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  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)٣(  .الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية   ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحليالموحد بيان الدخل 
   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

يÜر المنتهية فÜة أشهÜالثالثي Üر المنتهية فÜأشهالتسعة
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمإيضاح 

)غير مدققة()غير مدققة(

١١٤٣٠,٨٣٢٦٦٤,٥١٣١٣٧,٤٤١١٨٤,٣٦٢اإليرادات

)١٨٠,٥٦٧()٩٢,١١٩()٦٢٠,٤٣٩()٢٧٦,٧٩٨(١٢تكاليف مباشرة 
١٥٤,٠٣٤٤٤,٠٧٤٤٥,٣٢٢٣,٧٩٥األرباح إجمالي 

٤,٤٥٢٢,٥٩٥٩٥٢٢,٢٦٦إيرادات أخرى ناتجة من العمليات 

المصاريف
)٣٦,٦١٦()٢٦,٢٩٩()٦٢,٩١٩()٨٤,١٢٢(عمومية وإدارية

)١,٦٧٣()٥٤٤()٢,٤٠٨()١,٠٣١(تسويق وبيع
خسائر نتيجة التقييم العادل 

)٧,١٠٩(-)٤٢,٩٢٧(-  ٦  لالستثمارات العقارية
(إيرادات  )٣٩,٣٣٧(١٩,٤٣١)٦١,٥٨٥(٧٣,٣٣٣العمليات )خسائر/

)١٢,٥٠١()١٦,٦٦٢()٣٥,٥٩٤()٤٧,٩٩٩(تكاليف تمويل
٧,٧٦٩١٤٣,٩٥٠٢,٠٩٧٥٣,١٨١إيرادات تمويل

٤٠,٦٨٠)١٤,٥٦٥(١٠٨,٣٥٦)٤٠,٢٣٠(تمويل )فبتكال/(إيرادات

)٤٤٦(٥٢٥)٧٢٦(٨٢٨الشركات الزميلةمن نتائج الحصة 

٣٣,٩٣١٤٦,٠٤٥٥,٣٩١٨٩٧قبل ضريبة الدخلاألرباح

)٢٣٨()٢٥٩()٩٦٦()٧٧٩(مصروف ضريبة الدخل
٣٣,١٥٢٤٥,٠٧٩٥,١٣٢٦٥٩الفترةأرباح 

حملة العائدة إلى ربحية السهم
 –خالل الفترة  حقول الملكية

  فلس ٠,٠١  فلس ٠,٠٩  فلس ٠,٧٨  فلس ٠,٥٧    األساسي والمخفض للسهم



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)٤(  .الموجزة الموحدةجزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية   ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحلي الشامل الموحد بيان الدخل
   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

المنتهية فـيالثالثـة أشهـر أشهـر المنتهية فـي التسعة
سبتمبر ٣٠سبتمبر ٣٠

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)غير مدققة()غير مدققة(

٣٣,١٥٢٤٥,٠٧٩٥,١٣٢٦٥٩أرباح الفترة 

  :دخل شامل آخر
)١٣,٨٠٢(١,٥٣٠)١٨,٧٨١(٤,٧٧١فروق تحويل عمالت

(الربح الشامل مجموع )الشاملةالخسارة/
)١٣,١٤٣(٣٧,٩٢٣٢٦,٢٩٨٦,٦٦٢  للفترة



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)٥(  الموجزة الموحدة جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية  ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحلي  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

رأس 
  المال

ياحتياط
  قانوني

احتياطي
  تحويل عمالت

احتياطي تقييم 
عادل متوفر للبيع

أرباح 
  محتجزة

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤,٤٠٨,٦٨٣)١,٥١٣,٤٦٨(-)١١,١٢٧(٢٠١١٥,٧٧٨,٠٠٠١٥٥,٢٧٨يناير ١في 
  الدخل الشامل
٤٥,٠٧٩٤٥,٠٧٩----خسائر الفترة

  دخل شامل آخر 
)١٨,٧٨١(--)١٨,٧٨١(--احتياطي تحويل عمالت

٤,٤٣٤,٩٨١)١,٤٦٨,٣٨٩(-)٢٩,٩٠٨(  ١٥٥,٢٧٨  ٥,٧٧٨,٠٠٠  )غير مدقق( ٢٠١١ سبتمبر ٣٠الرصيد في 

