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 2 شركة الدار العقارية ش.م.ع.

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

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

 سبتمبر 03المنتهية في أشهر التسعة   معمومات بيان الدخل الموجز الموحد الرئيسية
  1322  0202 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 430,9  0/39690  اإليرادات

 (3,5,3)  (9/09596)  تكاليف مباشرة

 (94,4)  (1992)  مصاريف بيع وتسويق
دارية:      مصاريف عمومية وا 

 (034,3)  (27397)  تكاليف موظفين 
طفاء  (300,3)  (31793)  استيالك وا 

 (40,3)  (093)  تكاليف ما قبل االفتتاح لمشاريع تشغيمية
 -  (3391)  بيعخسارة من إلغاء 

 (934,4)  (199)  شطب/ قيمةالمخصص النخفاض 
دارية أخرى  (030,3)  (7697)  مصاريف عمومية وا 

 (32,5)  (293)  قيمة عادلة الستثمارات عقارية خسارة
 -  72690  ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع

 005,9  20395  إيرادات تمويل
 (403,9)  (71696)  تكاليف تمويل
 30,4  (591)  (1)أخرى إيرادات/ )مصاريف(

     
 (3/0,502)  36393  ربح/)خسارة( الفترة

     
 

 ديسمبر 30  سبتمبر 03  معمومات بيان المركز المالي الموجز الموحد الرئيسية
  1322  0202 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 0/4,435  5/69313  ممتمكات وآالت ومعدات
 043,,/,  0/99353  استثمارات عقارية

 33,,4/03  3/209510  أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 ,44,,/4  9/219323  ذمم مدينة تجارية وأخرى
 5/0,930  8/19177  نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

 4/30,530  8/039096  (2)تمويل

 9,094/,  8/39707  صافي الموجودات )مجموع الموجودات ناقصًا مجموع المطموبات(

 
 سبتمبر 03المنتهية في أشهر التسعة   معمومات بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد الرئيسية

  1322  0202 
 مميون درىم  مميون درهم  
     

 (3/0,445)  (60796)  أنشطة العمميات المستخدم فيالنقد  صافي
     

 330,9  3/39013  يةنشطة االستثمار األ الناتج منصافي النقد 
     

 ,,92  (6/09525)  يةنشطة التمويماألالناتج من  (/المستخدم في) صافي النقد
     

 942,9  82595  الفترةالنقد ومرادفات النقد في نياية 
 3/9,024  0/29361  أرصدة مقيدة لدى البنوكإيداعات قصيرة األجل و 

     
 3/9,444  8/19177  الفترةأرصدة لدى البنوك في نياية و  في الصندوقنقد 
     
 
 .المشتركة والمشاريع الزميمة الشركات  ربح(/خسارة) في الحصةعمى  يشتمل (0)
 وغير القابمة لمتحويل. القابمة والسندات القروضمن كافة  األرصدة القائمةالتمويل بأنو  يعرف (0)



 1 شركة الدار العقارية ش.م.ع.

 (يتبع) المراجعة المالية

 مقتطفات رئيسية
تسميم لإلعتراف ببيع أراضي و نموًا جوىريًا في اإليرادات نظرًا  0200شيد أداء عمميات المجموعة لفترة التسعة أشير من سنة 

 تحقيق إنجازات تشغيمية رئيسية عمى العديد من األصعدة نذكر منيا: 0200. تم خالل سنة وحدات سكنية
 
 رق األوسط وشمال أفريقيا. في منطقة  الش آيكياوتأجير أكبر متجر  إنجاز 

  .إنجاز وتشغيل بالزا الحدائق، وىو المركز التجاري واالجتماعي الجديد ضمن حدائق الراحة 

  تم البدء بتشغيل ثالث مدارس جديدة تحت مظمة أكاديميات الدار )بما في ذلك مدرسة في العين( اعتبارًا من سبتمبر
0200. 

  .)البدء بتأجير المساحات ضمن تراست تاور )السوق المركزي 

 .إنجاز وتسميم المرحمة األولى من مشروع الزينة وفمل القرم 
 

ن اإلنج از وم ن المزم ع الب دء بعممي ة تم تحقيق العديد من اإلنجازات الميمة في مشاريعنا التطويرية، حيث يقترب مشروع المنيرة م 
. 0203ي اس م ول، وال ذي يتوق ع إنج ازه خ الل س نة لمش روع نش اء اإلحق من ىذه السنة. كما تمت ترسية عقد التسميم في وقت ال

يك ومصدر ومشاريع البني ة التحتي ة، فهني ا تحق ق تق دمًا والتي تتضمن  الفالح وكميفالند كمينأما بالنسبة لمشاريعنا القابمة لالسترداد 
 حسب الجدول الموضوع. 

 
خسارة صافي بالمقارنة مع  مميون درىم 942,9  0200سبتمبر  32في المنتيية أشير التسعة لفترة المجموعة صافي ربح  بمغ

التسعة  لفترة مميون درىم 3/9,443يرادات اإلبمغت  .0202 سبتمبر 32المنتيية في التسعة أشير مميون درىم  3/0,502بمغت 
. ارتفع صافي موجودات 0202من سنة لفترة ا لنفس مميون درىم 430,9بالمقارنة مع  0200 سبتمبر 32المنتيية في أشير 

 . 0202ديسمبر  30بالمقارنة مع  0200 سبتمبر 32المنتيية في أشير لمتسعة  %00,4المجموعة بنسبة 
 

 إلى حكومة أبوظبي. كما بو والموجودات المتصمةأبوظبي  عالم فيراريباالعتراف بهيرادات من بيع  خالل الفترةقامت المجموعة 
حويل بقيمة إصدار سندات قابمة لمت عمى 0200فبراير  03بتاريخ  المنعقدةوافق المساىمون خالل الجمعية العمومية غير العادية 

  مميار درىم إلى شركة مبادلة لمتنمية ش.م.ع. ,,0إجمالية تبمغ 
 

نقد  تمثل أرصدة مميون درىم 0,033/,مبمغ  عمى 0200سبتمبر  32المنتيية في التسعة أشير فترة توفر لدى المجموعة بنياية 
 .لدى البنوكفي الصندوق 

 
  :كما يميكل عمى حدة  اليامة التغيراتتم شرح 

 الدخل بيان تحميل
 اإليرادات

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

 التشغيمية. 
 

المجموع ة خ الل الفت رة اعترف ت مميون درى م ف ي الفت رة المقابم ة.  9/430مميون درىم بالمقارنة مع  3/9,443بمغت إيرادات الفترة 
بينم ا ت م تحقي ق  ،إدارة مش اريعووح دات س كنية ورس وم  أرضبي ع تط وير العق ارات بم ا ف ي ذل ك ممي ون درى م م ن  9/3,3,3 بمبمغ
األعم ال التش غيمية لممجموع ة. ممي ون درى م م ن  4,,34 ومبم غ عقاري ة،مميون درىم كهيرادات إيجار م ن اس تثمارات  533,3مبمغ 

وح  دات قط  ع أراض  ي ف  ي جزي  رة ي  اس، و  بي  ع االعت  راف ب  هيرادات م  ن إل  ى بش  كل رئيس  ي الحالي  ة الفت  رةف  ي إي  رادات  زي  ادةع  زى التو 
ونم و اإلي رادات م ن األعم ال وؤس وم إدارة المش اريع  أرض ف ي جزي رة ي اس، ، وبيع قط عوحدائق الراحة ضمن القرم والبندرمكتممة 

 خصوصًا الفنادق والمدارس.التشغيمية 
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 المراجعة المالية )يتبع(

 )يتبع( الدخل بيان تحميل
 تكاليف مباشرة

 
والتك   اليف  وتك   اليف األعم   ال التش   غيمية التك   اليف المباش   رة عم   ى تك   اليف تط   وير البني   ة التحتي   ة وتك   اليف إنش   اء المش   اريعتش   تمل 

س  بتمبر  32المنتيي  ة ف  ي  أش  ير التس  عةلفت  رة االعتيادي  ة لالس  تثمارت العقاري  ة. بالنس  بة  ال  دورة التش  غيميةالمباش  رة المتكب  دة خ  الل 
لتك   اليف  ممي   ون درى   م 0,,30 ومبم   غالعق   ارات المباع   ة  ممي   ون درى   م لتكمف   ة ,4,,0/,المباش   رة عم   ى  التك   اليف تش   تمل، 0200

 ارتفعت التكاليف المباشرة بشكٍل عام بالتوازي مع االرتفاع في اإليرادات. .األعمال التشغيمية واالستثمارات العقارية
 

 مصاريف بيع وتسويق
 

ع ن  %33,4أق ل بنس بة  0200 س بتمبر 32المنتيي ة ف ي التسعة أشير لفترة  الخاصة بالمجموعة مصاريف البيع والتسويق كانت
 .خالل الفترة أنشطة التسويقمن  التقميلويعزى ذلك بشكٍل رئيسي إلى  ،0202 سبتمبر 32المنتيية في أشير التسعة فترة 
 

داريةمصاريف عمومية  نخفاض واإلطفاء  )باستثناء االستهالك وا   (القيمةوا 
 

نخف  اض  واإلطف  اء واإلداري  ة )باس  تثناء االس  تيالكعمومي  ة مص  اريف الال انخفض  ت بالمقارن  ة م  ع الفت  رة % 94,3بح  والي  (القيم  ةوا 
التقمي   ل م   ن تك   اليف الم   وظفين واالنخف   اض الع   ام ال   ذي ط   رأ عم   ى المص   اريف األخ   رى  المقابم   ة، ويع   زى ذل   ك بش   كل رئيس   ي إل   ى

 المينية ومصاريف ما قبل االفتتاح لألعمال التشغيمية.واألتعاب كتكاليف االتصال 
 

 تمويل إيرادات 
 

ي  رادات التموي  ل م  ن تموي  ل  اإلس  المية التقميدي  ة والودائ  ع ت  م تحقي  ق إي  رادات التموي  ل لمفت  رة م  ن األرب  اح عم  ى الودائ  ع ل  دى البن  وك وا 
ممي   ون درى   م لمفت   رة المقابم   ة. يع   زى  005,9ممي   ون درى   م بالمقارن   ة م   ع  032,5ة فت   ر ص   افي إي   رادات التموي   ل لم بم   غ. المش   اريع

ة م  ن س  نة بالمقارن  ة م  ع الفت  رة المقابم  واالنخف  اض ف  ي أس  عار الفائ  دة االنخف  اض بش  كٍل رئيس  ي إل  ى االنخف  اض ف  ي الودائ  ع البنكي  ة 
0202.  

 
 تمويل  تكاليف

 
. 0202م ن س نة المقابم ة  مفت رةلممي ون درى م  403ممي ون درى م بالمقارن ة م ع  304,4 لمفت رةتك اليف تموي ل المجموع ة  ص افيبمغ 

إنج از حي ث ت م  بش كٍل رئيس ي إل ى انخف اض تك اليف التموي ل المرس ممةال ربح أوالخس ارة يعزى ارتفاع تك اليف التموي ل المدرج ة ف ي 
 .عدد من المشاريع

 المركز المالي تحميل
 أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 
، فهن 0200من سنة التسعة أشير مميون درىم والمتكبدة خالل فترة  ,5/3,05عمى الرغم من تكاليف التطوير اإلضافية والبالغة 

. 0202ديسمبر  30ىي تقريبًا عمى نفس المستوى الذي كانت عميو في  0200سبتمبر  32أعمال التطوير قيد اإلنجاز كما في 
 مميون درىم وتحويميا من أعمال التطوير قيد اإلنجاز خالل الفترة. 5/9,259مشاريع بتكفة إجمالية تبمغ يعزى ذلك إلى إنجاز 

 أخرىو ذمم مدينة تجارية  
 

بي ع ، ويعزى ذلك بشكٍل رئيس ي إل ى 0202ديسمبر  30بالمقارنة مع الرصيد في % 2,,3ارتفعت الذمم المدينة لممجموعة بنسبة 
  أبوظبي.حكومة موجودات إلى 
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 ن ىذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.م أز جتي ًا الءز يضاحات المرفقة جاإلل كشت
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 1322 سبتمبر 03ما في ك
 
 سبتمبر 03  احاتضيإ 

1322 
 ديسمبر 30

0202 
 )مدققة( )غير مدققة(   
 ألف درىم ألف درهم   
     موجوداتال
     ةلو متداالودات غير جو مال

