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٢٠١٧مارس ٣١





شركة الدار العقاریة ش.م.ع.

٢

الموحدالمرحلي بیان المركز المالي 
)ة(غیر مدقق٢٠١٧مارس ٣١ما في ك

)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر٢٠١٧٣١مارس٣١

ألف درهمألف درهمإیضاحات
الموجودات

ةلو متداالغیر ودات جو مال
٥٢,٩٥٠,٨٥٧٢,٩٨٦,٠٧٣ممتلكات وآالت ومعدات
٣,٥٥٧٣,٩٦٧موجودات غیر ملموسة

٦١٥,٧٧٠,٠٧٤١٥,٧٧٣,٢٨٢ثمارات عقاریةتاس
٧٩٥٦,١٣٣٩٦٤,٤٠٨استثمار في شركات زمیلة وشركات ائتالف

٨١٢٣,١٦٨١٢٦,٤٤٨للبیعمتاحةمالیةموجودات 
٩٦٣١,٤٣٢٧٢٦,٩٧٤ذمم تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرى

٢٠,٤٣٥,٢٢١٢٠,٥٨١,١٥٢متداولةالغیر موجودات الإجمالي 

ودات المتداولةجو مال
٢,٣٠١,٣٦٩٢,٢٢٨,١٩١أراضي محتفظ بها للبیع

١٠١,٣٩١,٢٧٩١,٢٩٨,٣٨٤اإلنجازأعمال تطویر قید 
١١٢١٧,٧٨١٢٢٠,٦٤٥مخزون

٩٤,٤٢٦,٢٣٠٤,٥٣٦,٣٨٥مدینة وذمم مدینة أخرىتجاریةممذ
١٢٦,٩٧٥,٤٩٩٦,٦٩٦,٣٤٠نقد وأرصدة لدى البنوك

١٥,٣١٢,١٥٨١٤,٩٧٩,٩٤٥متداولةالموجوداتالإجمالي

٣٥,٧٤٧,٣٧٩٣٥,٥٦١,٠٩٧إجمالي الموجودات

وباتلطمق المساهمین والوقح
ق المساهمینوقح
٧,٨٦٢,٦٣٠٧,٨٦٢,٦٣٠المالسأر 

٣,٩٣١,٣١٥٣,٩٣١,٣١٥نظامياحتیاطي 
)١٩,١٣٦()١٣,٣٢٩(احتیاطي حمایة

٣٥,٥٩١٣٨,١٧١احتیاطي قیمة عادلة
٩,٨٤١,١٣٠١٠,٠٦٩,٩٣٣أرباح محتجزة

٢١,٦٥٧,٣٣٧٢١,٨٨٢,٩١٣حقوق المساهمین العائدة إلى مالكي الشركة
٢٠٧,٧٢٢٢٠٣,١٨١مسیطرةالغیر الحقوق 

٢١,٨٦٥,٠٥٩٢٢,٠٨٦,٠٩٤إجمالي حقوق المساهمین





شركة الدار العقاریة ش.م.ع.

٤

الموحدالمرحلي بیـان الدخل
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهمإیضاحات

١,٥٧٧,٩٦٠١,٢٣١,٩٩٧اإلیرادات
)٦٩٠,٣٥١()٨٢٤,٨٨٩(٢,١تكالیف مباشرة

٧٥٢,٨٠١٥٤١,٦٤٦إجمالي الربح

)٢٣,٠٨٧()١٧,٧٣٨(مصاریف بیع وتسویق

مصاریف عمومیة وٕاداریة
)٦٠,٠٦١()٥٥,٨٤٣(تكالیف موظفین 
)٤٨,٢٨٧()٤٩,٧٧٠(استهالك وٕاطفاء

٤٧,٨٥٩)٥,٧٦٥(، صافيعكس/ ) شطبو نخفاض القیمةات وامخصص(
)١٩,١٢٩()١٢,١٩٦(أخرى

٧١٥,٦٤٨١٧,٧٦٤وشركات ائتالفشركات زمیلة ربحمنالحصة 
)٣٩,٦٢٥()٣٩,٤٢١(٦عقاریةالستثماراتخسارة القیمة العادلة 

١٤,٥٥٤-ربح من استبعاد استثمارات عقاریة
١٦٣١,١٤٧٢٨,٥٠٦إیرادات تمویل
)٥٩,٠٩٠()٦٠,٥٢٣(١٧تكالیف تمویل
١٨٨٢,٢٨٧٢٥٣,١١٢إیرادات أخرى

٦٤٠,٦٢٧٦٥٤,١٦٢لفترةربح ل

عائد إلى:ال
٦٣٦,٠٨٦٦٤٩,٢٦٠حاملي حقوق الملكیة في الشركة

٤,٥٤١٤,٩٠٢حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٢,١٦٤٠,٦٢٧٦٥٤,١٦٢

العائد األساسي والمخفض على السهم 
١٩٠,٠٨١٠,٠٨٣بالدرهمالمتعلق بحاملي حقوق الملكیة في الشركة 
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٥

المرحلي الموحدالشامل بیـان الدخل
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

مارس٣١في الثالثة أشهر المنتهیة 
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٦٤٠,٦٢٧٦٥٤,١٦٢لفترةربح ل

بیان الدخلالشامل اآلخر الذي سیتم إعادة تصنیفه إلى(المصاریف) / الدخل
:في فترات الحقة

١,٥٣٠)٢,٥٨٠(إعادة تقییم لموجودات مالیة متاحة للبیعربح / (خسارة) 
)١,٧٣١(٥,٨٠٧تدفقات نقدیةلحمایةفي القیمة العادلة (النقص) / الزیادة 

)٢٠١(٣,٢٢٧الشامل اآلخر(الخسارة) / الدخل 

٦٤٣,٨٥٤٦٥٣,٩٦١الدخل الشامل للفترةإجمالي

عائد إلى:الدخل الشامل الإجمالي
٦٣٩,٣١٣٦٤٩,٠٥٩حقوق الملكیة في الشركةحاملي 

٤,٥٤١٤,٩٠٢حقوق الملكیة غیر المسیطرة

٦٤٣,٨٥٤٦٥٣,٩٦١
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٦

الموحد المرحلي الملكیة بیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

حمایةحتیاطيانظامياحتیاطيالمـالرأس
احتیاطي قیمة 

محتجزةأرباح عادلة

العائد إلى حاملي 
حقوق الملكیة في 

الشركة
حقوق الملكیة 
اإلجماليغیر المسیطرة

درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف 

٢٩,٢٨٣٨,٢٠٢,٤٦٩١٩,٩٩٩,٧٨٩٢٨٧,٩٣٩٢٠,٢٨٧,٧٢٨)٢٥,٩٠٨(٧,٨٦٢,٦٣٠٣,٩٣١,٣١٥(مدقق)٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في 
)١٢٨,٦٣٧(-)١٢٨,٦٣٧()١٢٨,٦٣٧(----)٢,١تأثیر التغیر في السیاسة المحاسبیة (إیضاح 

