
ع.م.شدیار للتطویرشركة 

المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةالمعلومات

٢٠١٣مارس٣١أشھر المنتھیة في  ةالثالثلفترة



ع.م.ششركة دیار للتطویر 

المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة
٢٠١٣مارس ٣١أشھر المنتھیة في  ةثالثاللفترة

الصفحات

١مدقق الحسابات المستقلتقریر 

٢المرحلیة الموحدةالمیزانیة العمومیة

٣المرحلي الموحدبیان الدخل 

٤المرحلي الموحدبیان الدخل الشامل 

٥المرحلي الموحدالملكیةبیان التغیرات في حقوق 

٦المرحلي الموحدبیان التدفقات النقدیة 

  ١٦–٧المالیة المرحلیة الموجزة الموحدةالمعلوماتإیضاحات حول 







ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)٣(.الموجزة الموحدةال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة جزءاً ١٦إلى ٧تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

الموحدالمرحليبیان الدخل 

مارس٣١الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھمإیضاح

)مدققةغیر(
بیانھاُمعاد

)مدققةغیر(

١٠٢٠٣٫٨٤٨١٤٩٫٩٠١إیرادات
)١٠١٫٧٦٣()١٥٥٫٠٦٧(١١تكالیف مباشرة 

٤٨٫٧٨١٤٨٫١٣٨إجمالي الربح

١٫٥٦٦١٫٢٧٠لعملیات إیرادات أخرى من ا

المصاریف 
)٢٥٫٧٨٠()٢٥٫٥٧٣(عمومیة وإداریة 

٢٤٫٧٧٤٢٣٫٦٢٨ربح العملیات 

)١٣٫٥٧٣()٧٫٣٢٦(تكالیف تمویل 
٤٩٦٢٫٦٩٦إیرادات تمویل 

)١٠٫٨٧٧()٦٫٨٣٠(بالصافي ،التمویلتكالیف

)٣٫٣٦٤(١٫٤٦٦شركات الزمیلة حصة من نتائج مشاریع مشتركة و

١٩٫٤١٠٩٫٣٨٧الربح قبل ضریبة الدخل 

--مصروف ضریبة الدخل 
١٩٫٤١٠٩٫٣٨٧ربح الفترة 

الشركة خالل في  حملة حقوق الملكیةالعائد إلى السھم ح رب
فلس٠٫١٦فلس٠٫٣٤األساسي والمخفض –الفترة



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)٤(.الموجزة الموحدةال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة جزءاً ١٦إلى ٧تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

المرحلي الموحدشامل البیان الدخل

مارس٣١الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھم
)غیر مدققة(

١٩٫٤١٠٩٫٣٨٧ربح الفترة 

دخل شامل آخر 
٦٫٣٩٤-فروق تحویل عمالت أجنبیة 

١٩٫٤١٠١٥٫٧٨١مجموع الدخل الشامل للفترة 



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)٥(.الموجزة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة ١٦إلى ٧تشكل اإلیضاحات الواردة على الصفحات من 

المرحلي الموحدالملكیةالتغیرات في حقوق بیان 

رأس 
المال

ياحتیاط
قانوني

احتیاطي
تحویل عمالت

احتیاطي تقییم 
عادل متوفر للبیع 

خسائر 
متراكمة 

مجموع حقوق 
الملكیة

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٣٫٨٦٠٫٤٧٦)٢٫٠٥٧٫٦٧٠(١٧٢)٣٢٫٢٨٢(  ٢٠١٢٥٫٧٧٨٫٠٠٠١٧٢٫٢٥٦ینایر ١في 
٩٫٣٨٧٩٫٣٨٧----ربح الفترة

٦٫٣٩٤--٦٫٣٩٤--دخل شامل آخر 

٣٫٨٧٦٫٢٥٧)٢٫٠٤٨٫٢٨٣(١٧٢)٢٥٫٨٨٨(٥٫٧٧٨٫٠٠٠١٧٢٫٢٥٦)غیر مدقق(٢٠١٢مارس ٣١الرصید في 

٣٫٩٠٤٫٨٦١)٢٫٠٢٥٫٠٧٦(١٫١٨٢)٢٧٫٥١٢(٢٠١٣٥٫٧٧٨٫٠٠٠١٧٨٫٢٦٧ینایر ١في 
١٩٫٤١٠١٩٫٤١٠----ربح الفترة ومجموع الدخل الشامل

٣٫٩٢٤٫٢٧١)٢٫٠٠٥٫٦٦٦(١٫١٨٢)٢٧٫٥١٢(٥٫٧٧٨٫٠٠٠١٧٨٫٢٦٧)غیر مدقق(٢٠١٣مارس ٣١الرصید في 



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)٦(.الموجزة الموحدةجزءاً ال یتجزأ من المعلومات المالیة المرحلیة ١٦إلى ٧یضاحات الواردة على الصفحات من تشكل اإل

المرحلي الموحدبیان التدفقات النقدیة

مارس٣١أشھر المنتھیة فيالثالثةفترة 
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھمألف درھمإیضاح
)غیر مدققة()غیر مدققة(

أنشطة العملیات التدفقات النقدیة من 

(صافي النقد الناتج عن  )١٤٫٤٩٧(١٢١٠٫٨١١أنشطة العملیات )المستخدم في/

التدفقات النقدیة من أنشطة االستثمار 
)٣٠٧()٢٧٥(عات لشراء ممتلكات ومعداتدف

٣٢٩١عوائد من بیع ممتلكات ومعدات 
-٨٠استثمارات في شركات زمیلة ومشاریع مشتركة/إعادة شراء 

