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 تقرير حول مراجعة املعلومات املالية املرحلية     
 إلى السادة أعضاء مجلس اإلدارة 

 شركة ديار للتطوير ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة

 مقدمـة

  وشـــــر التا التا عة)"الشررررررركة"  دبي، اإلمارات العربية املتحدة ،  ش.م.ع. لشـــــركة ديار للتطوير قمنا بمراجعة بيان املركز املالي املوجز املوحد املرفق 

 بررر "امومو"ة" ، 
ً
 الدخل الشاملو  واألرباح أو الخسائرألرباح أو الخسائر  كٍل من البيانات املوجزة املوحدة لو  2020 سبتمبر 30كما في )يشار إليها معا

املوحد وبيان التدفقات النقدية ات في حقوق امللكية املوجز ررررررررررررررر بيان التغيو ، 2020 سربتمبر 30املنتهية في  تسرعة أشرررلفترات الثالثة أشررر وال  اآلخر

 للمعيار  اإلدارةاملنتهية في ذلك التاريخ. إن  تسررررعة أشرررررررة الررررررررررررررررر لفت  املوجز املوحد
ً
هي املسرررر ولة "ن إ"داد و"ره املع املعلومات املالية املرحلية وفقا

 إلى مراجعتنا. املعلومات. إن مس وليتنا هي إبداء استنتاج حول املع "التقارير املالية املرحلية" 34امحاسبي الدولي رقم 
ً
 املالية املرحلية استنادا

 

 نطاق املراجعـة

 للمعيررار الرردولي حول "مليررات املراجعررة رقم 
ً
مرردقق الحسررررررررررررررابررات يجريهررا التي  مراجعررة املعلومررات املرراليررة املرحليررة، " 2410لقررد قمنررا بمراجعتنررا وفقررا

تتضررررمن مراجعة املعلومات املالية املرحلية القياج بءجراء اإلسررررتفسررررارات، مشررررخل رئملسررررني من األوررررخا  املسرررر ول ن "ن األمور و ". املسررررتقل للمنشرررر ة  

 للمعراي ر املراليرة وامحراسررررررررررررربيرة، ويتبراو إجراءات تاليليرة ويجراءات مراجعرة أخرق. إن نرراق املراجعرة أقررررررررررررررررررررررررررل جواريرا من نرراق 
ً
القيراج برالتردقيق وفقرا

نا ح نبدي رأي  الدوليرررررررررررررررة للتدقيق، وبالتالي، فءنها ح تمكننا من الححررول "عى ت كيد حول جميا األمور الرامرررررررررررررررة التي يمكن أن يبي ها التدقيق. لملا، فءن

 تدقيق مش نها.

 

 االستنتـاج

 إلى مراجعتنا، لم يتب ن لنا ما يد"ونا إلى اإل"تقاد 
ً
 اسرررررتنادا

ً
ب ن املعلومات املالية املرحلية املرفقة لم يتم إ"داداا، من جميا النواحي الووارية، وفقا

 .34للمعيار امحاسبي الدولي رقم 

 

  ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

  

  

  

  

  مامد جالد

  1164رقم القيد 

  2020نوفمبر  12

 دبي

 اإلمارات العربية املتادة
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   املوحد املوجز  األرباح أو الخسائر بيان 

 2020 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهرفترة الل
 

 أشهر املنتهية في الثالثةفترة  املنتهية في تسعة أشهر فترة ال  

 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30  

 ألف درا  ألف درهم  ألف درا  ألف درهم  إيضاح 

 )غير مدقق  )غير مدقق   

      

 145,716 113,571 483,329 288,119  اإليرادات

  85,627) (75,089)  329,573) (160,837)  التياليف املباشرة/ التشغيلية

 562 2,527 12,873 29,721  اإليرادات التشغيلية األخرى 

  43,659) (40,294)  119,934) (127,092)    املصروفات العمومية واإلدارية

 380 (2,387)  341) (3,611)  مخصص / مصاريف مقابل مطالبات

مقررررابررررل ذم  مرررردينررررة تجرررراريررررة وذم    /انخفررررات القيمررررة)،كس  

 ،قود مدينة وموجودات مالية أخرى 

 

1,987 (2,865  4,036 (1,293  

 )خسائر / مياسب من تقيي  العقارات  

 االستثمارية بالقيمة العادلة، صافي  

 

(9,652) 10,845 - - 

  4,562) (8,278)  21,204) (28,358)  تياليف التمويل

 527 830 5,805 2,570  إيرادات التمويل

 الرصة من نتائج ائتالف مشترك وشركة 

 ، صافيزميلة  

 

20,210 11,631 9,624 3,168 

 ،كس مخصص انخفات قيمة مبالغ 

  مدفو،ة  
ً
 1,109 - 2,481 - 9 لشراء ،قارات مسبقا

 16,321 4,540 53,047 13,057  الربح للفترة  

      

 فلس 0.28 فلس 0.08 فلس 0.92 فلس 0.23 18 األساسية واعخفضة   -ربحية السه  

      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيل اإليضاحات 
ُ
 ال يتجزأ من املا املعلومات املالية املرحلية.  املرفقةت

ً
 جزءا
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 املوجز املوحد الدخل الشامل اآلخر رباح أو الخسائر و األ بيان 

 2020 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهرفترة الل
 

 أشهر املنتهية في الثالثةفترة  املنتهية في تسعة أشهر فترة ال  

 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30 2019 سبتمبر 30 2020 سبتمبر  30  

 ألف درا  ألف درهم  ألف درا  ألف درهم   

 )غير مدقق  )غير مدقق   

      

      

 16,321 4,540 53,047 13,057  الربح للفترة  

      

      الدخل الشامل اآلخر

ــاح أو الـنـنـود الـنـت لـ  تـتـم  ــ  إلـى األربــ
 
ــا ــ ــا الحـقــ ــ ــنـيـفـهــ ــ ـــ ـــ ــادة تصــ ــ إعــ

  الخسائر:

 

    

      

الخسارة استثمارات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

  صافي التغير في القيمة العادلة –الشاملة األخرى 

 

(6,769) 

 

(4,835  474 

 

(663  

 15,658 5,014 48,212 6,288  للفترة  الشاملإجمالي الدخل 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شيل اإليضاحات 
ُ
 ال يتجزأ من املا املعلومات املالية املرحلية.  املرفقةت

ً
 جزءا
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 املوحد بيان التغيرات في حقوق امللكية املوجز 

 2020 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 

 رأس  

 املال

  االحتياطي

 الــقانوني

احتياطي تقييم 

استثمارات حقوق 

 ملكية بالقيمة العادلة

 الخسائر 

 املتراكمة

 إجمالي 

 حقوق امللكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

     

 4,474,903  1,592,601)  1,700) 291,204 5,778,000 سابًقا ت  بيانه، كما او 2019يناير  1الرصيد في 

 

 إجمالي الدخل الشامل للفترة )غير مدقق 
  

 
  

 53,047 53,047 - - - الربح للفترة

  4,835) -  4,835) - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 48,212 53,047  4,835) - - للفترة )غير مدقق  الشامل الدخل / )الخسارة إجمالي

      

  631)  631) - - - تعديالت ،لى ميافآت أ،ضاء مجلس اإلدارة

 4,522,484 (1,540,185) (6,535) 291,204 5,778,000 )غير مدقق( 2019 سبتمبر  30الرصيد في 

      

 4,537,751  1,530,137)  8,470) 298,358 5,778,000 سابًقا )مدقق  ت  بيانه، كما او 2020يناير  1الرصيد في 