٢٩,٢٨٣٨,٠٧٣,٨٣٢١٩,٨٧١,١٥٢٢٨٧,٩٣٩٢٠,١٥٩,٠٩١)٢٥,٩٠٨(٢٠١٦٧,٨٦٢,٦٣٠٣,٩٣١,٣١٥ینایر ١الرصید في 
٦٤٩,٢٦٠٦٤٩,٢٦٠٤,٩٠٢٦٥٤,١٦٢----للفترةربح

)٢٠١(-)٢٠١(-١,٥٣٠)١,٧٣١(--الشامل اآلخرالدخل / ) الخسارة(
)٨٠٦,٢٦٣()٢٠,٠٠٠()٧٨٦,٢٦٣()٧٨٦,٢٦٣(----توزیعات أرباح معلن عنها

٣٠,٨١٣٧,٩٣٦,٨٢٩١٩,٧٣٣,٩٤٨٢٧٢,٨٤١٢٠,٠٠٦,٧٨٩)٢٧,٦٣٩(٢٠١٦٧,٨٦٢,٦٣٠٣,٩٣١,٣١٥مارس ٣١الرصید في 

٣٨,١٧١١٠,٠٦٩,٩٣٣٢١,٨٨٢,٩١٣٢٠٣,١٨١٢٢,٠٨٦,٠٩٤)١٩,١٣٦(٧,٨٦٢,٦٣٠٣,٩٣١,٣١٥(مدقق)٢٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في 
٦٣٦,٠٨٦٦٣٦,٠٨٦٤,٥٤١٦٤٠,٦٢٧----ربح للفترة

٣,٢٢٧-٣,٢٢٧-)٢,٥٨٠(٥,٨٠٧--الشامل اآلخر)الخسارة(/الدخل 
)٨٦٤,٨٨٩(-)٨٦٤,٨٨٩()٨٦٤,٨٨٩(----)iتوزیعات أرباح معلن عنها (

٣٥,٥٩١٩,٨٤١,١٣٠٢١,٦٥٧,٣٣٧٢٠٧,٧٢٢٢١,٨٦٥,٠٥٩)١٣,٣٢٩(٢٠١٧٧,٨٦٢,٦٣٠٣,٩٣١,٣١٥مارس ٣١الرصید في 

)i (٢٠١٦دیسمبر ٣١فلس للسهم العادي للسنة المنتهیة في ١١بمبلغأرباح توزیعاتباعتماد ٢٠١٧مارس ٢٠الشركة في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في يقام مساهم.



شركة الدار العقاریة ش.م.ع.

٧

مختصرالالموحد المرحليبیان التدفقات النقدیة
)ة(غیر مدقق٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

مارس٣١المنتهیة في أشهرالثالثة
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٤١٢,٠١٤٣٥٨,٣٣٠من األنشطة التشغیلیةالمولدنقدالصافي 

األنشطة االستثماریة
)٦١,٣٣٣()١٥,٩٩٣(ممتلكات وآالت ومعداتلشراء دفعات 
)٥٤٢()٥٤٦(موجودات غیر ملموسةلشراء دفعات 

)٧,٧٠٠()٣٥,٤٣٦(ستثمارات عقاریة إضافات ال
٤٧,٠٤٣-استثمارات عقاریةاستبعادمن متحصالت

فترة استحقاقهاألجل التي تتجاوز الحركة في ودائع 
١٩,٩٥٧)١,٥٢٠,٥٤٩(األصلیة ثالثة أشهر

)١١٣,٤٥٠()١١٠,٠٥٣(الحركة في أرصدة بنكیة مقیدة
مساهمات لزیادة رأس المال مقابل الموجودات المالیة 

)١,٠٦٧(-المتاحة للبیع
٧٠١١,٥١٢متعلقة بموجودات مالیة متاحة للبیعمستلمة رأسمالیة دفعات

٣٦,٧١٤١٦,٦٩٧إیرادات تمویل مستلمة
٢٦,٤٠٠٣٧,٢٣٨مستلمةأرباح توزیعات

)٦١,٦٤٥()١,٦١٨,٧٦٢(ستثماریةاألنشطة االالمستخدم في صافي النقد 

األنشطة التمویلیة
)١٢,٦٤٦()١٤٣(أرباح مدفوعةتوزیعات

-)٧٦,٠٤١(تسدید قروض
)١٣,٢٥٠()١٤,٢٥٠(التزام عقد اإلیجار التشغیليتسدید 

)٢٣,٠٠٠()٢٣,٠٠٠(مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
)٢٢,٣١٨()٣١,٢٦١(تكالیف تمویل مدفوعة

)٧١,٢١٤()١٤٤,٦٩٥(التمویلیةاألنشطة المستخدم فيصافي النقد

٢٢٥,٤٧١)١,٣٥١,٤٤٣(یعادلهوما نقد الفي الزیادة / )النقص(صافي 

١,٥١١,٥٣٣١,٦٠٤,١٦٧في بدایة الفترةوما یعادلهالنقد 

١٦٠,٠٩٠١,٨٢٩,٦٣٨ةفتر في نهایة الوما یعادلهنقد ال
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ة مختصر الموحدة الالمرحلیة بالبیانات المالیة إیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٨

عن الشركةمعلومات ١

الصادر عن ٢٠٠٤لسنة )١٦إنشاء شركة الدار العقاریة ش.م.ع. ("الشركة") بموجب القرار رقم (تمت الموافقة على 
) ٥٩الوزاري رقم (القرار. تم إعالن تأسیس الشركة بموجب ٢٠٠٤أكتوبر ١٢دائرة أبوظبي لالقتصاد والتخطیط في 

. ٢٠٠٥فبرایر ٢٣ریخ الصادر عن وزیر االقتصاد لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بتا٢٠٠٥لسنة 

، أبوظبي.٥١١٣٣إن المقر الثابت للشركة هو في دولة اإلمارات العربیة المتحدة وعنوانها المسجل هو ص.ب. 

إن األسهم العادیة للشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة.

"المجموعة") في بـ  ات وبشكل أساسي في مجاالتقطاعالد منالعدیتعمل الشركة وشركاتها التابعة (یشار إلیها معًا
كما تعمل المجموعة في مجاالت التطویر ستثمار وٕانشاء وٕادارة العقارات والخدمات المرتبطة بها.اتطویر وبیع و 

والمقاوالت وٕادارة وتشغیل الفنادق والمدارس والمراسي ومالعب الغولف. 

