمتتالك فتي حصتتة  المتتوجز الموحتد بيتتان المركتز المتاليزميمتة فتي 
يتتم قيتد . ىناقصتًا أي انخفتاض بقيمتة كتل استتثمار عمتى حتدأنصتبة األربتاح المقبوضتة و  صافي موجودات الشركة الزميمتة، ناقصتاً 

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

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

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

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

 استثمارات عقارية 0/6
إيترادات  لمحصتول عمتىتشتمل االستثمارات العقارية عمى عقارات مكتممتة وعقتارات قيتد التطتوير. يتتم االحتفتاظ بالعقتارات المكتممتة 

فتتي حتتين أن العقتتارات قيتتد التطتتوير ىتتي عقتتارات يتتتم بناؤىتتا أو تطويرىتتا الستتتخداميا فتتي المستتتقبل  ،إيجتتار و/أو زيتتادة فتتي قيمتيتتا
 كاستثمار عقاري.

 
دئيًا بالتكمفتة ، أما العقارات قيد التطوير فيتم قياستيا مبتالمعاممة تكاليفباإلضافة إلى  ،بالتكمفة يتم قياس االستثمارات العقارية أولياً 

نشاء العقار بما في ذلك تكاليف الموظفين ذات العالقة . وبعتد االعتتراف بما في ذلك جميع التكاليف المباشرة المتعمقة بالتصميم وا 
 األولتتي يتتتم قيتتاس االستتتثمارات العقاريتتة بالقيمتتة العادلتتة.  يتتتم إدراج األربتتاح أو الخستتائر الناتجتتة عتتن التغيتترات فتتي القيمتتة العادلتتة

 .لالستثمارات العقارية ضمن أرباح أو خسائر الفترة التي تحصل خالليا
 يتم تحويل العقار بعد االنتياء من إنشائو أو تطويره من عقارات قيد التطوير إلى عقارات مكتممة.  
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 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 0/7

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 

 المخزون 0/8

القيمتة القابمتة بالمختزون بالتكمفتة أو  يتتم إدراجالعقارات المكتممة المحتفظ بيا لمبيع خالل سياق العمتل االعتيتادي.  يشمل المخزون
، أييمتا أقتل. يتتتم احتستاب التكمفتة باستتتخدام طريقتة متوستط التكمفتتة المرجحتة وتشتتمل عمتتى تكتاليف اإلنشتاء/التممك وغيرىتتا لمتحقيتق

خالل إحضار المختزون إلتى مكانتو ووضتعو الحتالي. تمثتل القيمتة القابمتة لمتحقيتق ستعر البيتع المقتدر ناقصتًا من التكاليف المتكبدة 
 درة التي سيتم تكبدىا. كافة تكاليف البيع والتسويق المق

 الموجودات المالية 0/9
. يعتمد التصنيف عمى طبيعة ة متاحة لمبيع" و "قروض ومدينون"تصن ف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: "موجودات مالي

 واليدف من الموجودات المالية ويتم تحديد التصنيف عند االعتراف المبدئي بالموجودات المالية.
 ومرادفات النقدالنقد 

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

 موجودات مالية متاحة لمبيع
يتم االعتراف أو إلغاء االعتراف باالستثمارات عمى أساس تاريإ 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 
 متعمقة المباشرة.إلييا تكاليف المعاممة ال

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

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

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

والخستتتائر المتراكمتتتة المدرجتتتة ستتتابقًا فتتتي أاألربتتتاح  فتتتإن، تخفتتتيض قيمتيتتتا دديحتتتأو  االستتتتثمارات المتاحتتتة لمبيتتتعيتتتتم استتتتبعاد  عنتتتدما
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ، يتم إعادة تصنيفيا في األرباح أو الخسائر. 

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

التي ليا دفعات ثابتة أو محددة والتي ال يتم تداوليا في الغير مشتقة من الموجودات المالية الذمم المدينة القروض و يتم تصنيف 
سوق نشطة كقروض ومدينين. يتم قياس القروض والمدينين بالتكمفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم االعتراف بدخل 

 يكون االعتراف بالفائدة غير مادي. تيال الحاالتالفوائد باستخدام سعر الفائدة الفعمي، باستثناء 

 أدوات مالية مشتقة 0/03

 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  ،الدخول في عقد األداة المشتقةيتم تسجيل المشتقات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة وذلك بتاريإ 

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

م إدراج تشيرًا. ي 11خالل  تسديدىاشيرًا وكان من غير المتوقع تحقيقيا أو  11المدة المتبقية الستحقاق األداة المشتقة أكثر من 
 المشتقات األخرى كموجودات متداولة أو مطموبات متداولة.