٣,٨٦٠,٤٧٦)٢,٠٥٧,٦٧٠(١٧٢)٣٢,٢٨٢(٢٠١٢٥,٧٧٨,٠٠٠١٧٢,٢٥٦يناير ١في 
  الدخل الشامل
٣٣,١٥٢٣٣,١٥٢----أرباح الفترة

  دخل شامل آخر
٤,٧٧١--٤,٧٧١--احتياطي تحويل عمالت

٣,٨٩٨,٣٩٩)٢,٠٢٤,٥١٨(١٧٢)٢٧,٥١١(٥,٧٧٨,٠٠٠١٧٢,٢٥٦)غير مدقق(٢٠١٢سبتمبر٣٠الرصيد في 
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)٦(  الموجزة الموحدة جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية  ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحلي  الموحد التدفقات النقديةبيان 
   ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيالتسعة
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهمإيضاح

)غير مدققة()غير مدققة(

أنشطة العمليات التدفقات النقدية من 

١٣٨,٥٢٢٩,٤٩٥صافي النقد الناتج عن أنشطة العمليات 

  التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار 
)٦٣٦()٤٨٣(دفعات لشراء ممتلكات ومعدات

٣٧١٧٢٦عوائد من بيع ممتلكات ومعدات 
١٠,٣٦٣-    في شركات زميلة خفض الحصة

)٣,٤٦٤()٣,٢٦٥(بالصافي –إضافات لالستثمارات العقارية 
٤٧٩٢٠٤,٦٤٤ودائع ألجل يحين موعد استحقاقها بعد ثالثة أشهر

٧,٧٦٩٢٠,٠٥٢إيرادات من ودائع

٤,٨٧١٢٣١,٦٨٥صافي النقد الناتج عن أنشطة االستثمار  

  التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
)١٠١,٤٧٨(٢,٣٧٤صافي الحركة في القروض

)٣٩,٨١٥()٤٧,٩٩٩(تمويل مدفوعةتكاليف 
)١٤١,٢٩٣()٤٥,٦٢٥(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل   

(النقص ٩٩,٨٨٧)٣٢,٢٣٢(في النقد وما في حكمه)الزيادة/

١٧١,٣٦٩٦٢,٤٤٧النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

)١١,١٨٩(٤,٧٧٠حكمهأرباح تحويل العمالت من النقد وما في /)خسائر(
١٤٣,٩٠٧١٥١,١٤٥النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

:ألغراض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه مما يلي
٤٢٠٥٨٣النقد في الصندوق
١١٤,٩٧٨١١٨,٩٨٥الحسابات الجارية

١٧٧,٩٢١٢٠٥,٨٩٨الودائع الثابتة

٢٩٣,٣١٩٣٢٥,٤٦٦مصرفيةنقد وأرصدة 
)٥٢,١٨٦()٢٠,٢٨٢(شهور٣ودائع يحين موعد استحقاقها بعد :ناقصاً
)١٢٢,١٣٥()١٢٩,١٣١(إسالمي تمويل :ناقصاً

١٤٣,٩٠٧١٥١,١٤٥النقد وما في حكمه
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   ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة المالية المرحلية الموجزةإيضاحات حول البيانات 

)٧(  

  الوضع القانوني واألنشطة١

 يوليو ١٠بتاريخ  ،كشركة مساهمة عامة في إمارة دبي، اإلمارات العربية المتحدة ")الشركة) ("ع.م.ش(ديار للتطوير تأسست شركة 
  . ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٣٠٨٣٣ :ب .المسجل للشركة هو صالعنوان . ٢٠٠٧

االستثمار والتطوير العقاري، وأعمال  في") المجموعة“يشار إليهم مجتمعين بلفظ (وشركاتها التابعة  شركةلة ليتتمثل األنشطة الرئيس
   . وتقديم خدمات الدعم ذات الصلة ،الوساطة، وإدارة المباني وتأجيرها

  .، لكن لم يتم تدقيقهاهذه البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةلقد تمت مراجعة 

  أساس اإلعداد  والسياسات المحاسبية ٢

  أساس اإلعداد ١-٢

وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،٢٠١٢ سبتمبر ٣٠المنتهية في  أشهر التسعةلفترة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية تم إعداد 
للسنة  السنويةالبيانات المالية الموحدة  مع بالترابطالبيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية ينبغي قراءة ". التقارير المالية المرحلية" ٣٤