دلة المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمع٢

المعاییر الصادرة والمطبقة٢,١

عقود اإلیجار ١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

ینایر١من اعتبارًا""عقود اإلیجار١٦للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم مبكر الالتطبیقاختارت المجموعة 
اإلیجار الخاصة بها مما أدى إلى تغیر في سیاسة المجموعة فیما یتعلق بعقود ٢٠١٦خالل الربع الثاني من ٢٠١٦

بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقمبه المسموحو معدللتطبیق بأثر رجعي ااختارت المجموعة . كمستأجر
المعیار الدولي إلعدادالعتماد المتراكمالتأثیرإدراجمعدلجعي تطبیق بأثر ر ال. یتطلب تطبیق المعیار الجدیدعند١٦

حقوق المساهمین. ضمن٢٠١٦ینایر ١العقود كما في كافةعلى ١٦رقمالتقاریر المالیة 

موضحة ٢٠١٦ینایر ١وأرصدة الحسابات األخرى كما في المحتجزة االفتتاحیةتفاصیل التعدیالت على األرباح إن 
.أدناه

بیان المركز المالي الموحد

٢٠١٦ینایر ١التعدیالت ٢٠١٥دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات
١٥,٥٧٠,٣٠٤٣٣١,٤٣٤١٥,٩٠١,٧٣٨)٦ارات العقاریة (إیضاح االستثم

المطلوبات
٨,٢٩١,٨٧٥٤٦٠,٠٧١٨,٧٥١,٩٤٦الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى

حقوق الملكیة
٨,٠٧٣,٨٣٢)١٢٨,٦٣٧(٨,٢٠٢,٤٦٩محتجزةأرباح 
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ة مختصر الموحدة الالمرحلیة بالبیانات المالیة إیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٩

(تتمة)تقاریر المالیة الجدیدة والمعدلةالمعاییر الدولیة لل٢

المعاییر الصادرة والمطبقة (تتمة)٢,١

الموحدالدخلبیان 
للمعیار الدولي  إلعدادوفقًا
للسیاسة القدیمة ١٦التقاریر المالیة رقم  التأثیر الناتج عن التغییروفقًا

ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١٦مارس٣١أشهر المنتهیة في الثالثة
١٤,٦٥٢)٧٠٥,٠٠٣()٦٩٠,٣٥١(التكالیف المباشرة

)٩,٦٣٦()٢٩,٩٨٩()٣٩,٦٢٥(خسارة القیمة العادلة 
)٤,٨٠٤()٥٤,٢٨٦()٥٩,٠٩٠(تكلفة التمویل

٦٥٤,١٦٢٦٥٣,٩٥٠٢١٢الربح

من العقود مع اإلیرادات"١٥التقاریر المالیة رقم إلعدادالمعیار الدولي بتطبیق في وقت مبكرقامت المجموعة كذلك
.٢٠١٥ینایر ١من " اعتبارًاالعمالء

المحاسبیةملخص بأهم السیاسات ٣

بیان االلتزام٣,١
على المعیار المحاسبي الدولي رقم المختصرةالموحدة المرحلیةالبیانات المالیةتم إعداد  التقاریر المالیة ٣٤بناًء

قوانین دولةمع المتطلبات المتعلقة بها من أیضًاوهي متوافقةةالصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیالمرحلیة
اإلمارات العربیة المتحدة.

یانات المالیة في البالمتطلبةال تشمل جمیع المعلومات واالیضاحات ةمختصر الالموحدةالمرحلیة إن البیانات المالیة 
وباإلضافة إلى .٢٠١٦دیسمبر ٣١تها مع البیانات المالیة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهیة في السنویة، ویجب قراء

النتائج التي یمكن توقعها للسنة إلىبالضرورة٢٠١٧مارس ٣١المنتهیة فيالنتائج لفترة الثالثة أشهرتشیرال ذلك، 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١المالیة المنتهیة في 

االعدادأساس ٣,٢
تتمالمجموعةألن غالبیة معامالت (درهم)بدرهم اإلماراتالمختصرة البیانات المالیة المرحلیة الموحدةتم عرض هذه ی

بالدرهم.

على مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء المختصرة الموحدة المرحلیةتم إعداد البیانات المالیة األدوات بعض قیاسبناًء
.بالقیمة العادلةاالستثمارات العقاریةو المالیة

متوافقة مع تلك الموحدة المختصرةالبیانات المالیة المرحلیة المستخدمة في إعداد هذهن السیاسات المحاسبیةإ
.٢٠١٦دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في مدققةالالموحدة السنویة البیانات المالیةإعداد المستخدمة في 
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ة مختصر الموحدة الالمرحلیة بالبیانات المالیة إیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٠

(تتمة)ملخص بأهم السیاسات المحاسبیة٣

االعداد (تتمة)أساس ٣,٢

المالیة البیاناتإدراجبعض المعاییر والتعدیالت التي تتطلب إعادة بتطبیق المجموعة، ألول مرة، قامتخالل الفترة، 
ال یؤثر تطبیق هذه المعاییر والتعدیالت على البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة للمجموعة. السابقة. 

المحاسبة الدولي رقم تعدیالت على معیار -بیان التدفقات النقدیة: مبادرة اإلفصاح٧معیار المحاسبة الدولي رقم ·
؛٧

تعدیالت على معیار -مدرجةالغیر جودات الضریبة المؤجلة للخسائر إدراج مو ١٢معیار المحاسبة الدولي رقم·
؛ و١٢المحاسبة الدولي رقم 

اإلفصاح عن الحصص ١٢رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة : ٢٠١٦–٢٠١٤دورة التحسینات السنویة ·
١٢رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة توضیح نطاق متطلبات اإلفصاح في -ات األخرى في الشرك

أحكام محاسبیة حساسة ومصادر رئیسیة للتقدیر غیر المؤكد ٤

واالفتراضات التي ة یستلزم من اإلدارة اتخاذ األحكام، والتقدیرات مختصر الالموحدةالمرحلیةإن إعداد هذه البیانات المالیة
تؤثر على تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. ومن الممكن أن 

تختلف النتائج الفعلیة عن هذه التقدیرات.

ا اإلدارة في تطبیق ، فإن األحكام الرئیسیة التي أجرتهالمختصرةالموحدةالمرحلیةعند إعداد هذه البیانات المالیة
السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیر غیر المؤكد كانت مشابهة لتلك المطبقة في البیانات المالیة 

.٢٠١٦دیسمبر ٣١الموحدة كما في وللسنة المنتهیة في 

ممتلكات وآالت ومعدات ٥

وتحویالت من ملیون درهم٥٠,٤٣ستهالك للفترة والبالغة إن الحركة في ممتلكات وآالت ومعدات تتعلق بتكلفة اال
درهم.ملیون١٦. وتم مقابلتها باإلضافات خالل الفترة والبالغة )٦ملیون درهم (إیضاح ٠,٧٨استثمارات عقاریة بقیمة 

إن جمیع ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة موجودة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١١

عقاریةاتستثمار ا٦

السنة الفترة/ العقاریة على عقارات مكتملة وعقارات قید التطویر بالقیمة العادلة. كانت الحركة خالل االستثماراتتشتمل
كما یلي:

)ة(مدقق٢٠١٦دیسمبر ٢٠١٧٣١مارس ٣١

عقارات مكتملة
عقارات قید 

عقارات مكتملةاإلجماليالتطویر
عقارات قید 

اإلجماليالتطویر
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٤,٩٢٩,٣٧٤٨٤٣,٩٠٨١٥,٧٧٣,٢٨٢١٥,١١٤,٢٦٩٧٨٧,٤٦٩١٥,٩٠١,٧٣٨السنة الفترة/ في بدایة الرصید
٤٤٥٣٤,٧٧٧٣٥,٢٢٢٩٠٨٩٥,٢٧٤٩٦,١٨٢السنةالفترة/تكالیف تطویر متكبدة خالل