 
نماذج تدفقات نقدية مخصتومة، ونمتاذج و ، مدرجةتقمين باإلشارة إلى أسعار سوقية ين مسيم 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 لممتاجرةت المالية المشتقة والتي ال تتأىل لمحاسبة التحوط حدوثيا. يتم تصنيف األدوا

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

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

 .المدرجالدخل المستقبمي 

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

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

متنوعتتة بمتتا فتتي ذلتتك تحديتتد أداة التحتتوط، والبنتتد المتحتتوط لتتو ذو العالقتتة، وطبيعتتة المختتاطرة المتحتتوط ليتتا، وكيفيتتة قيتتام المجموعتتة 
 بتقييم فعالية عالقة التحوط. والحقًا، يجب تقييم التحوط وتحديد ما إذا كان يشكل تحوط فعال عمى نحو مستمر.
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 التحوط لمقيمة العادلة
 ألربتاح أو الخستائرإن التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المحتددة والمؤىمتة كتأدوات تحتوط لمقيمتة العادلتة يتتم قيتدىا مباشترًة فتي 

 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 حوط، يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة الت
مستوفية لمتطمبات محاسبة التحتوط. يتتم إطفتاء التعتديل عمتى القيمتة المدرجتة لمبنتد المتحتوط لتو النتاتج متن المختاطرة المتحتوط ليتا 

 في حساب األرباح والخسائر ابتداًء من ذلك التاريإ.

 النقدية التحوط لمتدفقات
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  التي سبق إدراجيا في بيان الدخل الشامل اآلخر وتراكمت في احتيتاطي التحتوطيتم إعادة ترحيل المبالغ 
 التذي تتم األربتاح أو الخستائرفتي  البنتدفي الفترات التي يتم فييا االعتراف بالبند المتحوط لو فتي بيتان األربتاح والخستائر فتي نفتس 

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

 المطموبات.
 

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

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

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 الخستائرفتي ويتم إدراجيا عند إدراج المعاممتة المتوقعتة أخيترًا حقوق 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 

 
 
 ممتمكات وآالت ومعدات  4
 

مميون درىم وصافي تحويالت بمغت  33191كمفة االستيالك لمفترة والبالغة إن الحركة في ممتمكات وآالت ومعدات تتعمق بت
 مميون درىم. 13796مميون درىم. تمت مقابمتيا باإلضافات خالل الفترة والبالغة  1795

 
بمراجعة القيمة القابمة لمتحقق لممتمكات وآالت ومعدات المجموعة. وقد أفضت عممية المراجعة إلى  الفترةقامت المجموعة خالل 

مميون درىم تم إدراجيا في األرباح أو الخسائر. تم تحديد القيمة القابمة لمتحقق  871.6االعتراف بخسائر انخفاض القيمة بمغت 
ة بيا بالرجوع إلى طريقة التدفق النقدي المخصوم باستخدام معدالت خصم لمموجودات المعنية بناًء عمى قيمة االستخدام الخاص

 %.11.5بواقع 
 

 إن جميع ممتمكات وآالت ومعدات المجموعة موجوده في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
 عقارية اتستثمار ا 5
 

( وعقتتارات قيتتتد التطتتتوير بالقيمتتتة ومراكتتتز لمبيتتتع بالتجزئتتتة ستتتتثمارات العقاريتتتة عمتتتى عقتتارات مكتممتتتة )مبتتتاٍن ومركتتتز تستتوقالا تشتتتمل
 السنة كما يمي:الفترة/العادلة. كانت الحركة خالل 

 )مدققة( 1111 ديسمبر 31 )غير مدققة( 2302سبتمبر  03 
 ____________________________________ ____________________________________ 
 

 عقارات مكتممة
 عقارات 

 عقارات مكتممة المجموع قيد التطوير
 عقارات 

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

 891939831 591719331 391119391 6,333,675 2,586,677 0,400,998 (مدققة) / السنةالفترةفي بداية  الرصيد
 199519588 199519588 - 640,237 640,237 - السنةالفترة/ تكاليف التطوير المتكبدة خالل

 1859199 1859199 - 68,844 68,844 - ، صافيتكاليف تمويل مرسممة
 (539583) (539583) - - - - مشطوبةتكاليف مشاريع 

 119673 119673 - - - - احتياطي تحوط مرسمل
 (5319731) (1939393) (1369339) 095,333 095,333 - ، صافيفي القيمة العادلة (االنخفاضالزيادة/ )

 - (6379937) 6379937 - (20,039) 20,039 تحويل عند االكتمال
موجودات مباعة خالل السنة إلى حكومة 

 (193519113) (193519113) - - - - أبوظبي
       تحويالت من/)إلى(:

 959313 959313 - 09,646 - 09,646 ممتمكات وآالت ومعدات
 (193169393) (193169393) - (840,269) (893,592) 47,020 أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 - - - (0,406) (0,406) - المخزون
 - - - (25,274) (25,274) - تكاليف قابمة لالسترداد

 (1169961) (1169961) - - - - موجودات محتفظ بيا لمبيع
        (369137) (369137) - - - - ذمم مدينة تجارية وأخرى