   .، والتي تم إعدادها طبقاً للمعاير الدولية للتقارير المالية٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  السياسات المحاسبية الهامة٢-٢

ات إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية تتفق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيان
  .هو مبين أدناه ، باستثناء ما٢٠١١ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

  .على اساس معدل الضريبة المفترض تطبيقه على االرباح التي تم تحققها ضريبة الدخل في البيانات الماليه الموجزةتم احتساب مخصص 

  )تعديل(اإلفصاحات : ، األدوات المالية٧ الدولي للتقارير الماليةالمعيار 

الشفافية في اإلبالغ عن معامالت  تعزيز ويعمل على. ٢٠١١يوليو  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد لفترات ا يسري المعيار المعدل على
ر على الوضع المالي للمنشأة، المالية وتأثير هذه المخاط الموجوداتلتعرض للمخاطر المتعلقة بنقل لويحسن فهم المستخدمين  التحويل

على الوضع المالي أو أداء من تبني هذا التعديل أي تأثير كبير  ليس هناك. ليةالما الموجوداتسيما تلك التي تنطوي على توريق ال
  .المجموعة

  )تعديل(، الضرائب على الدخل ١٢المعيار المحاسبي الدولي 

الضريبية  داتالموجويقدم استثناء من المبدأ القائم لقياس و. ٢٠١٢يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد لفترات ا يسري المعيار المعدل على
، ٢١رقم  التعديل فإن لتعديالت اللجنة الدائمة للتفسيرات،نتيجة . المؤجلة أو االلتزامات الناشئة عن االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة

. على العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة يسري، لن "غير القابلة لالستهالك الموجوداتسترداد من إعادة تقييم اال - ضرائب الدخل"
 اللجنة الدائمة للتفسيراتمعايير في  المتبقية الواردة سابقاً اتتوجيهالأيضا ) ١٢(وتتضمن هذه التعديالت إلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 

.المجموعةعلى الوضع المالي أو أداء من تبني هذا التعديل أي تأثير كبير  ليس هناك. ه، الذي يتم سحب٢١ رقم
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)تابع( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

)٨(

  التقديرات واألحكام٣

 تطبيق عملية اآلراء والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في إبداء اإلدارة من يقتضي الموجزة المرحلية الموحدةالبيانات المالية  إعداد إن
  . قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف المحاسبية السياسات

المرحلية الموجزة الموحدة، فإن األحكام الهامة التي قامت بها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية البيانات المالية عند إعداد هذه 
 ٣١ة لعدم التأكد هي نفس األحكام التي تم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة والمصادر الرئيسي

  . ٢٠١١ ديسمبر

  إدارة المخاطر المالية ٤

  عوامل المخاطر المالية١-٤

تشمل مخاطر العمالت، مخاطر األسعار، ومخاطر (مخاطر السوق : تتعرض أنشطة المجموعة لمجموعة متنوعة من المخاطر المالية
  . ، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة)أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيمة العادلة

علومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية والتي تتطلبها إن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية ال تتضمن كافة الم
جموعة كما البيانات المالية الموحدة السنوية، وينبغي قراءة هذه البيانات المالية المرحلية بالترابط مع البيانات المالية الموحدة السنوية للم

  . ٢٠١١ديسمبر  ٣١بتاريخ 

  . المخاطر منذ نهاية السنة لم يطرأ أي تغيير في سياسات إدارة

  عوامل مخاطر السيولة٢-٤

كل من لستحقاق اال تاريخ التي تفحص توقعات التدفقات النقدية،تراقب المجموعة مخاطر إمكانية حدوث عجز في التمويل باستخدام 
  . والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات) مثل الذمم المدينة والموجودات المالية األخرى(االستثمارات المالية والموجودات المالية 

وتدير المجموعة . تهدف المجموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام التسهيالت المصرفية
ر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت مصرفية عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة مخاط

  .ومطابقة فترات استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية

  معلومات القطاعات٥

  قطاعات األعمال 

التطوير العقاري، األعمال الكهربائية والميكانيكية، وإدارة العقارات : ألغراض اإلدارة، يتم تقسيم المجموعة إلى ثالثة قطاعات رئيسية
  . والمرافق

