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  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

)٣(  الموجزة الموحدة جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية   ١٦إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحليالموحد بيان الدخل 

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

--------------------------
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهمإيضاح

)غير مدققة(

١٠١٤٩,٩٠١١٤٥,٨٤٥اإليرادات
)١١,٧٧٦()١٠١,٧٦٣(١١مباشرة التكاليف ال

٤٨,١٣٨٣٤,٠٦٩إجمالي الربح

(إيرادات أخرى  )٤٠٩(١,٢٧٠ناتج من العمليات )مصروف/

المصاريف 

٣,٨٩٩)٢٥,٨٦٣(١٢مصاريف عمومية وإدارية 

)٣٤١()٩٢(تسويق وبيع 
)٨,٤٥٩(-٦الخسائر نتيجة التقييم العادل لالستثمارات العقارية

١٦,٢٠١٢٨,٧٥٩العمليات أرباح

)٨,٠٤٠()١٨,٢٦٢(تكاليف تمويل 
٤,٠٨٩٦,٣٦٥إيرادات تمويل 

)١,٦٧٥()٦,٩٢١(بالصافي –التمويل تكلفة

)٢٤(١٠٧الحصة من نتائج عمليات الشركات الزميلة 

٩,٣٨٧٢٧,٠٦٠األرباح قبل ضريبة الدخل 

)٧٢٨(-مصروف ضريبة الدخل 
٩,٣٨٧٢٦,٣٣٢أرباح الفترة 

األساسي –األرباح لكل سهم العائدة إلى مساهمي الشركة خالل الفترة 
  فلس  ٠,٤٦  فلس ٠,١٦     والمخفض للسهم
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)٤(  الموجزة الموحدة جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية   ١٦إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحلي الشامل الموحد بيان الدخل

مارس٣١الثالثة أشهر المنتهية في 

----------------------------
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهم

)غير مدققة(

٩,٣٨٧٢٦,٣٣٢أرباح الفترة 

دخل شامل آخر 

)٣٣٩(٦,٣٩٤فروق تحويل أسعار الصرف 
١٥,٧٨١٢٥,٩٩٣للفترةمجموع الربح الشامل 
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)٥(  الموجزة الموحدة جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحلي  الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 

العائد إلى مساهمي الشركة األم

رأس 
  المال

ياحتياط
  قانوني

احتياطي
  تحويل عمالت

احتياطي تقييم 

  عادل متوفر للبيع 
خسائر 

  متراكمة 
مجموع حقوق 

  الملكية
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٣,٨٤٣,٧٥٦)٢,٠٧٨,٣٩٥(-)١١,١٢٧(٢٠١١٥,٧٧٨,٠٠٠١٥٥,٢٧٨يناير ١في 
الدخل الشامل
٢٦,٣٣٢٢٦,٣٣٢----أرباح الفترة

دخل شامل آخر 
)٣٣٩(--)٣٣٩(--احتياطي تحويل عمالت

٣,٨٦٩,٧٤٩)٢,٠٥٢,٠٦٣(-)١١,٤٦٦(٥,٧٧٨,٠٠٠١٥٥,٢٧٨)اًمدققغير (٢٠١١مارس ٣١الرصيد في 

٣,٨٦٠,٤٧٦)٢,٠٥٧,٦٧٠(١٧٢)٣٢,٢٨٢(٢٠١٢٥,٧٧٨,٠٠٠١٧٢,٢٥٦يناير ١في 
الدخل الشامل
٩,٣٨٧٩,٣٨٧----أرباح الفترة

دخل شامل آخر
٦,٣٩٤--٦,٣٩٤--احتياطي تحويل عمالت

٣,٨٧٦,٢٥٧)٢,٠٤٨,٢٨٣(١٧٢)٢٥,٨٨٨(٥,٧٧٨,٠٠٠١٧٢,٢٥٦)اًغير مدقق(٢٠١٢مارس ٣١الرصيد في 
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)٦(  الموجزة الموحدة جزءاً ال يتجزأ من البيانات المالية المرحلية  ١٦إلى  ٧تشكل اإليضاحات الواردة على الصفحات من 