        691119675 195869677 393139998 6,357,400 2,555,007 0,532,376 الفترة/ السنة نيايةفي  الرصيد
 

. نتج عن الدخلرسممة  طريقةبإستخدام القيمة المتبقية و  العقارية لالستثماراتالمجموعة بتقييم القيمة العادلة  قامت ،خالل الفترة
 تم إدراجيا ضمن األرباح والخسائر. قدمميون درىم و  195عممية التقييم ىذه قيمة عادلة بمبمغ 

 
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة. ةإن جميع االستثمارات العقارية موجود
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
 في شركات زميمة ومشاريع مشتركةستثمار ا 6
 

الحصة في صافي 
الموجودات بتاريخ 

سبتمبر  03
2302 

محمل عمى 
الحساب الجاري 

ممشاريع ل
 المشتركة

أنصبة أرباح 
 مستممة

  (خسائر)/أرباح
 غير محققة

الحصة في 
 احتياطي التحوط

الحصة في 
ربح/)خسارة( 
 الفترة الحالية

الحصة في صافي 
 الموجودات كما

 يناير  0في 
2302     

     )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(
            االمستثمر فيهالشركات  نسبة الممكية نسبة التصويت مكان التأسيس  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
 شركات زميمة          

 ش.م.خ.اإلمارات الخضراء لمعقارات  %11 %11 أبوظبي 399115 (375) - - - - 08,753
 أصيل لمتمويل ش.م.خ. %11 %11 أبوظبي 1119335 69311 - - (39111) - 000,767

 ديماركو لألنظمة اإللكترونية ذ.م.م. %33 %33 أبوظبي 39131 - - - - - 4,000
 ستثمارات الدولية ذ.م.م.المعبر لال %11 %11 أبوظبي 1319116 (179135) - - - - 000,970
                       اسكندر القابضة المحدودة %19 %19 جزر كايمان 359513 - - - - - 05,530

036,022 - (39111) - - (119188) 3119311                
 مشاريع مشتركة          

 ذ.م.م. الدار الينج أوروك لممقاوالت %51 %51 أبوظبي 1379559 (119595) - (39313) (339111) - 98,650
 الدار بسيكس   ذ.م.م %51 %51 أبوظبي 179383 111 - - - - 27,585

 الدار اتحاد لالستثمارات العقارية ذ.م.م %51 %51 أبوظبي 1319198 179813 (8.173) - - - 050,808

 %51 %51 أبوظبي 189767 89313 - 381 - - 27,560
 إلدارة المرافق الراحة الدولية 

 المتكاممة ذ.م.م
 الدار ردي ميكس ذ.م.م. %51 %51 أبوظبي - - - - - - -
 رويال ىاوس ذ.م.م. %51 %51 أبوظبي - (169311) - - - 169311 -
 الفدر لمبيع بالتجزئة ذ.م.م. %51 %51 أبوظبي - (19198) - - - 19198 -
 شركة تطوير جزيرة ناريل ذ.م.م. %51 %51 أبوظبي - - - - - - -
                       تكستورا الشرق األوسط ذ.م.م. %51 %51 أبوظبي - - - - - - -

035,605 189511 (339111) (19931) (89173) (39688) 3159818                           
600,757 189511 (389111) (19931) (89173) (139876) 6379118                

 
 المجموعة.  ضمن عدة مشاريع من المشاريع المشتركة /خسائرعمى حصة من أرباح غير المحققة /الخسائراألرباح تشتمل
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
 موجودات مالية متاحة لمبيع 7
 

 ديسمبر  31
1111 

 سبتمبر  03
 2302 

 

  )غير مدققة( (مدققة)
  ألف درهم ألف درىم

   
 استثمار في أوراق مالية إماراتية غير مدرجة 004,374 1139173
 استثمار في أوراق مالية دولية غير مدرجة  67,369 569583

----------------- -----------------  
1719658 080,040  
======== ========  

المجموعة استبعاد ىتذه االستتثمارات ضتمن ستياق العمتل اإلعتيتادي فتي حتال عترض عمييتا ستعر مناستب عمتى أال يتعتارض  تعتزم
 . التشغيميةستراتيجية المجموعة اذلك مع 
 :1111ديسمبر  31)درىم  مميون 199، بمغت إيرادات أنصبة األرباح المقبوضة من الموجودات المالية المتاحة لمبيع الفترةخالل 
 .مميون درىم( 597
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 8
 

 ديسمبر  31
1111 

 سبتمبر  03
2302 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درىم

 المتداول غير الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  6,905 -
     واإللغاءات النخفاض القيمة : مخصصينزل  (6,905) -
- -   

 (19)إيضاح  من تمويل مشاريع مستحق  078,070 3899998
   (19)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  5,573,544 691339739
 (19)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  424,685 3379769
      (19)إيضاح جية ذات عالقة  من مستحق  - 1119115

791719531 6,070,432       
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى 8

