
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة)
  وشركاتھا التابعة 

  

  الموحدة البيانات المالية
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

    



  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
  

  البيانات المالية الموحدة 
  ٢٠١٤ديسمبر   ٣١
  
 

  صفحة  المحتويات
  

  ١  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  ٢  المستقلين تقرير مدققي الحسابات
  

   ٣    بيان الدخل الموحد
  

  ٤  الموحد بيان الدخل الشامل
  

  ٥    بيان المركز المالي الموحد
  

  ٦    الموحد بيان التدفقات النقدية
        

  ٧  التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان 
  

  ٤٤ – ٨    إيضاحات
  
  
  
  
  







٣  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
  

  بيان الدخل الموحد  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ١٫١٥٥٫٥٤٨  ٩٩٫٩٩٥ أ-٥ إيرادات إدارة العقارات والمبيعات
        

  ١٫١٢٧٫٦٤٢  ٦٤٧٫٤٥٨  ب-٥  المقاوالت واألنشطة التشغيلية األخرى
        

  ٢٦٫٧٧٧  ١١٥٫٦٧٥  ب-١٢  يةاستثماراألرباح من بيع عقارات 
        

  ٧٦٫٦٤٥  ٢٩٫٩٣٥  أ، ب-٣٠  ات مشتركةائتالفالحصة في أرباح 
        

  ٢٫١٠٤٫٧٢٤  ١٫٠٤٤٫٣٧٠  ج-١٢  األرباح من تقييم العقارات
        

  ٣٫٤٤١  ١٤٫٣٨٣  ٧  إيرادات التمويل
        

  ١٦٩٫٣٤٦  ١١٦٫٢٥١  ٩  إيرادات أخرى
    --------------  -------------  

  ٤٫٦٦٤٫١٢٣  ٢٫٠٦٨٫٠٦٧    اإليراداتإجمالي 
        

  )٢٫٠٤٩٫٠٢٧(  )١٫٠١٧٫٤٣٤(  ٥  التكاليف المباشرة
        

  )١٠٤٫٥٩٩(  )١٢٠٫٧٨٧(  ٦  المصروفات اإلدارية والعمومية
        

  )٩٣٠٫٨٤٢(  )٦٤٫٨٥٢(  ٨  مصروفات التمويل
  ------------  -------------  

  ١٫٥٧٩٫٦٥٥  ٨٦٤٫٩٩٤    أرباح السنة المنسوبة إلى مساھمي الشركة
    =======  =======  

  ٠٫٤٥  ٠٫٢٤  ٣٣  ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة.  ٤٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات



٤  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
  

  بيان الدخل الشامل الموحد
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  ١٫٥٧٩٫٦٥٥  ٨٦٤٫٩٩٤    أرباح السنة
        

        األخرى للسنةاإليرادات الشاملة 
      

        البنود التي ستتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا الحقاً ضمن األرباح أو الخسائر
        

  )٣٤(  -    صافي الحركة في تحوط التدفق النقدي
    -----------  -------------  

  ١٫٥٧٩٫٦٢١  ٨٦٤٫٩٩٤    إجمالي األرباح الشاملة للسنة
  ======  =======  
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة.  ٤٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات
  
  
  





٦  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
  

  الموحد النقدية التدفقاتبيان 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

       األنشطة التشغيلية
  ١٫٥٧٩٫٦٥٥  ٨٦٤٫٩٩٤   أرباح السنة
        تسويات لـ: 
  ١٨٫٤٦١  ١٥٫٠٧٧ ١١ االستھالك

  )٢٦٫٧٧٧(  )١١٥٫٦٧٥(  ب-١٢  يةاستثماراألرباح من استبعاد عقارات 
  )٢٫١٠٤٫٧٢٤(  )١٫٠٤٤٫٣٧٠(  ج-١٢  األرباح من تقييم عقارات بالقيمة العادلة

  )٧٦٫٦٤٥(  )٢٩٫٩٣٥( أ، ب-٣٠  الحصة في أرباح ائتالفات مشتركة 
  )٢٦٫٤٣٨(  -  ٢٥  اإليرادات من منحة حكومية 

  )٣٫٤٤١(  )١٤٫٣٨٣(  ٧  إيرادات التمويل 
  ٩٣٠٫٨٤٢  ٦٤٫٨٥٢ ٨  مصروفات التمويل

    ---------  ----------  
        

  ٢٩٠٫٩٣٣  )٢٥٩٫٤٤٠(  (الخسائر)/ األرباح التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل 
  )١٨٦٫١٢٧(  )٤٦٫٨٩١(    التغير في االستثمارات األخرى