 ,4,435,03 693139389  3 ممتمكات وآالت ومعدات
 09,449 99823   موجودات غير ممموسة

 32,,043,, 993539032  5 ثمارات عقاريةتاس
 590,493 5079613  6 استثمار في شركات زميمة ومشاريع مشتركة

 099,542 2569318  7 لمبيع متاحة موجودات مالية
 3,594,249 093399056  8 ذمم مدينة تجارية وأخرى
 0,334 092   موجودات مالية أخرى

   ------------------------- ------------------------- 
 390,,04,00 2995879999   متداولةالموجودات غير المجموع 

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

 93,,5,430 -  9 موجودات محتفظ بيا لمبيع
 45,,33,,03 2095109321  23 أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 900,259 293129716  22 المخزون
 5,950,590 993359597  8 خرىأو  مدينة تجارية ممذ

 0,930,533 191779799  21 نقد في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
   ------------------------- ------------------------- 

 92,,005,,0 1691189503   متداولةالموجودات المجموع 
   ------------------------- ------------------------- 
 93,399,0,0 3598269500   وع الموجوداتمجم
   ============ ============ 
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 ن ىذه البيانات المالية الموجزة الموحدة.م أز جتي ًا الءز يضاحات المرفقة جاإلل كشت
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 الموجز الموحد  بيـان الدخل
 1322 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 سبتمبر 03المنتهية في أشهر التسعة  سبتمبر 03المنتهية في أشهر الثالثة  إيضاحات 
  1322 0202 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم  
      

 430,903 396909198 525,343 092019931  اإليرادات
 (3,5,300) (095969872) (942,290) (193579329)  تكاليف مباشرة

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 093,025 293969317 95,354 6759880  إجمالي الربح

      
 (94,400) (199238) (53,,4) (39951)  مصاريف بيع وتسويق

دارية:       مصاريف عمومية وا 
 (034,399) (2739693) (4,490,) (369370)  تكاليف موظفين 
طفاء  (300,444) (3179303) (002,445) (2389996)  استيالك وا 

 (40,335) (09305) (30,,04) (759)  تكاليف ما قبل االفتتاح لمشاريع تشغيمية
 - (339137) - (339137)  بيعخسارة من إلغاء 

 (934,402) (19913) (950,,04) (19503)  شطب/ قيمةفي النخفاض المخصص ل
دارية أخرى  (,030,59) (769709) (39,592) (129271)  مصاريف عمومية وا 

      
ربح شركات زميمة )خسارة(/ الحصة من 

 0,923 (219219) (004) (087) 6 ومشاريع مشتركة
 - 7269005 - - 9 ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع

 (32,502) (960) (95,390) - 5 قيمة عادلة الستثمارات عقارية خسارة
 ,005,99 2039376 44,300 179119 27 إيرادات تمويل
 (403,949) (7169623) (325,493) (1939680) 28 تكاليف تمويل
 32,0,0 69992 05,040 632  إيرادات أخرى

  ---------------------- ---------------------- ---------------------- ---------------------- 
 (0,502,325) 3639086 (330,002) 2309993  ربح/)خسارة( الفترة

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

      العائد إلى:
 (0,502,325) 3639086 (330,002) 2309993  حقوق الممكية في الشركة األم حاممي

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

      
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة سبتمبر 03المنتهية في أشهر الثالثة   
  1322 0202 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( مدققة()غير  )غير مدققة(  
 )معاد بيانيا(  )معاد بيانيا(   

      العائد/ )الخسارة( عمى السهم
      

 ========== ========== ========== ==========   (2,53) 3922 (2,05) 3930 29 األساسي )درىم لمسيم الواحد(

 (2,53) 3922 (2,05) 3930 29 المخفض )درىم لمسيم الواحد(
  ========== ========== ========== ========== 
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 الشامل الموجز الموحد  بيـان الدخل
 1322 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة سبتمبر 03المنتهية في  أشهر الثالثة إيضاح 
  1322 0202 1322 0202 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد بيانيا(  )معاد بيانيا(   
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم  
      

 (0,502,325) 3639086 (330,002) 2309993  الفترة )خسارة(/ربح
  ------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

       شامل آخر:ربح  /)خسارة(
تغيرات في القيمة العادلة لتحوطات التدفقات 

 النقدية
 

(79962) (00,,49) (189632) (49,004) 
 043,,5 229176 03,359 (29391)  تحوط محولة إلى بيان الدخل خسارة

تحوط محولة إلى قيم مدرجة  رةخسا)ربح(/ 
 لبنود متحوط ليا

 
(359937) 5,,,49 379982 023,25, 

 (05,922) - - -  مكافأة أعضاء مجمس اإلدارة
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 00,,0,0 039626 44,3,9 (559063) 13  شامل آخرربح  /)خسارة(
  --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 

 (3,,,,0,33) 3929331 (440,904) 889603  مجموع الدخل/)الخسارة( الشاممة لمفترة
  ========== ========== ========== ========== 

 العائدة إلى:
 حاممي حقوق الممكية في الشركة األم

 
889603 (440,904) 3929331 (0,33,,,,3) 

  ========== ========== ========== ========== 
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 الممكية الموجز الموحد بيان التغيرات في حقوق 
 1322 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 

 اتإيضاح 

 رأس
 عالوة اإلصدار المـال

 تكاليف إصدار
، رأس المال

 صافي
 احتياطي
 قانوني

 حتياطيا
 تحوط

احتياطي 
 قيمة عادلة

سندات قابمة 
 –لمتحويل 

عنصر حقوق 
 الممكية

سندات قابمة 
لمتحويل غير 
 محممة بفائدة

 أرباح
/ )خسائر مستبقاة
 متراكمة(

إلى  عائدة
حاممي حقوق 
الممكية في 
 الشركة األم

الممكية غير 
 المجموع المسيطرة

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

 22,500,,04 024 22,900,,04 352,,,4,0 02,,3,540 0,0,043 - (345,454) 00,232, (34,402) 03,033,,3 45,,0,533  )مدققة( 0202يناير  0الرصيد في 
 (0,502,325) - (0,502,325) (0,502,325) - - - - - - - -  خسارة الفترة

 00,,0,0 - 00,,0,0 (05,922) - - - 043,000 - - - -  خراألشامل الدخل ال
 (45,,,00) - (45,,,00) (45,,,00) - - - - - - - -  0224أنصبة أرباح لسنة 

              
  0202 سبتمبر 32الرصيد في 

 معاد بيانو )غير مدققة(
 

13 0,533,,45 3,,03,033 (34,402) ,00,232 (04,,933) - 0,0,043 3,540,,02 9,403,352 05,330,439 024 05,330,393 
              
              

 9,094,3,5 024 9,094,434 (4,503,454) 02,,3,540 0,0,043 (522,,0) (0,4,,4) 00,232, (34,402) 03,033,,3 45,,0,533  )مدققة( 0200يناير  0الرصيد في 
 942,3,4 - 942,3,4 942,3,4 - - - - - - - -  ربح الفترة

 - - - - (02,,3,540) - - - - - 3,054,235 323,335 )أ( 13 تحويل سندات قابمة لمتحويل غير محممة بفائدة
 (03) (03) - - - - - - - - - - 0/0 تغير في ممكية غير مسيطرة

 32,404 - 32,404 - - - - 32,404 - - - -  خراآلشامل الدخل ال
              
              

 397079763 86 397079678 (693509570) - 2829190 (289533) (679573) 8219373 (799913) 793819138 198829603  )غير مدققة( 1322 سبتمبر 03الرصيد في 
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 الموجز الموحد  بيان التدفقات النقدية
 1322 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة  
  1322  0202 
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
 )معاد بيانيا(    
 ألف درىم  ألف درهم  
     

 (0,445,335)  390589098  أنشطة العمميات /)المستخدم في(الناتج من نقدالصافي 
  -------------------------  ------------------------- 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 (0,020,552)  (1219933)  ممتمكات وآالت ومعدات دفعات لشراء

 339  721  إيرادات من استبعاد ممتمكات وآالت ومعدات
 (0,944)  (29538)  موجودات غير ممموسة دفعات لشراء

 (0,4,2,422)  (8599768)  ستثمارات عقارية دفعات ال
 -  (129308)  ستثمار في موجودات مالية متاحة لمبيعدفعات ال
 -  59333  متاحة لمبيعمالية موجودات من رأس المال استرداد 

 3,930,320  0729187  ثالثة أشير  األصمية تتجاوز فترة استحقاقياالحركة في ودائع بنكية 
 (3,999)  (539015)  لدى البنوك  مقيدة أرصدةالحركة في 

 ,2,,304  799802  إيرادات تمويل مقبوضة
 39,340  209529  أنصبة أرباح مقبوضة

  -------------------------  ------------------------- 
 330,995  (6759593)  ستثماريةاألنشطة اال (/الناتج منالمستخدم في)صافي النقد 

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

 -  198339333  إصدار سندات قابمة لمتحويلعائدات 
 (005,943)  (702)  أنصبة أرباح مدفوعة

 9,345,9,0  298529932  متحصل عميياقروض عائدات 
 (3,943,433)  (699169375)  تسديد قروض

 (0,023,500)  (291029231)  تكاليف تمويل مدفوعة
 (453,,)  (99639)  تكاليف إصدار مدفوعة

 (05,922)  -  مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة مدفوعة
  -------------------------  ------------------------- 

 92,333  (095259576)   التمويميةاألنشطة  منالناتج (/المستخدم في) صافي النقد
  -------------------------  ------------------------- 

 (0,000,003)  2679118  نقدال مرادفاتنقد و الفي  /)االنخفاض(الزيادة صافي
 0,4,0,590  6389106  النقد ومرادفات النقد في بداية الفترة

  -------------------------  ------------------------- 
 ,942,90  8259363  (21)إيضاح  ةفتر نقد في نهاية الال مرادفاتو  نقدال
  ============  ============ 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
  1322 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 
 معمومات عامة 2
 
الص  ادر ع  ن دائ  رة  0229لس  نة  (04الموافق  ة عم  ى إنش  اء ش  ركة ال  دار العقاري  ة ش.م.ع. )"الش  ركة"( بموج  ب الق  رار رق  م ) تتم  

 0225لس  نة ( 54ال  وزاري رق  م ) الق  رار. ت  م إع  الن تأس  يس الش  ركة بموج  ب 0229أكت  وبر  00أب  وظبي لالقتص  اد والتخط  يط ف  ي 
 . 0225فبراير  03الصادر عن وزير االقتصاد لدولة اإلمارات العربية المتحدة بتاريخ 

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

 
 إن األسيم العادية لمشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.

 
تط وير وبي ع  ات وبش كل أساس ي ف ي مج االتقطاعال العديد من الشركة وشركاتيا التابعة )يشار إلييا معًا ب  "المجموعة"( في تعمل

دارة العق   ارات والخ   دمات المرتبط   ة بي   ا.او  نش   اء وا  دارة وتش   غيل الفن    ادق  س   تثمار وا  كم    ا تعم   ل المجموع   ة ف   ي مج   االت تط   وير وا 
 الحدائق الترفييية. والمدارس والمراسي ومالعب الغولف و 

 
 
 المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها 1
 

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

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها لمفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

ع  رض البيان  ات  0تع  ديالت عم  ى المعي  ار المحاس  بي ال  دولي رق  م 
المتعمقة بالبنود المجموعة المعترف بيا ف ي ال دخل الش امل  :المالية
  اآلخر

 0200يوليو  0 

   
 ض رائب ال دخل: 00 رق م ال دولي يمعي ار المحاس بالعم ى  تعديالت
  الكامنةالضريبة المؤجمة: استرداد الموجودات ب ةالمتعمق

 0200يناير  0 

   
)المع   دل ف   ي  مزاي   ا الم   وظفين 04 المعي   ار المحاس   بي ال   دولي رق   م

 (0200سنة 
 0203يناير  0 

   
 البيان     ات المالي     ة المنفص     مة 03لمعي     ار المحاس     بي ال     دولي رق     م ا
 ( 0200المعدل في سنة )

 0203يناير  0 

   
المحاس  بة ع   ن االس  تثمار ف   ي  ,0المعي  ار المحاس  بي ال   دولي رق  م 

  (0200المعدل في سنة ) والمشاريع المشتركة المنشآت الزميمة
 0203يناير  0 

   
الت  واريخ  إلغ اء: 0ر ال دولي لمتق  ارير المالي ة رق  م المعي  اعم ى  تع ديل

  األولى لممرة عند اعتماده المحددة
 0200يوليو  0 

   
التض     خم : 0ر ال     دولي لمتق    ارير المالي     ة رق     م المعي     اعم     ى  تع    ديل

  المرتفع الحاد
 0200يوليو  0 

   
األدوات  3المعي    ار ال    دولي لمتق    ارير المالي    ة رق    م تع    ديالت عم    ى 

تح      ويالت بهفص      احات ح      ول  ةالمتعمق       – اتالمالي      ة: اإلفص      اح
 الموجودات المالية.