 ديسمبر  31
1111 

 سبتمبر  03
2302 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درىم

 المتداول الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  659,850 7119688

     واإللغاءات القيمة النخفاض مخصص: ينزل  (075,626) (1959111)
5159386 484,225   

  (19)إيضاح  لالسترداد قابمة تكاليف  4,555,523 196939116
 (19)إيضاح  مشاريع تمويل من مستحق  036,280 879883

 (19)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  2,038,055 3319195
 (19)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  0,470 119951

 مقدمة ودفعات مبالغ  422,007 191789373
 مستحقة فوائد  0,079 39675

     أخرى  620,294 1989731
591319319 8,032,664       

 
 
 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 9
 

 بغرض بيعيا. عمى عقارات يتم تطويرىاتكاليف التطوير واإلنشاء المتكبدة  قيد اإلنجازتشمل أعمال التطوير 
 

 السنة كما يمي: الفترة/ الحركة خالل
 ديسمبر  31

1111 
 سبتمبر  03

2302 
  

   )غير مدققة( (مدققة)
       ألف درهم ألف درىم

 )مدققة( السنةالفترة/في بداية  الرصيد  7,000,900 1398779865
 صافي السنة،الفترة/ خالل التطوير أعمال  635,994 391339131
 السنة، صافي الفترة/ خالل مرسممةتمويل  تكاليف  7,338 1799796
 ةمرسممتحوط  احتياطيخسارة   - 359317

 استعاضة مقبوضة  - (191799988)
 :)إلى( /من تحويالت   

 عقارية  استثمارات  840,269 193169393
 دفعات مقدمة من عمالء  (208,798) -
 لالسترداد قابمة تكاليف  (000,994) (169363)
 :مشاريع مكتممة خالل الفترة/ السنة   
 محول إلى المخزون  (0,379,629) (398579133)
 إستبعادات )معترف بيا في التكاليف المباشرة(  (0,360,670) (391589933)
     مشطوبة/القيمة خفضةنم مشاريع تكاليف  - (3979153)

     السنةالفترة/في نياية  الرصيد  0,896,388 791339911
 

 إن جميع أعمال التطوير قيد اإلنجاز موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.



 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 

13 
 

 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 المخزون 03
 

 ديسمبر  31
1111 

 سبتمبر  03
2302 

  

   )غير مدققة( (مدققة)
       درهم ألف درىم ألف

 مكتممة عقارات  0,788,706 397179918
     آخر تشغيمي مخزون  00,789 119813

397199711 0,833,535       
 

. وقتتد أفضتتتت عمميتتتة ة الستتتوقيةبتتطريقتتتة المقار قامتتت المجموعتتتة بمراجعتتة القيمتتتة القابمتتة لمتحقتتتق لممختتتزون باستتتخدام ختتالل الفتتتترة، 
مميتتون درىتتتم( تتتم إدراجيتتا فتتتي  31993  :1111مميتتون درىتتم ) 11893المراجعتتة إلتتى االعتتتراف بخستتتائر انخفتتاض القيمتتة بمغتتتت 

 األرباح أو الخسائر
 
 .المتحدة العربية اإلمارات دولة في المكتممة العقارات تقع
 
 

 في الصندوق وأرصدة لدى البنوكنقد  00
 سبتمبر  03 

2302 
 ديسمبر  31

1111 
 (مدققة) )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم 
   

 393939118 0,670,862 وأرصدة لدى بنوك  في الصندوق نقد
    7639671 439,600 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 2,380,470 391579681 
 (119911) (00,008)  أشير ثالثة تتعدى فترة استحقاقيا األصمية ودائع قصيرة األجل

    (7739593) (0,090,039)  لدى البنوك مقيدةأرصدة 
 876,846 393719176 
   
 

كمتا  %( ستنويًا.3955% إلى 1915 :1111ديسمبر  31% )1965% إلى 1913 ما بين ألجل معدل الفائدة عمى الودائعيتراوح 
: ال 1111ديستتمبر  31مميتتون درىتتم لتتدى فتترع محمتتي لبنتتك أجنبتتي ) 3191، تتتم االحتفتتاظ بودائتتع بقيمتتة 1111ستتبتمبر  31فتتي 

 شيء(. 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03ي لمفترة المنتهية ف

 
 

 واقتراضات قروض تحمل فائدة 02
 القروض مجموع بنكية قروض غير قابلة للتحويل سندات للتحويل قابلة سندات 

 -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 
 ديسمبر 31 سبتمبر 03 ديسمبر 31 سبتمبر 03 ديسمبر 31 سبتمبر 03 ديسمبر 31 سبتمبر 03 

 2302 2111 2302 2111 2302 2111 2302 2111 
 )مذققت( (مدققة)غير  )مذققت( (مدققة)غير  )مذققت( (مدققة)غير  )مذققت( (مدققة)غير  
 درهم أنف درهم ألف درهم أنف درهم ألف درهم أنف درهم ألف درهم أنف درهم ألف 