استناداً إلى  يتم تقييم أداء القطاعات. حول تقييم األداء إستراتيجيةتراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لقطاعات األعمال بغرض اتخاذ قرارات 
كما يتم إجراء المعامالت بين القطاعات على أساس المعدالت التقديرية التي تقارب أسعار السوق على أساس . أرباح أو خسائر العمليات

  . تجاري بحت
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)تابع( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

)٩(  

)تابع(معلومات القطاعات    ٥

)تابع(قطاعات األعمال 

أنشطة التطوير 
  العقاري

األعمال الكهربائية 

  والميكانيكية 
إدارة العقارات 

  المجموع  والمرافق
ألف درهمدرهمألفألف درهمألف درهم

)مدققةغير()غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(

٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة

٣٧٠,٥٣١١٩,٥١٨٤٠,٧٨٣٤٣٠,٨٣٢الخارجية-إيرادات القطاعات 

========================================
١٦,٠٧٥٣٣,١٥٢)٧,٨٥٧(٢٤,٩٣٤القطاعات)خسائر(/أرباح

========================================
٢٠١٢سبتمبر ٣٠فيكما 

٦,٥٥٧,٧٧٧٤٣,٧٣٦٧١,٣٠٨٦,٦٧٢,٨٢١موجودات القطاعات

========================================
٢٠١١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة 

٥٧٩,٨٥٢٥٣,٠٠١٣١,٦٦٠٦٦٤,٥١٣الخارجية-إيرادات القطاعات 

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

١٢,٩٣٥٤٥,٠٧٩)٢٦,٨٣٥(٥٨,٩٧٩  القطاعات) خسائر( /أرباح 

========================================
٢٠١١سبتمبر٣٠فيكما 

٧,٤٧٤,٥١٩٦٩,٦٣٣٧٦,٦٧٢٧,٦٢٠,٨٢٤موجودات القطاعات

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

  الجغرافية  المعلومات

: ٢٠١١ سبتمبر ٣٠الفترة المنتهية في ( )ال شيء( من العقارات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدةالمكتسبة اإليرادات قيمة تبلغ 
: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم ٣١٥,٣٧٣,٠٠٠العربية المتحدة تاإلماراالموجودات الواقعة خارج دولة  قيمة وتبلغ). درهم ١٩,١٩٨,٠٠٠

.)درهم ٣١٥,٤٩٠,٠٠٠



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)تابع( ٢٠١١سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

)١٠(  

  ات العقاريةاالستثمار٦

المجموعمشاريع قيد التنفيذمبانيأراضي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١١سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة
٢٠١١٢٨٢,٠٧٤٩٠,٤٩٨٩٥٢,١١٤١,٣٢٤٣,٦٨٦يناير ١

٢,٦٦٥٤٠,٩٠١٤٣,٥٦٦-إضافات

) ٦٠٨(-)٦٠٨(-مستحقاتعكس 
 ٢٣,٧٥٥٢٣,٧٥٥--تكاليف اقتراض مرسملة

)٤٢,٩٢٧()٣٤,٤٦٨()٨,٤٥٩(-ةالعقارياتالتقييم العادل لالستثمارنتيجةخسائر 
)٢٦,١٠٠(-)٢٦,١٠٠(-تحويل إلى صندوق استثمار عقاري 

)٤,٣١٦(--)٤,٣١٦(عملة العرضتأثير التحويل إلى 
٢٧٧,٧٥٨٥٨,٠١٠٩٨٢,٢٨٨١,٣١٨,٠٥٦غير مدققة–٢٠١١سبتمبر٣٠

٢٠١٢سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة
٢٠١٢٢٦٥,٢٣٢٥٥,٨٧٧٨٩٨,٦٠٩١,٢١٩,٧١٨يناير ١

٧٦٩١,٥٩٦٢,٣٦٥-إضافات
٩٠٠--٩٠٠تأثير التحويل إلى  عملة العرض

٢٦٦,١٣٢٥٦,٦٤٦٩٠٠,٢٠٥١,٢٢٢,٩٨٣غير مدققة–٢٠١١سبتمبر٣٠

  عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع٧

أراضي محتفظ 

  بها للتطوير 
  والبيع

عقارات محتفظ 
  المجموع  عقارات قيد اإلنشاء  بها للبيع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١١٢٤٠,٠٠٠٢٥٢,٣٤٢٢,١٦٩,٨٨٨٢,٦٦٢,٢٣٠يناير ١
١٠٢,٢٧١١٠٢,٢٧١--إضافات