      

      للفترة )غير مدقق  الدخل الشاملإجمالي 

 13,057 13,057 - - - الر بح للفترة

  6,769) -  6,769) - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 6,288 13,057  6,769) - - للفترة )غير مدقق  الشامل الدخل )الخسارة / إجمالي

  1,412)  1,412) - - - )ب   10)راجع إيضاح  تعديالت ،لى ميافآت أ،ضاء مجلس اإلدارة

 4,542,627 (1,518,492) (15,239) 298,358 5,778,000 )غير مدقق( 2020 سبتمبر  30الرصيد في 

 

 

شيل اإليضاحات 
ُ
 ال يتجزأ من املا املعلومات املالية املرحلية  املرفقةت

ً
 جزءا
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 بيان التدفقات النقدية املوجز املوحد 

 2020 سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال
 املنتهية في تسعة أشهر فترة ال  

  

 سبتمبر 30

2020 

 سبتمبر 30

2019 

 ألف درا  ألف درا  إيضاحات 

 )غير مدققة   

    

    التدفقات النقدية م  األنشطة التشغيلية

  106,575) 105,557 14 صافي النقد الناتج م / )املستخدم في( األنشطة التشغيلية

    

    التدفقات النقدية م  األنشطة االستثمارية

  63,858) (13,972)  املمتليات واملعداتإضافات إلى 

 - (247)  إضافات إلى االستثمارات العقارية

 - 348  إلى االستثمارات العقارية تعديالت

 - 30,144  مشترك  مشروعمعاد سداداا من  مبالغ

  16,574) 310  أشهر ثالثةصافي الرركة في ودائع ألجل ذات فترات استحقاق أصلية تتجاوز 

 5,550 3,315  ألجل إيرادات من ودائع

  74,882) 19,898  صافي النقد الناتج م  )املستخدم في( األنشطة اإلستثمارية

    

    التدفقات النقدية م  األنشطة التمويلية

  211,905) (245,285) 12 تسديد قروت

 203,765 52,145 12 سرب قروت 

  21,572) (28,546)  تياليف تمويل مدفو،ة

  29,712) (221,686)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

    

  211,169) (96,231)  في النقد وما يعادله صافي النقص 

 543,856 364,019  الفترة النقد وما يعادله في بداية

 49 (13)  أرصدة مصرفية مصاريف /انخفات قيمة  ،كس)

 332,736 267,775  الفترة النقد وما يعادله في نهاية

 

 وما يعادله م : يتكون النقد  ،املوجز املوحد لغرض بيان التدفقات النقدية

 

 311 379  نقد في الصندوق 

 178,005 166,923  حسابات جارية

 290,058 197,929  ودائع ثابتة

  365,231 468,374 

: مخصص إنخفات القيمة
 
                    ناقصا
ً
       (4,395) (4,994  

 463,380 360,836  ، صافيأرصدة مصرفيةالنقد و 

 
ً
  130,644) (93,061)  أشهر ثالثة تتجاوز  ةاستحقاق أصليفترات ذات  ألجل ودائع :ناقصا

 332,736 267,775  النقد وما يعادله

 

 

 

 

 

 

شيل اإليضاحات 
ُ
 ال يتجزأ من املا املعلومات املالية املرحلية.  املرفقةت

ً
 جزءا
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 الوضع القانوني واألنشطة   1

كشركة مساامة ،امة في إمارة دبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن ،نوان   2007يوليو  10)"الشركة"  بتاريخ  ش.ب.عت  ت ساس وتسةيل شركة ديار للتطوير 

 ، دبي، اإلمارات العربية املتحدة.الشركة مدرجة في سوق دبي املالي دبي، اإلمارات العربية املتحدة. إن 30833الشركة املسةل او ن. ب 
 

 مو،ة او بنك دبي اإلسالمي )"الطرف املسيطر النهائي" .إن مساا  األغلبية النهائي للمج
 

 بر "اعةمو،ة"  في االستثمار والتطوير العقاري والت جير وخدمات
ً
إدارة املرافق والعقارات   تتمثل األنشطة الرئاسية للشركة وشركاتها التائعة )"يشار إليها معا

 واألنشطة املتعلقة بالضيافة. 

 

 والسياسات املحاسبية  أساس اإلعداد 2

 أساس اإلعداد  2-1

 للمعيار اعراس   الدولي رق   2020 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهرفترة الل  املعلومات املالية املرحليةت  إ،داد املا 
ً
". يتعين  التقارير املالية املرحلية" 34وفقا

 2019ديسمبر  31للسنة املنتهية في للمجمو،ة السنوية املوحدة مع البيانات املالية  املعلومات املالية املرحليةقراءة املا 
ً
للمعايير الدولية  ، الت  ت  إ،داداا وفقا

 . 2015  لسنة 2إل،داد التقارير املالية ومتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رق  )
 

 

 الجديدة واملعدلة الدولية للتقارير املالية عايير املتطنيق  2-2
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة النت أصنحت سارية املفعول للسنة الحالية  )أ(
 

في املا   2020يناير  1الت  تبدأ في أو ئعد ت  تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الةديدة واملعدلة التالية والت  تصبح فّعالة ئشيل إلزامي للفترات اعراسبية 

 املعلومات املالية املرحلية.
 

بتطبيق ،دد من التعديالت والتفسيرات ،لى املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل مجلس املعايير اعراسبية الدولية    اعةمو،ةفي السنة الرالية، قامت  

 .  2020يناير  1والت  سوف تصبح فّعالة ئشيل إلزامي للفترة اعراسبية الت  تبدأ في أو ئعد 

 

 .في املعلومات املالية املرحليةاملبالغ املدرجة فصاحات أو ،لى اإل تطبيق املا التعديالت أي ت ثير ااب ،لى ل ل  يكن
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات املحاسبية 2

 )تتمة( الجديدة واملعدلةالدولية للتقارير املالية عايير املتطنيق  2-2
 

 )تتمة( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة النت أصنحت سارية املفعول للسنة الحالية  )أ(
 

 ملخص املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

، األدوات املالية 9تعديالت ،لى املعيار الدولي للتقارير املالية 

األدوات املالية: اال،تراف  39 رق  الدولي  عيار اعراس امل

األدوات املالية  7واملعيار الدولي للتقارير املالية والقياس 

 أسعار الفائدة  معيار بر،ادة تشكيلاملتعلقة  اإلفصاحات

 التغييرات هي 

متطلبات محاسبة  املنشآت )أ  تعديل متطلبات محاسبة التحوط اعرددة بحيث تطبق 

التدفقات  تحوطات التحوط املا بافترات أن معيار سعر الفائدة الملي تستند إليه 

معيار  إل،ادة تشكيلالنقدية والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يت  تغييرا نتيجة 

 سعر الفائدة؛ 

معدل   بر،ادة تشكيل معيارةميع ،القات التحوط الت  تت ثر مباشرة إلزامية ل تيون )ب  

 الفائدة؛

معدل   إ،ادة تشكيل معيار ،ن  تنش التخفيف من أي ،واقب أخرى  بها)ج  ال يقصد 

الفائدة )إذا ل  تعد ،القة التحوط تفي بمتطلبات محاسبة التحوط ألسباب أخرى غير 

 ،ن محاسبة التحوط ؛ و  تلك الت  حددتها التعديالت، فيجب التوقف

 بالتعديالت. للمنشآت)د  طلب إفصاحات محددة حول مدى ت ثر ،القات التحوط 

 إندماج 3تعديل ،لى املعيار الدولي إل،داد التقارير املالية رق  

 األ،مالواملتعلقة بتعريف  األ،مال

هي تغييرات     3،لى املعيار الدولي للتقارير املالية  األ،مال )تعديالت  في تعريف    التعديالتإن  