  المرحلي  الموحد بيان التدفقات النقدية

مارس٣١أشهر المنتهية فيالثالثة
٢٠١٢٢٠١١

ألف درهمألف درهمإيضاح

)غير مدققة()غير مدققة(

أنشطة العمليات التدفقات النقدية من 

/المستخدم في(صافي النقد  ٩٤٧)٨,٦٥٩(١٢أنشطة العمليات الناتج عن)

أنشطة االستثمار التدفقات النقدية من 

)٤٥٤()٣٠٧(ممتلكات ومعداتلشراءدفعات 
-٢٩١عوائد من بيع ممتلكات ومعدات 

)٨,٦٢٩()١,٧٨٣(بالصافي –ةالعقارياتإضافات لالستثمار
٢٠,٧٦٠٤٢,٧٩٣بعد ثالثة أشهريحين موعد استحقاقهاودائع ألجل 

٢,٢٥٤٤,٠٨٧إيرادات من الودائع
٢١,٢١٥٣٧,٧٩٧أنشطة االستثمار  صافي النقد الناتج عن

أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من 
)٣٣,٩٧٠()٢١,١٤٨(صافي الحركة في القروض

)١١,٠٢٩()١٢,٧٩٩(تكاليف التمويل المدفوعة
)٤٤,٩٩٩()٣٣,٩٤٧(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل   

)٦,٢٥٥()٢١,٣٩٠(النقص في النقد وما في حكمه
١٧١,٣٦٩٦٢,٤٤٧النقد وما في حكمه في بداية الفترة 

)٢٩(٤,١٢٧النقد وما في حكمهمنتحويل العمالت )خسائر(/أرباح 
١٥٤,١٠٦٥٦,١٦٣النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

:ألغراض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه مما يلي

٤١٣٣٠٥الصندوقالنقد في 
١٢٢,٠٠٧١٥٣,٦٤٣الحسابات الجارية

١٨٢,٦٩٧٢٤٢,٢٥٤الودائع الثابتة
٣٢٥,٤٦٦٢٩١,١٦٦نقد وأرصدة مصرفية

)٢١٤,٠٣٧(-شهور٣ودائع يحين موعد استحقاقها بعد :ناقصاً
)١٢٦,٠٠٢()١٥١,٠١١(التمويل اإلسالمي :ناقصاً

١٥٤,١٠٦٥٦,١٦٣النقد وما في حكمه



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

   ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)٧(  

  الوضع القانوني واألنشطة١

في إمارة دبي، اإلمارات كشركة مساهمة عامة  ،٢٠٠٧ يوليو ١٠بتاريخ  وتم تسجيلها ")الشركة) ("ع.م.ش(ديار للتطوير تأسست شركة 
  . ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٣٠٨٣٣ب .العنوان المسجل للشركة هو ص. العربية المتحدة

االستثمار والتطوير العقاري، وأعمال  في") المجموعة“بلفظ  مجتمعون إليهميشار (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  ٢٠١١مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في لفترة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية تم إعداد 
 للسنة السنويةالبيانات المالية الموحدة  مع بالترابطالبيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية ينبغي قراءة ". التقارير المالية المرحلية" ٣٤

  . الدولية للتقارير المالية رللمعايي، والتي تم إعدادها طبقاً ٢٠١١ ديسمبر ٣١المنتهية في 

  . يتم حساب استحقاق الضرائب على الدخل في الفترات المرحلية باستخدام المعدل الضريبي الذي سيطبق على األرباح المعترف بها بالفعل

  السياسات المحاسبية الهامة٢-٢

المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية تتفق مع تلك السياسات المتبعة في إعداد البيانات إن السياسات 
  :هو مبين أدناه ، باستثناء ما٢٠١٠ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 تعديل(اإلفصاحات : ت المالية، األدوا٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(  