)٣٩٥()٢٫٠٩١(    بالصافي  -عقاریةالستثماراتإضافات 
٢٠٫٠٠٠٢٠٫٧٦٠بعد ثالثة أشھرُمستحقةودائع ألجل 
٤٩٦٢٫٦٩٦ودائعإیرادات من 

/ستخدم فيالم(النقد صافي  ١٨٫٢١٣٢٣٫٠٤٥أنشطة االستثمار  الناتج عن)

التدفقات النقدیة من أنشطة التمویل
)٢١٫١٤٧()٦٨٨(صافي الحركة في القروض

)٤٫٩٨٩(-مدفوعةتكالیف تمویل 
(الناتج عن صافي النقد )٢٦٫١٣٦()٦٨٨(أنشطة التمویل   )المستخدم في/

(دة صافي الزیا )١٧٫٥٨٨(٢٨٫٣٣٦في النقد وما في حكمھ)النقص/
٥٠٫٨٤٢١٠٧٫٩٧١نقد وما في حكمھ في بدایة الفترة 

  )٦(  -    من النقد وما في حكمھخسارة صرف عمالت 
٧٩٫١٧٨٩٠٫٣٧٧النقد وما في حكمھ في نھایة الفترة

:مما یليألغراض بیان التدفقات النقدیة، یتكون النقد وما في حكمھ 

٨٢١٤١٣نقد في الصندوق
٦٨٫٩٢٩٥٨٫٢٧٨جاریةحسابات 

١٤٢٫٢٢٥١٨٢٫٦٩٧    ثابتةودائع 
٢١١٫٩٧٥٢٤١٫٣٨٨مصرفیةویةنقدأرصدة 

)١٥١٫٠١١()١٣٢٫٧٩٧(إسالمي تمویل :ناقصاً 
٧٩٫١٧٨٩٠٫٣٧٧النقد وما في حكمھ



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)٧(

الوضع القانوني واألنشطة١

بدولةفي إمارة دبيكشركة مساھمة عامة ،٢٠٠٧یولیو١٠بتاریخ ُسجلتو")الشركة("ع.م.ار للتطویر شدیست شركة تأسّ 
.، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة٣٠٨٣٣ب .سجل للشركة ھو صالعنوان المُ و.اإلمارات العربیة المتحدة

االستثمار والتطویر العقاري وأعمال  في") المجموعة"بـ  نمعیمجت إلیھمشار یُ (وشركاتھا التابعة شركةلة لیتتمثل األنشطة الرئیس
.وخدمات إدارة المرافق والعقاراتالوساطة

.قد تمت مراجعتھا ولیست مدققةالموجزة الموحدةالمعلومات المالیة المرحلیةھذه إن

أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

أساس اإلعداد ١-٢

للمعیار وفقاً ٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في لفترة الموجزة الموحدةالمالیة المرحلیةھذه المعلوماتتم إعداد لقد 
جنباً إلى جنبالموجزة الموحدةالمعلومات المالیة المرحلیةھذهینبغي قراءةو".التقاریر المالیة المرحلیة"٣٤المحاسبي الدولي رقم 

.الدولیة للتقاریر المالیةرللمعاییلتي تم إعدادھا وفقاً ا٢٠١٢دیسمبر٣١سنة المنتھیة في الموحدة للالسنویة البیانات المالیة  مع

أو الخسائر على األرباحستخدام المعدل الضریبي المزمع تطبیقھعلى الدخل في الفترات المرحلیة باالمستحقةالضرائبُتحتسب
.اإلجمالیة المتوقعة للسنة

  مةالسیاسات المحاسبیة الھا٢-٢

مع تلك السیاسات المتبعة في إعداد تتوافقالموجزة الموحدةالمعلومات المالیة المرحلیةإن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد 
:ھو مبین أدناه، باستثناء ما٢٠١٢دیسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتھیة في السنویة الموحدةالبیانات المالیة

"الترتیبات المشتركة"، ١١مالیة رقم المعیار الدولي للتقاریر ال

الحصص في "٣١ویحل محل المعیار المحاسبي الدولي رقم ٢٠١١في شھر مایو ١١صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
مات غیر المساھ-ت الخاضعة للسیطرة المشتركةالمنشآ"لجنة التفسیرات القائمة، الصادر عن١٣والتفسیر رقم "المشاریع المشتركة

".النقدیة من قبل أطراف المشروع المشترك

.على أساس مبدأ التوحید التناسبي٢٠١٣ینایر ١حصص المجموعة في المشاریع المشتركة قبل تسباحتُ 

المشاریع المشتركة وفقاً ألحكام التحویل المقررة منحصتھا المجموعة بتطبیق سیاستھا الجدیدة على ، قامت ٢٠١٣ینایر ١في 
١(المجموعة استثماراتھا في المشاریع المشتركة قبل بدایة أول فترة عرض تواحتسب.مقتضى المعاییر الدولیة للتقاریر المالیةب

، على أنھا مجموع القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المحتسبة سابقاً من قبل المجموعة على أساس مبدأ التوحید )٢٠١٢ینایر 
.كلفة استثمارات المجموعة في المشاریع المشتركة لغرض احتساب حقوق الملكیةالتناسبي والتي تمثل ت

طریقة حقوق الملكیة المحاسبیة، یتم احتساب الحصص في المشاریع المشتركة مبدئیاً بالتكلفة وتعدیلھا بعد ذلك الحتساب وبموجب 
عندما تكون حصة المجموعة من .لشامل اآلخرحصة المجموعة من أرباح أو خسائر ما قبل االستحواذ والحركات في الدخل ا