---٢١٣٢١٣- تكالیف تمویل مرسملة
)١٦٩,٦٨٠(-)١٦٩,٦٨٠()٣٩,٤٢١(- )٣٩,٤٢١(صافي-في القیمة العادلةنقص 

)٣٤,٥٩٤(-)٣٤,٥٩٤(- - - إستبعادات

:/ (إلى)تحویالت من
)٢٠,٣٦٤()٣٨,٨٣٥(٧٧٨١٨,٤٧١- ٧٧٨)٥(إیضاح الت ومعدات ممتلكات وآ

١٤,٨٩١,١٧٦٨٧٨,٨٩٨١٥,٧٧٠,٠٧٤١٤,٩٢٩,٣٧٤٨٤٣,٩٠٨١٥,٧٧٣,٢٨٢السنةالفترة / في نهایة الرصید

في شركات زمیلة وشركات ائتالفاستثمارات٧

هي كما یلي:وشركات ائتالفإن الحركة في االستثمار في الشركات الزمیلة 

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٩٦٤,٤٠٨٩٣٧,٤٤٢الرصید في بدایة الفترة/ السنة
١٥,٦٤٨٦٦,٦٣٦ربح الفترة الحالیة/ السنة منالحصة 

٣٨٠١,٤٣١الحمایةالحصة في احتیاطي 
)٤٧,٠٣٨()٢٥,٠٠٠(توزیعات أرباح مستلمة
٦٩٧٥,٩٣٧ائتالفلشركةلجاریة محول إلى الحسابات ا

٩٥٦,١٣٣٩٦٤,٤٠٨الرصید في نهایة الفترة/ السنة
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٢

موجودات مالیة متاحة للبیع٨

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٢٧,٠٠٠٢٩,٥٨٠استثمار في أوراق مالیة إماراتیة متداولة
٣٥,٢٠١٣٥,٢٠١مالیة إماراتیة غیر متداولةاستثمار في أوراق 

٦٠,٩٦٧٦١,٦٦٧استثمار في أوراق مالیة دولیة غیر متداولة

١٢٣,١٦٨١٢٦,٤٤٨

تجاریة مدینة وذمم مدینة أخرىذمم ٩

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

متداولالغیرالجزء
١٥٠,٣٠١١٥٠,٥٨١)٢٠(إیضاح من تمویل مشاریع مدینةذمم 

٣٧٩,٩٩٩٤٧٤,٩٩٩)٢٠(إیضاح أبوظبيحكومةمنذمم مدینة
٨٨,٨٥٢٨٩,١١٤)٢٠(إیضاح شركات ائتالفو شركات زمیلةمنةمستحقمبالغ 
١٢,٢٨٠١٢,٢٨٠أخرى

٦٣١,٤٣٢٧٢٦,٩٧٤

متداولالالجزء
١,٣٨٠,٦٦٣١,٤٣١,٩٨٧مدینةالتجاریة الذمم ال

)٣٤٤,٩٥١()٣٣١,٢٧١(االنخفاض في القیمة واإللغاءات: مخصصناقصًا

١,٠٤٩,٣٩٢١,٠٨٧,٠٣٦

٣٠٣,٨٣٢٣٠١,٣٩٥)٢٠تكالیف قابلة لالسترداد (إیضاح 
١٧,١٦٢١٧,٤٠١)٢٠(إیضاح مشروعمن تمویل ذمم مدینة

٧٢٢,١٤٤٨١٥,٠٣٩)٢٠(إیضاح أبوظبيحكومةمنمدینةذمم 
٢٦١,٥٢٦٢٣٦,٤٨٥)٢٠إیضاح (شركات ائتالفو شركات زمیلةمنةمستحقمبالغ 

إجمالي المبالغ المستحقة من عمالء على عقود بیع 
٤٠٦,٣٤٦١٥٢,١٩٤)٩,١عقارات (إیضاح 

إجمالي المبالغ المستحقة من عمالء على عقود إنشاء 
١٤٦,٩٨١١٢٩,٨٨٥)٩,٢موجودات (إیضاح 

١,١٩٦,٨٧٦١,٤٢٨,٩٦٠سلفیات ومبالغ مدفوعة مقدمًا
٢٦,٦٧٧٣٧,٤٩٣فائدة مستحقة

٢٩٥,٢٩٤٣٣٠,٤٩٧أخرى

٤,٤٢٦,٢٣٠٤,٥٣٦,٣٨٥
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٣

(تتمة)مدینة أخرىذمم تجاریة مدینة وذمم ٩

عقود مع العمالء لبیع عقارات٩,١

٢٠١٧مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٦دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

مبالغ مستحقة من العمالء مدرجة ضمن الذمم التجاریة المدینة
٤٠٦,٣٤٦١٥٢,١٩٤)٩(إیضاح والذمم المدینة األخرى

الذمم التجاریة الدائنةمبالغ مستحقة للعمالء مدرجة ضمن 
)٥٥٦,٤٨٩()٥٢١,٤٣٤()١٥والذمم الدائنة األخرى (إیضاح 

)٤٠٤,٢٩٥()١١٥,٠٨٨(

األرباح المدرجة ناقصًاالإجمالي  تكلفة المتكبدة زائدًا
١,٨٧١,٣٤٤١,٤٧٤,٣٩٣حتى تاریخهالمدرجة الخسائر 

)١,٨٧٨,٦٨٨()١,٩٨٦,٤٣٢(ناقصًا: إجمالي فواتیر اإلنجاز حتى تاریخه

)٤٠٤,٢٩٥()١١٥,٠٨٨(

یمثل أعاله إیرادات مؤجلة ناتجة عن بیع األراضي والوحدات. فیما یتعلق بالعقود أعاله، من المتوقع إدراج إیرادات 
ملیون درهم على مدى فترة هذه العقود.٣,٨٢٣بإجمالي 

موجوداتنشاءعقود مع عمالء إ٩,٢

٢٠١٧مارس ٣١
(مدققة)

٢٠١٦دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

عمالء مدرجة ضمن الذممالمبالغ مستحقة من 
١٤٦,٩٨١١٢٩,٨٨٥)٩(إیضاح التجاریة المدینة والذمم المدینة األخرى

عمالء مدرجة ضمن الذممالمبالغ مستحقة إلى 
)٧٠,٢٣٨()٩٤,٢٢٠()١٥التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى (إیضاح 

٥٢,٧٦١٥٩,٦٤٧

األرباح المدرجة ناقصًازائدًاإجمالي تكلفة العقود المتكبدة 
٥,٢٩٠,٧٣٠٥,٦٧٣,٥٧٨الخسائر المدرجة حتى تاریخه

)٥,٦١٣,٩٣١()٥,٢٣٧,٩٦٩(حتى تاریخهاإلنجازناقصَا: إجمالي فواتیر 

٥٢,٧٦١٥٩,٦٤٧

یمثل أعاله إیرادات لم یصدر عنها فواتیر ناتجة من عقود أعمال اإلنشاء. وفیما یتعلق بالعقود أعاله، یتوقع إدراج 
ملیون درهم على مدى فترة هذه العقود.١,٢٩١إیرادات بإجمالي 
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٤