تعزيز الشفافية في اإلبالغ عن معامالت  يعمل على .٢٠١١يوليو  ١يسري المعيار المعدل على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
خاطر على المركز التحويل، وتطوير فهم المستخدمين لعملية التعرض للمخاطر المتعلقة بعمليات نقل الموجودات المالية وتأثير تلك الم

إن تبني هذا التعديل لن يترك أثراً جوهرياً على المركز . المالي للمنشأة، السيما تلك التي تنطوي على عمليات توريق الموجودات المالية
  . المالي أو أداء المجموعة

 تعديل" ("ضرائب الدخل"، ١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم(

یقدم ھذا التعدیل استثناًء من المبدأ القائم لقیاس . ٢٠١٢یولیو  ١یسري المعیار المعدل على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
ونتیجة لھذه التعدیالت، فإن . موجودات الضریبة المؤجلة أو االلتزامات الناشئة عن االستثمار العقاري التي تم قیاسھا بالقیمة العادلة

" استرداد الموجودات غیر القابلة لالستھالك المعاد تقییمھا :ضرائب الدخل"الصادر عن اللجنة الدائمة للتفسیرات،  ٢١رقم  المعیار
كما تم تضمین ھذه التعدیالت أیضًا على المعیار المحاسبي الدولي . لم یعد ساریًا على االستثمارات العقاریة المدرجة بالقیمة العادلة

إن تبني ھذا التعدیل . الصادر عن اللجنة الدائمة للتفسیرات، والتي تم سحبھا ٢١جیھات المشمولة في لمعیار رقم ، بقیة التو١٢رقم 
  لن یترك أثرًا جوھریًا على المركز المالي أو أداء المجموعة
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  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)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 
 ٣١للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد هي نفس األحكام التي تم تطبيقها في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في 

  . ٢٠١١ ديسمبر

  إدارة المخاطر المالية ٤

  عوامل المخاطر المالية١-٤

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

الية الموحدة الموجزة المرحلية ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر الماليـة والتـي تتطلبهـا    إن البيانات الم
جموعة كمـا  البيانات المالية الموحدة السنوية، وينبغي قراءة هذه البيانات المالية المرحلية بالترابط مع البيانات المالية الموحدة السنوية للم

  . ٢٠١١ديسمبر  ٣١بتاريخ 

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

  عوامل مخاطر السيولة٢-٤

تفحص هذه األداة استحقاق كل من . تراقب المجموعة مخاطر إمكانية حدوث عجز في التمويل باستخدام أداة للتنبؤ بالسيولة بصفة دورية
  . والتدفقات النقدية المتوقعة من العمليات) مثل الذمم المدينة والموجودات المالية األخرى(االستثمارات المالية والموجودات المالية 

وتدير المجموعة . جموعة إلى الحفاظ على التوازن بين استمرارية التمويل والمرونة من خالل استخدام التسهيالت المصرفيةتهدف الم
مخاطر السيولة من خالل االحتفاظ باحتياطيات كافية وتسهيالت مصرفية عن طريق المراقبة المستمرة للتدفقات النقدية الفعلية والمتوقعة 

  .ق الموجودات والمطلوبات الماليةومطابقة فترات استحقا

  معلومات القطاعات٥

  :قطاعات األعمال

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

يتم تقييم أداء القطاعات استناداً إلى . حول تقييم األداء إستراتيجيةغرض اتخاذ قرارات تراقب اإلدارة النتائج التشغيلية لقطاعات األعمال ب
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( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)٩(  

)تابع(معلومات القطاعات    ٥

)تابع(قطاعات األعمال 

أنشطة التطوير 
  العقاري

األعمال الكهربائية 

  والميكانيكية 
إدارة العقارات 

  المجموع  والمرافق
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)غير مدققة()غير مدققة()غير مدققة(

٢٠١١مارس ٣١الثالثة أشهر المنتهية في 
١٢٦,٣٩٧٧,٣٦٥١٦,١٣٩١٤٩,٩٠١الخارجيةإيرادات القطاعات