 0200يوليو  0 

   
المع دل )األدوات المالي ة   - 4المعيار الدولي لمتقارير المالي ة رق م 

 (0202في سنة 
 0203يناير  0 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
    الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة ولم يحن موعد تطبيقها )يتبع( المعايير 1

  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها لمفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

البيان      ات المالي      ة   - 02المعي     ار ال      دولي لمتق     ارير المالي      ة رق     م 
 الموحدة 

 0203يناير  0 

   
 0203يناير  0  الترتيبات المشتركة  - 00المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 

   
اإلفص      اح ع       ن   - 00المعي      ار ال      دولي لمتق      ارير المالي      ة رق      م 

 الحصص في منشآت أخرى
 0203يناير  0 

   
 0203يناير  0  قياس القيمة العادلة  - 03المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 

 
المدرجة أعاله في الفترات المستقبمية لن يكون ليا تأثير ميم عمى البيانات المالية  المعايير والتفسيرات تطبيقتتوقع اإلدارة أن 

 .الموجزة الموحدة لممجموعة في فترة التطبيق األولية

 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 االلتزام بيان 0/2
الص ادر ع ن المالي ة المرحمي ة"  "التق ارير – 39بناًء عمى المعيار المحاس بي ال دولي رق م الموحدة  البيانات المالية الموجزةتم إعداد 

 اإلمارات العربية المتحدة. دولة مع المتطمبات المتعمقة بيا من أنظمة وىي متوافقة ةمجمس معايير المحاسبة الدولي
 

 التحضير أساس 0/1
 بالدرىم. تتم المجموعةألن غالبية معامالت  )درىم( بدرىم اإلماراتالموحدة  البيانات المالية الموجزةتم عرض ىذه 

 
بالقيم ة العادل ة  األدوات المالي ةبع ض  قي اسبن اًء عم ى مب دأ التكمف ة التاريخي ة، باس تثناء الموح دة الم وجزة تم إعداد البيانات المالي ة 

عادة تقييم  .االستثمارات العقارية وا 
 

والق  رارات اليام  ة الت  ي اتخ  ذتيا اإلدارة، وأى  داف وسياس  ات إدارة المخ  اطر المالي  ة، باإلض  افة إل  ى ط  رق  ،إن السياس  ات المحاس  بية
الس  نوية  البيان  ات المالي  ةتحض  ير متوافق  ة م  ع تم  ك المس  تخدمة ف  ي الموح  دة  البيان  ات المالي  ة الم  وجزة ع  رض وتق  ديم وتحض  ير ى  ذه

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

 )يس  ري تطبيق  و لمفت  رات الس  نوية الت  ي تب  دأ ف  ي أو بع  د  اإلفص  احات ع  ن الجي  ات ذات العالق  ة :09معي  ار المحاس  بة ال  دولي رق  م 
المعي   ار المع   دل عم   ى تبس   يط متطمب   ات اإلفص   اح لممنش   آت المس   يطر عميي   ا أو الت   ي تخض   ع لمس   يطرة  يعم   ل (.0200ين   اير  0

المش  تركة أو الت  ي يم  ارس عميي  ا ت  أثير مي  م م  ن قب  ل الحكوم  ة )يش  ار إليي  ا مع  ًا ب    "منش  آت مرتبط  ة بالحكوم  ة"( ويوض  ح المعي  ار 
 تعريف الجية ذات العالقة. 

 
، ت  م اإلفص  اح ع  ن السياس  ات المحاس  بية المتعمق  ة ,022أكت  وبر  00الم  ؤرخ ف  ي مالي  ة والس  مع بن  اًء عم  ى إخط  ار ىيئ  ة األوراق ال

 .3/02إلى  3/4باالستثمارات العقارية واألدوات المالية في اإليضاحات أدناه من 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ممخص بأهم السياسات المحاسبية 0

 أساس التوحيد 0/0
 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 %022 حدائق الراحة العقارية ذ.م.م.  .العقاراتا 

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

 .العقارات ويرتط اإلمارات العربية المتحدة %44 الدار لمخدمات العقارية ذ.م.م.

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

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

دارة منشآت  في االستثمار اإلمارات العربية المتحدة %022 الدار إلدارة المرافق ذ.م.م. خدمات تقدم وا 
 .إدارة المرافق

شركة الدار لتطوير العقارات التجارية 
دارة وتطوير المباني اإلمارات العربية المتحدة %022 ذ.م.م.  .امتالك وا 

دارتيا  اإلمارات العربية المتحدة %022 *ذ.م.م.فرح إلدارة الحدائق الترفييية  اإلشراف عمى الحدائق الترفييية وا 
 .وتشغيميا

دارة منشآت تقدم خدمات  اإلمارات العربية المتحدة %022 الدار لمفنادق والضيافة ذ.م.م. االستثمار في وا 
 .الفنادق والضيافة

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

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

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

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

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

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

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

 % خالل الفترة.022% إلى 5,* ارتفعت نسبة الممكية من 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
 ممخص بأهم السياسات المحاسبية )يتبع( 0

 الحصة في المشاريع المشتركة 0/3
المش تركة. تقوم المجموعة واألطراف األخرى بااللتزام بنشاط اقتصادي يخضع لمسيطرة  ترتيب تعاقدي حيثالمشروع المشترك ىو 

 باس   تخدام طريق   ة حق   وقالموح   دة  البيان   ات المالي   ة الم   وجزةي   تم إدراج نت   ائج وموج   ودات ومطموب   ات المش   اريع المش   تركة ف   ي ى   ذه 
المعي ار ال دولي لمتق ارير الممكية، باستثناء عن دما ي تم تص نيف االس تثمار كمح تفظ ب و لمبي ع، فف ي تم ك الحال ة ت تم محاس بتو بموج ب 

طريق    ة حق    وق الممكي    ة، ي    تم إدراج ل. وفق    ًا "موج    ودات غي    ر متداول    ة مح    تفظ بي    ا برس    م البي    ع وعممي    ات متوقف    ة": 5المالي    ة رق    م 
بعد تعديميا بما يوازي تغيرات ما بعد االم تالك بالتكمفة الموحد  الموجز المشتركة في بيان المركز المالياالستثمارات في المشاريع 

أي انخف اض بقيم ة  أنص بة األرب اح المقبوض ة وناقص اً  ناقصاً الموجودات في المشاريع المشتركة،  في حصة المجموعة من صافي
 ئج المشاريع المشتركة في بيان الدخل الموجز الموحد. يتم قيد حصة المجموعة في نتا كل استثمار عمى حدة.

 

، يتم حذف األرباح والخسائر غير المحققة وفقًا لحصة بالتعامل مع المنشآت تحت السيطرة المشتركةالمجموعة  تقومعندما 
  المجموعة في المشروع المشترك.

 

 االستثمار في الشركات الزميمة 0/5
ني ا ليس  ت ش ركة تابع ة أو مش  روع أف  ي ح ين عميي ا  فع الممارس ة ت  أثير  المجموع ةى ي تم  ك المنش أة الت ي تس  تطيع  الزميم ة ةالش رك

الت  أثير الفع  ال ق  درة المجموع  ة عم  ى المش  اركة ف  ي الق  رارات المتعمق  ة بالسياس  ات المالي  ة والتش  غيمية لمش  ركة الزميم  ة ب عن  ىمش  ترك. ي
 ذه السياسات.وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة عمى ى

 
، إال باس تخدام طريق ة حق وق الممكي ةالم وجزة الموح دة  ف ي البيان ات المالي ة الزميم ةيتم إدراج نتائج وموجودات ومطموب ات الش ركات 

 5المعي ار ال دولي لمتق ارير المالي ة رق م في حال تم تصنيف االستثمار كاستثمار متاح لمبيع، في تمك الحالة ي تم تس جيمو بن اء عم ى 
عمى طريقة حقوق الممكية، تظي ر االس تثمارات ف ي ش ركات  بناءً  وعمميات متوقفة".محتفظ بيا برسم البيع ودات غير متداولة "موج

بالتكمف ة بع  د تع ديميا بم ا ي  وازي تغي رات م ا بع  د االم تالك ف ي حص  ة المجموع ة م  ن  الم  وجز الموح د بي  ان المرك ز الم اليزميم ة ف ي 
ي  تم قي  د ناقص  ًا أي انخف  اض بقيم  ة ك  ل اس  تثمار عم  ى ح  دة. أنص  بة األرب  اح المقبوض  ة و  اقص  اً ص  افي موج  ودات الش  ركة الزميم  ة، ن

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

ل خسائر الشركة الزميمة والتي تزيد عن حصة المجموعة في الشركة الزميم ة )ال ذي يتض من أي ح ق طوي ل األج ل وال ذي يش كإن 
ي  تم االعت  راف بي  ا فق  ط إل  ى الح  د ال  ذي تكب  دت في  و المجموع  ة  ب  الجوىر ج  زء م  ن ص  افي اس  تثمار المجموع  ة ف  ي الش  ركة الزميم  ة(

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

الشركات الزميمة، يتم استبعاد أية أرباح أو خسائر وذلك بما يعادل مقدار  إحدى المجموعة بالتعامل مع إحدى منشآت عندما تقوم
 الزميمة المعنية. ةلشركاحصة المجموعة في 
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 المحاسبية )يتبع(ممخص بأهم السياسات  0

 استثمارات عقارية 0/6
 تشتمل االستثمارات العقارية عمى عقارات مكتممة وعقارات قيد التطوير. 

 
باإلض  افة إل  ى  ،بالتكمف  ة وي  تم قياس  يا أولي  اً  ،لمحص  ول عم  ى إي  رادات إيج  ار و/أو زي ادة ف  ي قيمتي  اي تم االحتف  اظ بالعق  ارات المكتمم  ة 

 العادلة.  ياقيمالعقارات المكتممة بف األولي يتم قياس المعاممة. وبعد االعترا تكاليف
 

العقارات قيد التطوير ىي عقارات يتم بناؤىا أو تطويرىا الستخداميا في المستقبل كاستثمار عقاري ويتم قياسيا مبدئيًا بالتكمفة بم ا 
نش  اء العق  ار بم  ا ف  ي ذل  ك تك  الي وبع  د االعت  راف  ف الم  وظفين ذات العالق  ة.ف  ي ذل  ك جمي  ع التك  اليف المباش  رة المتعمق  ة بالتص  ميم وا 

األول ي، ي  تم قي  اس العق  ارات قي  د التط  وير بقيمي  ا العادل  ة. إن األرب اح والخس  ائر الت  ي تنش  أ ع  ن تغي  رات القيم  ة العادل  ة لالس  تثمارات 
بع د االنتي اء م ن إنش ائو أو  ي تم تحوي ل العق ار العقارية قيد التطوير يتم إدراجيا في األرباح أو الخس ائر ف ي الفت رة الت ي تنش أ فيي ا.

 تطويره إلى عقارات مكتممة.  
 

ي  تم إدراج األرب  اح أو الخس  ائر الناتج  ة ع  ن التغي  رات ف  ي القيم  ة العادل  ة لالس  تثمارات العقاري  ة ض  من أرب  اح أو خس  ائر الفت  رة الت  ي 
 .تحصل خالليا

 لمبيع بها محتفظ متداولة غير موجودات 0/7
تصنيف الموجودات غير المتداولة ومجموعات االستبعاد كمحتفظ بيا لمبيع إذا كان سيتم استرداد قيميا المدرجة بشكل  يتم

أساسي من خالل عممية بيع عوضًا عن االستخدام المتواصل. يعتبر ىذا الشرط مستوفى فقط عندما يكون البيع محتمل الحدوث 
مجموعات االستبعاد( متاحة لمبيع الفوري في حالتيا الراىنة. يجب أن أو لمتداولة )إلى حد كبير وعندما تكون الموجودات غير ا

تكون اإلدارة ممتزمة بعممية البيع التي يجب أن تكون متوقعة لكي تتأىل لالعتراف بيا كعممية بيع مكتممة خالل سنة واحدة من 
 تاريخ التصنيف. 