أعمال تطویر قید اإلنجاز١٠

بغرض بیعها. إن على عقارات یتم تطویرهاتكالیف التطویر واإلنشاء المتكبدة أعمال التطویر قید اإلنجازتتضمن
السنة كما یلي:الفترة/ الحركة خالل

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١,٢٩٨,٣٨٤٢,٧٤٤,٩٧٦في بدایة السنة الرصید
٣٢٢,٧٨٤٦٠٨,٢٢٠السنةخاللمتكبدةتطویرتكالیف
)٨٥٦,١٤١()٢٢٩,٨٨٩(تكالیف العقارات المباعةفي مدرجة

)١,١٨٧,٣٧٠(-تحویالت من الدفعات المدفوعة مقدمًا
)١١,٣٠١(-تحویل إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

١,٣٩١,٢٧٩١,٢٩٨,٣٨٤الرصید في نهایة الفترة/ السنة

ودة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.موجاإلنجازقید أعمال التطویرإن جمیع 

المخزون١١

٢٠١٧مارس ٣١
)ةمدقق(

٢٠١٦دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

١٥٨,٠٨١١٦٣,٤١٥مكتملةعقارات
٥٩,٧٠٠٥٧,٢٣٠آخرتشغیليمخزون

٢١٧,٧٨١٢٢٠,٦٤٥

.المتحدةالعربیةاإلماراتدولة فيالمكتملةالعقاراتكافة تقع
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٥

نقد وأرصدة بنكیة١٢

٢٠١٧مارس ٣١
)ةمدقق(

٢٠١٦دیسمبر ٣١
ألف درهمألف درهم

٢,٠٢٦,٨٤٢٢,٠٤٦,٢٩٢بنوك النقد وأرصدة لدى 
٤,٩٤٨,٦٥٧٤,٦٥٠,٠٤٨لدى البنوكمحتفظ بهاودائع قصیرة األجل

٦,٩٧٥,٤٩٩٦,٦٩٦,٣٤٠نقد وأرصدة بنكیة

)٣,٢١٥,١٦٠()٤,٧٣٥,٧٠٩(ودائع قصیرة األجل تتعدى فترة استحقاقها األصلیة ثالثة أشهر
)١,٩٦٩,٦٤٧()٢,٠٧٩,٧٠٠(أرصدة مقیدة لدى البنوك 

١٦٠,٠٩٠١,٥١١,٥٣٣النقد وما یعادله

(٧٧١,١مدرج ضمن هذا البند أرصدة بقیمة  ملیون درهم) من العمالء مقابل بیع ٦٨٤,٤: ٢٠١٦ملیون درهم 
استثمارات عقاریة والتي تم إیداعها ضمن حسابات ضمان.

. إن ) سنویًا%٢,٤٠و%٢٠١٦:٠,٧٥دیسمبر ٣١(%٢,٥و%٠,٥٥ما بین ألجلمعدل الفائدة على الودائعیتراوح 
إلمارات العربیة المتحدة.كافة الودائع مودعة لدى بنوك محلیة في دولة ا

تحمل فائدة وسلفیاتقروض١٣

القروضإجماليبنكیةقروضغیر قابلة للتحویلصكوك
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

دیسمبر٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

)ة(مدقق)ة(مدقق)ة(مدقق
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

متداول
٣٩,٩٣١٩,٩٨٣٥٩٩,٨٥٤٦٣٦,٢٦٨٦٣٩,٧٨٥٦٤٦,٢٥١سنة واحدةخالل

غیر متداول
٢,٧٥٠,٠٨٤٢,٧٤٩,١٨٩٢,١٢٩,٠٠٨٢,١٦٨,٧٩٢٤,٨٧٩,٠٩٢٤,٩١٧,٩٨١من السنة الثانیة إلى الخامسة

٢,٧٩٠,٠١٥٢,٧٥٩,١٧٢٢,٧٢٨,٨٦٢٢,٨٠٥,٠٦٠٥,٥١٨,٨٧٧٥,٥٦٤,٢٣٢

١١٠١,١٣٦١٠٣١,٢٢٦٢١٣٢,٣٦٢فترة/السنةخالل المرسملةتمویل تكلفة

إن ضمانات القروض في هیئة رهن على بعض قطع األراضي وتخصیص ذمم المشاریع المدینة والرهن على الودائع أ)
البنكیة. 

حقوق الملكیة.تحمل بعض قروض المجموعة شروط تغطیة صافي ب)
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ة مختصر الموحدة الالمرحلیة بالبیانات المالیة إیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٦

عمالءمنمقدمةدفعات١٤

الخاصة مشاریع تطویر العقارات من العمالء من بیعالمستلمةبشكل أساسي األقساطتمثل دفعات مقدمة من عمالء
بالمجموعة. 

أخرىذمم دائنة ذمم تجاریة دائنة و ١٥

(مدققة)
مارس ٣١

٢٠١٧
دیسمبر ٣١

٢٠١٦
درهمألف ألف درهم

٤٠١,٠٩٣٤٦٥,٨٦٩دائنةذمم تجاریة
١,٧٥١,٦٨٦١,٧٢٥,٥٢٧تكالیف مقاولین مستحقة

١,٦٣٢,١٥٦١,٨٢٩,٢٦٢)٢٠دفعات مقدمة من حكومة أبوظبي (إیضاح 
٤١٠,٤٨٩٤٣٢,١٥٨إیرادات مؤجلة

٩٦٨,٨٠٣١٠٤,٠٥٧توزیعات أرباح دائنة 
٤٢,٣٣١٦٧,٢٩٨مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

٥٢١,٤٣٤٥٥٦,٤٨٩)٩,١إجمالي مبلغ مستحق للعمالء على العقود لبیع العقارات (إیضاح
٩٤,٢٢٠٧٠,٢٣٨)٩,٢إجمالي مبلغ مستحق للعمالء على العقود إلنشاء الموجودات (إیضاح 

٥٤٤,٨٥٧٥٠٢,٣٣٥)٢٠مبالغ مستحقة لحكومة أبوظبي (إیضاح 
٤٧٨,٩٤٩٤٨٨,٣٣٣اإلیجار التشغیليالتزام عقد 

٤٥٦,٢٦٨٥٣٨,٥٨٦مطلوبات أخرى

٧,٣٠٢,٢٨٦٦,٧٨٠,١٥٢

للشروط االئتمانیة المتفق علیها  لدى المجموعة سیاسات إلدارة المخاطر المالیة لضمان سداد كافة الذمم الدائنة وفقًا
مسبقًا.