========================================
٨,٨٦٢٩,٣٨٧)١,٨٧٧(٢,٤٠٢القطاعات)خسائر(/أرباح

========================================
٢٠١٢مارس ٣١فيكما 

٦,٥٦٥,٦١٦٦٦,٨٩٣٧٧,٦٢٦٦,٧١٠,١٣٥موجودات القطاعات

========================================
٢٠١١مارس ٣١أشهر المنتهية في الثالثة

١٠٧,٠٤١٢٧,١٢٧١١,٦٧٧١٤٥,٨٤٥الخارجيةإيرادات القطاعات 

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

٥,٤١١٢٦,٣٣٢)٤,٥٧٢(٢٥,٤٩٣  القطاعات) خسائر( /أرباح 

========================================
٢٠١١مارس ٣١فيكما 

٧,٨٦٨,٣١٠٩٠,٩٩٤٧١,٤٥٣٨,٠٣٠,٧٥٧موجودات القطاعات

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

  الجغرافية  المعلومات

 :٢٠١١مـارس   ٣١الفتـرة المنتهيـة فـي    (من العقارات خـارج دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة       محققةإيرادات  ال توجد هناك
 ٣١(درهـم   ٣١٧,٥٤٨,٠٠٠العربيـة المتحـدة    تاإلمـارا الموجـودات الواقعـة خـارج دولـة      قيمة وتبلغ). درهم ١٤,٤٣٩,٠٠٠

  . )درهم ٣١٥,٤٩٠,٠٠٠: ٢٠١١ ديسمبر



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)١٠(  

  ات العقاريةاالستثمار٦

  مباني   أراضي 
أعمال رأسمالية 

  المجموع  قيد اإلنجاز
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١١مارس ٣١الثالث أشهر المنتهية في 
٢٠١١٢٨٢,٠٧٤٩٠,٥١٢٩٥٢,١٠٠١,٣٢٤,٦٨٦يناير ١

٢,٤٩٩٨,١٦٨١٠,٦٦٧-إضافات

)٣٢٠(-)٣٢٠(-عكس مستحقات 
٨,٢٣٨٨,٢٣٨--تكاليف اقتراض مرسملة

صافي الخاسرة من تعديالت قيمة عادلة على 

  )٨,٤٥٩(-  )٨,٤٥٩(-  االستثمارات العقارية 
)٢٩(--)٢٩(تأثير تحويل العمالت على عملة العرض

٢٨٢,٠٤٥٨٤,٢٣٢٩٦٨,٥٠٦١,٣٣٤,٧٨٣غير مدققة–٢٠١١مارس٣١

٢٠١١مارس ٣١الثالث أشهر المنتهية في 
٢٠١٢٢٦٥,٢٣٢٥٥,٨٧٧٨٩٨,٦٠٨١,٢١٩,٧١٨يناير ١

٣٩٥-٣٩٥-إضافات
١,٤٦٢--١,٤٦٢تأثير تحويل العمالت على عملة العرض

٢٦٦,٦٩٤٥٦,٢٧٢٨٩٨,٦٠٨١,٢٢١,٥٧٥غير مدققة–٢٠١٢مارس٣١

  عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع٧

عقارات محتفظ 
  بها للبيع

عقارات قيد 
  اإلنشاء

أراضي محتفظ بها 
  المجموع  للتطوير في المستقبل

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١١٢٤٠,٠٠٠٢٥٢,٣٤٢٢,١٦٩,٨٨٨٢,٦٦٢,٢٣٠يناير ١
٨٦,٩٢٠٨٦,٩٢٠--إضافات