التي تشمل أي حصص طویلة األجل تشكل في (خسائر المشروع المشترك مساویة أو زائدة عن حصصھا في المشاریع المشتركة 
إال إذا ، ال تقوم المجموعة باحتساب أي خسائر أخرى)كةجوھرھا جزء من صافي استثمارات المجموعة في المشاریع المشتر

.بدت المجموعة التزامات أو قامت بإجراء دفعات بالنیابة عن المشاریع المشتركةتك

ُتحذف األرباح غیر المحققة الناتجة عن المعامالت المنجزة بین المجموعة ومشاریعھا المشتركة بقدر حصتھا من المشاریع 
لقد تم تغییر .جود انخفاض في قیمة األصل المنقولویتم أیضاً حذف الخسائر غیر المحققة ما لم تشیر المعاملة إلى و.المشتركة

وقد أصبح ھذا التغییر .السیاسات المحاسبیة للمشاریع المشتركة عند االقتضاء لكي تتوافق مع السیاسات المطبقة من قبل المجموعة
.معروضةولم یكن لھ أي تأثیر على الموجودات الصافیة للفترات ال٢٠١٢ینایر ١ساري المفعول اعتباراً من 



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)٨(

)تابع(أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

)تابع( السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٢

)تابع( "الترتیبات المشتركة"، ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

وبیان الدخل ٢٠١٢دیسمبر ٣١و٢٠١٢ینایر ١إن آثار التغییر في السیاسات المحاسبیة على المیزانیة العمومیة الموحدة كما في 
.ولم یكن لذلك التغییر أي أثر على ربح السھم.مبینة أدناه٢٠١٢مارس ٣١الشامل  في 

:٢٠١٢ینایر ١فیما یلي إعادة بیان موجودات المجموعة ومطلوباتھا كما في 

كما في
٢٠١٢ینایر ١
)سابقاً مدرجة(

التغیر في السیاسة 
المحاسبیة

كما في
٢٠١٢ایر ین١
)ُمعاد بیانھا(

ألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٤١٫٦٦١-٤١٫٦٦١ممتلكات ومعدات

٢٠٢٫٤٥١)١٫٠١٧٫٢٦٧(١٫٢١٩٫٧١٨عقاریةاستثمارات
٢٨١٫٨٢٨)٥٠٫١٤٤(٣٣١٫٩٧٢ذمم مدینة تجاریة وأخرى

٢٧٧٫٢٠٥٨٩٢٫٨٩٣١٫١٧٠٫٠٩٨استثمارات في مشاریع مشتركة وشركات زمیلة
١٩٫٥٠٧-١٩٫٥٠٧موجودات مالیة متوفرة للبیع 

٢٫١٤٦٫٧٠٧-٢٫١٤٦٫٧٠٧عقارات ُمحتفظ بھا لغرض التطویر والبیع 
٤٫٨٧٥-٤٫٨٧٥مخزون

٢٫٤١٢٫٩٥٤١١٩٫٣٦٧٢٫٥٣٢٫٣٢١مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٢٧٦٫١٧٠)٦٣٫٣٩٨(٣٣٩٫٥٦٨أرصدة نقدیة ومصرفیة

٦٫٦٧٥٫٦١٨)١١٨٫٥٤٩(٦٫٧٩٤٫١٦٧لموجوداتمجموع ا

المطلوبات
٩١٥٫٥٤٨-٩١٥٫٥٤٨قروض 

١١٢٫٩٨١)٦٫٥٣٥(١١٩٫٥١٦محتجزات دائنة
١٫٠٩٣٫٧٠٢-١٫٠٩٣٫٧٠٢دفعات مقدمة من عمالء 

٧٫٥٩٤-٧٫٥٩٤مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
٦٧٠٫٨٦٩)١١٢٫٠٤٩(٧٨٢٫٩١٨ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٤٫٤١٣٣٥١٤٫٤٤٨مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة
٢٫٨١٥٫١٤٢)١١٨٫٥٤٩(٢٫٩٣٣٫٦٩١مجموع المطلوبات 

٣٫٨٦٠٫٤٧٦-٣٫٨٦٠٫٤٧٦مجموع حقوق الملكیة 



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)٩(

)تابع(أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة ٢

)تابع( السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٢

)تابع( "الترتیبات المشتركة"، ١١الدولي للتقاریر المالیة رقم المعیار

:٢٠١٢دیسمبر ٣١فیما یلي إعادة بیان موجودات المجموعة ومطلوباتھا كما في 

كما في
٢٠١٢دیسمبر٣١

)سابقاً مدرجة(
التغیر في السیاسة 

المحاسبیة

كما في
٢٠١٢دیسمبر٣١

)ُمعاد بیانھا(
ألف درھمھمألف درألف درھم

الموجودات
٣٥٫٥٥٠-٣٥٫٥٥٠ممتلكات ومعدات

٢١٥٫٩١٦)٩٩٠٫١٦١(١٫٢٠٦٫٠٧٧عقاریةاستثمارات
٢٢٠٫٥٨٣)٥٠٫٦١٤(٢٧١٫١٩٧ذمم مدینة تجاریة وأخرى