السابقة أو بالقيمة المدرجة يا ت( المصنفة كمحتفظ بيا لمبيع يتم قياسيا بقيمإن الموجودات غير المتداولة )ومجموعات االستبعاد
 العادلة ناقصًا تكاليف البيع، أييما أقل.  

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 0/8

أعم  ال تط  وير قي  د اإلنج  از م  ن عق  ارات ي  تم تطويرى  ا بش  كل رئيس  ي ألج  ل بيعي  ا وي  تم إدراجي  ا بالتكمف  ة أو بص  افي القيم  ة  تتك  ون
 تص ميم وبن اء العق ار بم ا ف ي ذل ك تك اليف الم وظفينب المتعمق ةالممكن تحصيميا، أييما أقل. وتضم التكمفة كافة التكاليف المباش رة 

اإلنج از المق درة  تك اليف ن تحصيميا ىي سعر البي ع المق د ر ف ي س ياق العم ل الطبيع ي بع د تنزي ل. إن صافي القيمة الممكالمباشرة
 مصاريف البيع المتغيرة.و 

 المخزون 0/9

القيم ة القابم ة بالمخ زون بالتكمف ة أو  ي تم إدراجالعقارات المكتممة المحتفظ بيا لمبيع خالل سياق العم ل االعتي ادي.  يشمل المخزون
، أييم ا أق ل. ي  تم احتس اب التكمف ة باس  تخدام طريق ة متوس ط التكمف  ة المرجح ة وتش تمل عم  ى تك اليف اإلنش اء/التممك وغيرى  ا لمتحقي ق

خالل إحضار المخ زون إل ى مكان و ووض عو الح الي. تمث ل القيم ة القابم ة لمتحقي ق س عر البي ع المق در ناقص ًا من التكاليف المتكبدة 
 درة التي سيتم تكبدىا. كافة تكاليف البيع والتسويق المق
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 الموجودات المالية 0/23
مالية متاحة لمبيع" و "قروض ومدينون" و "النقد ومرادفات النقد". يعتمد  تصن ف الموجودات المالية إلى الفئات التالية: "موجودات

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

)باس تثناء اإلي داعات المح تفظ بي ا بموج ب  البنوك محتفظ بيا لدىالاإليداعات و في الصندوق يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد 
 أو أقل. ثالثة أشير في فترة أصالً التي تستحق  رىن(

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

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

 
قي  اس الموج  ودات المالي  ة المتاح  ة لمبي  ع بت  اريخ التق  ارير الالحق  ة بالقيم  ة العادل  ة إال ف  ي ح  ال ع  دم الق  درة عم  ى احتس  اب القيم  ة  ي  تم

وتت راكم ف ي احتي اطي  ك دخل ش امل آخ رالعادلة بشكل موثوق. يتم إدراج األرب اح والخس ائر الناتج ة ع ن التغي ر ف ي القيم ة العادل ة 
ت في حقوق الممكية، باس تثناء خس ائر االنخف اض، والفائ دة المحتس بة باس تخدام طريق ة الفائ دة الفعمي ة وأرب اح إعادة تقييم االستثمارا

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

والخس   ائر المتراكم   ة المدرج   ة س   ابقًا ف   ي أاألرب   اح  ف   هن، تخف   يض قيمتي   ا يح   ددأو  االس   تثمارات المتاح   ة لمبي   عي   تم اس   تبعاد  عن   دما
 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات ، يتم إعادة تصنيفيا في األرباح أو الخسائر. 

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

 القروض والمدينون
الذمم المدينة األخرى التي ليا دفعات ثابتة أو محددة والتي ال يتم تداوليا في سوق القروض و يتم تصنيف الذمم المدينة التجارية و 

نشطة كقروض ومدينين. يتم قياس القروض والمدينين بالتكمفة المطفأة ناقصًا أي انخفاض في القيمة. يتم االعتراف بدخل الفوائد 
 يكون االعتراف بالفائدة غير مادي. التي الحاالتئدة الفعمي، باستثناء باستخدام سعر الفا
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 أدوات مالية مشتقة 0/22

 س  عر الفائ  دة تق  ايضتق  وم المجموع  ة بال  دخول ف  ي أدوات مالي  ة مش  تقة وذل  ك إلدارة تعرض  يا لمخ  اطر س  عر الفائ  دة بم  ا ف  ي ذل  ك 
 وتحديد سعر الفائدة.

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

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

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

 
مة، ونم اذج نماذج تدفقات نقدية مخص و و ، مدرجةين مستقمين باإلشارة إلى أسعار سوقية يم العادلة لممشتقات بواسطة مقيمتدرج الق

 أسعار معترف بيا حسبما يكون مالئمًا. 
 

عن د  األرب اح أو الخس ائريتم االعتراف بالتغيرات في القيم ة العادل ة ل ألدوات المالي ة المش تقة والت ي ال تتأى ل لمحاس بة التح وط ف ي 
 .بيا لممتاجرةكمشتقات محتفظ حدوثيا. يتم تصنيف األدوات المالية المشتقة والتي ال تتأىل لمحاسبة التحوط 

 
لغ   رض محاس   بة التح   وط، تق   وم المجموع   ة بتص   نيف مش   تقات معين   ة إل   ى فئت   ي تح   وط: )أ( تح   وط القيم   ة العادل   ة وال   ذي يتح   وط 

لتعرض لمتغيرات في القيمة العادلة ألصل أو التزام مدرج، و )ب( تحوط التدفقات النقدية وال ذي يتح وط التع رض لتقم ب الت دفقات ا
النقدي  ة المتعمق  ة إم  ا بخط  ر مع  ين م  رتبط بأص  ل أو الت  زام م  درج، أو بعممي  ة متوق  ع ح  دوثيا بش  كل كبي  ر س  وف ت  ؤثر عم  ى ص  افي 

 .المدرجالدخل المستقبمي 

 التحوطمحاسبة 
م  ن أج  ل التأى  ل لمحاس  بة التح  وط، يج  ب أن يك  ون م  ن المتوق  ع أن التح  وط فع  ال لمغاي  ة، أي أن التغي  رات ف  ي القيم  ة العادل  ة أو 

التغي  رات المقابم  ة ف  ي البن  د المتح  وط ل  و وأن يك  ون م  ن الممك  ن قي  اس  بش  كل فع  الالت  دفقات النقدي  ة ألداة التح  وط يج  ب أن ت  وازن 
الفعالي  ة بش  كل موث  وق. عن  د ب  دء عالق  ة التح  وط، تق  وم المنش  أة بتوثي  ق أى  داف إدارة المخ  اطر واس  تراجيتيا لمقي  ام بمع  امالت تح  وط 

خ  اطرة المتح  وط لي  ا، وكيفي  ة قي  ام المجموع  ة متنوع  ة بم  ا ف  ي ذل  ك تحدي  د أداة التح  وط، والبن  د المتح  وط ل  و ذو العالق  ة، وطبيع  ة الم
 بتقييم فعالية عالقة التحوط. والحقًا، يجب تقييم التحوط وتحديد ما إذا كان يشكل تحوط فعال عمى نحو مستمر.

 التحوط لمقيمة العادلة
 ألرب اح أو الخس ائرمباش رًة ف ي  إن التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المح ددة والمؤىم ة ك أدوات تح وط لمقيم ة العادل ة ي تم قي دىا

 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 تع د أو يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط، 
محاسبة التح وط. ي تم إطف اء التع ديل عم ى القيم ة المدرج ة لمبن د المتح وط ل و الن اتج م ن المخ اطرة المتح وط لي ا مستوفية لمتطمبات 

 في حساب األرباح والخسائر ابتداًء من ذلك التاريخ.
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 التحوط لمتدفقات النقدية
ال دخل الش امل ف ي  إدراجوإن الجزء الفع ال من التغيرات في القيمة العادلة لممشتقات المحددة والمؤىمة كتحوط لمتدفقات النقدية يتم 

 .األرباح أو الخسائريتم االعتراف بو مباشرًة في  . إن الربح أو الخسارة المتعمق بالجزء غير الفع الاآلخر
 

 األرب اح أو الخس ائرإل ى  التي سبق إدراجيا في بيان الدخل الشامل اآلخر وتراكمت في احتي اطي التح وطيتم إعادة ترحيل المبالغ 
 ال ذي ت م األرب اح أو الخس ائرف ي  البن دفي الفترات التي يتم فييا االعتراف بالبند المتحوط لو ف ي بي ان األرب اح والخس ائر ف ي نف س 

عتراف بالبند المتحوط لو. إال أنو حين ينتج عن المعامم ة المتوقع ة المتح وط لي ا اعت راف بأص ول غي ر مالي ة أو بمطموب ات اال فيو
ل  ي لتكمف  ة ا تراكم  تغي  ر مالي  ة، ي  تم تحوي  ل األرب  اح والخس  ائر الت  ي  دخالي  ا ف  ي القي  اس األو  ألص  ول أو س  ابقًا ف  ي حق  وق الممكي  ة وا 

 المطموبات.
 

ف ي نف س بن د األرب اح أو الخس ائر الم درج في و البن د الزمني ة يتم قياس ح دود أس عار الفائ دة بالقيم ة العادل ة م ع إدراج تغي رات القيم ة 
 المتحوط لو، ويتم إدراج تغيرات القيم الحقيقية في الدخل الشامل اآلخر وتتراكم في احتياطي التحوط في حقوق الممكية. 

 
بيعي ا، إلغاؤى ا أو  يتوقف استخدام محاسبة التحوط عند إبطال عالقة التحوط من قب ل المجموع ة، عن د انتي اء م دة أداة التح وط أو

ف ي ذل ك الوق ت يبق ى أي رب ح أو خس ارة متراكم ة م ؤخرة ومدرج ة ف ي تنفيذىا أو أني ا ل م تع د مس توفية لمتطمب ات محاس بة التح وط. 
. وعن دما ال يع ود م ن األرب اح أو الخس ائرويتم إدراجيا عند إدراج المعامم ة المتوقع ة أخي رًا ف ي حقوق الممكية ضمن حقوق الممكية 

ق  ع ح  دوث المعامم  ة المتوقع  ة المتح  وط لي  ا ف  هن ال  ربح أو الخس  ارة المتراكم  ة المدرج  ة ض  من حق  وق الممكي  ة ي  تم االعت  راف بي  ا المتو 
 .األرباح أو الخسائرمباشرة في 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03المنتهية في  لمفترة

 
 وآالت ومعدات ممتمكات 3

  المجمـوع
 رأسمالية أعمال

  اإلنجاز قيد
 عمى تحسينات
  سيارات  المأجور

 الحاسب أجهزة
  اآللي

 معدات
  مكتبية

 أثاث
  وتركيبات

 
 مخيمات
 عمال

 
 أرض  
   ومبان  

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

 )مدققة( 0202يناير  0 40,2,4,,9  3,2,435  043,203  04,995  55,222  3,432  04,340  4,309,409  ,00,395,03
 إضافات  009,342  04,420  04,443  35,559  5,202  9,904  54  03,,0,500  493,,0,30
 السنة خالل مرسممة تمويل تكاليف  00,933  0,303  -  -  -  -  -  352,240  ,345,09

 صافي تحويالت،  505,450  033,430  03,402  -  044  -  -  (0,420,002)  (,332,30)
 معاد تصنيفيا كمحتفظ بيا لمبيع  -  -  -  -  -  -  -  (5,340,050)  (5,340,050)
 استبعادات  -  -  (0,2)  (323)  -  (25,)  -  -  (0,040)

----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )مدققة( 0200 يناير 0  5,503,449  0,2,0,032  350,094  50,440  42,304  3,090  ,04,99  ,0,409,25  ,324,24,,
 إضافات  09,020  9,434  90,330  3,533  4,529  004  090  093,403  ,009,30
 الفترة خالل مرسممة تمويل تكاليف  -  -  -  -  -  -  -  234,,0  234,,0

 صافي تحويالت،  ,0,2,39  923,035  (5,040)  (35,,03)  (3,249)  (0,9,4)  -  (544,355)  (4,940)
 شطب/استبعادات  (34,393)  -  -  -  -  (0,093)  -  -  (33,542)

----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )غير مدققة( 1322 سبتمبر 03  596719267  293909233  0879156  079093  609719  39705  269593  291269066  898929082
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   