وتكالیف المقاولین المستحقة مبالغ مستحقة لمشاریع مشتركة متعلقة بأعمال المشاریع التي التجاریة الذمم الدائنة تتضمن 
.٢٠تم اإلفصاح عنها في إیضاح 
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ة مختصر الموحدة الالمرحلیة بالبیانات المالیة إیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٧

إیرادات التمویل١٦

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

الربح المكتسب من:/ الفائدة
١٠,٦٦١٨,١٤٤ودائع إسالمیة

١١,٩١٦١٠,٣٢١ودائع بنكیة ثابتة
١,٤٥٩٥٦٦حسابات تحت الطلب وحسابات جاریة

٢٤,٠٣٦١٩,٠٣١إجمالي الفائدة / الربح المكتسب

٢,١٠٦٤,١٦٠صافي–عنصر التمویل المكتسب على الذمم المدینة 
٣,١٤٣٣,٤٥٧المدینة من تمویل المشاریعإیرادات التمویل المكتسبة على الذمم 

١,٨٦٢١,٨٥٨إیرادات التمویل األخرى

٣١,١٤٧٢٨,٥٠٦

تكالیف تمویل١٧

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

٥٦,٣٧٠٥٤,٦٧٠إجمالي تكالیف التمویل
عكس تكلفة التمویل على التزام عقد اإلیجار التشغیلي 

٤,٣٦٦٤,٨٠٤)٢١,٢و٢,١(إیضاح
)٣٨٤()٢١٣(المدرجة في تكلفة الموجودات المؤهلة: المبالغ ناقصًا

٦٠,٥٢٣٥٩,٠٩٠

إیرادات أخرى١٨

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألف ألف درهم

إیرادات منحة حكومیة مدرجة عند تسلیم موجودات 
٢١٩,١٥٣-)٢٠,٢و ٢٠,١البنیة التحتیة (إیضاح 

تحریر مستحقات البنیة التحتیة، ومخصص العقود المثقلة 
٢٣,٨٠٠٣٣,٦١٨بااللتزامات والمستحقات والمخصصات األخرى

إلى بیان -٤٨,٥٠٠الدخلاسترداد مبالغ تم تحمیلها سابقًا
٩,٩٨٧٣٣,٩٥٩أخرى

٨٢,٢٨٧٢٥٣,١١٢
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ة مختصر الموحدة الالمرحلیة بالبیانات المالیة إیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٨

العائد للسهم١٩

یتم احتساب مبالغ العائد للسهم بتقسیم ربح الفترة العائد إلى مالكي الشركة على المعدل المرجح لعدد األسهم العادیة 
قائمة، یكون العائد األساسي والمخفض للسهم متطابقین. إن القائمة خالل الفترة. بما أنه لم یكن هناك أدوات مخفضة 

احتساب العائد األساسي والمخفض للسهم العائد إلى مالكي الشركة یقوم على أساس المعلومات التالیة:

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧٢٠١٦

العائد (الف درهم)
العائد األساسي والمخفض على السهم احتسابلغرضالعائد

٦٣٦,٠٨٦٦٤٩,٢٦٠المتعلق بمالكي الشركة)الفترة(ربح 

المتوسط المرجح لعدد األسهم
العائد احتسابالمتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة لغرض

٧,٨٦٢,٦٢٩,٦٠٣٧,٨٦٢,٦٢٩,٦٠٣والمخفض على السهماألساسي

ذات عالقةأطرافمعامالت وأرصدة مع ٢٠

تعتبر األطراف ذات عالقة عندما یكون ألحد األطراف المقدرة على السیطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة نفوذ جوهري 
على الطرف اآلخر عند اتخاذ القرارات المالیة أو التشغیلیة. تتكون األطراف ذات العالقة من المساهم الرئیسي والشركات 
الزمیلة وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین للمجموعة وشركاتها ذات العالقة. یتم اعتماد شروط هذه 

ا بشروط متفق علیها من قبل أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة. إن هل إدارة المجموعة ویتم الدخول فیالمعامالت من قب
حكومة أبوظبي هي مساهم رئیسي غیر مباشر للشركة.

وهي كما یلي:العالقةذات األطرافمع هذه جوهریةة رصدأمجموعة بتحتفظ ال

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

الحكومة:/ (إلى)مبالغ مستحقة من
٣٠٣,٨٣٢٣٠١,٣٩٥)٩تكالیف مستردة (إیضاح 

١,١٠٢,١٤٣١,٢٩٠,٠٣٨)٩ذمم مدینة من موجودات مباعة (إیضاح 
)٥٠٢,٣٣٥()٥٤٤,٨٥٧()١٥ذمم دائنة أخرى (إیضاح 

٥٨,٨٤٧٥٧,٤٥٤ذمم مدینة أخرى

٩١٩,٩٦٥١,١٤٦,٥٥٢

(إیضاح  ١,٦٣٢,١٥٦١,٨٢٩,٢٦٢)١٥دفعات مستلمة مقدمًا

٣٥٠,٣٧٨٣٢٥,٥٩٩)٩(إیضاح شركات زمیلة وشركات ائتالفمنمبالغ مستحقة

مبالغ مستحقة إلى شركات ائتالف ألعمال متعلقة بمشاریع:
٣٢,٦٩٢٣٢,٦٩٢عقود دائنة
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

١٩

ذات عالقة (تتمة)أطرافمعامالت وأرصدة مع ٢٠

سنوات من ٥إلى ٢خالل ویستحق سدادها%٩بمعدل منتحمل فائدة شركات االئتالفمن الذمم المدینةإن بعض 
فترة التقاریر المالیة.نهایة 

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

مملوك من قبل رئیسيمساهممبالغ مستحقة من
الزمیلة:الحكومة و/أو شركاته

١٣٧,٥٣٩١٣٨,٦٤٩)٩مشاریع (إیضاح من تمویل ذمم مدینة

كما یلي:الفترةذات عالقة خالل أطرافمع الجوهریةالمعامالتكانت 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم

مكافآت المدراء الرئیسیین:
٣,٢٩٨٣,٢٨٨ومكافآت ومزایا أخرىرواتب 
١٦٣١٤٢ما بعد التوظیفمكافآت

٣,٤٦١٣,٤٣٠

٢٣,٠٠٠٢٣,٠٠٠مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

إیرادات من الحكومة ومساهم رئیسي مملوك من قبل الحكومة:
٢٨,٥٩٥٣٦,٦٢٠إیرادات إدارة مشاریع

٩٢,٨٤٨٧٥,١٠٩إیرادات إیجار 
٢١٩,١٥٣-إیرادات من منحة حكومیة

١٢١,٤٤٣٣٣٠,٨٨٢

٤,٢٥٠٤,٥٤٧وشركات ائتالفإیرادات تمویل من تمویل مشاریع 
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٢٠

ذات عالقة (تتمة)أطرافمعامالت وأرصدة مع ٢٠

ملیار درهم من تكالیف البنیة ١,٦، أعلنت حكومة أبوظبي أنها قد وافقت على تعویض یصل إلى مبلغ ٢٠١٣في ینایر ٢٠,١
كما یلي:. تم احتساب هذه المعاملةالتحتیة

ضمن الذمم للتكالیف القابلة لالسترداد "دفعات مقدمة من حكومة أبوظبي" كـ ملیار درهم المستلم ١,٣تم إدراج مبلغ )أ(
"الدفعات المقدمة من حكومة أبوظبي" ٢٠١٧مارس ٣١التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى. كما في  ، بلغ رصید 