وإرشادات التطبيق وأمثلة توضيحية للمعيار الدولي  اعرددة ،لى امللرق أ املصطلرات 

 : وهيفقط.   3للتقارير املالية 

   األنشطة واألصول املكتسبةمن  )أ  توضيح أنه ليي يت  ا،تبار مجمو،ة  
ً
 تجاريا

ً
يجب  ،  ،مال

ى، مدخالت و،ملية جوارية تساا  مًعا ئشيل كبير في القدرة ،لى كحد أدنأن تشمل، 

 إنشاء اعخرجات؛

األ،مال واعخرجات بالتركيز ،لى السلع والخدمات املقدمة   نطاق تعاريف)ب  تضايق 

 للعمالء وإزالة اإلشارة إلى القدرة ،لى خفض التياليف؛ 

،لى تقيي  ما إذا كان قد ت    املنشآت )ج  إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملسا،دة 

 الرصول ،لى ،ملية جوارية؛ 

)د  إلغاء تقيي  ما إذا كان املشاركون في السوق قادرين ،لى استبدال أي مدخالت أو 

 ،مليات مفقودة واالستمرار في إنتاج اعخرجات؛ و

ة )ار  إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح برجراء تقيي  مبسط ملعرفة ما إذا كانت مجمو،

 األنشطة واألصول املكتسبة لاست 
ً
 تجاريا

ً
 .،مال
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات املحاسبية 2

 )تتمة( الجديدة واملعدلةالدولية للتقارير املالية عايير املتطنيق  2-2
 

 )تتمة( املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة النت أصنحت سارية املفعول للسنة الحالية  )أ(
 

 ملخص املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

املفاايم  في املعايير الدولية  تعديالت ،لى املراجع حول اإلطار 

  رق    تعديالت ،لى املعيار الدولي للتقارير املالية  -للتقارير املالية  

  رق   الدفع ،لى أساس األسه ، املعيار الدولي للتقارير املالية 2

ستكشاف  اال  6 رق  األ،مال،  الدولي للتقارير املالية إندماج 3

  14 رق  للتقارير املالية وتقيي  املوارد املعدنية، املعيار الدولي

  1 رق  الدولي  عيار اعراس املالرسابات التنظيمية امل جلة، 

  8 رق  الدولي  عيار اعراس امل ،رت البيانات املالية، 

السياسات اعراسبية والتغييرات في التقديرات واألخطاء  

التقارير املالية  34 رق  الدولي  عيار اعراس امل اعراسبية، 

اعخصصات   37 رق  الدولي  عيار اعراس امل  ، املرحلية

  عيار اعراس امل اعرتملة،  واملوجودات اعرتملةواملطلوبات 

غير امللموسة، تفسير لةنة  املوجودات 38 رق  الدولي

ترتابات امتياز   12رق   تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية  

ية للتقارير املالية  تفسير لةنة تفسيرات املعايير الدول ،الخدمة

، امللكيةمع أدوات حقوق  املالية املطلوباتإطفاء  19رق  

   20 رق تفسير لةنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير املالية 

تياليف إزالة الطبقة الصخرية أو الترابية في مرحلة اإلنتاج من 

تفسير لةنة تفسيرات املعايير الدولية للتقارير  ، منج  سطحي

والبدل املدفوع  املعامالت بالعملة األجنبية  22 رق املالية 

 
ً
تياليف   - املوجودات غير امللموسة 32التفسير رق  ، مقدما

 ة إلى موقع الويب لتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق باإلشار 

الملي تشير إليه إلشارة إلى امليان اواالقتباس من اإلطار أو 

 نسخة مختلفة من اإلطار املفاايم  

  واملعايير   15و    6,  2  التعديالت ،لى املعايير الدولية للتقارير املالية أرقابا،تمدت اعةمو،ة  

، وتفسيرات لةنة تفسيرات املعايير الدولية 38، 37، 34، 8، 1اعراسبية الدولية أرقاب 

  في السنة الرالية. 21 والتفسير رق ،  22، 20، 19 ،12 للتقارير املالية أرقاب

 

 

،رت البيانات  1 رق  الدولي  عيار اعراس امل تعديالت ،لى 

السياسات اعراسبية  8 رق   الدولي  عيار اعراس املاملالية و 

والتغييرات في التقديرات اعراسبية واألخطاء املتعلقة بتعريف  

 املادية

 

  

 تجدر اإلشارة بوجه خان إلى ثالثة جوانب جديدة للتعريف الةديد:

  ومع ذلك، قرر ، تحريفهاالتعريف الرالي فقط ،لى حملف املعلومات أو  ركز)أ  التعتي . 

 ت ثير دية باملعلومات الت  يمكن حملفها يمكن أن ييون له اعةلس حةب املعلومات املا

  التعتي مماثل. و،لى الرغ  من أن مصطلح 
ً
من  جديد في التعريف، فرنه كان بالفعل جزءا

  . أ 30-1رق   الدولي  عيار اعراس امل) 1 رق  الدولي  اعراس  املعيار

التعريف الرالي املشار إليه "يمكن أن ي ثر" الملي  إن  )ب  يمكن توقع الت ثير ئشيل معقول.  

  حيث يرى اعةلس أنه قد ُيفه  ،لى أنه يتطلب الكثير من املعلومات 
ً
أن أي شا ء تقريبا

 ،لى قرارات ئعض املستخدمين حتى لو كان  ""يمكن أن ي ثر
ً
 .اإلحتمال ئعيدا

إلى "املستخدمين" الملين يخشاى  فقطن. يشير التعريف الرالي )ج  املستخدمون الرئاسيو 

جميع  فيالنظر يتطلب  ه،لى أن للغاية واسع،لى نطاق  يفه أن ويمكن اعةلس مرة أخرى 

 .اإلفصاح ،نهااملعلومات الت  ينبغي  تحديداملستخدمين اعرتملين للبيانات املالية ،ند 
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   تسعة أشهر لفترة ال املعلومات املالية املرحليةإيضاحات حول 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة( أساس اإلعداد والسياسات املحاسبية 2

 )تتمة( الجديدة واملعدلةالدولية للتقارير املالية عايير املتطنيق  2-2
 

 )تتمة( واملعّدلة النت أصنحت سارية املفعول للسنة الحاليةاملعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة    )أ(
 

 . 2020يناير  1كانت سارية ألول مرة للسنة املالية الت  تبدأ في أو ئعد  اامة أخرى  بخالف ما ورد أ،الا، ال توجد أي معايير دولية للتقارير املالية وتعديالت
 

 املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة املصدرة والنت لم يح  موعد تطنيقها  عد ولم يتم اعتمادها  شكل منكر   )ب(

 

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

 يسري تطنيقها للفترات 

 السنوية النت تندأ م  أو  عد
   

 2023يناير  1  ،قود الت مين : 17املعيار الدولي للتقارير املالية رق  
   

،رت البيانات املالية فيما يتعلق  1تعديالت ،لى املعيار اعراسرررررررر   الدولي رق  

 بتصنيف املطلوبات كمتداولة أو غير متداولة

 2022يناير  1 

   
 البيررانررات املرراليررة املوحرردة 10تعررديالت ،لى املعيررار الرردولي للتقررارير املرراليررة رق  

  استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة 28واملعيار اعراس   الدولي رق  

  املتعلقة بمعالةة بيع أو املسرراامة في األصررول بين املسررتثمر والشررركات 2011)

 الزميلة أو املشاريع املشتركة.