)١٢٦,٧٥٠()١١,٨١٤()١١٤,٩٣٦(-مخصص االنخفاض في القيمة
٩,٣٣٧٢٧,٨٤٤٣٧,١٨١-عكس مخصص االنخفاض في القيمة

٤,١٣٩٤,١٣٩--تكاليف اقتراض مرسملة
-)١,١٠٠,٥٠٤(١,١٠٠,٥٠٤-تحويالت
)٤٦٥,٦٣٨(-)٤٦٥,٦٣٨(-مبيعات

٢٤٠,٠٠٠٧٨١,٦٠٩١,١٩١,٨٢٤٢,٢١٣,٤٣٣غير مدققة–٢٠١١سبتمبر٣٠

٢٠١٢٢٤٠,٠٠٠٦٦٩,٢٩٩١,٢٣٧,٤٠٨٢,١٤٦,٧٠٧يناير ١
١٠٦,٧٦٠١٠٦,٧٦٠--إضافات

)١٣٧,٧٢١(-)١٣٧,٧٢١(-االنخفاض في القيمةمخصص 
٣٤,٥٧٢٢٦,١٧١٦٠,٧٤٣-عكس مخصص االنخفاض في القيمة

١,٤٧٥١,٤٧٥--تكاليف اقتراض مرسملة
-)٤٧٤,٦٩٣(٤٧٤,٦٩٣-تحويالت
)١٧٤,٧٧٢(-)١٧٤,٧٧٢(-مبيعات

٢٤٠,٠٠٠٨٦٦,٠٧٢٨٩٧,١٢١٢,٠٠٣,١٩٣غير مدققة–٢٠١١سبتمبر٣٠



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)تابع( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

)١١(

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و٨

وأعضاء  ،المشتركة والمشاريع والشركات الزميلة، ،وموظفي اإلدارة الرئيسيين ،تشتمل األطراف ذات العالقة على المساهمين الرئيسيين
أو التي  ،ن أو أعضاء مجلس اإلدارةيالمساهمين الرئيسيمن قبل  بشكل مباشر أو غير مباشر والشركات الخاضعة للسيطرة ،مجلس اإلدارة

  . يمارسون عليها نفوذاً إدارياً فعاالً

  ذات العالقةالمعامالت مع األطراف ) أ(

  :المجموعة خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة فيما يلي المعامالت التي أبرمتها

العلياتعويضات موظفي اإلدارة
١٦,٩٩٩١٦,٢٩٤رواتب ومنافع أخرى قصيرة األجل للموظفين

٧٦٩٤٨٧منافع إنهاء الخدمة وما بعد التوظيف
٦٥٣٦٥٢أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

١٨,٤٢١١٧,٤٣٣

   مستحقة من أطراف ذات عالقة مبالغ) ب(

) درهم ٨٠,٩١٧,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( درهم  ١٢٢,٥٠٠,٠٠٠ بقيمة ثابتةوودائع حسابات جارية النقد وما في حكمه  يتضمن
  . لدى مساهم رئيسي مودعة

: ٢٠١١ديسمبر  ٣١( درهم ٣٨٣,٢٨٦,٠٠٠ بقيمةرئيسي  من مساهم مصرفيةكان لدى المجموعة قروض  ،٢٠١٢سبتمبر  ٣٠في 
). درهم ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠

وحقوق درهم،  ١,٣٣٧,٨٤٦,٠٠٠اء مع طرف ذي عالقة لبيع عقارات بقيمة دفترية بيع وشر اتفاقية ٢٠١٠أبرمت المجموعة في العام 
  : تتلخص األحكام البارزة وشروط المعاملة في ما يلي. درهم ٨٩٩,٥٨٩,٠٠٠لشراء قطع أراضي بقيمة 

. ٢٠١٦يونيو  ١استحقاق مقابل البيع في أو قبل )١(

وفي حال تمت التسوية بصورة عينيـة، . تسوية مقابل البيع نقداً أو بصورة عينيـة أو بكالهما، حسب تقدير المشتري يمكن)٢(

