
 وشركاتها التابعة دبي باركس آند ريزورتس شركة مساهمة عامة )تحت التأسيس(

 افتتاحي تقديري بيان مركز مالي 

 4102ديسمبر  8كما في 

 

 4102أغسطس  10

 آالف الدراهم()

 مدقق

 خالل الفترةالحركة 

 )آالف الدراهم(

 4102سبتمبر  11

 )آالف الدراهم(

  مراجع

 (6)إيضاح 

 خالل الفترةالحركة 

 )آالف الدراهم(

 4102ديسمبر  8

 )آالف الدراهم(

 (7)إيضاح  

      املوجودات

  1,618,961  6,816,,,1  6,8,639  66,,99  888,838 (1واملعدا  )إيضتح تملكات  امل

  168,981  88,,,18  18,988  ,83  13,838 (9)إيضتح  استثتمترا  عقترية

  ,63,,98  89,989  168,898  999,,8  118,198 ملقتولين ودفعت  مقدمةدفعت  

  8,998,9,9  8,998,9,9    -    -    - النقد ومت يعتدله
      

  6,977,028  1,861,112  0,006,622  021,741  971,909 مجموع املوجودات
      

      حقوق امللكية واملطلوبات
      

      حقوق امللكية

  9,891,898  9,891,998  ,,8    -  ,,8 (8)إيضتح  رأس املتل

    - (938,,88)   938,,88  168,889  989,898 رأس املتل فيقرحةة املزيتدة ال

  8,389  8,389    -    -    - (8)إيضتح  دصدار ال اةليتطي تاتليف 

 (,93,38)  (9,819)  (98,618)  (661)  (98,698)  خستئر مرحاكتمة

      

  6,497,812  1,220,772  816,161  091,811  664,411 مجموع حقوق امللكية
      

      املطلوبات

  188,889  188,889    -    -    - (9)إيضتح  ألطراف ذا  عالقة مطكوب

  869,689  989,888  988,,99 (,88,18)   8,8,318 أخرى ذمم دائنة ذمم تجترية دائنة و 
      

      

  679,102  208,711  461,182 (28,011)   118,702 مجموع املطلوبات

      

  6,977,028  1,861,112  0,006,622  021,741  971,909 مجموع حقوق امللكية واملطلوبات

 

  



 

 عن رأس املتل.على  9,18أكلوبر  ,9إلى الشركة في من املؤسسين  تم تحويكهتمكيون درهم  313تلضتمن املتملكات  واملعدا  أرض بتمبكغ : 1إيضتح 
ً
 سبيل املستهتمة العينية عوضت

 عن رأس املتل. 9,18أكلوبر  ,9املؤسسون إلى الشركة في  قتم بلأجيحهتمكيون درهم  136تلضتمن االستثتمترا  العقترية على أرض بقيتمة : 9إيضتح 
ً
  كتمستهتمة عينية عوضت

مكيون درهم، كتمت هو  869تلضتمن مستهتمة عينية من املؤسسين بقيتمة و ، درهم لكسهم 1بقيتمة استمية قدرهت  سهم 92891289323,8لعدد  ستميةاال قيتمة اليتمثل رأس املتل : 8إيضتح 

 أعاله. 9و  1مفصح عنه في اليضتةين 

 مكيون درهم. 96تم مقتبكهت تكبد تاتليف فعكية بقيتمة مكيون درهم  98بتمجتموع فكس لكسهم  1يتمثل اةليتطي تاتليف الدصدار مبكغ : 8إيضتح 

 يتمثل املطكوب ألطراف ذا  عالقة مبكغ مسلحق الدفع لكتمؤسسين والذي سيلم تسويله بعد الدراج.: 9إيضتح 

تم مراجعتهت من التي و  لكشركةعلى املعكومت  املتلية املرةكية املوجزة املوةدة مبنية هذا البيتن لكتمركز املتلي االفللتحي اللقديري املفصح عنهت في  9,18سبلتمبح  ,8: األردصدة كتمت في 9إيضتح 

 .9,18نوفتمبح  ,8، ودصدر  في وسط(الستدة ديكويت آند توش )الشرق األ قبل 

، وهو عرضة للعديال  معينة، ويلضتمن كذلك الزيتدة امللوقعة على رأس ديرا  الدارة فقطمبني على تق9,18ديستمبح  8كتمت في : إن هذا البيتن لكتمركز املتلي االفللتحي اللقديري 3إيضتح 

املوافقة عكيه من قبل مدقق ةستبت  الشركة  وال وال تقريره  قديري لم يلم تدقيقه وال مراجعلهإن هذا البيتن لكتمركز املتلي االفللتحي اللدرهم.  92891289323,8املتل بقيتمة 

 .وسط(الستدة ديكويت آند توش )الشرق األ املسلقل، 

  

 