مسمى. ال يزال  غيرت جيل سريان التطبيق إلى أجل  

 التطبيق مسموح به.

وقد ال ييون لتطبيق املا للمجمو،ة ،ند تطبيقها،    املرحليةاملالية  املعلومات  الةديدة سات  تطبيقها في  والتفسيرات والتعديالت  أن املا املعايير   اعةمو،ةتتوقع  

 ت ثير مادي ،لى املعلومات املالية املرحلية.املعايير والتفسيرات والتعديالت أي 

 

 التقديـرات واالفتراضات 3

علنة   املعلومات املالية املرحليةإن إ،داد 
ُ
يتطلب من اإلدارة وضع أحياب وتقديرات وافتراضات من ش اها أن ت ثر ،لى تطبيق السياسات اعراسبية واملبالغ امل

 للموجودات واملطلوبات وااليرادات واملصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية ،ن املا التقديرات.
 

،ند تطبيق السياسات اعراسبية للمجمو،ة واملصادر الرئاسية لعدب اليقين    املتخملة من اإلدارة ،ند إ،داد املا املعلومات املالية املرحلية، كانت األحياب الهامة 

  إيضاح ) 19-كوفيد،ن ت ثير  ناتجةتغييرات  اء أي، باستثن2019ديسمبر  31في التقديرات هي ذاتها الت  ت  تطبيقها ،لى البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في 

19 .  
 

 

 إدارة املخاطر املالية 4

 :ة متنو،ة تتمثل فيمن اعرتمل أن تتعرت اعةمو،ة من خالل أنشطتها عخاطر مالي

 

 العادلة  مخاطر السوق )وتتضمن مخاطر العمالت ومخاطر األسعار ومخاطر التدفقات النقدية وسعر فائدة القيمة  -

 مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  -

 

املالية املوحدة السنوية، ويتعين   التقارير،لى كافة املعلومات واإلفصاحات الالزمة فيما يتعلق بردارة اعخاطر املالية ضمن    املعلومات املالية املرحليةاملا  ال تشتمل  

 إلى جنب مع البيانات املالية املوحدة السنوية  
ً
. إن أاداف وسياسات إدارة اعخاطر املالية لدى اعةمو،ة تتوافق 2019ديسمبر    31للمجمو،ة كما في  قراءتها جنبا

 . 2019ديسمبر  31 وللسنة املنتهية في مع األاداف والسياسات املفصح ،نها في البيانات املالية املوحدة كما في
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 معلومات حول القطاعات 5

 القطاع التشغيلي  

غرت اتخاذ القرارات.  يعتبر مجلس اإلدارة املس ول الرئاألا  ،ن اتخاذ القرارات التشغيلية لدى اعةمو،ة. ي خمل مجلس اإلدارة باال،تبار أ،مال اعةمو،ة كيل ل

قطاع   :اما ةرئاسيقطا،ات تشغيلية  الثةثقامت اإلدارة بتحديد القطا،ات التشغيلية بناًء ،لى الغرت من توزيع املوارد وتقيي  األداء. يت  تقسي  اعةمو،ة إلى 

 .واملرافق واألنشطة املتعلقة بالضيافةوقطاع إدارة العقارات )بما في ذلك أنشطة العقارات والت جير  ي التطوير العقار أنشطة 

 

 إلى األرباح أو الخسائر تعمل اإلدارة ،لى مراقبة نتائج قطا،اتها التشغيلية ئغرت اتخاذ القرارات االستراتيجية حول تقيي   
ً
األداء. يت  تقيي  أداء القطا،ات استنادا

 التشغيلية.

 

أنشطة التطوير 

 العقاري 

إدارة العقارات  

رافق واألنشطة  وامل

 اإلجمالي  الضيافة  املتعلقة بالضيافة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

)غير   2020  سبتمبر  30 املنتهية في تسعة أشهر فترة ال

     مدققة( 

 288,119 35,320 69,789 183,010 خارجية –إيرادات القطاع  

 13,057 ( 8,718) 15,674 6,101 القطاع )خسائر / أرباح

   
  

     )غير مدققة(  2020 سبتمبر  30كما في 

 5,768,438 920,706 338,682 4,509,050 موجودات القطاع 

 1,225,811 20,637 211,359 993,815 مطلوبات القطاع 
     

 

أنشطة التطوير 

 العقاري 

إدارة العقارات  

رافق واألنشطة  وامل

 اإلجمالي  الضيافة  املتعلقة بالضيافة 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

)غير   2019 سبتمبر  30 املنتهية في تسعة أشهرفترة ال

     مدققة 

 483,329 8,680 70,841 403,808 خارجية –إيرادات القطاع  

 53,047   13,636) 9,045 57,638 القطاع )خسائر  /أرباح
     

     )مدققة   2019ديسمبر  31كما في 

 6.241.403 942.320 300.522 4.998.561 موجودات القطاع 

 1.703.650 26.669 162.028 1.514.953 مطلوبات القطاع 
 

 . ،ند نقطة زمنية محددة واملرافق   العقاراتمرور الوقت، ويت  اال،تراف باإليرادات من إدارة مع  التطوير العقاري باإليرادات من أنشطة  يت  اإل،تراف
 

رافية  املعلومات الجغ
 

 مليون درا  . 3.3:  2019ديسمبر  31مليون درا  ) 3.3، بلغت القيمة الدفترية إلجمالي املوجودات خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة 2020 سبتمبر   30كما في 
 

 املمتلكات واملعدات 6
 

 رأسمالية جارية.املمتليات واملعدات مباني وتحسانات إيجارية وأثاث وتركيبات ومعدات مكتبية وسيارات وأ،مال أرصدة تتضمن 
 

 

بناًء  ةاستثماري اتإلى ،قار  درا مليون  350.50تبلغ قيمتها  قائمة شقق فندقية مبانيفي خدمات وحدات ئعض تصنيف بر،ادة اعةمو،ة  قامتخالل الفترة، 

 . لدى اعةمو،ة سياسة الحتساب استهالك للموجودات ،لى أقساط متساوية وفق معدالت محتسبة ئغرت  7 إيضاحاستخداب تلك الوحدات )في تغير ال ،لى

سنة بانما يت  احتساب استهالك   35إلى  20تقوب اعةمو،ة باحتساب استهالك للمباني ،لى مدى فترة من . قيمتها املتبقية املقدرة تقليل تيلفة املوجودات إلى 

 . درا مليون  19في الفترة الرالية بلغت قيمة مصاريف االستهالك للمجمو،ة  كما. سنوات 8إلى  4مدى فترة من  ،لى لألثاث والتجهيزات
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 العقارات االستثمارية  7

  

مننى  

لإلستخدام 

واقف املتنوع   امل

وحدات 

 املخازن 

وحدات 

 التجزئة

 خدمات  

 مننى

 سبتمبر  30

2020 

 إجمالي

 ديسمبر 31

 2019 

 إجمالي

 ألف درا  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 )مدققة  )غير مدققة(   

 - - 3 3 3 3 3 تسلسل القيمة العادلة

القيمة العادلة في بداية فترة 

 350,592 514,210 - 220,793 14,045 70,085 209,287 التقرير/ السنة

 121 246 -   - - 246 - إضافات

 - (348) - (348) - - - تعديالت

،قارات محتفظ بها للبيع  منتحويل 

 15,613 - - - - - -  9)إيضاح 

 ومعدات من ممتليات)إلى /تحويل 

 1,343 348.853 350,486 ( 1.633) - - -  6)إيضاح 

تحويل من السلف لشراء ،قارات 

 126,823 - - - - - -  )ب  8)إيضاح 

األرباح من )الخسائر / صافي 

تعديالت القيمة العادلة للعقارات 

 19,718 (9,652) - 348 - - (10,000) االستثمارية

فترة التقرير/  اهايةالقيمة العادلة في 

 514,210 853,309 350,486 219,160 14,045 70,331 199,287 السنة

 

القيمة العادلة وكمللك وفق أية أرباح/خسائر ضمن نموذج القيمة العادلة يت  معاملتها بما يتفق مع املعايير  بتمثل االستثمارات العقارية ،قارات محتفظ بها 

 الدولية إل،داد التقارير املالية.
 