٢٧٣٫٨٢٨٨٨٩٫٣٢٠١٫١٦٣٫١٤٨شركات زمیلةفي مشاریع مشتركة واستثمارات
٢٠٫٥١٧-٢٠٫٥١٧للبیع متوفرةمالیةموجودات
١٫٩٧٠٫٢٧٨-١٫٩٧٠٫٢٧٨لتطویر والبیع غرض احتفظ بھا لعقارات مُ 

٦٫٣٧٨-٦٫٣٧٨مخزون
٢٫٥١٦٫١٢٠١١٩٫٤٦٧٢٫٦٣٥٫٥٨٧مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٠٣٫٦٥٥)٦٤٫٧٢٤(٢٦٨٫٣٧٩أرصدة نقدیة ومصرفیة
٦٫٤٧١٫٦١٢)٩٦٫٧١٢(٦٫٥٦٨٫٣٢٤مجموع الموجودات

المطلوبات
٨٨٧٫٤٥٠-٨٨٧٫٤٥٠قروض 

٩٩٫٦٩١)٦٫٥٧٥(١٠٦٫٢٦٦محتجزات دائنة
٧٥٤٫٨٦٤-٧٥٤٫٨٦٤دفعات مقدمة من عمالء 

٨٫٥٠٢-٨٫٥٠٢مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 
٨٠١٫٥٩٨)٨٩٫٤٣٢(٨٩١٫٠٣٠ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٤٫٦٤٦)٧٠٥(١٥٫٣٥١أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة إلى 
٢٫٥٦٦٫٧٥١)٩٦٫٧١٢(٢٫٦٦٣٫٤٦٣مجموع المطلوبات 

٣٫٩٠٤٫٨٦١-٣٫٩٠٤٫٨٦١مجموع حقوق الملكیة 



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)١٠(

)تابع( أساس اإلعداد والسیاسات المحاسبیة٢

)تابع( السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٢

)تابع( "ةالترتیبات المشترك"، ١١المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

:٢٠١٢مارس ٣١فیما یلي إعادة بیان لبیان الدخل للمجموعة للفترة المنتھیة في 

الفترة المنتھیة في
٢٠١٢مارس ٣١

)سابقاً مدرجة(
التغیر في السیاسة 

المحاسبیة

الفترة المنتھیة في 
٢٠١٢مارس ٣١

)ُمعاد بیانھا(
ألف درھمألف درھمألف درھم

١٤٩٫٩٠١-١٤٩٫٩٠١إیرادات
)١٠١٫٧٦٣(-)١٠١٫٧٦٣(تكالیف مباشرة 

٤٨٫١٣٨-٤٨٫١٣٨إجمالي الربح

(إیرادات  ١٫٢٧٠-١٫٢٧٠أخرى للعملیات )مصاریف/
)٢٥٫٧٨٠(١٧٥)٢٥٫٩٥٥(مصاریف عمومیة وإداریة 

٢٣٫٤٥٣١٧٥٢٣٫٦٢٨ربح العملیات 

)١٣٫٥٧٣(٤٫٦٨٩)١٨٫٢٦٢(تكالیف تمویل 
٢٫٦٩٦)١٫٣٩٣(٤٫٠٨٩إیرادات تمویل 
)١٠٫٨٧٧(٣٫٢٩٦)١٤٫١٧٣(بالصافي -تكالیف التمویل

)٣٫٣٦٤()٣٫٤٧١(١٠٧حصة من نتائج مشاریع مشتركة وشركات زمیلة 
٩٫٣٨٧-٩٫٣٨٧ربح الفترة 

التقدیرات واألحكام٣

تطبیقتؤثر فيوتقدیرات وافتراضاتأحكامإبداءاإلدارةمنیقتضيالموجزة الموحدةالمعلومات المالیة المرحلیةإعدادإن
عن ھذه قد تختلفالنتائج الفعلیةإن.للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریفوالمبالغ المدرجةالمحاسبیةالسیاسات
.التقدیرات

اإلدارة في تطبیق السیاسات فإن األحكام الھامة التي اتخذتھاجزة الموحدة، الموالمعلومات المالیة المرحلیةإعداد ھذه وفي سبیل
البیانات المالیة الموحدة للسنة المطبقة فينفس األحكام ھيمن التقدیرات كانتالمحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة لعدم التأكد

.٢٠١٢دیسمبر٣١المنتھیة في 

إدارة المخاطر المالیة  ٤

لمخاطر المالیةعوامل ا١-٤

صرف تشمل مخاطرو(مخاطر السوق :المحتملة وھيمجموعة متنوعة من المخاطر المالیةلتؤدي أنشطة المجموعة إلى تعریضھا 
.ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة)تدفقات النقدیة والقیمة العادلةومخاطر أسعار الفائدة للالعمالت األجنبیة ومخاطر األسعار 

ϭ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έρΎѧΧϣϟ�ΓέΩΈѧΑ�ΔѧϘϠόΗϣϟ�ΕΎΣΎλالموجزة الموحدةات المالیة المرحلیةالمعلومإن  ϓϹϭ�ΕΎϣϭϠόϣϟ�ΔϓΎϛ�ϥϣο ΗΗ�ϻ�ΏѧΟϭϟ
�ΔϳϟΎϣϟ�ΕΎϧΎϳΑϟ�Δϳϭϧγϟ�ϩΫѧϫ�Γ˯έѧϗ�ϲѧϐΑϧϳϭ�ˬΓΩѧΣϭϣϟΔѧϳϠΣέϣϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϣϭϠόϣϟΓΩѧΣϭϣϟ�Γίتوافرھا في ΟϭѧϣϟΏѧϧΟ�ϰѧϟ·�˱ΎѧΑϧΟ�ϊ ѧϣ