         متذاول
 5,154,361 5,007,444 5,181,133 0,200,707 43,151 0,606,477 31,111 0,906 سنت واحذة خالل

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

         متذاول غير

 13,111,911 6,244,563 4,111,313 0,664,760 8,329,181 7,569,220 693,816 960,649 انخامست إنى انثانيتانسنت  من

 41,189 09,645 41,189 09,645 - - - - انسنت انخامست بعذ

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

 960,649 693,816 7,569,220 8,329,181 7,307,799 4,111,512 6,267,595 13,141,159 

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

         
 965,765 125,153 6,535,694 8,312,832 5,224,663 9,191,635 07,726,072 18,295,521 

                                                                                                                                                 

         

 488,989 45,652 241,821 29,602 141,191 75,059 111,912 0,467 انسنت انفترة/ خالل مرسمهتتمويم  تكانيف

                                                                                                                                                 

 
 نصف عمى أساس دفعي% 3 ربح سنوي يبمغالسندات ىذه مميار درىم إلى جية ذات عالقة )"حامل السند"(. تحمل  198، قامت المجموعة بإصدار سندات إلزامية التحويل )"السندات القابمة لمتحويل"( بقيمة إجمالية تبمغ 1111مارس  في )أ( 

بين المجموعة وحامل السند  باإلتفاقأو قبل ذلك التاريإ  1113ديسمبر  15مميار درىم من ىذه السندات إلزامية التحويل بشكل جزئي. وسيتم تحويل السندات القابمة لمتحويل المتبقية بتاريإ  191تحويل  1111سنوي. تم خالل ديسمبر 
 منصوص عميو في االتفاقية. كما ىو بسعر متغير 

 القابمة غيرالصكوك  سداد ستحقي. مميار درىم 3975وسندات شركة غير قابمة لمتحويل بقيمة مدرجة تبمغ  درىم مميار 3975 تبمغ مدرجة بقيمة"( لمتحويل القابمة غير)"الصكوك  اإلجارة صكوك منقابمة لمتحويل السندات غير ال تتكون ( )ب
 .1113مايو  17سندات الشركة غير قابمة لمتحويل في  سداد ستحقبينما ي 1113 يونيو 17 في لمتحويل

 .المديونية ومستوى القيمة وصافي الموجودات بمقاييس مالية مثل إجمالي تتعمق لتعيدات المجموعة قروض بعض تخضع. طع أراضي، وتخصيص مستحقات مشاريعبرىن عمى قالمجموعة قروض بعض تأمين  تم )ج( 
 .1111 ديسمبر 31 المنتيية لمسنة المدققة السنوية المالية البيانات في عنيا المفصح تمك مع متوافقةالقروض  استحقاق تواريإو  الفائدة أسعار إن ( د)
 .درىم مميون 1/39718 الفترة خالل المسددة البنكية القروض بمغت ( ه)

 ىذه مميون درىم مقابل 811مبمغ  ، تم سحب1111سبتمبر  31مميار درىم. كما في  398ذمم مدينة من حكومة أبوظبي تبمغ  مقابلوىي مؤمنة مميار درىم،  391بقيمة  1111مارس  11بتاريإ  ةجديد تتسييالتم إبرام اتفاقية  ( و)
 . تالتسييال
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 عمالء من مقدمة دفعات 00
 

الخاصتة بالمجموعتة. كمتا يشتمل مشتاريع تطتوير العقتارات  من العمالء عن بيتعالمقبوضة  األقساطتمثل دفعات مقدمة من عمالء 
 (.19)إيضاح  درىم( 193179111: 1111ديسمبر  31درىم ) 197199983بقيمة  من حكومة أبوظبي المستممةذلك الدفعات 

 
 
 

 تجارية وأخرى ذمم دائنة 04
 سبتمبر 03    

2302 
ديسمبر  31 

1111 
 )مدققة(  )غير مدققة(    
        ألف درىم  ألف درهم    

 191399891  844,377    ذمم دائنة تجارية
 395169191  0,990,530    مستحقة تكاليف مقاولين

 391899995  2,908,889    (19دفعات مقدمة من حكومة أبوظبي )إيضاح 
 3339815  237,920    تكاليف بنية تحتية مستحقة

 1519115  230,090    عقود مثقمة بااللتزاماتمخصص 
 179753  20,607     أنصبة أرباح دائنة

 539896  023,354    إيرادات مؤجمة
 919681  043,369    مطموبات أخرى

    ---------------------  --------------------- 
    6,470,520  893179131 
    ==========  ========== 

متعمقتتتة بأعمتتتال مشتتتاريع التتتتي تتتتم مستتتتحقة لمشتتتاريع مشتتتتركة  مبتتتالغالتجاريتتتة وتكتتتاليف المقتتتاولين المستتتتحقة التتتذمم الدائنتتتة تتضتتتمن 
 .19اإلفصاح عنيا في إيضاح 