مليون درا  من املمتليات واملعدات بناًء ،لى التغيير    350.50قامت اعةمو،ة بر،ادة تصنيف وحدات معينة في مباني الشقق الخدمية القائمة بمبلغ    ،خالل الفترة 

فترية للوحدات اعرولة ت  إ،ادة تصنيف املا الوحدات إلى استثمارات ،قارية بقيمتها العادلة وتعتقد اإلدارة أن القيمة الد. ولقد في استخداب املا الوحدات

  .6معادلة للقيمة العادلة في تاريخ التحويل )إيضاح 

 

  . 12 مقابل قروت مصرفية )إيضاح مليون درا   244.2: 2019ديسمبر   31)مليون درا   244.2يت  ران ،قارات استثمارية بقيمة دفترية تبلغ 
 

 

ات االستثمارية كما في بالنسبة لوحدات البيع بالتجزئة وأماكن واملواقف ووحدات اعخازن، ت  تحديد التقيي  باستخداب القي  العادلة االسترشادية لهملا العقار 

قي  طريقة مقارنة املب 2019ديسمبر  31
ُ
يعات لتحديد القي  العادلة لهملا والت  ت  الرصول ،ليها من قبل شركة تقيي  مستقلة متخصصة وم الة. استخدب امل

 .للمجمو،ة في اهاية الفترة الرالية  االستثمارات العقاريةتعتقد اإلدارة أنه ل  يكن اناك اختالف جواري في قيمة . املوجودات
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  تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية 

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 الذمم التجارية املدينة وذمم العقود املدينة والذمم املدينة األخرى  )أ( 8

 

 

 سبتمبر  30

 2020 

 ديسمبر  31

 2019 

 ألف درا   ألف درهم  

 )مدققة  )غير مدققة(  

 742,385 585,040 ل  يصدر بها فواتير وذم  مدينة ذم  تجارية مدينة

 102,791 121,650  ذم  مدينة أخرى 

 706,690 845,176 

 

   الذمم التجارية املدينة

 378.138 366,137 شهرا  12  القبض خاللمبالغ مستحقة 

   

   موجودات العقود 

 293,306 166,228 ول  يصدر بها فواتير  شهرا  12  القبض خاللمبالغ مستحقة 

 70,941 52,675 ول  يصدر بها فواتير   شهرا 12  القبض ئعدمبالغ مستحقة 

 585,040 742,385 

 

مليون درا     122.1: 2019ديسمبر   31مليون درا  )  119.5في من مخصص انخفات القيمة البالغ ااململكورة أ،الا هي بالص واألخرى  إن الملم  التجارية املدينة

 قابلة لالسترداد. جميع الملم  املدينة األخرى تعتبر  املت خرة السداد.واألخرى الملي يتعلق بالملم  التجارية املدينة 

 

 لشراء عقارات  )ب( 8
 
 منالغ مدفوعة مقدما

   

 سبتمبر  30

 2020 

 ديسمبر  31

 2019 

 ألف درا   ألف درهم   

 )مدققة  )غير مدققة(  

   

 391,749 - سلفة لشراء حصة في مشروع ،قاري 

: مخصص إنخفات القيمة
ً
  262,278) - ناقصا

 - 129,471 

: تحويل إلى 
ً
   2,648) - الملم  املدينة التجارية واألخرى ناقصا

: تحويل إلى ،قارات إستثمارية )إيضاح 
ً
  126,823) -   6ناقصا

 - - 
 

 بتحويل  في سنوات سابقة، أبرمت اعةمو،ة اتفاقية تفاا  لشراء حصة في محفظة ،قارات استثمارية في مشروع ،قاري. يمكن استرداد املا املبلغ املد
ً
فوع مقدما

يقوب بموجبها األطراف بصورة مشتركة بما في ذلك اعةمو،ة بتخصيص موجودات   2018اعةمو،ة في العقارات في املشروع. أبرمت الشركة اتفاقية في سنة  حصة  

صنيف املا الوحدات ، وبالتالي ت  إ،ادة ت2019املشروع بما يتناسب مع حصة كل طرف في املشروع. ت  االنتهاء من تخصيص حصة الشركة من العقارات في سنة  

  . 6إلى ،قارات استثمارية بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل )إيضاح 

 

 العقارات املحتفظ بها للتطوير والنيع  9

 و،قارات خاضعة للتطوير و،قارات مكتملة محتفظ بها في اعخزون.  املستقبليتتضمن العقارات اعرتفظ بها للتطوير والبيع قطعة أرت محتفظ بها للتطوير 
 

 

لرالية للوحدات ت  تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق ،لى أساس سعر البيع املتعهد به إذا كان املبلغ مستحق القبض املتبقي أقل من القيمة السوقية ا

 اعحةوزة من قبل ،مالء، ت خمل باال،تبار أسعار السوق املتوقعة ،ند تحديد صافي القيمة القابلة للتحقيق. اعحةوزة من قبل العمالء. فيما يتعلق بالوحدات غير  
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

  )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 
 

 )تتمة( العقارات املحتفظ بها للتطوير والنيع 9

مليون درا     153.6مليون درا   باإلضافة إلى ،قارات برجمالي قيمة دفترية بلغت    636:  2019مليون درا  )  636أراضا  برجمالي قيمة دفترية بلغت  ت  ران قطع  

  . 12مليون درا   بموجب التزامات تمويل إسالمي )إيضاح   157.7: 2019ديسمبر  31)
 

املنتهية في  تسعة أشهردرا  ولفترة المليون   335.3: 2019ديسمبر  31مليون درا  )للسنة املنتهية في  108.9مبلغ ب باإل،تراففي الفترة الرالية، قامت اعةمو،ة 

مليون   150,1بمبلغ  املعترف بهامليون درا   مدرجة في الربح أو الخسارة ضمن بند "التياليف املباشرة / التشغيلية" مقابل اإليرادات  293,5: 2019 سبتمبر  30

 مليون درا  .  377: 2019 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهرمليون درا  ولفترة ال 455.8: 2019ديسمبر   31درا  )للسنة املنتهية في 
 

 . إلى ،قارات قيد اإلنشاء  مليون درا  130.3أرت بمبلغ  ةبتحويل قطع اعةمو،ة قامتالرالية،  في الفترة 
 

  828.4: 2019ديسمبر  31مليون درا  كما في تاريخ التقرير )  699,9بالنسبة لألراضا  اعرتفظ بها لغرت التطوير واالستخداب في املستقبل والت  تبلغ قيمتها 

 بتقيي  مدى جدوى املشرو،ات كما تدرس الخيارات اعةزية واملربحة ،الوة ،لى دراسة العروت اعختلفة
ً
املقدمة من املشترين   مليون درا  ، تقوب اإلدارة حاليا

 اعرتملين.
 