.٢٠١٢دیسمبر ٣١للمجموعة كما فيالموحدة ةالسنویالبیانات المالیة

.سیاسات إدارة المخاطر منذ نھایة السنة علىلم یطرأ أي تغییر 



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)١١(

)تابع(المالیةالمخاطرإدارة  ٤

عوامل مخاطر السیولة٢-٤

عات آجال تشمل ھذه التوق.توقعات التدفقات النقدیةفي التمویل باستخدام محتملعجزأي حدوث تراقب المجموعة مخاطر
والتدفقات النقدیة )الذمم المدینة والموجودات المالیة األخرىحسابات مثل (للمجموعةوالموجودات المالیةاالستحقاق لالستثمارات

.المتوقعة من العملیات

تدیر.رفیةتھ من خالل االستفادة من التسھیالت المصمرونتوازن بین استمراریة التمویل وتھدف المجموعة إلى الحفاظ على ال
عن طریق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدیة مالئمة االحتفاظ باحتیاطیات كافیة وتسھیالت مصرفیةالمجموعة مخاطر السیولة ب

.استحقاق الموجودات والمطلوبات المالیةالفعلیة والمتوقعة ومطابقة آجال

معلومات القطاعات ٥

:التشغیلیةقطاعات ال

إدارة عمال الكھربائیة والمیكانیكیة، التطویر العقاري، األ:ھيقطاعات رئیسیةألغراض اإلداریة إلى ثالثةل یتم تقسیم المجموعة
.العقارات والمرافق

لى یتم تقییم أداء القطاعات استناداً إ.حول تقییم األداءستراتیجیةابغرض اتخاذ قرارات لنتائج التشغیلیة للقطاعاتتراقب اإلدارة ا
تقارب أسعار السوق على أساس تجاري أسعار تقدیریةیتم إجراء المعامالت بین القطاعات على أساس و.سائر العملیاتأرباح أو خ

.بحت

أنشطة التطویر 
العقاري

األعمال 
الكھربائیة 

والمیكانیكیة 
إدارة العقارات 

المجموعوالمرافق
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

)غیر مدققة()غیر مدققة()غیر مدققة(
٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٨٧٫٤٧٠٢٫٢١٣١٤٫١٦٥٢٠٣٫٨٤٨خارجیة-إیرادات القطاع
====================================

٦٫٧٣٠١٩٫٤١٠-١٢٫٦٨٠القطاعربح
====================================

٢٠١٣مارس ٣١فيكما 
٦٫٢٥٤٫٠٥٣٣٣٫١٥٨٦٤٫٧٥٣٦٫٣٥١٫٩٦٤موجودات القطاع

====================================
٢٠١٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في الثالثة

١٣٠٫٠١٦٧٫٣٦٥١٢٫٥٢٠١٤٩٫٩٠١خارجیة-إیرادات القطاع
====================================

٨٫٤٣١٩٫٣٨٧)١٫٨٧٧(٢٫٨٣٣طاعالق)ةرخسا( /ح رب
====================================

٢٠١٢مارس ٣١فيكما 
٦٫٤٥٠٫٠٤٩٦٦٫٨٩٣٧٣٫٩٧٥٦٫٥٩٠٫٩١٧موجودات القطاع

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

الجغرافیة المعلومات

مارس ٣١رج دولة اإلمارات العربیة المتحدة خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة في لم یتم تحقیق أي إیرادات من قطاع العقارات خا
العربیة المتحدة تتبلغ قیمة الموجودات الواقعة خارج دولة اإلمارا.٢٠١٢مارس ٣١وفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠١٣

).درھم٢٠١٢:٩٨٫٨٧١٫٠٠٠دیسمبر٣١(درھم ٩٨٫٨٣١٫٠٠٠



ع.م.شدیار للتطویرركة ش

)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)١٢(

ریةعقاات استثمار ٦

المجموعمباني أراضي 
ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٢مارس ٣١أشھر المنتھیة في ةالثالثفترة 
٢٠١٢١٤٦٫٥٧٣٥٥٫٨٧٧٢٠٢٫٤٥٠ینایر ١

٣٩٥٣٩٥-إضافات
١٤٦٫٥٧٣٥٦٫٢٧٢٢٠٢٫٨٤٥غیر مدققة-٢٠١٢مارس٣١

٢٠١٣مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٣١٥٩٫٢١٨٥٦٫٦٩٨٢١٥٫٩١٦ینایر ١