 االستهالك المتراكم                  
 )مدققة( 0202 يناير 0  33,422  094,502  04,933  4,232  05,209  49,,0  540,,  -  395,240
 محمل خالل السنة  039,205  009,959  44,390  3,004  03,500  0,933  3,049  -  539,035

 استبعادات  -  -  (44)  (009)  -  (304)  -  -  (424)
 خسارة انخفاض قيمة معترف بيا خالل السنة ,059,44  -  -  -  -  -  -  30,,53,  0,000,504
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )مدققة( 0200 يناير 0  504,303  942,439  ,005,39  03,030  30,504  0,400  05,,00  30,,53,  0,232,442
 محمل خالل الفترة  034,440  40,,,04  39,505  ,4,30  00,500  44,  0,304  -  990,423

 تحويالت، صافي  -  -  (993)  (44,)  (500)  (,04)  -  -  (0,204)
 استبعادات  -  -  -  -  -  (0,234)  -  -  (0,234)

 الفترةخسارة انخفاض قيمة معترف بيا خالل  -  -  -  -  -  -  -  0,030  0,030
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   
 )غير مدققة( 1322سبتمبر  03  7319975  6199865  2999826  289992  339506  19130  209533  8589961  193739891
----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------  ----------------------   

 مدرجةالقيمة ال                  
 )غير مدققة( 1322سبتمبر  03  399699291  8609179  2879333  289330  299290  19501  09336  0579333  693139389
===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========   
 )مدققة( 0202 ديسمبر 30  9,4,3,450  402,054  ,005,34  542,,3  03,343  9,432  9,403  344,003  ,4,435,03

===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========   
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع(ممتمكات وآالت ومعدات  3
 

 لسنة كما يمي:لمفترة/ا تم توزيع أعباء االستيالك
 سبتمبر 03 

1322 
 ديسمبر 30

2212 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 درى مألف  درهـمألف  
   

 35,433 159211 قيد التطوير مشاريع
دارية  390,,94 3269782 مصاريف عمومية وا 

 --------------------- --------------------- 
 3329930 539,035 
 ========== ========== 
 
 
 عقارية اتستثمار ا 5

ومركز تسوق( وعقارات قيد التطوير بالقيمة العادل ة. كان ت الحرك ة خ الل  ستثمارات العقارية عمى عقارات مكتممة )مبانٍ الا تشتمل
 السنة كما يمي:الفترة/

 )مدققة( 0202 ديسمبر 30 )غير مدققة( 1322 سبتمبر 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 
       

 09,392,404 00,440,334 0,234,093 891909803 591729333 093119093 (مدققة) / السنةالفترةفي بداية  الرصيد
 0,909,090 0,909,090 - 8329350 8329350 - السنةالفترة/ تكاليف التطوير المتكبدة خالل

 344,432 344,432 - 1869328 1869328 - ، صافيتكاليف تمويل مرسممة
 (0,0,340) (0,0,340) - (29733) (29733) - مشطوبةتكاليف مشاريع 

 0,453, 33,543 5,249 219673 219673 - احتياطي تحوط مرسمل
، في القيمة العادلة (/الزيادةاالنخفاض)

 (4,440,903) (4,330,025) (040,000) (960) 799307 (839333) صافي
 - (003,3,0) 003,3,0 - (0369071) 0369071 تحويل عند االكتمال
       تحويالت )إلى(/من:

 995,393 (30,,530) 534,,0,20 (289103) (289103) - ممتمكات وآالت ومعدات
 (0,4,3,020) (0,392,503) 53,305 (1529101) (1529101) - أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 (540,309) (540,309) - (2269961) (2269961) - موجودات محتفظ بيا لمبيع
        (344,442) (344,442) - 99850 99850 - ذمم مدينة تجارية وأخرى

        32,,043,, 5,030,992 3,200,342 993539032 598359509 091389761 الفترة/ السنة نيايةفي  الرصيد
 

العادل    ة لمبني    ين ب    الرجوع إل    ى توقع    ات الت    دفقات النقدي    ة المس    تقبمية  ةالقيم     باحتس    اب اإلدارة قام    ت، 0202ديس    مبر  30ف    ي 
 % سنويًا.00 بمعدلالمخصومة بناًء عمى عقود اإليجار الحالية واستخدام سعر خصم 

 
التقييم الذي  عمى بناءً عقارات قيد التطوير  يابما في المتبقية العقارية لالستثماراتتحديد القيم العادلة  تم، 0200سبتمبر  32في 
 ولدييم التقييم لخبراء مينية جمعيات عدة في أعضاء ىم المقيمين إن. بالمجموعة صمة ليم وليس مستقمون مقي مون بو قام

  .المتبقية القيمة طريقة باستخدام. تم التقييم مماثمة مواقع في العقارات تقييم في حديثة وخبرات مالئمة مؤىالت
 

 إن جميع االستثمارات العقارية موجوده في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
 في شركات زميمة ومشاريع مشتركةستثمار ا 6
 

الحصة في صافي 
الموجودات بتاريخ 

 سبتمبر 03
1322 

محمل عمى 
الحساب الجاري 

ممشاريع ل
 المشتركة

أنصبة أرباح 
 مستممة

  /خسائرأرباح
 غير محققة

الحصة في 
 احتياطي التحوط

 الحصة في
ربح/)خسارة( 
 الفترة الحالية

الحصة في صافي 
 الموجودات كما

 يناير  2في 
 االمستثمر فيهالشركات  نسبة الممكية نسبة التصويت مكان التأسيس  1322

     مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة غير مدققة
                درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف
 شركات زميمة          

 اإلمارات الخضراء لمعقارات ش.م.خ. %02 %02 أبوظبي 30,452 0,032 - - - - 719783
 أصيل لمتمويل ش.م.خ. %02 %02 أبوظبي 023,540 4,993 - - - - 2239339

 لألنظمة اإللكترونية ذ.م.م. ديماركو %39 %39 أبوظبي 0,430 305 - - - - 19997
 ستثمارات الدولية ذ.م.م.المعبر لال %02 %02 أبوظبي 54,000 (,,0,,) - - - - 539810
                       اسكندر القابضة المحدودة %04 %04 جزر كايمان 35,523 - - - - - 059530

1719221 - - - - (3,4) 030,94,                
 مشاريع مشتركة          

 الدار الينج أوروك لممقاوالت ذ.م.م. %50 %52 أبوظبي 033,0,0 (0,403) - 05,4,5 - - 2369939
 الدار بسيكس   ذ.م.م %50 %52 أبوظبي 30,005 - - (30,,3) - - 179083
 ذ.م.مالدار اتحاد لالستثمارات العقارية  %52 %52 أبوظبي 45,200 00,023 (050,,0) - - - 689861

 %52 %52 أبوظبي 03,550 0,004 - 539 (052,,) - 279362
 إلدارة المرافق الراحة الدولية 

 المتكاممة ذ.م.م
 الدار ردي ميكس ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي 03,040 (00,390) - 23, - - 59156

 رويال ىاوس ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - (04,533) - - - 04,533 -
 الفدر لمبيع بالتجزئة ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - (2,,,3) - - - 2,,,3 -
 شركة تطوير جزيرة ناريل ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - - - - - - -
                       تكستورا الشرق األوسط ذ.م.م. %52 %52 أبوظبي - - - - - - -

1659521 02,903 (,,052) 03,045 (0,,050) (00,393) 032,094                           
5079613 02,903 (,,052) 03,045 (0,,050) (00,004) 590,493                

 
 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( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
 موجودات مالية متاحة لمبيع 7
 

 تشتمل االستثمارات المتاحة لمبيع عمى ما يمي:
 ديسمبر  30

0202 
  سبتمبر 03
 1322 

 

  )غير مدققة( (مدققة)
  ألف درهم ألف درىم

   
  :في أوراق مالية إماراتية غير مدرجة استثمار  

030,320 2019828  
 بالقيمة العادلةاستثمار في أوراق مالية دولية غير مدرجة  109123 ,,,,00

----------------- -----------------  
099,542 2569318  
======== ========  

المجموعة استبعاد ى ذه االس تثمارات ض من س ياق العم ل اإلعتي ادي ف ي ح ال ع رض عميي ا س عر مناس ب عم ى أال يتع ارض  تعتزم
 ستراتيجية المجموعة لمعمميات. اذلك مع 
 0202ديس مبر  30) درى م ممي ون 5,3، بمغت إيرادات أنصبة األرباح المقبوضة من الموجودات المالية المتاحة لمبيع الفترةخالل 

 .مميون درىم( 3,9 –
 
 
 ذمم مدينة تجارية وأخرى 8
 

 ديسمبر  30
0202 

  سبتمبر 03
1322 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم درىم ألف
 المتداول غير الجزء   

 مدينة تجارية ذمم  1269133 40,,329
     واإللغاءات النخفاض القيمة : مخصصينزل  (2139336) (009,994)

0,2,994 929793   
 لالسترداد قابمة تكاليف  - 3,454,

 (02)إيضاح  من تمويل مشاريع مستحق  0989393 002,,92
   (02)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  299699973 0,494,440
 (02)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  5379338 ,500,25
      (02)إيضاح جية ذات عالقة  من مستحق  3319353 920,252

3,594,249 093399056       



 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 

13 
 

 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 
 )يتبع( ذمم مدينة تجارية وأخرى 8
 

 ديسمبر  30
0202 

  سبتمبر 03
1322 

  

   )غير مدققة( )مدققة(
   ألف درهم ألف درىم

 المتداول الجزء   
 مدينة تجارية ذمم  9689553 0,000,234

     واإللغاءات القيمة النخفاض مخصص: ينزل  (5309831) (455,,55)
453,2,9 3139751   

  (02)إيضاح  لالسترداد قابمة تكاليف  197359368 ,0,052,30
 (02)إيضاح  مشاريع تمويل من مستحق  739610 ,34,,4

 (02)إيضاح  أبوظبي حكومة من مستحق  099629976 43,,390
 (02)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق  189907 33,950

 مقدمة ودفعات مبالغ  293639637 45,,0,4,4
 مستحقة فوائد  99333 00,409
     أخرى  0339253 533,,,

5,950,590 993359597       
 
 
 موجودات محتفظ بها لمبيع 9
 

موج  ودات الو  باس  تبعاد ع  الم في  راري أب  وظبيالمجموع  ة قام  ت ، 0200ين  اير  04وفق  ًا لش  روط اتفاقي  ة نق  ل موج  ودات مؤرخ  ة ف  ي 
 لصالح حكومة أبوظبي. المتعمقة بو 

 
 س   بتمبر 32ف  ي بي  ان ال   دخل لمفت  رة المنتيي  ة ف  ي  (02)إيض  اح  ممي  ون درى   م 304,3وعمي  و فق  د ت  م االعت  راف بص   افي رب  ح بم  غ 

0200. 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز 23
 

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

 السنة كما يمي:الفترة/ الحركة خالل
 ديسمبر  30

0202 
  سبتمبر 03

1322 
  

   )غير مدققة( (مدققة)
       ألف درهم ألف درىم

 السنة الفترة/في بداية  الرصيد  2098779865 02,424,004
 صافي السنة،الفترة/ خالل التطوير أعمال  091589386 3,040,332
 السنة، صافي الفترة/ خالل مرسممةتمويل  تكاليف  2559037 040,340
 مرسملتحوط  احتياطي  059137 0,0,3,0

 :من/)إلى( تحويالت   
 عقارية  استثمارات  1529101 0,4,3,020

 لالسترداد قابمة تكاليف  - (052,240)
 المخزون  (292619019) -
 ومعدات وآالت ممتمكات  - (09,934)
 السنةالفترة/ خالل ومباعة مكتممة مشاريع  (198919250) (339,295)
     مشطوبة/القيمة خفضةنم مشاريع تكاليف  (130) (0,530,953)

     السنةالفترة/في نياية  الرصيد  2095109321 45,,33,,03
 

 ودة في اإلمارات العربية المتحدة.موج اإلنجازقيد  أعمال التطويرإن جميع 
 

 المخزون 22
 

( خ الل 02)إيض اح  ممي ون درى م 3/0,040يتضمن المخزون العقارات المكتممة المحولة من أعمال تط وير قي د اإلنج از والبالغ ة 
 الفترة.