 العالقةاملعامالت واألرصدة مع األطراف ذات  10

رة والشركات الت   تشمل األطراف ذات العالقة املساامين األساسيين وموظفي اإلدارة الرئاسيين والشركات الزميلة واالئتالفات املشتركة وأ،ضاء مجلس اإلدا

 ئشيل  تخضع لسيطرة أو مشتركة، ئشيل مباشر أو غير مباشر، من قبل املساامين األساسيين أو أ،ضاء مجلس اإلدارة، أو تلك ا
ً
لت  برميااه  الت ثير ،ليها إداريا

 جواري.
 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة  )أ(

 ،ليها مع إدارة اعةمو،ة. أبرمت اعةمو،ة خالل الفترة املعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة في سياق األ،مال اال،تيادية باألسعار والشروط املتفق
 

 املنتهية في  تسعة أشهر فترة ال الثالثة أشهر املنتهية فيفترة  

 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30 

 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم  

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

     مساهم رئيس ت  

 2,312 2,399 1,145 953 األخرى/ اإليرادات التمويليةاإليرادات التشغيلية 

 17,032 13,446 4,172 3,272 تياليف التمويل 

 141,000 - 23,000 - سرب قروت 

 88,220 226,529 12,820 142,300 تسديد قروت 

     مشروع مشترك 

 1,517 - 82 - إيرادات تشغيلية أخرى 

    

 الرئيسيين مكافآت موظفي اإلدارة  )ب(

 املنتهية في  تسعة أشهر فترة ال فترة الثالثة أشهر املنتهية في 

 2020 سبتمبر  30 
 سبتمبر  30

2019 
 2019 سبتمبر  30 2020 سبتمبر  30

 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم  

 
 )غير مدققة  )غير مدققة 

 10,100 10,554 3,296 3,514 رواتب وتعويضات أخرى قصيرة األجل للموظفين 

 355 320 158 109 معاشات وتعويضات اهاية الخدمة

 3,623 3,454 10,874 10,455 

 

 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر)خالل فترة الأ،ضاء مجلس اإلدارة  ميافآتدرا  مقابل    مليون  1.4خالل الفترة الرالية، ت  اال،تراف بمخصص إضافي بقيمة  

 إلى اال،تماد النهائي للمساامين خالل الةمعية العمومية املنعقدة في   درا مليون  0.6:  2019
ً
 . 2020أبريل  8استنادا
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 )تتمة(املعامالت واألرصدة مع األطراف ذات العالقة  10

 املستحق م  أطراف ذات عالقة   )ج(
 

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درا   ألف درهم  

 )مدققة  )غير مدققة(  

 8,412 903 املستحق من ائتالف مشترك 

 1,200,127 962,047 املستحق من أطراف ذات ،القة أخرى 

 962,950 1,208,539 

: مخصص انخفات القيمة 
ً
  396,532) ( 396,475) ناقصا

 566,475 812,007 
 

  31مليون درا  ) 109 يشمل النقد واألرصدة لدى البنوك املبالغ اعرتفظ بها لدى املساا  الرئاألا  في اعةمو،ة )أحد البنوك  وأرصدة الرسابات البنكية بمبلغ

ائع ملعدالت الربح السائدة في مليون درا  ، وتخضع املا الود 205: 2019ديسمبر  31مليون درا  )  145مليون درا   وودائع ثابتة بمبلغ  142: 2019ديسمبر 

 السوق. 

متفق ،ليه بين الطرفين وفًقا لالتفاقية املبدئية    بدلاتفاقية بيع وشراء مع طرف ذي ،القة )"املشتري"  ئغرت بيع ،قارات مقابل    2010أبرمت اعةمو،ة في سنة  

 مليون درا .  3.648البالغة 

مع الطرف ذي العالقة فيما يتعلق ببعض العقارات. كانت املا العقارات محل نزاع مع مطور مقرا اإلمارات   تخالل الفترة، أبرمت اعةمو،ة اتفاقية تعديال 

 اعةمو،ة حكًما قضائًيا  استلمت، ةالسابق السنةالعربية املتحدة )"طرف ذو ،القة" ، وفي 
ً
مليون درا  إماراتي إلى التعويض الملي ال يزال   412في حدود  مناسبا

   يتحالًيا كما في تاريخ التقرير. وبناًء ،ليه،  إلجراءاالتنفيمل قيد 
ً
 املطور الرئاألا . مليون درا  كمستحق من  412 بمبلغرصيد   ،رتحاليا

 
ً
  2020سبتمبر  30كما في  العالقةوالتعديالت السابقة ،لى االتفاقية األصلية والتسوية الةزئية للرصيد، فرن املبلغ القائ  من الطرف ذي  تالتعديال  ا هملل الحقا

لرصيد مليون درا . يت  تسوية ا  362.9انخفات بقيمة    مقابلها مخصص مليون درا   والملي يوجد    1,198.7:  2019ديسمبر    31مليون درا  )   516.6  بمبلغ   او 

 . 2020ديسمبر   31من قبل املشتري في مو،د أقصاا  2019ديسمبر   31القائ  ،لى أساس آخر تعديل ساري املفعول ا،تباًرا من 

 مخصص انخفاض القيمة 

 للمعيار الدولي للتقارير املالية ر  
ً
األدوات املالية لتحديد   9ق   لتحديد مخصص انخفات القيمة، قامت اإلدارة بتطبيق ئعض األحياب واالفتراضات الرئاسية وفقا

 متنو،ة قد ت ثر ،لى توقيت و/أو قيمة االستردادات.  مستقبليةخسائر االئتمان املتوقعة، تتضمن تلك األحياب واالفتراضات استخداب معلومات 
 

 عالقة   أطراف ذاتاملستحق إلى  )د(

 2019 ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درا   ألف درهم  

 )مدققة  مدققة( )غير  
   

 247 146 مستحق إلى مساا  رئاألا  

 1.553 1,656 آخر  مستحق إلى طرف ذات ،القة

 1,802 1.800 

 

وتخضع املا  ، مليون درا   468.8: 2019ديسمبر   31) مليون درا   242بلغت قيمة القروت املصرفية من مساا  رئاألا  )أحد البنوك  ، 2020 سبتمبر   30 في

 .  )12 السوق  إيضاحالربح السائدة في القروت ملعدالت 
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

  )تتمة( 2020 سبتمبر  30املنتهية في 
 

 رأس املال 11
 

 2019ديسمبر  31 2020سبتمبر  30 

 ألف درا   ألف درهم  

 )مدققة  )غير مدققة(  

   

 5.778.000 5.778.000 درا  ليل سه   1األسه  املصرح بها والصادرة واملدفو،ة باليامل بقيمة 

 5.778.000 5.778.000 
 

كما في تاريخ تخفيض رأس املال املصدر للمجمو،ة. ب، وافق املساامون ،لى اقتراح مجلس اإلدارة 2020أبريل  8في  املنعقد ةفي اجتماع الةمعية العمومية السنوي

 تخفيض رأس املال.  من أجلاملطلوبة التقرير، تقوب اعةمو،ة باتخاذ جميع اإلجراءات والخطوات 

 

 القروض  12

 2019ديسمبر  31 2020 سبتمبر  30 

 ألف درا  ألف درهم 

 )مدققة  )غير مدققة(  

   التزامات التمويل اإلسالمي 

 289.544 195,533 قصيرة األجل 

 691.761 592,632 طويلة األجل

 981.305 788,165 إجمالي القروت 
 

 اإلجمالي   

 ألف درهم  
   
 1.013.833    2019يناير  1

 215.436  مبالغ مسروبة 

  247.964)  مبالغ مسددة 

 981.305  مدققة   –  2019ديسمبر  31
   
 981.305    2020يناير  1

 52.145  مبالغ مسروبة 

  245,285)  مبالغ مسددة 

 788,165  غير مدققة   – 2020 سبتمبر  30
 

  ومن مصارف إسالمية أساسا الت  ت  الرصول ،ليها من بنك دبي اإلسالمي ش.ب.ع )مساا   واملرابحةتتمثل التزامات التمويل اإلسالمي في تسهيالت اإلجارة 

 محلية أخرى حيث يت  استخداب املا التسهيالت لتمويل العقارات قيد اإلنشاء ومتطلبات رأس املال العامل.  
 