٢٫٠٩١٢٫٠٩١-إضافات
١٥٩٫٢١٨٥٨٫٧٨٩٢١٨٫٠٠٧غیر مدققة-٢٠١٣مارس٣١

لتطویر والبیعغرض احتفظ بھا لعقارات مُ ٧

حتفظ مُ أراضي
لغرض بھا

لبیعالتطویر وا
عقارات ُمحتفظ 

بھا للبیع
عقارات قید 

المجموعاإلنشاء
ألف درھمألف درھملف درھمأألف درھم

٢٠١٢٢٤٠٫٠٠٠٦٦٩٫٢٩٩١٫٢٣٧٫٤٠٨٢٫١٤٦٫٧٠٧ینایر ١
٣٠٫٨٩٣٣٠٫٨٩٣--إضافات

)١٦٦()١٦٦(--عكس مستحقات 
)٥٠٫٤١٢()٩٢٠()٤٩٫٤٩٢(-مخصص االنخفاض في القیمة 

٥٫١١٣٣٫٦٤٢٨٫٧٥٥-عكس االنخفاض في القیمة
٧١٩٧١٩--تكالیف اقتراض مرسملة

-)٢٤٤٫٠٩٤(٢٤٤٫٠٩٤-تحویالت 
)٤٦٫١٢٧(-)٤٦٫١٢٧(-مبیعات

٢٤٠٫٠٠٠٨٢٢٫٨٨٧١٫٠٢٧٫٤٨٢٢٫٠٩٠٫٣٦٩غیر مدققة-٢٠١٢مارس٣١

٢٠١٣٢٤٠٫٠٠٠٧٩٦٫٢١٢٩٣٤٫٠٦٦١٫٩٧٠٫٢٧٨ینایر ١
٢٦٫٨٣٩٢٦٫٨٣٩--إضافات

)٩٣٫٥٦٢()٣٢٫١٤٤()٦١٫٤١٨(-مخصص االنخفاض في القیمة 
٢٦٫١٢٥-٢٦٫١٢٥-عكس االنخفاض في القیمة 

١٤٨١٤٨--تكالیف اقتراض مرسملة
-)١٧٦٫٥٨٤(١٧٦٫٥٨٤-تحویالت 

)٨٣٫١٢١(-)٨٣٫١٢١(-مبیعات
٢٤٠٫٠٠٠٨٥٤٫٣٨٢٧٥٢٫٣٢٥١٫٨٤٦٫٧٠٧غیر مدققة-٢٠١٣مارس٣١
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)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)١٣(

األطراف ذات العالقة وأرصدة معامالت ٨

وأعضاء والمشاریع المشتركةوالشركات الزمیلةكبار أفراد اإلدارة العلیا ل األطراف ذات العالقة على المساھمین الرئیسیین وتشتم
.مباشر أو غیر مباشربشكلٍ التي یسیطر علیھا المساھمون الرئیسیون أو أعضاء مجلس اإلدارة والشركات مجلس اإلدارة

ذات العالقةالمعامالت مع األطراف)أ(

:المجموعة خالل الفترة مع األطراف ذات العالقةفیما یلي المعامالت التي أبرمتھا

العلیااإلدارة كبار أفرادتعویضات)ب(

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٣مارس ٣١

فترة الثالثة أشھر 
المنتھیة في

٢٠١٢مارس ٣١
ألف درھم ألف درھم 

)غیر مدققة()غیر مدققة(

العلیادارةاإلكبار أفرادتعویضات 
٥٫٩٥٥٥٫٣٨٢رواتب ومنافع أخرى قصیرة األجل للموظفین

١٧٢١٥٠نھایة الخدمة ومنافع تقاعدمنافع 
٢١٨٢١٨مجلس اإلدارةأعضاءأتعاب 

٦٫٣٤٥٥٫٧٥٠

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة)ج(

لدى مودعة )درھم٢٠١٢:٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١(درھم ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠على ودائع ثابتة بقیمةالنقد وما في حكمھ یشتمل
.مساھم رئیسي

دیسمبر٣١(درھم٣٧٢٫٢٥٨٫٠٠٠بقیمةمصرفیة قروضعلى  رئیسيمساھممن٢٠١٣مارس٣١ فيحصلت المجموعة 
).درھم٢٠١٢:٣٧٧٫٧٣٩٫٠٠٠

 تبلغ بیع عقارات بقیمة دفتریةقیة بیع وشراء مع طرٍف ذي عالقة بغرض بإبرام اتفاقامت المجموعة، ٢٠١٠عام في
.درھم٨٩٩٫٥٨٩٫٠٠٠حقوق لشراء قطع أراضي بقیمة درھم، و١٫٣٣٧٫٨٤٦٫٠٠٠

شھر فترة الثالثة أ
المنتھیة في

٢٠١٣مارس ٣١

الثالثة أشھر فترة 
المنتھیة في

٢٠١٢مارس ٣١
ألف درھم ألف درھم 

)غیر مدققة()غیر مدققة(

إیرادات تمویل /ملیاتإیرادات أخرى من الع
١٣٤٤٤٥رئیسيمساھم 

٢٠١٢دیسمبر٢٠١٣٣١مارس ٣١
ألف درھم ألف درھم 

)مدققة()غیر مدققة(

١٣٤٫٩٨٧١٣٨٫٣٢٢مشتركة مشاریع مبالغ مستحقة من 
٢٫٤٩٧٫٣٢٥٢٫٤٩٧٫٢٦٥مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

٢٫٦٣٢٫٣١٢٢٫٦٣٥٫٥٨٧
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)١٤(

)تابع( األطراف ذات العالقةوأرصدة معامالت ٨

:باتفاقیة البیع والشراءالمتعلقة واألحكامشروطفیما یلي أبرز ال

.٢٠١٦یونیو ١البیع في أو قبل مقابل ُیستحق تحصیل.١
تحدید القیمة حال تم السداد بطریقة عینیة، یتم وفي.أو بكالھما، حسب تقدیر المشتريعیناً ل البیع نقداً أو مقاب یجوز سداد.٢

.البائع والمشتريیختاره كل منمن قبل خبیر تقییم مستقل المنقولةالعادلة للموجودات
.حتفظ بھا لغرض التطویرسعر الشراء المتبقي لألراضي المُ ب المتعلقااللتزامتتحمل المجموعة .٣

بموجب و،٢٠١٢أبریل ٢٠اعتباراً من أثره، وقعت الشركة على تعدیل التفاقیة البیع والشراء األصلیة یسري٢٠١٢خالل عام 
نتیجة اللتزام المشتري بسداد ھذا الرصید عند طلبھ سواء نقداً أو ملیون درھم ٧٣١البیع بواقع تخفیض مقابل فقد تمھذا التعدیل