 
 

 تمويلإيرادات  05
 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  التسعة سبتمبر 03المنتهية في الثالثة أشهر  
 2302 1111 2302 1111 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم 
     

 1359198 079,635 189591 47,503 التمويلإجمالي إيرادات 

 من تكاليف المخصومة: المبالغ ينزل
 (39611) - (19361) - خالل الفترةالتمويل المرسممة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 47,503 179119 079,635 1319376 

 ========= ========= ========= ========= 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 تكاليف تمويل 06
 سبتمبر 03المنتهية في التسعة أشهر  سبتمبر 03المنتهية في الثالثة أشهر  
 2302 1111 2302 1111 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم 
     

 191919597 700,492 3839565 206,373 إجمالي تكاليف التمويل
ينزل: مبالغ تم إدراجيا ضمن تكمفة 

 (3639983) (75,852) (899881) (29,006) األصول المؤىمة
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 236,904 1939683 607,643 7169613 

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

 
 

 إيرادات أخرى  07
 

 . تم عكسيا نظرًا إلسترداد التكاليفتشمل اإليرادات األخرى لمفترة بشكل رئيسي مخصصات لم تعد مطموبة 
 
 

 أنصبة األرباح  08
 

توصتية مجمتس اإلدارة الخاصتة بتوزيتع أنصتبة أربتاح  المستاىمون اعتمتد، 1111 متارس 11 تتاريإفي إجتماع الجمعية العموميتة ب
  مميون درىم. 11393درىم لمسيم الواحد أو ما مجموعو  1915بواقع 

 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  09
 

والمنشآت المسيطر عمييا من قبميم ومن  أعضاء مجمس اإلدارةفي الشركة، و  الرئيسيينذات العالقة المساىمين  الجياتتشمل 
من ومة أبوظبي كما أن حك موظفي اإلدارة الرئيسيين. باإلضافة إلى ميمقبل عائالتيم أو تمك التي يمارسون عمييا تأثير إداري 

ساىم م ىيمن قبل حكومة أبوظبي )يشار إلييا معًا بت "الحكومة"( تخضع لمسيطرة المشتركة مسيطر عمييا أو منشآت  خالل
 الشركة.  رئيسي في

 
 :جية ذات عالقة أرصدة

سبتمبر  03  
2302 

 ديسمبر  31
1111 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  

    )صافي(: الحكومة /)إلى(من مستحق
 196939116 4,555,523   (8تكاليف قابمة لالسترداد )إيضاح 

 693739833 7,678,899  (8مستحق من موجودات مباعة )إيضاح 
 539313   49,949  ذمم مدينة أخرى

 (595179117) (4,668,872)  (13و  13)إيضاحات  دفعات مقدمة مستممة
        
  7,605,496  397159136     
 



 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 

17 
 

 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  09
 

 )يتبع(:  جية ذات عالقة أرصدة
سبتمبر  03  

2302 
 ديسمبر  31

1111 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  

    (:8)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق
 119951 0,470   متداول

 3379769 424,685  غير متداول 
        
  426,056 3619719     
  
سبتمبر  03  

2302 
 ديسمبر  31

1111 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 درىم ألف ألف درهم  

    )صافي(: بالمشاريعمستحق )إلى(/ من مشاريع مشتركة ألعمال متعمقة 
 (689913) (49,470)  عقود دائنة

 (379373) (867)  محتجزات دائنة 
     69358 06,696  دفعات مقدمة مسددة

  (00,642) (999838)     
     719875 -  زميمة شركة لدى بها محتفظ إيداعات

 
سنوات من  5إلى  1خالل  ويستحق سدادىا% 9% إلى 6 بمعدل منإن بعض المستحقات من المشاريع المشتركة تحمل فائدة 

 فترة التقرير.نياية 
 
 سبتمبر  03  

2302 
 ديسمبر  31

1111 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  
    

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

   

 3779881 484,456   (8)إيضاح  مستحق من تمويل مشروع
 1119115 -  ( 8مستحق من جية ذات عالقة )إيضاح 

 (1369871) -  مصاريف مستحقة
 (369639) (65,783)  مستحق إلى مساىم رئيسي، صافي

 (7159153) (695,495)  (11)إيضاح  فوائد تحملسندات قابمة لمتحويل 
     (793399161) 4,627,996  قروض

  (4,934,805) (797689831)     
 

( وتم 11مميار درىم من بنك تسيطر عميو الحكومة )أنظر اإليضاح  391خالل الفترة، تم الحصول عمى تسييل إقتراض بقيمة 
 مميون درىم من ىذا التسييل.  811سحب مبمغ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  09
 

 كما يمي: الفترةمع جيات ذات عالقة خالل  اليامة كانت المعامالت
 سبتمبر 03التسعة أشهر المنتهية في  
 2302 1111 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درىتمألف  درهـمألف  