م إدراج إیرادات منحة حكومیة عند تسلیم موجودات البنیة التحتیة في شمستلم ی. )١٥(إیضاح ملیون درهم٤٤,٢
).ملیون درهم١٢٠,٤: ٢٠١٦مارس ٣١(خالل الفترة أبوظبي 

یتوقف مبلغ وتوقیت تعویض تكلفة البنیة التحتیة إلتمام بعض عملیات التدقیق والتفتیش الفني والتقییمات التي ستقوم بها )ب(
الهیئة الحكومیة ذات الصلة. وبالتالي، عند اكتمال هذه األنشطة، سیكون هناك تأكید معقول حول استالم المنحة وحینها 

ما یتم استیفاء شروط المنحة، أي عند تسلیم موجودات البنیة التحتیة إلى الهیئات كمنحة حكومیة مؤجلة. عندإدراجهایتم 
تم إدراج إیرادات منحة حكومیة، عند تسلیم لم ی. األرباح والخسائرذات الصلة؛ یتم إدراج المنحة الحكومیة المؤجلة في 

.ملیون درهم)٩٨,٧: ٢٠١٦مارس ٣١(خالل الفترة موجودات البنیة التحتیة

ومطلوبات طارئةالتزامات٢١

رأسمالیةالتزامات٢١,١

إن النفقات الرأسمالیة المتعاقد علیها غیر المتكبدة هي كما یلي:

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

١,٤٢١,٨٢٣١,٧٣١,٠٣٥مشاریع قید التطویر
٤,٢٣٠,٧٥٣٤,٤٨٩,٣٠١للتعویضأعمال مشروع قید اإلنجاز قابلة 

٣٠,٣٤٢٣٠,٣٤٢ات في شركات زمیلةاستثمار 

٥,٦٨٢,٩١٨٦,٢٥٠,٦٧٨

خمس سنوات.سنة إلى من أعاله تمتد على مدى فترة لتزامات الواردةن االإ
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(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٢١

(تتمة)ومطلوبات طارئةالتزامات٢١

لتزامات عقود إیجار تشغیلیةا٢١,٢

كمؤجرالشركة

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

٨١٠,٠٨٥٨٢٥,٨٩٢خالل سنة 
١,٨٠١,١٩٦١,٧٩٤,٥٢٥من السنة الثانیة حتى الخامسة

٣٩٨,٨٤١٩٤٨,٣٨٧خمس سنواتبعد

٣,٠١٠,١٢٢٣,٥٦٨,٨٠٤

)، كان التأثیر الناتج على بیان ٢,١(إیضاح ١٦عقب اختیار الشركة تطبیق المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
النقدیة الموحد كما یلي:التدفقاتوبیان الموحدالدخل 

كمستأجرالشركة

٢٠١٦مارس ٢٠١٧٣١مارس ٣١
ألف درهمألف درهم

عكس مصاریف الفائدة خالل الفترة على مطلوبات عقود 
٤,٣٦٦٤,٨٠٤)١٧اإلیجار (إیضاح 

٧,١٦٢٦,٩٨٠المصاریف المتعلقة بعقود اإلیجار قصیرة األجل

١٤,٢٥٠١٣,٢٥٠إجمالي التدفقات النقدیة الخارجة فیما یتعلق بعقود اإلیجار

المطلوبات الطارئة٢١,٣

٢٠١٧مارس ٣١
)ة(مدقق
٢٠١٦دیسمبر ٣١

ألف درهمألف درهم

ضمانات بنكیة وخطابات ائتمان:
٦٥٢,٧٩٩٦٩٨,٠٨٤صادرة عن المجموعة

حصة المجموعة في المطلوبات الطارئة لشركات ائتالف
٢١٩,٠٨٣٢٢١,٦٩٠وشركات زمیلة

(٥٨٧,٥مدرج ضمن المطلوبات أعاله ضمانات بنكیة وخطابات ائتمان بقیمة  : ٢٠١٦دیسمبر ٣١ملیون درهم 
ملیون درهم) متعلقة بشركة إنشاء تابعة. ٦١٩,٢



شركة الدار العقاریة ش.م.ع.

ة مختصر بالبیانات المالیة الموحدة الإیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٢٢

معلومات قطاعیة٢٢

قطاعات األعمال٢٢,١

هي كما یلي:٢٠١٧مارس٣١المنتهیة في أشهر ثالثةللإن المعلومات القطاعیة لعملیات المجموعة المستمرة 

٢٠١٧مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
إدارة األصولتطویر وٕادارة العقارات

المجموعةأعمال ثانویةالقرى التشغیلیةالضیافة والترفیهاستثمارات عقاریةإدارة التطویرالعقاراتوبیعتطویر
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٥٣٣,٨٢٨٥٩,٨٧٨٣٩٦,٨١٠١٣١,٠٩٠٤,٣٢٥٤١٩,٣٦٢١,٥٤٥,٢٧٣الخدمةرسوماإلیرادات باستثناء 
٣٢,٤١٧---٣٢,٤١٧--الخدمةرسوماإلیرادات من 

٥٣٣,٨٢٨٥٩,٨٧٨٤٢٩,٢٢٧١٣١,٠٧٠٤,٣٢٥٤١٩,٣٦٢١,٥٧٧,٦٩٠إجمالي اإلیرادات

)٧٩٢,٤٧٢()٣٩٩,٨٧٨()٣٨٠()١٠٢,٥٣٠()٤٢,١٤٩()٢,٣٠٥()٢٤٥,٢٣٠(الخدمةرسومتكلفة اإلیرادات باستثناء 
)٣٢,٤١٧(---)٣٢,٤١٧(--الخدمةرسوممصاریف 

٢٨٨,٥٩٨٥٧,٥٧٣٣٥٤,٦٦١٢٨,٥٤٠٣,٩٤٥١٩,٤٨٤٧٥٢,٨٠١إجمالي الربح

)٤٦,٢٥٣()١٥,٥٩٥()٣٥٣()٢٨,٩١٢()١,٣٩٣(--وٕاطفاءاستهالك
)٥,٧٦٥(١٨٦--)٥,٩٥١(--صافي–شطب/ القیمةفي نخفاض امخصصات 

)٣٩,٤٢١(---)٣٩,٤٢١(--القیمة العادلة على استثمارات عقاریةخسارة
١٤,٦٨٢---١٤,٦٨٢--ائتالفصة من الربح من شركات زمیلة وشركاتح

٤٨,٨٠٣----٣٠٣٤٨,٥٠٠إیرادات أخرى

٣,٥٩٢٤,٠٧٥٧٢٤,٨٤٧)٣٧٢(٢٨٨,٩٠١١٠٦,٠٧٣٣٢٢,٥٧٨القطاعربح

٩٦٦ائتالف وشركاتزمیلةشركاتمنالربحمنحصة
)١٧,٧٣٨(وتسویقبیعمصاریف

)٦٨,٠٣٩(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)٣,٥١٧(وٕاطفاءاستهالك
٣١,١٤٧تمویلإیرادات
)٦٠,٥٢٣(تمویلتكالیف

٣٣,٤٨٤إیرادات أخرى

٦٤٠,٦٢٧للفترةالربح 



شركة الدار العقاریة ش.م.ع.