.  البائع والمشتري يختاره سيتم حينها تحديد القيمة العادلة للموجودات من قبل خبير تقييم مستقل 

  . راضي المحتفظ بها لغرض التطويربااللتزام على سعر الشراء المتبقي لأل مجموعةتحتفظ ال)٣(

أشهر المنتهية التسعة
٢٠١٢سبتمبر٣٠في 

أشهر المنتهية التسعة
٢٠١١سبتمبر٣٠في 

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

إيرادات تمويل /العملياتإيرادات أخرى ناتجة من 
٦٩٨٢,١٤٣مساهم رئيسي 

٢٠١١ديسمبر٢٠١٢٣١سبتمبر٣٠

ألف درهم ألف درهم 
)مدققة()غير مدققة(

غير متداولة 
٢,٣٩٤,٠٥٦-أخرىمبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

متداولة  
١٨,٨٥٦١٧,٧٨٢مبالغ مستحقة من مشاريع مشتركة  

٢,٤٩٧,٢٦٤١,١١٦ذات عالقةأطراف أخرى مبالغ مستحقة من 
٢,٥١٦,١٢٠١٨,٨٩٨



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)تابع( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

)١٢(

  ) تابع(األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة   ٨

)تابع(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة)    ب( 

 مبالغ أعالهلل صافي القيمة الحالية عالقةاألخرى ذات ال طرفاأل المستحقة من متداولةالغير  لغايمثل المب ،٢٠١١ ديسمبر ٣١في 
.سنويا ٪٧ بمعدل مخصومة

 مقابل تم تخفيض، ٢٠١٢أبريل  ٢٠ اعتبارا منو من خاللها،و ةاألصليالشراء و بيعاتفاقية ال على تعديل  ٢٠١٢وقعت الشركة خالل عام 
  .٢٠١٣يونيو  ٣٠ في فترة اقصاهاو على الطلببناء  رصيدهذا ال تسويةب المشتري لتزامال كنتيجة، درهم مليون ٧٣١ بمبلغ بيعال

.مقابل البيع االنخفاض في ضتعوالقيمة العادلة  الى متداولةالغير  اتالمستحق خصم الناتج عن التدني أثر نإ

   طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة ) ج( 

ألف درهم ألف درهم 
)مدققة()غير مدققة(

متداولة 
٢,٢٣٠٢,١٤٨لمساهم رئيسي مبالغ مستحقة 

١٣,٣٩٣١٢,٢٦٥مبالغ مستحقة لمشاريع مشتركة
١٥,٦٢٣١٤,٤١٣

  ذمم مدينة تجارية وأخرى ٩

 ٣٠في . إلغاء اتفاقية شراء أراضيدرهم مدين من أحد الموردين، وذلك بعد  ١١٧,٩٠٠,٠٠٠تشمل الذمم المدينة التجارية واألخرى مبلغ 
بسند ملكية قطع  ، حيث تنص اتفاقية اإللغاء باحتفاظ الشركةالمبلغ المدين ولم يتعرض لالنخفاض في القيمة ، تأخر سداد٢٠١٢سبتمبر 

  . األراضي بوصفه عقارات مرهونة بضمان، حيث تتجاوز قيمتها قيمة المبلغ المدين

  قروض١٠

٢٠١١ديسمبر ٢٠١٢٣١سبتمبر ٣٠
ألف درهم ألف درهم 

)مدققة()غير مدققة(

متداولة غير 
١١٨,٠٠٠-التزامات تمويل إسالمي

-٢,١٩٠قروض إسالمية أخرى  
٢,١٩٠١١٨,٠٠٠

متداولة
٧٦٦,٥٩٧٦٤٦,١٦٧التزامات تمويل إسالمي

١٣٠,٨٢٦١٥١,٣٨١قروض إسالمية أخرى  
٨٩٧,٤٢٣٧٩٧,٥٤٨

٨٩٩,٦١٣٩١٥,٥٤٨مجموع القروض

٢٠١١ديسمبر٢٠١٢٣١سبتمبر٣٠



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 
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)١٣(

