
















































































































   لهاشركات التابعةالو.) ع.م.ش(شركة إعمار العقارية 

٥٥  

  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
  ٢٠٠٩ ديسمبر ٣١في 
  
  
   المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -٣٠

  
لغرض هذه البيانات المالية، تعتبر األطراف ذات عالقة بالمجموعة إذا كان لدى المجموعة القدرة، مباشرة أو غير مباشرة، للرقابة                   

ف أو ممارسة تأثير جوهري عليه في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية أو العكس بالعكس، أو عندما تخضع المجموعـة                   على الطر 
  .يمكن أن تكون األطراف ذات العالقة أفراداً أو منشآت أخرى.  والطرف للرقابة أو التأثير الجوهري المشترك

  
  معامالت األطراف ذات العالقة

نت هناك المعامالت التالية المهمة مع األطراف ذات العالقة وقد تمت ضمن النشاط االعتيادي وبشروط متفق                خالل السنة المالية كا   
  :عليها بين األطراف

  
  ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

  :شركات شقيقة
  مجموعةاالستثمارات من / صافي إيرادات الفوائد عن الودائع 

    ١٧,٣٣١    ١٥,٤١١  خ.م. ش دبي المصرفية
  ٣٣,٢٠٦    ٤٩,٨٣٠  ع .م.دات تمويل إسالمي من أمالك للتمويل شإيرا

  ١٦,١٢٨    ٢٩,٩٥٩  إيرادات فوائد مكتسبة من قرض إلى غولدن ايس بي تي أي
  إيرادات فوائد مكتسبة من قرض إلى أي ام جي أف الند المحدودة

    ٩٤٤,١٦    ٢٣٣,٦١    واألطراف ذات العالقة بها
  

   العالقةأعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات 
    ٦٨٧,٣٥١    -  بيع قطعة أراض

  
  

  :أطراف أخرى ذات عالقة
 ٥,٠٠٠    ٤,٤٣٣  ، البحرينإيرادات تمويل إسالمي من بنك السالم

    
    ١٥٢,١    ١٤٧,١  ، السودانإيرادات تمويل إسالمي من بنك السالم

   
عن السنة المالية المنتهية فـي   ٢٠٠٩في عام   ألف درهم  ٤,٣٠٠ بلغ مجموعه     إجتماعات  حضور بدل قبض أعضاء مجلس اإلدارة   

  ).٢٠٠٧ ديسمبر٣١عن السنة المالية المنتهية في  ٢٠٠٨ في عام  ألف درهم٣,٨٨١مبلغ  (٢٠٠٨ ديسمبر٣١
  

  أرصدة األطراف ذات العالقة
  

  :هي كما يلي)  التي أدرجت فيها تلك األرصدةبيان المركز المالي بنودو(إن أرصدة األطراف ذات العالقة المهمة 
  

   ٢٠٠٨  ٢٠٠٩  
  ألف درهم  ألف درهم  

  :شركات شقيقة
  ٠٠١,٦٩٩    ٠٠٠,٥٠  ) خ.م.ش (مجموعة دبي المصرفيةودائع ثابتة لدى 

    
  :أعضاء مجلس اإلدارة واألطراف ذات العالقة

    ٢٨١,٣٥٠    ٢٨١,٣٥٠  مدينون تجاريون  
  ٧٩٩,٢    ٤٣٨,١٠١  مدينون آخرون وتأمينات ومصروفات مدفوعة مقدماً

      
  

يتعلـق ببيـع    )  ألف درهـم   ٢٨١,٣٥٠ – ٢٠٠٨ ديسمبر   ٣١( ألف درهم    ١٤٠,٦٧٥نون التجاريون أعاله على مبلغ      يشتمل المدي 
  .عقارات حيث تسدد المبالغ على أقساط وهذه األقساط مستحقة الدفع ولكن غير متأخرة السداد
