  ٣١٠٫٣٦٤  ١٧٠٫٦٣٤   التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٫٩٢٤  ٢٣١    التغير في المخزون 

  )١٧٨٫٨٥٢(  )١١٥٫٢٧٤(    التغير في أعمال العقود قيد اإلنجاز 
  ٥١٫٠٢٧  )٦٩٫٦٩٤(    التغير في الذمم المدينة طويلة األجل

  ١٢٤٫٨٢٤  )١٠٫١٥٣(   التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة 
  )٧٤١٫٥٧٠(  ٦٣٫٩٥٥    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ١٥٫٦٣٠  ١٤٫٢٧٣   التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة 
  )٢٧٠٫٢٢٠(  )٣٦٤(    التغير في الذمم الدائنة طويلة األجل

  ١٠٧٫٢٧٩  ٤٩٫٧٦٠    التغير في السلفيات والودائع 
  ٦٥٫٧٧٥  )٩٫٦٠٧(   في تعويضات نھاية الخدمة للموظفين (صافي)  التغير

  ------------- ------------ 
  )٤٠٩٫٠١٣(  )٢١٢٫٥٧٠(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 

    ------------- ------------ 
        األنشطة االستثمارية

  )٩٫١٨٣(  )١١٫٤٤٧(  ١١  اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
  )٦٫٠٩٢(  )٦٨٫٦٤٤(  ١٢  اإلضافات إلى العقارات االستثمارية  

  )١٫٠٧٤(  -  ١٣  اإلضافات إلى عقارات للتطوير (صافي)  
  ١٠٫٠٠٠  -    إيرادات توزيعات األرباح

  ٢٫٦٤٨٫٠٩١  ٢٩٣٫٣٠٤  ب-١٢    المتحصالت من استبعاد عقارات 
  ٣٫٤٤١  ١٤٫٣٨٣    إيرادات الفائدة

  )٥٨٫١٠٥(  ٩٫٢٨٥    الودائع لدى البنوكالتغير في 
    ------------ -------------  

  ٢٫٥٨٧٫٠٧٨  ٢٣٦٫٨٨١    صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
    ------------ -------------  

        التمويليةاألنشطة
  -  ٣٧٩٫٥٠٦  أ-٢٤  قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليھا 

  )٤٠٫٩٥٩(  ٢٢٫٥٨١  ٢٣  إيصاالت األمانةصافي الحركة في 
  )٢٫٠٩٨٫٠٢٣(  )٣٦٠٫٠٠٠(  أ-٢٤  سداد قروض مصرفية طويلة األجل

  )٨٩٫١٧٢(  )٦٢٫٤٣٢(    الفوائد المدفوعة 
  ٢٨٫٣١٨  ١٦٫٩٨٧    التغير فى السلفيات من بيع عقارات

    -----------  --------------  
  )٢٫١٩٩٫٨٣٦(  )٣٫٣٥٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

    -----------  --------------  
  )٢١٫٧٧١(  ٢٠٫٩٥٣    في النقد وما يعادله )النقصالزيادة/ (صافي

  ١٤٤٫٧٦٩  ١٢٢٫٩٩٨    النقد وما يعادله في بداية السنة
    -----------  -----------  

  ١٢٢٫٩٩٨  ١٤٣٫٩٥١  أ-٢٠  النقد وما يعادله في نھاية السنة
    ======  ======  
  

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة.  ٤٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

.٢مدرج على الصفحة  المستقلين إن تقرير مدققي الحسابات



  ٧

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
  

  الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  
  رأس
  المال

  أسھم
 الخزينة

  االحتياطي
 القانوني

  االحتياطي
 العام

  احتياطي
  التحوط 

  األرباح 
  اإلجمالي  المحتجزة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
                

  ٢٫٥٦٢٫٨٦٥ )١٫١٣٠٫٣٠٤(  ٣٤  ٣١٣٫٦٩٧  ١٧٫٥٧٩  )٤٫٩٩٨(  ٣٫٣٦٦٫٨٥٧  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
                

  ١٫٥٧٩٫٦٢١  ١٫٥٧٩٫٦٥٥  )٣٤(  -  -  -  -  إجمالي األرباح الشاملة للسنة
                

                الحركات األخرى في حقوق الملكية
  -  )١٥٧٫٩٦٦(  -  -  ١٥٧٫٩٦٦  -  -  ) أ-٢٩اطي القانوني (راجع اإليضاح حتيالتحويل إلى اال