.ع اإلدارة أن یتم سداد الرصید المدین خالل العام الجاريتتوق.عیناً أو بكالھما

طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة    )   د(
٢٠١٢مارس ٢٠١٣٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم 
)مدققة()غیر مدققة(

متداولة 
٢٫٠٠٠٢٫٣٤٧لمساھم رئیسي مبالغ مستحقة 
١٢٫٢٩٩١٢٫٢٩٩ةمشتركلمشاریعمبالغ مستحقة 

١٤٫٢٩٩١٤٫٦٤٦

قروض٩
٢٠١٢دیسمبر٢٠١٣٣١مارس ٣١

ألف درھم ألف درھم 
)مدققة()غیر مدققة(

غیر متداولة 
٢٠٠٫٠٠٠٤٤٦٫٨٧١التزامات تمویل إسالمي
١٠٧٫٥٨٠١٫٩٧١قروض إسالمیة أخرى 

٣٠٧٫٥٨٠٤٤٨٫٨٤٢

متداولة
٥٤٩٫١٥٤٣٠٢٫٢٨٣یل إسالميالتزامات تمو

٣٠٫٠١٠١٣٦٫٣٢٥قروض إسالمیة أخرى  
٥٧٩٫١٦٤٤٣٨٫٦٠٨

٨٨٦٫٧٤٤٨٨٧٫٤٥٠مجموع القروض

التزامات تمویل 
إسالمي

إسالمیةقروض
المجموعأخرى

ألف درھمألف درھمألف درھم

٢٠١٢٧٦٤٫١٦٧١٥١٫٣٨١٩١٥٫٥٤٨ینایر ١
٣٫٠٢٨٣٫٠٢٨-إضافات

)٢٠٫٦٠٣()٧٧٠()١٩٫٨٣٣(مسددةمبالغ
٧٤٤٫٣٣٤١٥٣٫٦٣٩٨٩٧٫٩٧٣غیر مدققة-٢٠١٢مارس٣١

٢٠١٣٧٤٩٫١٥٤١٣٨٫٢٩٦٨٨٧٫٤٥٠ینایر ١
)٧٠٦()٧٠٦(-مسددةمبالغ
٧٤٩٫١٥٤١٣٧٫٥٩٠٨٨٦٫٧٤٤غیر مدققة-٢٠١٣مارس٣١
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)١٥(

)تابع( قروض٩

مساھم (ع .م.من بنك دبي اإلسالمي شعلیھاتم الحصولالتيمویل اإلسالمي تسھیالت اإلجارة والمرابحةالتزامات التمثلت
التزامات حملت.تمویل العقارات قید اإلنشاءلتم استخدام التسھیالت ی.أخرىمالیةإسالمیة محلیة ومؤسسات ومن مصارف )يرئیس

)إیبور(معدل الربح السائد بین المصارف في دولة اإلمارات العربیة المتحدة ُیحتسب على أساسالتمویل اإلسالمي معدل ربح فعلي
معدل الربح السائد بین المصارف في دولة اإلمارات العربیة :٢٠١٢(سنویاً  ٪٦٫٢٥إلى  ٪٥ بحد أدنىو ٪٣زائداً نسبة لمدة شھر
، وُیستحق سداد ھذه التسھیالت بدفعات شھریة أو ربع )سنویاً  ٪٦٫٢٥إلى  ٪٥ بحد أدنىو ٪٣زائداً نسبة شھرلمدة)إیبور(المتحدة 

إن التزامات التمویل اإلسالمي .من تاریخ المیزانیة العمومیةاعتباراً سنویة متساویة القیمة على مدى فترة خمس إلى عشر سنوات 
  ).٦ضاح إی(ومبنى واستثمار عقاري حتفظ بھا لغرض التطویر والبیعمؤمنة برھونات على عقارات محددة مُ 

٢٠١٢:١٣٢٫٨١٥٫٠٠٠(درھم ١٣٢٫٧٩٧٫٠٠٠سحب على المكشوف بقیمة تتسھیالاألخرى اإلسالمیةتتضمن القروض
معدل الربح السائد بین المصارف في دولة ُیحتسب على أساس  فعلي ربححمل معدل وتلدى مصرف إسالمي محلي)درھم

معدل الربح السائد بین المصارف :٢٠١٢( ٪٩٫٥بحد أدنى و ٪٤٫٥ نسبة زائداً لفترة ثالثة شھور)إیبور(اإلمارات العربیة المتحدة 
خالل فترة الثالثة أشھر المنتھیة  .)٪٩٫٥بحد أدنى و ٪٤٫٥نسبة زائداً لفترة ثالثة شھور)إیبور(في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 

تم بموجبھا إعادة )بناًء على شروط محددة(المصرف اھذ، قامت المجموعة بتوقیع اتفاقیة إعادة ھیكلة مع٢٠١٣مارس ٣١في 
ة ست سنوات بمعدل ربح جدید ُیحتسب على أساس ھیكلة تسھیالت السحب على المكشوف إلى قرض ُیستحق سداده على مدى فتر

یسري معدل الربح  .٪٥٫٥بحد أدنى و ٪٣زائداً نسبة )إیبور(معدل الربح السائد بین المصارف في دولة اإلمارات العربیة المتحدة 
.٢٠١٢مارس ١الجدید اعتباراً من 