)٦,٤٠٢()٦,٤٠٢(--عكس مستحقات 
)٦٣,٠٢٠()٤,٦٩١()٥٨,٣٢٩(-مخصص االنخفاض في القيمة 

١,٨٦٩١,٨٦٩--تكاليف اقتراض مرسملة

-)١,٠٩٩,١٧٨(١,٠٩٩,١٧٨-تحويالت 
)٨٠,٩٥٨(-)٨٠,٩٥٨(-مبيعات

٢٤٠,٠٠٠١,٢٢٧,٥٥٨١,١٩٩,٧٩٤٢,٦٦٧,٣٥٢غير مدققة–٢٠١١مارس٣١

٢٠١٢٢٤٠,٠٠٠٦٦٩,٢٩٩١,٢٣٧,٤٠٨١,١٤٦,٧٠٧يناير ١
٣٠,٨٩٣٣٠,٨٩٣--إضافات

)١٦٦()١٦٦(--عكس مستحقات 
)٥٠,٤١٢()٩٢٠()٤٩(-مخصص االنخفاض في القيمة 

٥,١١٣٣,٦٤٢٨,٧٥٥-عكس مخصص االنخفاض في القيمة 
٧١٩٧١٩--تكاليف اقتراض مرسملة

-)٢٤٤,٠٩٤(٢٤٤,٠٩٤-تحويالت 
)٤٦,١٢٧(-)٤٦,١٢٧(-مبيعات

٢٤٠,٠٠٠٨٢٢,٨٨٧١,٠٢٧,٤٨٢٢,٠٩٠,٣٦٩غير مدققة–٢٠١٢مارس٣١



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)١١(

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة األرصدة و٨

وأعضاء  ،والشركات المشتركة 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

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة)   أ(

  :المجموعة خالل الفترة مع األطراف ذات العالقة المعامالت التي أبرمتهافيما يلي 

   العليااإلدارة  موظفي تعويضات)   ب(

الثالثة أشهر المنتهية في 
  ٢٠١٢مارس  ٣١

الثالثة أشهر 

 ٣١المنتهية في 
  ٢٠١١مارس 

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

العلياتعويضات موظفي اإلدارة
٥,٣٨٢٥,٢٨٥قصيرة األجل للموظفينرواتب ومنافع أخرى -
١٥٠١٦٩ما بعد التوظيفوإنهاء الخدمة منافع -
٢١٨٢١٨مجلس اإلدارةأعضاءأتعاب -

٥,٧٥٠٥,٦٧٢

الثالثة أشهر المنتهية في 
٢٠١٢مارس ٣١

الثالثة أشهر المنتهية 
٢٠١١مارس ٣١في 

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

إيرادات تمويل /إيرادات أخرى ناتجة من العمليات
٤٥٥٤٥٥رئيسيمساهم 



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)١٢(

) تابع(األرصدة والمعامالت مع األطراف ذات العالقة    ٨

   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة)   ج(

مودعة لدى مساهم ) درهم ٩٠,٩١٧,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٨٠,٨٤٢,٠٠٠النقد وما في حكمه وديعة ثابتة تبلغ قيمتها  يتضمن
  . رئيسي

 ٣٩٠،٠٠٠،٠٠٠: ٢٠١١ ديسمبر ٣١(  درهم ٣٨١،٠٠٠،٠٠٠ بقيمة رئيسي مساهم من قروض ٢٠١٢ مارس ٣١ في المجموعة لدى
  ).درهم

درهم، وبحقوق  ١,٣٣٧,٨٤٦,٠٠٠قامت الشركة بإبرام اتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي عالقة لبيع عقارات بقيمة دفترية ، ٢٠١٠في 

  . درهم ٨٩٩,٥٨٩,٠٠٠لشراء قطع أراضي بقيمة 

  : تتلخص األحكام البارزة وشروط المعاملة في ما يلي

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

وفي حال تمت التسوية بصورة عينيـة، . يجوز تسوية مقابل البيع نقداً أو بصورة عينيـة أو بكالهما، حسب تقدير المشتري)٢(
.  سيتم حينها تحديد القيمة العادلة للموجودات من قبل خبير تقييم مستقل يقوم باختياره البائع والمشتري

  . تحتفظ الشركة بااللتزام على سعر الشراء المتبقي لألراضي المحتفظ بها لغرض التطوير)٣(