التسهيالت ،لى أقساط شهرية أو ربع سنوية متساوية القيمة ،لى مدى  تخضع التزامات التمويل اإلسالمي ملعدالت الربح السائدة في السوق ويستحق سداد املا 

 .،شر سنة  احدىإلى  سنة: من 2019ديسمبر  31)من تاريخ التقرير  واتإلى ،شر سن سنةفترة تتراوح من 
 

 ، وممتليات ومعدات و،قارات  9يت  ضمان التزامات التمويل االسالمي بموجب راونات ،لى ،قارات مصنفة ضمن العقارات اعرتفظ بها للتطوير والبيع )إيضاح  

 تسهيالت مع البنوك لتعهدات مالية.ال ئعض  . ،الوة ،لى ذلك، تخضع 7استثمارية )إيضاح 
 

 

 واألخرى  التجارية الدائنةالذمم  13

مخصص املطالبات املرفو،ة من قبل أطراف أخرى و،مالء ضد  ،لى ذم  تجارية دائنة في سياق األ،مال اال،تيادية و األخرى و  التجارية الدائنةتشتمل الملم  

اعرتملة فيما يتعلق بيل مطالبة رجة  الخا  الشركة. ترتكز اعخصصات ،لى أفضل التقديرات املوضو،ة من قبل اإلدارة ئعد الوضع في اال،تبار التدفقات النقدية

 ،لى حدة.  



 شركة ديار للتطوير ش.م.ع 
 

17 

   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

  التدفقات النقدية م  األنشطة التشغيلية  14

  

 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر فترة ال  

 2020 2019 

 ألف درا   ألف درهم  

 مدققة )غير  )غير مدققة(  
   

 53,047 13,057 الربح للفترة 

   تعديالت لر:

 8,816 18,898 ممتليات ومعدات  استهالك

 2,275 1,626 مخصص تعويضات اهاية الخدمة للموظفين 

 2,865 - ،كس مخصص انخفات قيمة العقارات اعرتفظ بها للتطوير والبيع 

   1,241) ( 1,987) إنخفات القيمة مقابل الملم  املدينة التجارية، العقود واملوجودات املالية األخرى 

 341 3,611 مخصص املطالبات 

 لشراء ،قارات  ،كس
ً
   2,481) - مخصص انخفات قيمة مبالغ مدفو،ة مقدما

   10,845) 9,652   7من التقيي  بالقيمة العادلة لعقارات استثمارية )إيضاح   أرباح خسائر/ )

   5,805) ( 2,570) إيرادات التمويل 

 21,204 28,358 تياليف التمويل  

   11,631) ( 20,210) الرصة من نتائج ائتالف مشترك وشركة زميلة

   

 التدفقات النقدية التشغيلية قنل سداد تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  

 56,545 50,435  والتغيرات في رأس املال العامل  
   

   1,171) ( 994) تعويضات اهاية الخدمة املدفو،ة للموظفين مدفو،ات 
   

   التغيرات في رأس املال العامل: 

   27,490) (80,563) والبيع )ئعد خص  استحقاقات تياليف املشروع  العقارات اعرتفظ بها للتطوير  

   42,692) 18,266 غير املتداولة –الملم  التجارية املدينة واألخرى 

  148,369) 208,379 املتداولة –الملم  التجارية املدينة واألخرى 

   3,396) (83,455) املستحق من أطراف ذات ،القة

   170) ( 124) اعخزون

 12,674 ( 11,787) غير املتداولة –ذم  اعرتجزات الدائنة 

 16,345 (6,361) املتداولة–ذم  اعرتجزات الدائنة 

 61,773 ( 12,107) مبالغ مقدمة من العمالء 

   30,624) 23,866 الملم  التجارية الدائنة واألخرى 

 - 2 املستحق إلى أطراف ذات ،القة 

  106,575) 105,557 األنشطة التشغيلية  (  املستخدم في )/ الناتج م  صافي النقد 

 

  130: 2019ديسمبر  31)مليون درا   45وودائع ثابتة بقيمة  مليون درا   70.6: 2019ديسمبر  31)مليون درا   58تشمل الرسابات املصرفية أرصدة بمبلغ 

 من ،مالء واملتاحة ألداء الدف مليون درا   
ً
عات  درا  تخضع ملعدالت الربح السائدة في السوق محتفظ بها في حسابات ضمان تتعلق باملبالغ املدفو،ة مقدما

 املتعلقة ب ،مال إنشاء العقارات قيد التطوير.
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

 االرتناطات 15

فيما يتعلق ئعقود صادرة ملشاريع صافية    مليون درا    109.4:  2019ديسمبر    31)مليون درا     392,2، بلغ إجمالي ارتباطات اعةمو،ة  2020سبتمبر    30كما في  

 من الفواتير املستلمة واالستحقاقات الت  تمت كما في ذلك التاريخ.  

 

 لتزامات الطارئة  اال 16

فيما يتعلق بضمانات حسن األداء وضمانات    مليون درا    7.7:  2019ديسمبر    31)مليون درا     87كان لدى اعةمو،ة التزامات طارئة بمبلغ  ،  2020  سبتمبر   30في  

 التزامات طارئة فيما يتعلق بضمانات صادرة من أحد البنوك بمبل
ً
مليون درا    3.4غ صادرة من أحد البنوك في سياق األ،مال اال،تيادية. لدى اعةمو،ة أيضا

 أن ينتج ،ن ضمانات حسن األداء والضمانات األخرى أي مطالبات مادية. ،ن إحدى الشركات التائعة. ال تتوقع اعةمو،ة  بالنيابة مليون درا   3.4:  2019)
 

 في ئعض الد،اوى القضائية فيما يتعلق ببعض قطع األراضا ، وفي ،دة مطالبات محتملة من العمالء. تقوب الشركة، حيثما تقتضا    تدخل اعةمو،ة
ً
 طرفا

ً
أيضا

ملة. بناًء اعرتالضرورة، برصد مخصصات كافية مقابل أي مطالبات محتملة. تت  بصورة منتظمة مراجعة املا اعخصصات إلدراج املطالبات الهامة وااللتزامات 

قات نقدية خارجة كبيرة ،لى مراجعة الرأي املطروح من قبل االستشاريين القانونين/ فريق الش ون القانونية الداخلي، ترى اإلدارة أنه لاس من املتوقع حدوث تدف

 ملتطلبات املعيار اعراس   الدولي رق  فيما يتعلق بهملا الد،اوي القضائية بما يتجاوز اعخصص الرالي املرصود في الدفاتر اعرا اعةمو،ةمن قبل 
ً
  37سبية. وفقا

،دب ،رت كافة اإلفصاحات حيث ترى اإلدارة أن املا املعلومات قد تلرق الضرر   اعةمو،ة، قررت "اعخصصات وااللتزامات الطارئة واملوجودات الطارئة"