 
 جميع العقارات المكتممة موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322سبتمبر  03نتهية في لمفترة الم

 
 

 في الصندوق وأرصدة لدى البنوكنقد  21
  سبتمبر 03 

1322 
 ديسمبر  30

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

 400,242 8319325 وأرصدة لدى بنوك  في الصندوق نقد
    0,502,933 293059083 ودائع قصيرة األجل لدى البنوك

 191779799 0,930,533 
 (0,039,452) (7609060)  ثالثة أشير تتعدى فترة استحقاقيا األصمية ودائع قصيرة األجل

    (493,,49) (6989971)  لدى البنوك مقيدةأرصدة 
 8259363 49,,034 
   
 

كم ا ف ي  %( س نويًا.9,3% إل ى 0,0 – 0202ديس مبر  30% )3,2% إل ى 0,3 م ا ب ين ألجل الودائعمعدل الفائدة عمى يتراوح 
 ، تم االحتفاظ بكافة الودائع لدى بنوك محمية.0200 سبتمبر 32
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 سندات قابمة لمتحويل  20
 
 السندات القابمة لمتحويل في بيان المركز المالي الموجز الموحد عمى النحو التالي: عرضتم 
 

  1322 سبتمبر 03قائم في   0202ديسمبر  30 في قائم
  سندات الشركة )أ( صكوك المضاربة  )ب( المجموع  )أ(سندات الشركة  )ب( صكوك المضاربة المجموع
  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )مدققة( )مدققة(

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم  درىم ألف درىم ألف درىم ألف
        

 عوائد من إصدار سندات قابمة لمتحويل 198339333 991929213 2193929213  - 4,040,009 4,040,009
 ينزل: تكاليف اإلصدار - (1239813) (1239813)  - (09,,002) (09,,002)

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

 صافي عوائد من إصدار سندات قابمة لمتحويل 198339333 993839033 2298839033  - 4,2,2,322 4,2,2,322
 عنصر حقوق الممكية عند االعتراف األولي - (1019301) (1019301)  - (030,230) (030,230)

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

 عنصر المطموبات عند االعتراف األولي 198339333 898389168 2296389168  - ,04,,9,,, ,04,,9,,,
 استرداد سندات قابمة لمتحويل نقداً  - (839258) (839258)  - (,9,05,) (,9,05,)
 استرداد سندات قابمة لمتحويل عن طريق إصدار أسيم - (396939387) (396939387)  - (9,449,2,3) (9,449,2,3)

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

 القيمة المدرجة لعنصر المطموبات بعد االسترداد 198339333 393739310 698739310  - 9,232,203 9,232,203
 توزيع أرباح/الفائدة المستحقة حتى نياية الفترة/السنة 79522 0379393 0239632  - 043,,04 043,,04

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

 القيمة المدرجة 198379522 390779220 792839613  - 302,,9,33 302,,9,33
 ينزل: الجزء المتداول (192209630) (390779220) (693939756)  - (302,,9,33) (302,,9,33)

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

 الجزء غير المتداول 6909868 - 6909868  - - -
================================ ================================ ================================  ================================ ================================ ================================  

 خالل الفترة/السنة ةالمرسمم / الفائدةمجموع الربح 119971 689627 929589  - ,005,34 ,005,34
================================ ================================ ================================  ================================ ================================ ================================  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع(سندات قابمة لمتحويل  20
 
بقيمة إجمالية تبمغ قابمة لمتحويل"( السندات اللتحويل )"ا إلزاميةقامت المجموعة بهصدار سندات  ،0200 مارس خالل ( أ)

% تدفع 9حمل السندات القابمة لمتحويل فائدة سنوية تبمغ ت. إلى جية ذات عالقة )"حامل السند"( مميار درىم ,,0
بتاريخ سيتم تحويل جزء كبير من ىذه السندات بشكل إلزامي إلى أسيم عادية في الشركة نصف سنوي.  عمى أساس

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

ربة صكوك المضابشكل شيادات ائتمان/سندات قابمة لمتحويل بهصدار قامت المجموعة ، 0223خالل مارس  ( ب)
مميار دوالر أميركي(. تحمل الصكوك  0,53مميار درىم ) 4,04"( بقيمة إجمالية تبمغ القابمة لمتحويل )"الصكوك
لم تسترجع . 0200نوفمبر  02بتاريخ الصكوك سداد ستحق يدفع فصميا و ي%  5,343بنسبة  سنوي معدل ربح

  المجموعة أي صكوك خالل الفترة.
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 سندات غير قابمة لمتحويل  23
 

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

  1322 سبتمبر 03قائم في   0202ديسمبر  30 في قائم
  صكوك اإلجارة )أ( سندات الشركة  )ب( المجموع  )أ( اإلجارة صكوك الشركة )ب( سندات المجموع
  )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  )مدققة( )مدققة( )مدققة(

        
 عوائد من اإلصدار  097539333 395939333 890339333  3,352,222 9,542,222 392,222,,

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

 إجمالي تكاليف اإلصدار (269030) (039066) (369669)  (04,323) (32,344) (94,444)
 ينزل: إطفاء تكاليف إصدار حتى نياية الفترة/السنة 239638 239272 139779  042,, 4,404 03,334

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

 تكاليف إصدار غير مطفأة (59695) (269295) (129893)  (093,,) (02,352) (43,,,0)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

50,,34 93,430 9,,43  2789223 2739369 39332 
 حتى نياية : توزيع أرباح/ الفائدة المستحقةيضاف

 الفترة/السنة 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 القيمة المدرجة  097389036 397379873 893969113  3,394,309 9,403,000 343,494,,
 ينزل: الجزء المتداول (777) (2679996) (2689770)  (0,423) (44,,90) (93,520)

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

 الجزء غير المتداول 097379569 395799878 890179337  3,395,000 9,535,303 302,999,,
================================ ================================ ================================  ================================ ================================ ================================  

 مجموع تكاليف التمويل المرسممة خالل الفترة/السنة 359131 989065 2309637  024,543 305,449 905,503
================================ ================================ ================================  ================================ ================================ ================================  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع(سندات غير قابمة لمتحويل  23
 

)"الصكوك  اإلجارة صكوك/ ائتمان شيادات بشكل، قامت المجموعة بهصدار سندات غير قابمة لمتحويل ,022 خالل ( أ)
 يتوافق بما لمتحويل القابمة غير الصكوك بنية وضع تم. درىم مميار 3,35 تبمغ إجمالية بقيمة"( لمتحويل القابمة غير
 مصارف بين الساري الفائدة سعر بقيمة ربح معدل لمتحويل القابمة غير الصكوك تحمل. اإلسالمية الشريعة مبادئ مع
 03 بتاريخ السداد وتستحق فصمياً  يدفع سنوياً % 0,35 إلى باإلضافة أشير 3 لفترة المتحدة العربية اإلمارات دولة
 .0203 يونيو

 )"السندات غير القابمة لمتحويل"( ، قامت المجموعة بهصدار سندات الشركة غير القابمة لمتحويل0224مايو  خالل ( ب)
فائدة سنوية  غير القابمة لمتحويلالسندات مميار دوالر أمريكي(. تحمل  0,05مميار درىم ) 9,54بقيمة إجمالية تبمغ 

مايو  03سداد بتاريخ الستحق تيتم دفعيا عمى أساس نصف سنوي، و  %(02,35 – 0202) %02,35قدرىا 
0209 . 
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 المالية الموجزة الموحدة  بالبياناتإيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03 في المنتهية لمفترة
 
 
 قروض 25
 

   الرصيد المستحق            

الفائدة 
 التأمين  سعر الفائدة  تاريخ االستحقاق  الغرض  المرسممة

تسهيالت  
غير 

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

)غير  1322 سبتمبر 03                   
                    مدققة(:

 قرض ثانوي   -  -  -  -  مضمون  % 2,42شيور +  3األمريكي ليبور بالدوالر   0200يوليو   البنية التحتية لشاطئ الراحة  33,045
 قرض حكومي  -  5,0,5,309  5,0,5,309  -  مضمون غير  % 2,35ليبور بالدوالر األمريكي لسنة +   0203ديسمبر   تطوير جزيرة ياس  249,,
 قرض ألجل  035,922  -  035,922  -  مضمون  % 2,35ربع سنوية مركبة تبمغ فائدة   0200أكتوبر   البنية التحتية لشاطئ الراحة  00,,4

 قرض ألجل  552,,0  050,494  0,2,944  -  مضمون  % 0,22شيور +  3ايبور   0200يناير   بناية المعمورة  -
 قرض ألجل  0,3,452  0,3,493  343,043  -  مضمون  % 3,05+  متعمقايبور   0200ديسمبر   أغراض عامة لمشركة  9,350
 قرض ألجل  322,222  -  322,222  -  مضمون  % 3,22شيور +  3ايبور   0200 أكتوبر  أغراض عامة لمشركة  9,434
 تمويل بموجب عقد مرابحة  4,449  92,034  93,093  -  مضمون  % 5,,2شيور +  4ايبور   0209ابريل   لمشركةأغراض عامة   5,0
 تمويل بموجب عقد مرابحة  3,222  00,222  09,222  -  مضمون  % 5,,2شيور +  4ايبور   0209ابريل   أغراض عامة لمشركة  040

 تمويل بموجب عقد إجارة  22,,0,023  -  22,,0,023  -  مضمون غير  % 2,42شيور +  3ايبور   0200 أبريل  أغراض عامة لمشركة  09,903
 قرض ألجل  343,322  -  343,322  -  مضمون غير   % 0,35شيور +  3ايبور   0200 ديسمبر  أغراض عامة لمشركة  9,445
 قرض ألجل  -  343,022  343,022  -  مضمون  % 0,92شيور +  3ليبور بالدوالر األمريكي   0203اكتوبر   أغراض عامة لمشركة  3,900

 مرابحةتمويل بموجب عقد   002,322  092,420  342,420  -  مضمون  % 0,35شيور +  3ايبور   0209مايو   حديقة البطين  00,440
 قرض ألجل  22,222,  -  22,222,  -  مضمون  % 3,22شيور +  3 ايبور  0200أغسطس   تطوير السوق المركزي  35,339
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  422,222  422,222  -  مضمون  % 0,35شيور +  3ايبور   0203مايو   البنية التحتية لشاطئ الراحة  0,495
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  522,222  522,222  -  مضمون  % 3,235شيور +  3ايبور   0209نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  3,095
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  522,222  522,222  -  مضمون  % 3,92شيور +  3ايبور   0205 يناير  أغراض عامة لمشركة  3,095
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  522,222  522,222  -  مضمون  % 3,305شيور +  3ايبور   0205 أبريل  أغراض عامة لمشركة  3,095
 تمويل بموجب عقد مرابحة  33,333  304,443  352,222  -  مضمون  % 3,35شيور +  3ايبور   0209نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  5,304

 قرض ألجل  0,022,222  -  0,022,222  -  مضمون  % 0,55شيور +  3ايبور   0200 أغسطس  تطوير السوق المركزي  33,593
 قرض ألجل  ,035,02  -  ,035,02  -  مضمون  % 3,45شيور +  3يبور ل  0200يناير   أغراض عامة لمشركة  3,3,4
 قرض ألجل  -  922,222  922,222  -  مضمون  % 3,52شيور +  3ايبور   0209يونيو   أغراض عامة لمشركة  95,,9
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  -  -  -  مضمون  % 0,52شيور +  3ايبور   0200مايو   البنية التحتية لشاطئ الراحة  49,,4

 تكاليف اقتراض غير مطفأة  (42,,00)  (04,,02)  (00,4,4)  -          
 فوائد وأرباح مستحقة  395,,5  95,230  023,903  -          

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

1189787          -  2398839689  992339799  597309893   
========          ========

=  ===========  ===========  ===========   
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قروض 25
 

   الرصيد المستحق            
الفائدة 

 التأمين  سعر الفائدة  االستحقاق تاريخ  الغرض  المرسممة
تسهيالت غير  

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

                    :)مدققة( 1323ديسمبر  02                   
 قرض حكومي  -  5,005,052  5,005,052  003,392  مضمون غير  % 2,35بالدوالر األمريكي لسنة + ليبور   0203ديسمبر   تطوير جزيرة ياس  33,344

  0200يوليو   البنية التحتية لشاطئ الراحة  44,449
 شيور +  3ليبور بالدوالر األمريكي 

 مضمون  % 2,42
 

 التحتيةقرض ثانوي لتمويل البنية   5,023,554  -  5,023,554  -

00,220  
من حدائق  3و  0المرحمة 
 قرض متجدد  -  -  -  -  مضمون  % 3,52شيور +  3ايبور   0202 أغسطس  الراحة