   :مكافآت المدراء الرئيسيين
 - 06,333 مكافأت أعضاء مجمس اإلدارة

 79151 7,902   ومكافآت ومزايا أخرىرواتب 
    391 266 مزايا ما بعد التوظيف

 24,098 79531    
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في  التسعة 
 سبتمبر  03 

2302 
 سبتمبر  31

1111 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم 

   ومساهم رئيسي تممكه الحكومة: إيرادات من الحكومة
 7169335 - من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع مكسب

 196619987 6,543,506 إيرادات من بيع أرض وعقارات
 1619176 057,850 إيرادات إدارة مشاريع

    179665 050,093 إيرادات إيجار 
   
 6,849,777 395679163 
   
   

 1179353 9,429  مشاريع مشتركةقبل عمل مقدم من 
   
   

    569811 48,720  إيرادات تمويل من مشاريع تمويمية ومشاريع مشتركة
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 محتممةتباطات ار و التزامات  23
 

 رأسمالية التزامات 23/0
 متكبدة ىي كما يمي:الإن النفقات الرأسمالية المتعاقد عمييا غير 

 سبتمبر  03  
2302  

 ديسمبر 31
1111 

 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  
     

 199739351  0,966,763  قيد التطوير مشاريع
 996319585  4,584,006  لإلستعاضةقيد اإلنجاز قابمة  مشاريعأعمال 

 689591  98,035  استثمارات
 339513  5,272  أخرى

  -----------------------  ----------------------- 
  6,654,470  1197199131 
  ===========  =========== 
 خمس سنوات.لتزامات المذكورة أعاله تمتد عمى مدى فترة سنة واحدة إلى االن إ
 

 االلتزامات بعقود اإليجار التشغيمي 23/2
 

 كمؤجر المجموعة
 سبتمبر  03  

2302  
 ديسمبر 31

1111 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  

     سنة(: 11)عمى فترة  مباني
 1639756  276,000  خالل السنة األولى

 9119691  896,689  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 8369793  720,740  أكثر من خمس سنوات

          
  0,896,560  191319131 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( محتممةتباطات ار و التزامات  23
 

 )يتبع( االلتزامات بعقود اإليجار التشغيمي 23/2
 

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

  اإليجار ىو عمى الشكل التالي:
 سبتمبر  03  

2302  
 ديسمبر 31

1111 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  

     سنة(: 69أرض )عمى فترة 
 119768  02,390  خالل السنة األولى

 519311  50,794  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 769166  62,800  أكثر من خمس سنوات

  --------------------------  -------------------------- 
  026,708  1389135 
  --------------------------  -------------------------- 

     مباني:

 969961  96,963  خالل السنة األولى
 319713  -  الثانيةالسنة خالل 

  --------------------------  -------------------------- 
  96,963  1189673 
  --------------------------  -------------------------- 
  220,678  1669918 
  =============  ============= 

 خيار شراء المنشآت المستأجرة عند انتياء مدة اإليجار. لممجموعةال يتوفر 
 

 االرتباطات المحتممة 23/0
 

 بنكية وضمانات اعتماد خطابات
سبتمبر  03  

2302  
 ديسمبر 31

1111 
 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  

     خطابات اعتماد وضمانات بنكية:
 119796  20,044  صادرة عن المجموعة

           139313  02,960  صادرة بالنيابة عن مشروع مشترك
  04,037  369119      
     

      79167  6,020  حصة المجموعة في ارتباطات محتممة لمشاريع مشتركة
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 معمومات قطاعية 20
 

 قطاعات األعمال 20/0
 ىي كما يمي: 1111و  1111سبتمبر  31المنتيية في أشير  لمتسعةإن المعمومات القطاعية لعمميات المجموعة المستمرة 

 
 )غير مدققة( 2302سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعة

 
 تشغيميةالقرى ال فنادق مدارس ترفيه المجموعة

  ةمحفظ
 العقارات وبيع تطوير العقارية االستثمارات

 

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

 القطاع إيرادات 898119163 3659353 1519197 1659996 1119111 199833 9,824,774

طفاء إستيالك - (59161) (899816) (1919135) (119116) (69181) (002,708)  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  وا 
 مخصص إنخفاض القيمة/ شطب، صافي (1189716) - - (8719635) - - (191119361)  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

 ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع - - - - - - -
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 القطاع (خسارةربح/) 198379358 3319113 (379696) (191539373) (159913) (69733) 0,060,840

 ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 مشتركة ومشاريع زميمة شركات خسارة في حصة       (04,876)
 وتسويق بيع مصاريف       (5,445)
دارية       (4,800)  مصاريف عمومية وا 
طفاء إستيالك       (23,880)  وا 

 تمويل إيرادات       079,635
 تمويل تكاليف       (607,643)

 إيرادات أخرى       440,969
-        
 الفترة ربح       0,030,763        -----------

==========        
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 معمومات قطاعية )يتبع( 20
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 20/0
 