 . 15إيضاح  - اعركمة ويت  الطعن فيهاة أماب بمركزاا في املا الش ن حيث ال تزال املا املطالبات القضائية متداول
 

 

، ال يمكن تحديداا 
ً
في املا املرحلة أو ترى اإلدارة قد تنتج ئعض االلتزامات اعرتملة األخرى في سياق األ،مال اال،تيادية، والت  بناًء ،لى املعلومات املتاحة حاليا

 من اعةمو،ة.كبيرة خارجة أاها دون جدوى. إال أن اإلدارة ترى أنه لاس من اعرتمل أن ينتج ،ن املا االلتزامات اعرتملة تدفقات نقدية 
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 لفترة التسعة أشهر   إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2020سبتمبر  30املنتهية في 

 

 األدوات املالية حسب الفئة   17

 ت  تطبيق السياسات اعراسبية الخاصة باألدوات املالية ،لى البنود التالية:
 

 التكلفة املطفأة  

 أدوات حقوق ملكية

م    بالقيمة العادلة

الدخل الشامل  خالل 

 اإلجمالي  اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  )غير مدققة( 2020 سبتمبر  30

 ملا جاء في بيان املركز املالي
 
    املوجز املوحد  املوجودات وفقا

   الدخلأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 4,096 4,096 - اآلخر الشامل   

ذم  العقود املدينة والملم  التجارية املدينة واألخرى باستثناء   

  
ً
 653,355     - 653,355 املصروفات واملبالغ املدفو،ة مقدما

 566,475 - 566,475 املستحق من أطراف ذات ،القة

 41,117     - 41,117 ودائع ثابتة طويلة األجل  

 319,719     - 319,719 األرصدة املصرفية النقد و 

 1,580,666 4,096 1,584,762 
 

 

 التكلفة املطفأة  

 أدوات حقوق ملكية

بالقيمة العادلة م   

خالل الدخل الشامل  

 اإلجمالي  اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  )غير مدققة( 2020سبتمبر  30

 
 
    املوجز املوحد نيان املركز املالي لاملطلوبات وفقا

 330,730 - 330,730 التجارية الدائنة واألخرى الملم  

 76,663     - 76,663 ذم  اعرتجزات الدائنة

 788,165     - 788,165 القروت 

 1,195,558 - 1,195,558 
 

 التكلفة املطفأة   

أدوات حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة م   

الدخل الشامل  خالل 

 اإلجمالي  اآلخر 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  )مدققة  2019ديسمبر  31
    

 
 
    املوجز املوحد بيان املركز املالي  ملا جاء فياملوجودات وفقا

أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 10.865 10.865 - اآلخر

 ذم  العقود املدينة والملم  التجارية املدينة واألخرى باستثناء   

    
ً
 797.627 - 797.627 املصروفات واملبالغ املدفو،ة مقدما

 812.007 - 812.007 املستحق من أطراف ذات ،القة

 40.863 - 40.863 الودائع الثابتة طويلة األجل

 415.762 - 415.762 األرصدة املصرفية النقد و 

 2.066.259 10.865 2.077.124 
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2020 سبتمبر  30املنتهية في 

 

  )تتمة(األدوات املالية حسب الفئة  17

 ت  تطبيق السياسات اعراسبية الخاصة باألدوات املالية ،لى البنود التالية:

 

 اإلجمالي  التكلفة املطفأة  

 ألف درهم  ألف درهم  )مدققة  2019ديسمبر  31

   

 ملا جاء في بيان املركز املالي 
 
   املوجز املوحد املطلوبات وفقا

 583.597 583.597 الملم  التجارية الدائنة واألخرى 

 94.812 94.812 ذم  اعرتجزات الدائنة

 981.305 981.305 القروت 

 1.659.714 1.659.714 

 

 لطريقة التقيي :
ً
 يوضح الةدول التالي املوجودات املالية للمجمو،ة الت  يت  قياسها بالقيمة العادلة وفقا

 

 اإلجمالي  1املستوى   

 ألف درهم  ألف درهم   

    )غير مدققة(  2020 سبتمبر  30كما في 

 4,096 4,096 الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

    

    )مدققة  2019ديسمبر  31كما في 

 10.865 10.865 الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق امللكية بالقيمة العادلة من خالل 

 

 مخصص انخفات قيمة الملم  إن 
ً
وموجودات العقود واملستحق من أطراف ذات ،القة واألرصدة املصرفية والودائع   التجارية املدينةالقي  الدفترية ناقصا

لمطلوبات املالية  الفترة الت  يتوقع تحقيقها خاللها. ت  تقدير القيمة العادلة ل الرسبانمع الوضع في قيمها العادلة تقارب من املفترت أن الثابتة طويلة األجل 

 ملعدل الفائدة السوقي الرالي املتاح للمجمو،ة ألدوات مالية مماثلة. إن    الخارجة  النقدية  ن خالل خص  التدفقاتألغرات اإلفصاح م
ً
التعاقدية املستقبلية وفقا

 الملم  املدينة والدائنة األخرى تقارب قيمها العادلة.
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   تسعة أشهر لفترة ال إيضاحات حول املعلومات املالية املرحلية

 )تتمة(  2020 سبتمبر  30املنتهية في 
 

 ربحية للسهم 18
 

الربح للفترة ،ن طريق املتوسط املرجح لعدد األسه  العادية املصدرة خالل الفترة. ال توجد  تقسي يت  احتساب ربحية السه  األساسية واعخففة ،ن طريق 

 أخرى يمكن أن تسبب ت ثيًرا مخفًفا ،لى حساب ربحية السه .  بنودأدوات أو 

 

 
 فترة الثالثة أشهر املنتهية في

 سبتمبر  30

 املنتهية في  تسعة أشهر فترة ال

 سبتمبر  30

 2020 2019 2020 2019 

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

 53,047 13,057 16,321 4,540 ربح الفترة )ألف درا  

 5,778,000 5,778,000 5,778,000 5,778,000   باآلالفاملتوسط املرجح لعدد األسه  العادية )

 0.92 0.23 0.28 0.08 فلس بالاألساسية واعخففة ) -ربحية السه  العادية 

 

 (19 - التأثيرات الناجمة ع  فيروس كورونا املستجد )كوفيد 19

كما أثر  . من جوانب كثيرة األ،مال التجارية و  اال،تياديةفي حدوث اضطرابات في الرياة  2020،اب  أوائل في   19 -كورونا املستجد )كوفيد يتسبب انتشار فيروس 

  ،لى االقتصاد العاملي والعديد من الصنا،ات ئشيل جواري، سواء ،لى مستوى األ،مال واعراسبة وإ،داد التقارير. 
ً
ألن اعةمو،ة تعمل ئشيل أساسا  في   نظرا

جد أية تغير في تقيي  اإلدارة ئش ن االستمرارية  إال أنه ال يو  ،لى املدى القصير الفيروس في إحداث ت ثيرات  يتسببدارة املرافق، فقد الضيافة وإتطوير العقارات و 

 .أو استراتيجية األ،مال

 

بما في ذلك املدخالت املستخدمة لخسارة االئتمان املتوقعة،    الةواريةتعديل أحيامها وتقديراتها    معستواصل اعةمو،ة مراقبة الوضع  ف،  الوضع ئسر،ةتطور  مع  

 . 2020، حسب الضرورة، خالل ،اب و،وامل االقتصاد الكلي، وتقيي  املمتليات واملعدات واالستثمارات العقارية