)تابع(القروض    ٩

المجموعقروض أخرىالتزامات تمويل إسالمي
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١١٨٧٨,٤٧٥١٥٣,٤٨٥١,٠٣١,٩٦٠يناير ١
٦,٤٦٨٦,٤٦٨-إضافات

)١٠٨,٨٤٥()١٤,٣٧٠()٩٤,٤٧٥(سداد ديون 
٧٨٤,٠٠٠١٤٥,٥٨٣٩٢٩,٥٨٣غير مدققة–٢٠١١سبتمبر٣٠

٢٠١٢٧٦٤,١٦٧١٥١,٣٨١٩١٥,٥٤٨يناير ١
١٩,٩٧٨٨,٤٦٢٢٨,٤٤٠إضافات

)٤٤,٣٧٥()٢١,٥٤٢()٢٢,٨٣٣(سداد ديون 
٧٦١,٣١٢١٣٨,٣٠١٨٩٩,٦١٣غير مدققة–٢٠١١سبتمبر٣٠

 )يمساهم رئيس(ع .م.من بنك دبي اإلسالمي ش عليها تم الحصول والمضاربةتسهيالت اإلجارة  في التزامات التمويل اإلسالمي تتمثل
 حملت. واالستثمارات العقارية تمويل العقارات قيد اإلنشاءلتم استخدام التسهيالت . أخرى ماليةومن بنوك إسالمية محلية ومؤسسات 

  ). سنوياً ٪٩,٥إلى  ٪٤,٥: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(سنوياً  ٪٩,٥إلى  ٪٤,٥التزامات التمويل اإلسالمي معدل ربح فعلي بنسبة 

من  تم الحصول عليها) درهم ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١١ ديسمبر ٣١(درهم  ٣٨٣,٢٨٦,٠٠٠تتضمن التزامات التمويل اإلسالمي مبلغ 
  . المساهم الرئيسي

 ١٤٧,٤٣٩,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ١٢٩,٠٩٦,٠٠٠سحب على المكشوف بقيمة تسهيل األخرى  اإلسالمية تتضمن القروض
  .)ايبور(فعلي استناداً إلى سعر الفائدة السائد بين البنوك اإلماراتية  ربحويحمل هذا التسهيل معدل لدى بنك إسالمي محلي، ) درهم

  اإليرادات١١

  أشهر المنتهية التسعة
سبتمبر ٣٠في 

  أشهر المنتهيةالثالثة 
سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

)غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(

١٨٨,٥٧٠٥٢٧,٢٦٧٢٨,٣٢١١٢٩,٣٧٦بيع عقارات
١٦٩,٣٩٧١٢٠,٨٧٦٨٦,٩٤٣٣٩,١٧٩إيرادات مصادرة عقارات

١٦,٦٢٨٥١,٧٠٥٢,٧٨٣٥,٠٠٨إيرادات عقود

٢٢,٤٤٣٢٠,٥٥٩٧,٢٢٤٦,١١٨إدارة عقارات 
١٨,٤٨١١١,١٠١٥,١٠٢٣,٩٤٨إدارة مرافق

١٤,٨٥٧٦,٥٤١٦,٩٠٨٦٠٣تأجير
٤٥٦١,٢٩٦١٦٠٣٠٨أخرى

)١٧٨(-)٧٤,٨٣٢(-عقارات مرتجعة
٤٣٠,٨٣٢٦٦٤,٥١٣١٣٧,٤٤١١٨٤,٣٦٢
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)١٤(

  مباشرة  تكاليف١٢

  التسعة أشهر المنتهية
سبتمبر ٣٠في 

  الثالثة أشهر المنتهية
سبتمبر ٣٠في 

٢٠١٢٢٠١١٢٠١٢٢٠١١
ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

)غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(

١٧٤,٧٧٢٥٠٥,٩٤٤١٣,٨٢٣١٢١,٦٨٨تكاليف عقارات مباعة
١١,١٣١٥٣,٥٥٢٢,٢٢٢٧,١٨١تكاليف عقود

٧٦,٩٧٧٨٩,٥٦٩٧٠,٢٩٦٤٩,٧٢٧بالصافي –مخصص االنخفاض في القيمة 
٩,٧٤٦٤,٧٢٧٤,١٥٤١,٤١٩إدارة مرافق