.تم الحصول علیھ من مساھم رئیسي)درھم٢٠١٢:٣٧٧٫٧٣٩٫٠٠٠(درھم ٣٧٢٫٢٥٨٫٠٠٠تشمل القروض األخرى مبلغ بقیمة 

إیرادات١٠
فيالثالثة أشھر المنتھیةفترة 

مارس٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
)غیر مدققة(

٨٢٫٩٩٧٤٤٫٤٣٣بیع عقارات
٩٧٫٢١٥٧٨٫٧٠٤حقوقمصادرة منإیرادات

٦٫٥٧٢٨٫٧٠٤إدارة مرافق 
٨٫٠٢٧٧٫٤٣٥إدارة عقارات

٢٫٢١٣٧٫٢١٥عقودإیرادات
٦٫٨٢٤٣٫٢٦٠تأجیر
١٥٠-أخرى

٢٠٣٫٨٤٨١٤٩٫٩٠١

مباشرة تكالیف١١
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١
٢٠١٣٢٠١٢

ألف درھم ألف درھم 
)غیر مدققة(

٨٣٫١٢١٤٦٫١٢٧مبیعةتكالیف عقارات 
٦٧٫٤٣٧٤١٫٦٥٧مخصص االنخفاض في القیمة، بالصافي 

١٫٢٠٥٨٫٢٧١تكالیف عقود 
٢٫٠١٣٤٫٠٤٥إدارة مرافق

١٫٢٦٧١٫٢٢٧تأجیر
٢٤٤٣٦أخرى

١٥٥٫٠٦٧١٠١٫٧٦٣



ع.م.شدیار للتطویرشركة 

)تابع(٢٠١٣مارس ٣١الثالثة أشھر المنتھیة في إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة لفترة 

)١٦(

نشطة العملیاتالتدفقات النقدیة من أ١٢

أشھر المنتھیة فيةالثالثفترة 
مارس٣١

٢٠١٣٢٠١٢
ألف درھم ألف درھم 

)غیر مدققة()غیر مدققة(

١٩٫٤١٠٩٫٣٨٧قبل الضریبةح الرب
:تعدیالت بسبب

١٫١٧١١٫٧٥٢استھالك
٣٥٢٤٥٩مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین

(مخصص  )١٫٠٢٦(١٧٩یون المشكوك في تحصیلھامخصص الد)عكس/
٦٧٫٤٣٧٤١٫٦٥٦مخصص االنخفاض في القیمة

)٢٫٦٩٦()٤٩٦(إیرادات تمویل
٧٫٣٢٦١٣٫٥٧٣تكالیف تمویل

٣٫٣٦٤)١٫٤٦٦(شركات زمیلة ومشاریع مشتركةحصة من نتائج 
)١١٧()٣(معداتمن استبعاد ممتلكات وربح

)٢٥١()٢٠٤(للموظفینفوعةالمدمكافآت نھایة الخدمة
)٢٫٧٢٨(-مدفوعة ضرائب

٢٠٫٨٧٠)١٫٧٩٨(غیر متداولة وأخرىزیادة في ذمم مدینة تجاریة
)٢١٫٢٣٢()٨٫٨٤٣(غیر متداولةدائنةنقص في محتجزات

:التغیرات في رأس المال العامل
٥٦٫١٣٤١٤٫٦٨٢حقات تكالیف المشاریعلتطویر والبیع صافیة من مستغرض احتفظ بھا لعقارات مُ 

)٢٥٫٠٧٥(٥٫٧٥١ذمم مدینة تجاریة وأخرى
٥٩٨)٤٣٠(مخزون

٣٫٢٧٥٢٥مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
١٫٦٩١٣٠٫٣٢٣محتجزات دائنة

٩٩٫١١٧)١٢٧٫٠٤١(دفعات مقدمة من عمالء 
)١٩٧٫٣١٤()١١٫٢٨٧(ذمم دائنة تجاریة وأخرى

١٣٦)٣٤٧(أطراف ذات عالقةة إلى مبالغ مستحق
)١٤٫٤٩٧(١٠٫٨١١أنشطة العملیات)المستخدم في(/الناتج عن صافي النقد 

التزامات١٣

:٢٠١٢دیسمبر ٣١(درھم ٣٨٢٫٣٣٣٫٠٠٠تبلغ  إجمالیةالتزامات بقیمةترتب على المجموعة، ٢٠١٣مارس٣١بتاریخ 
السنة، صافیة من الفواتیر المستلمة والمستحقات في /كما في نھایة الفترةصادرةمشاریعبعقود یتعلقفیما )درھم٣٩٥٫٦٠٣٫٠٠٠

:٢٠١٢دیسمبر ٣١(درھم ٤١٩٫٦٣٩٫٠٠٠بشراء أراضي بقیمة التزامات تتعلقكما ترتب على المجموعة.ذلك التاریخ
).درھم٤١٩٫٦٣٩٫٠٠٠

  محتملة مطلوبات١٤

حد صادرة من أوضمانات أخرىفیما یتعلق بضمانات حسن التنفیذ  محتملةوبات جموعة مطلكان لدى الم،٢٠١٣مارس ٣١بتاریخ 
أي مطالبات جوھریة، وبلغت قیمة ینتج عنھاال یتوقع أن ، واالعتیاديلعمل اسیاقبالنیابة عن إحدى الشركات التابعة في المصارف

).ھمدر٢٠١٢:٢٧٫٢٢٧٫٠٠٠دیسمبر ٣١(درھم ٢٧٫٤٦١٫٠٠٠ھذه المطلوبات الطارئة 