  . سنوياً ٪٧تمثل المبالغ المستحقة غير المتداولة من طرف ذي عالقة القيمة المخصومة للمقابل المالي بمعدل يبلغ 

   طراف ذات عالقةألمبالغ مستحقة )   د(

ألف درهم ألف درهم 
)مدققة()غير مدققة(

متداولة 
٢,٢٨٥٢,١٤٨لمساهم رئيسي مبالغ مستحقة 
١٢,٩٠٥١٢,٢٦٥مشتركةلمشاريعمبالغ مستحقة 

١٥,١٩٠١٤,٤١٣

٢٠١١ديسمبر٢٠١٢٣١مارس ٣١

ألف درهم ألف درهم 
)مدققة()غير مدققة(

غير متداولة 
٢,٣٩٤,٠٥٦٢,٣٩٤,٠٥٦مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 

٢,٣٥٣,٩٠٢٢,٢٣٧,٤٣٥

متداولة  
١٨,٢٩٢١٧,٧٨٢المشتركة مبالغ مستحقة من المشاريع 

٧٤٤١,١١٦أطراف ذات عالقةمبالغ مستحقة من
١٩,٠٣٦١٨,٨٩٨

٢٠١١ديسمبر٢٠١٢٣١مارس ٣١



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)١٣(

  قروضال٩

٢٠١١ديسمبر٢٠١٢٣١مارس ٣١
ألف درهم ألف درهم 

)مدققة()غير مدققة(

غير متداولة 
١١٨,٠٠٠-التزامات تمويل إسالمي
-٢,٦٢٨قروض إسالمية أخرى 

٢,٦٢٨١١٨,٠٠٠
متداولة

٧٤٤,٣٣٤٦٤٦,١٦٧التزامات تمويل إسالمي
١٥١,٠١١١٥١,٣٨١قروض إسالمية أخرى  

٨٩٥,٣٤٥٧٩٧,٥٤٨
٨٩٧,٩٧٣٩١٥,٥٤٨مجموع القروض

المجموعقروض أخرىإسالميالتزامات تمويل 
ألف درهمألف درهمألف درهم

٢٠١١٨٧٨,٤٧٥١٥٣,٤٨٥١,٠٣١,٩٦٠يناير ١
٢,٩٦٨٢,٩٦٨-إضافات

)٣٣,٩٧٠()٢٤,١٤٥()٩,٨٢٥(دفعات السداد
٨٦٨,٦٥٠١٣٢,٣٠٨١,٠٠٠,٩٥٨غير مدققة–٢٠١١مارس٣١

٢٠١٢٧٦٤,١٦٧١٥١,٣٨١٩١٥,٥٤٨يناير ١
٣,٠٢٨٣,٠٢٨-إضافات

)٢٠,٦٠٣()٧٧٠()١٩,٨٣٣(دفعات السداد
٧٤٤,٣٣٤١٥٣,٦٣٩٨٩٧,٩٧٣غير مدققة–٢٠١٢مارس٣١

ومن  )يمساهم رئيس(ع .م.من بنك دبي اإلسالمي ش عليها تسهيالت اإلجارة والمرابحة تم الحصول في التزامات التمويل اإلسالمي تتمثل
التزامات التمويل اإلسالمي معدل  حملت. تمويل العقارات قيد اإلنشاءلتم استخدام التسهيالت . أخرى ماليةبنوك إسالمية محلية ومؤسسات 

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

مـن   تم الحصول عليهـا ) درهم ٣٩٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٣٨١,٠٠٠,٠٠٠تتضمن التزامات التمويل اإلسالمي مبلغ 
  . المساهم الرئيسي

 ١٤٧,٤٣٩,٠٠٠: ٢٠١١ديسـمبر   ٣١(درهـم   ١٥٠,١٣٥,٠٠٠سحب على المكشوف بقيمة تسهيل األخرى  اإلسالمية تتضمن القروض
.)EIBOR(فعلي استناداً إلى سعر الفائدة السائد بين البنوك اإلماراتية  ربحويحمل هذا التسهيل معدل لدى بنك إسالمي محلي، ) درهم