 قرض ألجل  320,433  -  320,433  -  مضمون  % 2,35ربع سنوية مركبة تبمغ فائدة   0200أكتوبر   البنية التحتية لشاطئ الراحة  4,294
 قرض ألجل  552,,0  039,535  023,2,5  -  مضمون  % 0,22شيور +  3ايبور   0200يناير   المعمورةبناية   -

 قرض ألجل  343,043  -  343,043  -  مضمون  % 5,,0+  لسنةايبور   0200أبريل   أغراض عامة لمشركة  09,5,3
 قرض ألجل  322,222  -  322,222  -  مضمون  % 3,22شيور +  3ايبور   0200أغسطس   أغراض عامة لمشركة  ,03,35
 تمويل بموجب عقد مرابحة  4,449  93,093  59,023  -  مضمون  % 5,,2شيور +  4ايبور   0209ابريل   أغراض عامة لمشركة  0,952
 تمويل بموجب عقد مرابحة  3,222  09,222  03,222  -  مضمون  % 5,,2شيور +  4ايبور   0209ابريل   أغراض عامة لمشركة  302

 تمويل بموجب عقد إجارة  -  22,,0,023  22,,0,023  -  مضمون غير  % 2,42شيور +  3ايبور   0200أبريل   أغراض عامة لمشركة  50,300
 قرض ألجل  343,322  -  343,322  -  مضمون غير  % 0,35ايبور لسنة +   0200سبتمبر   متطمبات رأس المال العامل  00,333

 0203اكتوبر   أغراض عامة لمشركة  9,420
 شيور +  3ليبور بالدوالر األمريكي  

0,92 % 
 

 مضمون
 

-  343,022  -  343,022 
 

 قرض ألجل
 تمويل بموجب عقد مرابحة  342,420  -  342,420  -  مضمون  % 0,52شيور +  3ايبور   0200يناير   حديقة البطين  04,205
 تمويل بموجب عقد إجارة  422,222  -  422,222  -  مضمون  % 0,52شيور +  3ايبور   0200فبراير   البنية التحتية لشاطئ الراحة  430,,0
 ألجلقرض   ,035,02  -  ,035,02  -  مضمون  % 3,45شيور +  3ليبور   0200يونيو   أغراض عامة لمشركة  02,344
 قرض ألجل  0,022,222  -  0,022,222  -  مضمون  % 0,55شيور +  3ايبور   0200أغسطس   تطوير السوق المركزي  ,53,03
 قرض ألجل  922,222  -  922,222  -  مضمون  % 3,05شيور +  3ايبور   0200مايو   متطمبات رأس المال العامل  00,044
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  522,222  522,222  -  مضمون  % 3,235شيور +  3ايبور   0209نوفمبر   لمشركةأغراض عامة   499,,0
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  522,222  522,222  -  مضمون  % 3,92شيور +  3ايبور   0205 يناير  أغراض عامة لمشركة  499,,0
 تمويل بموجب عقد إجارة  -  522,222  522,222  -  مضمون  % 3,305شيور +  3ايبور   0205 أبريل  أغراض عامة لمشركة  499,,0
 تمويل بموجب عقد مرابحة  33,333  390,443  335,222  -  مضمون  % 3,35شيور +  3ايبور   0209نوفمبر   أغراض عامة لمشركة  04,420
 قرض ألجل  22,222,  -  22,222,  -  مضمون  % 3,22شيور +  3ايبور   0200أغسطس   تطوير السوق المركزي  09,553

 غير مطفأة إصدارتكاليف   (00,020)  (00,544)  (,33,34)  -          
 أرباح مستحقةو فوائد   40,,,3  34,402  00,,005  -          

-----------------          --------------------  ------------------------  ------------------------  ------------------------   
3699802          2109733  2999209252  993339629  2393719501   
========          =========  ===========  ===========  ===========   



 شركة الدار العقارية ش.م.ع.
 

 

00 
 

 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قروض 25
 

 كما يمي:القروض  يتم تسديد
 ديسمبر  30

0202 
 سبتمبر 03 

1322 
    

     )غير مدققة(  (مدققة)
     ألف درهم  ألف درىم

       
 :المتداول      

 خالل سنة    597309893  02,930,530
---------------------  ---------------------     

 :غير المتداول      
 إلى الخامسة الثانيةالسنة  من    892119663  003,,54,,
 بعد السنة الخامسة    293289205  30,924,

---------------------  ---------------------     
4,992,404  992339799     

---------------------  ---------------------     
04,403,050  2398839689     
==========  ==========     

 

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

 الموجودات وصافي القيمة ومستوى المديونية.  قيمة تتعمق بالقياسات المالية كهجمالي تعيداتتتحمل بعض قروض المجموعة 
 

ال  واردة ف  ي اثنت  ين م  ن ترتيب  ات الق  روض، يتع  ين عم  ى المجموع  ة أن تح  تفظ بص  افي موج  ودات )إجم  الي  لمتطمب  ات التعي  داتوفق  ًا 
 30) ممي ار درى م 9,3المجموع ة  حقوق ممكية مميار درىم. كما في نياية فترة التقرير، بمغ صافي قيمة 4,2حقوق الممكية( بقيمة 

إل ى ش ركة هص دار س ندات إلزامي ة التحوي ل بم ن أج ل تص حيح ذل ك  المجموعة قامت. إال أن مميار درىم( 9,3 – 0202ديسمبر 
م ن  بص حةم ن قب ل بن ك، ت م تحوي ل ق رض واإلفص اح عن و مس تمم لتنازل عن إخالل  نظراً  (.03)إيضاح  .مبادلة لمتنمية ش.م.ع

 متداول إلى غير متداول.
 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى 26
 

 سبتمبر 03    
1322 

ديسمبر  30 
0202 

 )مدققة(  )غير مدققة(    
        ألف درىم  ألف درهم    

 0,504,403  293679580    ذمم دائنة تجارية
 034,,3,04  091579261    مستحقة تكاليف مقاولين

 4,9,254  3079710    مستحقة تكاليف بنية تحتية
 534,255  1099980    (02أبوظبي )إيضاح  حكومةدفعات مقدمة من 

 9,002,  2239129    إيرادات مؤجمة
 ,53,,0  279837    أنصبة أرباح دائنة
 ,003,24  0399837    مطموبات أخرى

    ---------------------  --------------------- 
    593339063  4,030,2,4 
    ==========  ========== 

 

متعمقة بأعمال مشاريع التي تم مستحقة لمشاريع مشتركة  مبالغالتجارية وتكاليف المقاولين المستحقة الذمم الدائنة تتضمن 
 .02في إيضاح  اإلفصاح عنيا
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 تمويلإيرادات  27
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة سبتمبر 03المنتهية في  أشهر الثالثة 
 1322 0202 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم 
     

 039,403 2059398 03,,39 189592 التمويلإجمالي إيرادات 

 من تكاليف المخصومة: المبالغ ينزل
 (94,034) (39611) (500,,) (29061) خالل الفترةالتمويل المرسممة 

 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 179119 44,300 2039376 005,99, 

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

 
 

 تكاليف تمويل 28
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة سبتمبر 03المنتهية في أشهر الثالثة  
 1322 0202 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم 
     

 0,909,2,3 292939597 545,925 0839565 إجمالي تكاليف التمويل
ينزل: مبالغ تم إدراجيا ضمن تكمفة 

 (344,404) (3609980) (,0,4,35) (899881) األصول المؤىمة
 ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 
 1939680 325,493 7169623 403,949 

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

 % سنويًا(.3,44 - 0202ديسمبر  30% سنويًا )9,,9إن المتوسط المرجح لسعر الرسممة عمى األموال المقترضة ىو 
 

 
 الواحد السهم /)خسارة(عائد 29
 

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

 عائد/)خسارة(
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة سبتمبر 03المنتهية في  أشهر الثالثة 
 1322 0202 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 ألف درىم ألف درهم ألف درىم ألف درهم 
 )معاد بيانيا(  نيا(د بيا)معا  

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

 (0,502,325) 3639086 (330,002) 2309993 لمشركة(
 ========== ========== ========== ========== 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 الواحد )يتبع( السهم /)خسارة(عائد 29
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم
 سبتمبر 03المنتهية في  ة أشهرالتسع سبتمبر 03المنتهية في  أشهر الثالثة 
 1322 0202 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 )معاد بيانيا(  )معاد بيانيا(  

األسيم العادية لغرض المتوسط المرجح لعدد 
 والمخفض األساسي )الخسارة(عائد/ال

 0,404,423,,,0 3922891599633 0,404,423,,,0 3922891599633 عمى السيم
 ============== ============= ============== ============= 
 
أني ا ل م تك ن مخفض ة حي ث الواح د  لمس يم المخف ض العائ دعن د احتس اب /ب(03)إيض اح  صكوك المضاربة االعتبار في يؤخذ لم

  .ليذه الفترات
 
 

 معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  13
 

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

أي لحكومة"( من قبل حكومة أبوظبي )يشار إلييا معًا ب  "اتخضع لمسيطرة المشتركة مسيطر عمييا أو منشآت أخرى  خالل
 الشركة.  رئيسي فيمساىم 

 
 :جية ذات عالقة أرصدة

 سبتمبر 03  
1322 

 ديسمبر  30
0202 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  

    )صافي(: الحكومة من مستحق
 333,,0,33 197359368   (,تكاليف قابمة لالسترداد )إيضاح 

 0,0,4,509 599029953  (,من موجودات مباعة )إيضاحات  مستحق
 (534,255) (1099980)  (04دفعات مقدمة مستممة )إيضاح 

        
  890979305 9,250,,94     
    

    (:8)إيضاح  مشتركة مشاريع من مستحق
 33,950 189907   متداول

 ,500,25 5379338  غير متداول 
        
  5769085 55,,502     
    

    مستحق إلى مشاريع مشتركة ألعمال متعمقة بمشروع:
 (435,430) (2719880)  عقود دائنة

 (030,000) (089828)  محتجزات دائنة 
     59,232 519118  دفعات مقدمة مسددة

  (2599370) (353,4,0)     
     42,,049 2699921  زميمة شركة لدى بها محتفظ إيداعات
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  13
 
 

 :)يتبع( جية ذات عالقة أرصدة
 

س نوات م ن  5إل ى  0% وس يتم تس ديدىا خ الل 4% إل ى 4 بمع دل م نإن بعض المستحقات من المش اريع المش تركة تحم ل فائ دة 
 فترة التقرير.نياية 

  سبتمبر 03  
1322 

 ديسمبر  30
0202 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 ألف درىم ألف درهم  
    

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

   

 ,,934,5 3689720   (,)إيضاح  مستحق من تمويل مشروع
 920,252 3319353  ( ,)إيضاح جية ذات عالقة مستحق من 

 (09,943) (339372)  مستحق إلى مساىم رئيسي، صافي
 (320,433) -  قرض محمل بفائدة

 - 198379522  (03)إيضاح  سندات قابمة لمتحويل محممة بفائدة
     (02,,3,540) -  محممة بفائدة سندات قابمة لمتحويل غير

  096009830 (3,202,320)     
 

 كما يمي: الفترةمع جيات ذات عالقة خالل  اليامة كانت المعامالت
 سبتمبر 03المنتهية في  أشهر التسعة 
 1322 0202 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درى مألف  درهـمألف  

   :الرئيسيينمكافآت المدراء 
 04,034 79251  ومكافآت ومزايا أخرىرواتب 

    93, 093 مزايا ما بعد التوظيف
 79531 03,234    

   ومساهم رئيسي تممكه الحكومة: إيرادات من الحكومة
 - 7269005 ( 4ربح من استبعاد موجودات محتفظ بيا لمبيع )إيضاح 

 - 5799322 من بيع أرض ربح
 - 2619276 إيرادات إدارة مشاريع

    02,394 179665 )مجموع التدفقات الواردة( إيرادات إيجار
   
 293859587 02,394 
   
   

 0,539,454 2379053 عمل مقدم من مشاريع مشتركة
   
   

    ,50,34 569821  إيرادات تمويل من مشاريع تمويمية ومشاريع مشتركة
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة  13
 

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

إلى شركة  مصدرة مميون درىم 3,540/,، قامت المجموعة بتحويل سندات قابمة لمتحويل بقيمة 0200يناير  04في  (أ 
. وعميو، ارتفع رأس درىم 00,33سعر تحويل متفق عميو يبمغ بسيم في الشركة  ,4,,323,339مبادلة لمتنمية إلى 

درىم عمى التوالي. وفقًا لما ورد  3,054,235,030درىم و  ,4,,323,339اإلصدار بمقدار وعالوة  المجموعةمال 
مميون درىم إلى نفس الجية ذات  22,,0، قامت المجموعة بهصدار سندات قابمة لمتحويل بقيمة 03في اإليضاح 

 العالقة. 