 

 )غير مدققة( 0230سبتمبر  03أشهر المنتهية في  التسعة
 

 تشغيميةالقرى ال فنادق مدارس ترفيه المجموعة
  ةمحفظ

 العقارات وبيع تطوير العقارية االستثمارات
 

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

 القطاع إيرادات 397879311 3959818 1319356 1719181 799317 199115 396939198

طفاء إستيالك (19118) (19597) (1379175) (1339838) (139153) (69969) (3959861)  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  وا 
 مخصص إنخفاض القيمة/ شطب، صافي (19913) - - - - - (19913)  ========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

 ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع - - - - - 7169335 7169335
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 القطاع ربح/ )خسارة( 8359161 1179131 (1199388) (1199391) (89516) 7139819 193189636

 ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 مشتركة ومشاريع زميمة شركات خسارة في حصة       19166

 وتسويق بيع مصاريف       (159831)
دارية       (1139157)  مصاريف عمومية وا 
طفاء إستيالك       (319171)  وا 

 تمويل إيرادات       1319376
 تمويل تكاليف       (7169613)

 إيرادات أخرى       69991
 الفترة ربح       3619386        ----------

==========        
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 )يتبع( معمومات قطاعية 20
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 20/0
 

 ىي كما يمي: 1111ديسمبر  31و  1111سبتمبر  31إن موجودات ومطموبات القطاعات والنفقات الرأسمالية كما في 
 

 تشغيميةالقرى ال فنادق مدارس ترفيه غير مخصص المجموعة

  ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

  العقارات
  درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
         
 )غير مدققة( 2230سبتمبر  03 في كما       
         

 موجودات 09,570,286 7,858,083 402,682 0,359,705 678,277 245,598 0,250,987 00,030,945
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 مطموبات 8,864,970 0,005,900 0,400,403 5,058,005 602,825 800,653 4,742,539 25,009,600
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  

 الرأسمالية النفقات 047,000 - - - - - 033 047,600
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 نفقات المشاريع 646,905 640,237 - - - - - 0,293,042

=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 )مدققة( 2300ديسمبر  00كما في        
         

 )معاد بيانو( موجودات 1199319168 793339513 3399531 391199673 6399571 1189331 395159113 3191179913
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 )معاد بيانو( مطموبات 1191379131 391389171 193939163 593599158 5669585 8179193 998119836 3391139339
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  

 النفقات الرأسمالية 1689139 - - - - - 819915 1389953
=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
 نفقات المشاريع 9539133 199519587 - - - - - 199139731

=========== =========== =========== =========== =========== =========== ========== ===========  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 2302سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معمومات قطاعية 20

 ةالجغرافي اتالقطاع 20/2
 اإلمارات العربية المتحدة.  دولة واحدة فقط وىيعممت المجموعة في منطقة جغرافية 

 
 

 موسمية نتائج 22
ستبتمبر  31المنتييتة فتي  أشتير تستعةاللفتترة  الموجز الموحتد ذات طبيعة موسمية في بيان الدخل ميمة لم يتم تسجيل أية إيرادات

 .1111و  1111
 
 

 أرقام المقارنة 20
 

 :1111سبتمبر  31والفترة المنتيية في  1111ديسمبر  31المقارنة التالية لمسنة المنتيية في  أرقاملقد تم إعادة تصنيف 
 

  فة ستتابقًا ضتتمن ذمتتم دائنتتة تجاريتتة مميتتون درىتتم والمصتتن 196المستتتحقات التابعتتة لمستتندات غيتتر القابمتتة لمتحويتتل والبالغتتة
مة لمتحويل في بيان المركز المتالي المتوجز الموحتد مسندات غير القابل الجزء المتداول ضمن اإلفصاح عنياوأخرى قد تم 

 .1111ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 

  بيانيتاقتد تتم إعتادة  1111ديسمبر  31كما في متعمقة بموجودات ومطموبات بعض قطاعات األعمال الفصاحات اإلإن 
 في الفترة الحالية.  طريقة العرضلمتماشي مع 

  متع  لمتماشتي بيانيتاتتم إعتادة األصتول قتد  متن إستتبعاد األعمال قطاعاتأرباح بعض متعمقة بإيرادات و الفصاحات اإلإن
 مفترة الحالية.ل القطاعات ومكوناتعرض طريقة ال

 
فتي  المفصح عنيا كمتا لم يكن ليا أية تأثيرات عمى مجموع الموجودات أو مجموع المطموباتالمذكورة أعاله  اتإعادة التصنيف إن
 سابقًا. كما تم بيانياأو حقوق الممكية  الربحتأثير عمى  أي ولم يكن ليا 1111ديسمبر   31
 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة  المصادقة عمى  24
 

 .1111 نوفمبر 6صادق مجمس اإلدارة عمى البيانات المالية الموجزة الموحدة وأجاز إصدارىا بتاريإ 