يتم ضمان القروض من . تلك القروض التي تم الحصول عليها لتمويل شراء المركبات والمعداتأيضاً األخرى اإلسالمية القروض  تشمل
 سنوياً، ويمكن سداد هذه القروض ٪٤,٣بمعدل متوسط نسبته  اًربح القروضتحمل هذه . المشتراةخالل الرهون على المركبات والمعدات 

  . سنوات ٤إلى  ٣من خالل أقساط شهرية متساوية على مدى فترة تتراوح بين 



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)١٤(

  اإليرادات١٠

الثالثة أشهر المنتهية
مارس ٣١في 

٢٠١١٢٠١٠
ألف درهم ألف درهم 

)غير مدققة(

٤٤,٤٣٣١٣٢,٨٠٦بيع عقارات
٧٨,٧٠٤٤٥,٢٩٤إيرادات مصادرة عقارات

٨,٧٠٤٤,٥٠٤إدارة مرافق 
٧,٤٣٥٧,١٧٤إدارة عقارات

٧,٢١٥٢٦,٥٨٩عقودإدارة 
٣,٢٦٠٣,٩٣٣تأجير
١٥٠٥٣٨أخرى

)٧٤,٩٩٣(-عقارات مرتجعة
١٤٩,٩٠١١٤٥,٨٤٥

  مباشرة ال التكاليف١١

٤٦,١٢٧١٢١,٢٩٨مباعةتكاليف عقارات 
(مخصص  )٣,٦٩٣(٤١,٦٥٧االنخفاض في القيمة، بالصافي )عكس/

٨,٢٧١٢٨,٠١٥تكاليف عقود 
٤,٠٤٥١,٧٦٦إدارة مرافق

١,٢٢٧٤,٠٥٨تأجير
٤٣٦٦٧٢أخرى

)٤٠,٣٤٠(-عقارات مرتجعة
١٠١,٧٦٣١١١,٧٧٦

   وإدارية عمومية مصاريف١٢

١٣,٧٦٧١٢,٩٢٩الموظفينتكاليف
٢,٥٢٣٨٠٨ومهنيةقانونيةأتعاب
٤,٠٢٨١٢٢مشاركةأتعاب

١,٦٦٥٢,٢٨٦االستهالك
)٢٠,٤٦٧()١,٢٣٣(تحصيلهافيالمشكوكالديونمخصصعكس
)٥,٥٣٦(-مستحقاتعكس
٥,١١٣٥,٩٦٠أخرى

٣,٨٩٨(٢٥,٨٦٣(



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 
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)١٥(

  التدفقات النقدية من أنشطة العمليات١٣

مارس٣١أشهر المنتهية في الثالث
٢٠١١٢٠١٠

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

٩,٣٨٧٢٧,٠٦٠قبل الضريبةاألرباح 
:تعديالت بسبب

١,٧٥٢٢,٦٩٢االستهالك
٤٥٩٥٨٥مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

)٢٠,٤٦٧()١,٢٣٣(مخصص الديون المشكوك في تحصيلهاعكس
(االنخفاض )٣,٦٩٣(٤١,٦٥٦في القيمة والحذوفات)العكس/

)٦,٣٦٥()٤,٠٨٩(إيرادات تمويل
١٨,٢٦٢٨,٠٤٠تكاليف تمويل

٢٤)١٠٧(الحصة من نتائج أعمال الشركات الزميلة 
٨,٤٥٩-الخسائر نتيجة التقييم العادل لالستثمارات العقارية

/األرباح( ١,٣٦٥)١١٧(من استبعاد الممتلكات والمعداتالخسائر )
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والتغيرات في ةالتدفقات النقدية للعمليات قبل دفع