 مميون درىم( ىي مستحقة إلى 2/09,040 – 0202ديسمبر  30مميون درىم ) 3/00,9,0إن القروض القائمة بمبمغ  (ب 
 . 05الحكومة وبنوك تسيطر عمييا الحكومة. تم اإلفصاح عن مزيد من المعمومات في اإليضاح 

عالم فيراري أبوظبي بيع  عمى المجموعة وافقت، 0200يناير  04وفقًا لشروط اتفاقية نقل موجودات المؤرخة في  (ج 
مميون درىم. خالل  2/02,422مقابل مبمغ إلى حكومة أبوظبي في جزيرة ياس وقطع أراض المتعمقة بو موجودات الو 

المتعمقة بو موجودات الو عالم فيراري أبو ظبي  ، قامت المجموعة بتحويل0200 سبتمبر 32المنتيية في  أشير التسعة
وفقًا لالتفاقية  الموجودات المباعة خالل ىذه الفترة عائداتإجمالي بمغت  إلى الحكومة.وعدة قطع أراٍض  (4)إيضاح 

 مميون درىم. 2/4,922مميون درىم وبمغ النقد الذي استمم خالل الفترة  3/02,203

مقابل مبمغ  لمحكومة اتفاقية بيع وشراء لبيع وحدات سكنية وقطع أرضالمجموعة ، أبرمت 0200مارس  03في  (د 
 مميون درىم. 2/5,4,2

، تم إلغاء عممية بيع قطعتي أرض تمت إلى جية ذات عالقة. إن 0200 سبتمبر 32المنتيية في أشير التسعة خالل  (ه 
مميون  ,,33المبالغ المقبوضة والمستردة كاماًل ىي أن مميون درىم و  4,,,0ىي إجمالي قيمة اإليراد من ىذه القطع 

 درىم.
 
 

 محتممةتباطات ار و التزامات  12
 

 رأسمالية التزامات 12/2
 متكبدة ىي كما يمي:الإن النفقات الرأسمالية المتعاقد عمييا غير 

  سبتمبر 03  
1322  

 ديسمبر 30
0202 

 (مدققة)  )غير مدققة(  
 ألف درىم  ألف درهم  
     

 000,,3,44  097229828  قيد التطوير مشاريع
 03,009,924  993089853  أعمال مشروع قيد اإلنجاز قابمة لمتعويض

 004,400  2389593  استثمارات
 09,334  59126  أخرى

  -----------------------  ----------------------- 
  2198639378  02,494,,0, 
  ===========  =========== 
 خمس سنوات.لتزامات المذكورة أعاله تمتد عمى مدى فترة سنة واحدة إلى ن االإ
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( محتممةتباطات ار و التزامات  12
 

 االلتزامات بعقود اإليجار التشغيمي 12/1
 

 كمؤجر المجموعة
  سبتمبر 03  

1322  
 ديسمبر 30

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

     سنة(: 00)عمى فترة  مباني
 003,4,4  1939551  خالل السنة األولى

 420,492  292339802  إلى خمس سنوات سنتينخالل 
 0,040,504  292579635  أكثر من خمس سنوات

          
  195399318  0,0,3,05, 
     
 
 

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

 اإليجار ىو عمى الشكل التالي:
  سبتمبر 03  

1322  
 ديسمبر 30

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

     سنة(: 32أرض )عمى فترة 
 00,955  99376  السنة األولى خالل
 94,252  539360  إلى خمس سنوات سنتينخالل 

 4,0,5,  799036  أكثر من خمس سنوات
  --------------------------  -------------------------- 
  2089385  094,442 
  --------------------------  -------------------------- 

     سنوات(: 5فترة مباني )عمى 

 024,440  2339272  خالل السنة األولى
 034,523  2379793  إلى خمس سنوات سنتينخالل 

  --------------------------  -------------------------- 
  1229965  094,04, 
  --------------------------  -------------------------- 
  0539353  34,,,,, 
  =============  ============= 
 

 بموافقة الطرفين. الكن يجوز تجديدىو خيار شراء المنشآت المستأجرة عند انتياء مدة اإليجار  لممجموعةال يتوفر 
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

  محتممة )يتبع(تباطات ار و التزامات  12
 

 االرتباطات المحتممة 12/0
 

 بنكية وضمانات اعتماد خطابات
 سبتمبر 03  

1322  
 ديسمبر 30

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

     خطابات اعتماد وضمانات بنكية:
 09,523  599320  صادرة عن المجموعة

           35,405  19937  صادرة بالنيابة عن مشروع مشترك
  629963  42,900      
     

      23,,02  289130  حصة المجموعة في ارتباطات محتممة لمشاريع مشتركة
 
 

 معمومات قطاعية 11
 

 قطاعات األعمال 11/2
 ىي كما يمي: 0202و  0200 سبتمبر 32المنتيية في  التسعةلألشير إن المعمومات القطاعية لعمميات المجموعة المستمرة 

 
 )غير مدققة( 1322 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  التسعة

 فنادق مدارس ترفيه حذوفات المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

 العقارات

 

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

 القطاع إيرادات 097879312 5079163 1739382 799017 299135 - 396909198
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

طفاء استيالك (19228) (2099671) (1009838) (209150) (69969) - (0959863)  وا 
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  
 القطاع (خسارة/)ربح 295529095 139938 (1199393) (89526) (219536) (209295) 290389606

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

29366 
  

    
شركات زميمة  دخلفي  حصة

 ومشاريع مشتركة
 بيع وتسويق مصاريف       (159831)
دارية مصاريف       (1309257)  عمومية وا 
طفاء استيالك       (029273)  وا 

 تمويل إيرادات       2039376
 تمويل تكاليف       (7169623)

 دخل آخر       69992
----------        
 الفترة ربح       3639086

==========        
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( معمومات قطاعية 11
 

 قطاعات األعمال )يتبع( 11/2
 

 )غير مدققة( 1323 سبتمبر 03المنتهية في شهر أالتسعة 

 فنادق مدارس ترفيه حذوفات المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

 العقارات

 

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

 القطاع إيرادات 943,354 000,520 ,0,0,00 42,2,4 4,393 - 430,903
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

طفاء استيالك (049) (332) (0,0,055) (00,244) (3,440) - (020,094)  وا 
========== ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

 القطاع ربح /)خسارة( (04,432) 35,0,2 (050,220) (,02,50) (42,454) - (44,,333)
 ========== ========== ========== ========== ========== ==========  

0,923 
  

    
شركات زميمة  دخلفي  حصة

 ومشاريع مشتركة
 بيع وتسويق مصاريف       (,,90,2)
دارية مصاريف       (433,334)  عمومية وا 
طفاء استيالك       (002,953)  وا 

 تمويل إيرادات       ,005,99
 تمويل تكاليف       (403,949)

 أخرى إيرادات       3,450
----------        

 الفترةخسارة        (0,502,325)
==========        

 ىي كما يمي: 0202ديسمبر  30و  0200 سبتمبر 32في  كما الرأسمالية النفقاتو  القطاعيةالموجودات والمطموبات إن 
 )غير مدققة( 1322 سبتمبر 03كما في 

 فنادق مدارس ترفيه غير مخصص حذوفات المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

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

 موجودات 1596179393 2193309868 396379618 6309159 2839830 2593619555 (2190519673) 3598269500
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 مطموبات 396729008 398379736 590859335 5609211 8329211 0791669107 (2193559762) 3293789769
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  

 الرأسمالية النفقات 2309615 - - - - 099978 - 2809630
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 نفقات المشاريع 191589386 8329350 - - - - - 393999509

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 )مدققة( 1323 رديسمب 02كما في 

 فنادق مدارس ترفيه غير مخصص استبعاد المجموعة

 ةمحفظ
 االستثمارات

 العقارية
 وبيع تطوير

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

 موجودات 03,504,995 02,443,004 9,434,335 040,294 0,4,004 05,000,453 (,33,43,,00) 93,399,0,0
============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 مطموبات 4,200,534 3,302,0,0 5,9,9,323 330,339 40,490, 34,304,345 (00,042,333) 93,243,343

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 الرأسمالية النفقات 03,,0,500 - - - - 009,433 - 0,333,342

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
 نفقات المشاريع 3,040,332 0,909,090 - - - - - 5,325,400

============ ============ ============ ============ =========== ============ ============ ============  
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322 سبتمبر 03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( قطاعيةمعمومات  11

 الجغرافي القطاع 11/1
 اإلمارات العربية المتحدة.  دولة عممت المجموعة في منطقة جغرافية واحدة فقط وىي

 
 

 النتائج موسمية 10
و  0200 س  بتمبر 32المنتيي  ة ف  ي أش  ير  التس  عةذات طبيع  ة موس  مية ف  ي بي  ان ال  دخل لفت  رة  ميم  ة ل  م ي  تم تس  جيل أي  ة إي  رادات

0202. 
 
 

 المقارنة أرقام 13
 

 إعادة بيان:
 
ينتج عنيا االعتراف بموجودات غير مالية أو  والتي الخاصة بالتحوط لمعاممة متوقعةالمحاسبية إن سياسة المجموعة  (أ 

ضمن الدخل الشامل اآلخر األرباح والخسائر ذات الصمة والتي تم االعتراف بيا ف ىي أن يتم استبعادمطموبات غير مالية 
درا ىذه األرباح  تسجيلفي التكمفة المبدئية لتمك الموجودات أو المطموبات. إال أنو وفي السنوات السابقة، كان يتم  جياوا 

وكان يتم إعادة تصنيفيا إلى ربح أو خسارة في نفس الفترة التي يؤثر فييا األصل  الدخل الشامل اآلخروالخسائر في 
 المكتسب عمى الربح أو الخسارة. 

: "العائد عمى السيم"، فهن األسيم العادية التي سيتم إصدارىا عند تحويل األدوات 33وفقًا لمتطمبات المعيار المحاسبي رقم  (ب 
بهدراج خالل الفترات السابقة المجموعة  لم تقمتساب العائد األساسي عمى السيم. اح عندإلزامية التحويل يجب إدخاليا 

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

 في التغيرات ،محاسبية تسياسا" ,المعيار المحاسبي رقم و  "المالية"عرض البيانات : 0وفقًا لمتطمبات المعيار المحاسبي رقم 
"، تم تصحيح البنود أعاله بأثر رجعي، وعميو فقد تم إعادة بيان أرصدة بيان التغيرات في حقوق واألخطاء المحاسبية التقديرات
 مى النحو التالي:ع 0202 سبتمبر 32مفترة المنتيية في الموحد لالموجز الممكية 

 
 1323 سبتمبر 03الموحد لمفترة المنتهية في الموجز التغيرات في حقوق الممكية  بيان
 بيانها معاد بيان إعادة سابقاً  بيانه تم كما  
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 درىم ألف درىم ألف درىم ألف  
     

 9,403,352 04,459 9,424,344  أرباح مستبقاة
 00,232, (04,459) 04,209,  احتياطي قانوني

 (933,,04) 500,5,0 (440,204)  تحوط احتياطي
 

  1323 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  لمتسعة السهمخسارة 
 بيانها معاد بيان إعادة سابقاً  بيانه تم كما  
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
     

 (2,53) 2,24 (2,54)  )درىم لمسيم الواحد( السيم عمى األساسي العائد
 (2,53) 2,24 (2,54)  (الواحد لمسيم)درىم  السيم عمى المخفض العائد
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 بالبيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات تتعمق 
 )يتبع( 1322سبتمبر  03لمفترة المنتهية في 

 
 

 )يتبع( المقارنة أرقام 13
 

  1323 سبتمبر 03المنتهية في أشهر  لمثالثة خسارة السهم
 بيانها معاد بيان إعادة سابقاً  بيانه تم كما  
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
     

 (2,05) 2,23 (,2,0)  )درىم لمسيم الواحد( السيم عمى األساسي العائد
 (2,05) 2,23 (,2,0)  (الواحد لمسيم)درىم  السيم عمى المخفض العائد

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة  المصادقة عمى  15
 

 .0200 نوفمبر 3صادق مجمس اإلدارة عمى البيانات المالية الموجزة الموحدة وأجاز إصدارىا بتاريخ 