٢,٩٦٨٥,٠٦٤١,٢٢٥٢١٣تأجير
١,٢٠٤١,٨٨٩٣٩٩٤٧٤أخرى

)١٣٥(-)٤٠,٣٠٦(-عقارات مرتجعة
٢٧٦,٧٩٨٦٢٠,٤٣٩٩٢,١١٩١٨٠,٥٦٧

  التدفقات النقدية من أنشطة العمليات١٣



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)تابع( ٢٠١٢سبتمبر  ٣٠التسعة أشهر المنتهية في لفترة  الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

)١٥(

سبتمبر ٣٠أشهر المنتهية في التسعة
٢٠١٢٢٠١١

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

٣٣,٩٣١٤٦,٠٤٥  قبل الضريبة األرباح 
  :تعديالت بسبب

٤,٩٤٨٦,٩١٢االستهالك
١,٩٩٧١,٧٢٤مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

(مخصص  )٨,٨١٠(٧,٧٠٢ديون مشكوك في تحصيلها)عكس مخصص/
٧٦,٩٧٧٨٩,٥٦٩  بالصافي  – مخصصات االنخفاض في القيمة والحذوفات

)١٤٣,٩٥٠()٧,٧٦٩(  إيرادات تمويل
٤٧,٩٩٩٣٥,٥٩٤تكاليف تمويل

٧٢٦)٨٢٨(الحصة من نتائج الشركات الزميلة 

٤٢,٩٢٧-  العادل لالستثمارات العقاريةخسائر نتيجة التقييم 

١,٠٦٢)١٩٩(  استبعاد الممتلكات والمعدات خسائر) / إيرادات(

)٢,١٧٥()٨٦٣(  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين دفعة
-)٧٧٩(دفعة الضرائب 

٢٦,٨٣٧١٢٨,٣٧٠الزيادة في ذمم مدينة تجارية غير متداولة وأخرى

-٢,٣٩٤,٠٥٦  مستحقة من أطراف ذات عالقة النقص في محتجزات غير متداولة 
-)٢٩٤,٣٦٨(  النقص في ذمم دائنة تجارية غير متداولة 

٧,٧٧٠)٢٥,٢٧٠(محتجزات دائنة غير متداولة في الزيادة/)النقص(

(الزيادة  )١,٢٧٢(٩١٤في مبالغ مدفوعة مقدماً من عمالء غير متداولة )النقص/
:التغيرات في رأس المال العامل

٦٦,٥٣٧٣٥٣,٥٥٨  عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع صافية من مستحقات تكاليف المشاريع
)٧٣,٩٩٥()٣١٣(  ذمم مدينة تجارية وأخرى

)٢,٩٥٢()٢١(مخزون
)٢١,٦٥٥()٢,٤٩٧,٢٢٢(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

)٢٤,٠٩٢(٣١,٨٨٩  محتجزات دائنة
)٤٦١,١١٠()٢٨٧,١٢٤(  من عمالءمبالغ مدفوعة مقدماً 

٤٢٨,٢٨١٣٩,٣٧٢ذمم دائنة تجارية وأخرى
)٤,١٢٣(١,٢١٠مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة

٨,٥٢٢٩,٤٩٥صافي النقد الناتج عن أنشطة العمليات

  االلتزامات١٤

) درهم ٤٨٥,٥٤٩,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٤٢٢,٩٢٨,٠٠٠التزامات بقيمة  ترتب على المجموعة، ٢٠١٢ سبتمبر ٣٠بتاريخ 
كما ترتب على . السنة، صافية من الفواتير المستلمة والمستحقات في ذلك التاريخ / كما في نهاية الفترة الصادرة عقود المشاريع بخصوص
  ). درهم ٤١٩,٦٣٩,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٤١٩,٦٣٩,٠٠٠التزامات فيما يتعلق بشراء أراضي بقيمة  المجموعة

  طارئة مطلوبات١٥

يابة عن إحدى بالن أصدرتها مصارفكان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق باألداء وضمانات أخرى،  ،٢٠١٢ سبتمبر ٣٠في 
أي مطالبات جوهرية، وبلغت قيمة هذه المطلوبات الطارئة  ينتج عنهاال يتوقع أن  والتيالعمل العادي  سياقالشركات التابعة في 

  ). درهم ٦٣,١٣٣,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٢٧,٢٢٧,٠٠٠