٦٥,٩٧٠١٧,٧٠٠رأس المال العامل
)٥٣٤()٢٥١(مكافآت نهاية الخدمة للموظفينةدفع

-)٢,٧٢٨(دفعة الضرائب 
٢٢,٧٠٥٣٠,٦٦٩تجارية غير متداولة وأخرىالزيادة في ذمم مدينة 

)٨٤,٦١٥()٢١,٢٢١(النقص في محتجزات غير متداولة مستحقة السداد
)٥٩٠,٧٨٥(-الدفعات غير المتداولة من العمالء في النقص

:التغيرات في رأس المال العامل
)٣١,٨٦٠(٣١,٠٦٦عقارات محتفظ بها للتطوير والبيع صافية من مستحقات تكاليف المشاريع

٤٤,٦٠٦)٢٤,٢٤٢(ذمم مدينة تجارية وأخرى
)٤٨(٥٩٨المخزون

)١,١٦٤()١٣٨(مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة
٣٠,٣٢٣٧٤,٥٩١محتجزات دائنة

٤٦٢,٧٦٨)١١٥,٩٥٦(دفعات مقدمة من عمالء 
٤,٤٣٨٨٣,٠٥٦ذمم دائنة تجارية وأخرى

)٣,٤٣٧(٧٧٧عالقةمبالغ مستحقة ألطراف ذات 
/المستخدم في(صافي النقد  ٩٤٧)٨,٦٥٩(الناتج عن  أنشطة العمليات)



  .)ع.م.ش( ديار للتطويرشركة 

  )تابع( ٢٠١٢مارس  ٣١الثالثة أشهر المنتهية في المرحلية لفترة  الموجزة الموحدةإيضاحات حول البيانات المالية 

)١٦(

  االلتزامات١٤

) درهم ٤٨٩,٥٤٩,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٤٦٩,١٥٦,٠٠٠التزامات بقيمة  ترتب على المجموعة، ٢٠١٢ مارس ٣١بتاريخ 
كما ترتب . السنة، صافية من الفواتير المستلمة والمستحقات في ذلك التاريخ / المصدرة كما في نهاية الفترة عقود المشاريع يخصفيما 

  ). درهم ٤١٩,٦٣٩,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٤١٩,٦٣٩,٠٠٠التزامات فيما يتعلق بشراء أراضي بقيمة  على المجموعة

  طارئة مطلوبات١٥

كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق باألداء وضمانات أخرى، يصدرها المصرف بالنيابة عن إحدى  ،٢٠١٢مارس  ٣١بتاريخ 
أي مطالبات جوهرية، وبلغت قيمة هذه المطلوبات الطارئة  ينتج عنهاالعمل العادي والذي ال يتوقع أن  سياقالشركات التابعة في 

   ). درهم ٦٣,١٣٣,٠٠٠: ٢٠١١ديسمبر  ٣١(درهم  ٦٥,٣٥٨,٠٠٠

  أرقام المقارنة١٦

ليس لهذه التصنيفات أي أثر على نتائج . تم إعادة تصنيف أرقام المقارنة الخاصة بالسنة السابقة وذلك لموافقتها مع تصنيفات السنة الحالية
  : ثر هذه التصنيفاتأل يقدم الجدول التالي ملخصاً. الفترة أو صافي موجودات المجموعة

بيانهاأعيدكما إعادة التصنيفمسبقاًكما تم بيانها 
ألف درهمألف درهمألف درهم

٨٤,٩٤٠٦٠,٩٠٥١٤٥,٨٤٥اإليرادات 
)١١١,٧٧٦()٢,١٥٨()١٠٩,٦١٨(تكاليف مباشرة 

)٤٠٩()٥٧,٩٢٦(٥٧,٥١٧إيرادات أخرى ناتجة عن العمليات 
٢٠,٨٠٩٣,٨٩٩)١٦,٩١٠(عمومية وإدارية 

)٣٤١()٣٤١(-تسويق وبيع 
-)٢٤,١٦٠(٢٤,١٦٠عكس مخصصات 

٣,٤٩٤٢,٨٧١٦,٣٦٥إيرادات تمويل 

٤٣,٥٨٣-٢٠١١٤٣,٥٨٣مارس ٣١–صافي أثر بيان الدخل 