ة مختصر بالبیانات المالیة الموحدة الإیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٢٣

(تتمة)معلومات قطاعیة٢٢

(تتمة)قطاعات األعمال٢٢,١
هي كما یلي:٢٠١٦مارس٣١إن المعلومات القطاعیة لعملیات المجموعة المستمرة للثالثة أشهر المنتهیة في

٢٠١٦مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهیة في 
إدارة األصولتطویر وٕادارة العقارات

المجموعةأعمال ثانویةالقرى التشغیلیةالضیافة والترفیهاستثمارات عقاریةإدارة التطویرالعقاراتوبیعتطویر
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢٧٩,١٣٢٣٦,٦٢٠٤٠٦,١٢٧١٤٦,٥٣٠٣٧,٨٠٦٢٩١,١١٩١,١٩٧,٣٣٤الخدمةرسوماإلیرادات باستثناء 
٣٤,٦٦٣---٣٤,٦٦٣--الخدمةرسوماإلیرادات من 

٢٧٩,١٣٢٣٦,٦٢٠٤٤٠,٧٩٠١٤٦,٥٣٠٣٧,٨٠٦٢٩١,١١٩١,٢٣١,٩٩٧إجمالي اإلیرادات

)٦٥٥,٦٨٨()٢٦٧,٩٢٢()٢٧,٦٠٦()١١٠,٦٧٠()٤٩,٩٩٥()٤,٨٦٦()١٩٤,٦٢٩(الخدمةرسومتكلفة اإلیرادات باستثناء 
)٣٤,٦٦٣(---)٣٤,٦٦٣(--الخدمةرسوممصاریف 

٨٤,٥٠٣٣١,٧٥٤٣٥٦,١٣٢٣٥,٨٦٠١٠,٢٠٠٢٣,١٩٧٥٤١,٦٤٦إجمالي الربح

)٤٣,٥٢٠()٩,٦٥٦()٥,٤٥٥()٢٧,٠٠٦()١,٤٠٣(--وٕاطفاءاستهالك
٣١٩٤٧,٨٥٩--)٤,٨٣٥(-٥٢,٣٧٥صافي–)شطب/ القیمةفي نخفاض امخصصات (/ عكس 
)٣٩,٦٢٥(---)٣٩,٦٢٥(--القیمة العادلة على استثمارات عقاریةخسارة

١٤,٦٣٩---١٤,٦٣٩--ائتالفشركات زمیلة وشركاتصة من الربح منح
١٤,٥٥٤---١٤,٥٥٤--ربح من استبعاد استثمارات عقاریة

٢٣٢,٣٧٨---١٣,٠٢٦-٢١٩,٣٥٢إیرادات أخرى

٣٥٦,٢٣٠٣١,٧٥٤٣٥٢,٤٨٨٨,٨٥٤٤,٧٤٥١٣,٨٦٠٧٦٧,٩٣١القطاعربح

٣,١٢٥ائتالف وشركاتزمیلةشركاتمنالربحمنحصة
)٢٣,٠٨٧(وتسویقبیعمصاریف

)٧٩,١٩٠(مصاریف عمومیة وٕاداریة 
)٤,٧٦٧(وٕاطفاءاستهالك
٢٨,٥٠٦تمویلإیرادات
)٥٩,٠٩٠(تمویلتكالیف

٢٠,٧٣٤إیرادات أخرى

٦٥٤,١٦٢للفترةالربح 



شركة الدار العقاریة ش.م.ع.

ة مختصر بالبیانات المالیة الموحدة الإیضاحات تتعلق 
(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١للفترة المنتهیة في 

٢٤

معلومات قطاعیة (تتمة)٢٢

قطاعات األعمال (تتمة)٢٢,١

هي كما یلي:٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧مارس ٣١في والمشاریع إن موجودات ومطلوبات القطاعات والنفقات الرأسمالیة 

األصولإدارة تطویر وٕادارة العقارات
المجموعةغیر موزعةأعمال ثانویةالقرى التشغیلیةالضیافة والترفیهاستثمارات عقاریةإدارة التطویرالعقاراتوبیعتطویر

درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

٢٠١٧مارس٣١فيكما
٧,٠٥٨,١٧٦٣,٥٨٣,٩٠١١٦,٧٩٧,٩٢٢٢,٣٢٣,٤٧١٢٣,٦٦٥١,٥٦٠,٩٠٣٤,٣٩٩,٣٤١٣٥,٧٤٧,٣٧٩موجودات
)١٣,٨٨٢,٣٢٠()٦,٧٩٢,٦٤٤()٦٧٢,٠٦٢()٧,٤٨٧()١٣٣,٨٧٨()١,٤٤١,٤٦٤()٢,٩٨٣,٩٩٥()١,٨٥٠,٧٩٠(مطلوبات
٧,٧٦١١,٢٣٧١٥,٩٩٣-٥,٣٢٧١,٦٦٨--الرأسمالیةالنفقات
٣٥٨,٠٠٦----٣٥,٢٢٢-٣٢٢,٧٨٤المشاریعنفقات

٢٠١٦دیسمبر ٣١كما في 
٧,٢٠١,٨٠٦٣,٤٠٥,٦١١١٦,٨٣٧,٠٦٢٢,٤٠٩,٨٩٢٣٨,٥٥٦١,٥٧٨,٠٩٥٤,٠٩٠,٠٧٥٣٥,٥٦١,٠٩٧موجودات
)١٣,٤٧٥,٠٠٣()٦,٠٩٦,٤٩٦()٦٦٧,٤٥٧()٣٢,٥٩١()١٤٤,٤٢٢()١,٤٩٥,٢٧٤()٣,١٦٤,٣٤١()١,٨٧٤,٤٢٢(مطلوبات

٢٥,٠٥٨١٧,٦١٧٦١٣٢٠٥,٤٣١١١,٩٣٩٢٦٠,٦٥٨--النفقات الرأسمالیة
٧٠٤,٤٠٣-١,٧٣٣--٩٦,١٨٢-٦٠٦,٤٨٨المشاریعنفقات

أرباح الشركات الزمیلة وشركات منالبیع والتسویق ورواتب أعضاء مجلس اإلدارة والحصة وتكالیفیمثل ربح القطاع الربح المكتسب من كل قطاع دون تخصیص تكالیف اإلدارة المركزیة 
لقة بالعملیات ألغراض توزیع الموارد وتقییم أداء االئتالف واألرباح والخسائر األخرى وٕایرادات التمویل وتكالیف التمویل. هذا هو المقیاس المقدم إلى المسؤول عن اتخاذ القرارات المتع

طاع. الق

ة الموحدة مختصر المصادقة على البیانات المالیة ال٢٣

.٢٠١٧مایو ٨ة وأجاز إصدارها بتاریخ مختصر الموحدة الالمرحلیة صادق مجلس اإلدارة على البیانات المالیة 
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