  )٤٫٠٠٠(  )٤٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  )٣٢أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح 
  --------------  ---------  -----------  -----------  ---------  -----------  --------------   

  ٤٫١٣٨٫٤٨٦  ٢٨٧٫٣٨٥  -  ٣١٣٫٦٩٧  ١٧٥٫٥٤٥  )٤٫٩٩٨(  ٣٫٣٦٦٫٨٥٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ========  =====  ======  ======  =====  ======  ========  
                

  ٤٫١٣٨٫٤٨٦  ٢٨٧٫٣٨٥  -  ٣١٣٫٦٩٧  ١٧٥٫٥٤٥  )٤٫٩٩٨(  ٣٫٣٦٦٫٨٥٧  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                

  ٨٦٤٫٩٩٤  ٨٦٤٫٩٩٤  -  -  -  -  -  إجمالي األرباح الشاملة للسنة
                

                الحركات األخرى في حقوق الملكية
  -  )٨٦٫٤٩٩(  -  -  ٨٦٫٤٩٩  -  -  أ) -٢٩التحويل إلى االحتياطي القانوني (راجع اإليضاح 

  -  )١٦٨٫٣٤٢(  -  -  -  -  ١٦٨٫٣٤٢  )٢٨إصدار أسھم منحة (راجع اإليضاح 
  )٥٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠(  - - - - - )٣٢أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة (راجع اإليضاح

  --------------  ---------  -----------  -----------  ---------  -----------  --------------   
  ٤٫٩٩٨٫٤٨٠  ٨٩٢٫٥٣٨  -  ٣١٣٫٦٩٧  ٢٦٢٫٠٤٤  )٤٫٩٩٨(  ٣٫٥٣٥٫١٩٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

  جزءاً من ھذه البيانات المالية الموحدة.  ٤٤إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  



  ٨

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

  إيضاحات 
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية الموحدة)

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

  
بموجب قرار وزاري بدولة  ١٩٩٣أكتوبر  ٢٨) ("الشركة") كشركة مساھمة عامة بتاريخ (ش.م.ع العقاريةت شركة االتحاد تأسس

  ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة . ٢٤٦٤٩اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان الشركة المسجل ھو ص.ب. 
  

مخازن التبريد  شغيل، بما في ذلك تتلكاتھا الخاصةوتطوير العقارات وإدارة وصيانة مم استثمارتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 
مل باإلضافة إلى العأخرى (بما فيھم أطراف ذات عالقة)، باإلنابة عن أطراف المتعلقة بالعقارات ، والتعھد بالخدمات التي تمتلكھا

  .١-٢كة كما ھو مبين في إيضاح ات مشترائتالففي  ستثماركشركة قابضة لشركاتھا التابعة واال
  

ـ "المجموعة". يتإلى اُيشار  األراضي  يف للمجموعة يةستثمارالنشطة اواال الھامة م تنفيذ كافة أعماللشركة وشركاتھا التابعة مجتمعة ب
 يضارألمتعلقة با أجنبيةإلى مخاطر  المتحدة. إن المجموعة غير معرضة األوراق المالية داخل دولة اإلمارات العربيةوالعقارات و
  .واألدوات المالية المشتقة وراق الماليةاألوالعقارات و

  
  أساس اإلعداد   ٢

  
  أساس التوحيد  ١-٢
  

  دناه:أ على النحو المبينإن ھذه البيانات المالية الموحدة تضم البيانات المالية للشركة وشركاتھا التابعة بالطريقة المباشرة، 
  

  الملكية  بلد 
  األنشطة الرئيسية  الفعلية  التأسيس  اسم الشركة

  

  الشركات التابعة
  مقاوالت األعمال الكھربائية والميكانيكية والسباكة   ٪١٠٠  أ.ع.م  ثيرمو ذ.م.م

  البناء وخدمات إدارة المنشآت.  بمشروعاتالخاصة       
  

  المركزيةصناعة مستلزمات أنظمة تكييف الھواء   ٪١٠٠  أ.ع.م  صوت ج الميكانيكية لتجھيز كاتمالخلي
  وتجميع معدات أنظمة مكافحة الحريق.      ذ.م.م –(جمامكو)  المكيفات ومستلزماتھا

  

  تجارة معدات وأجھزة السالمة وإطفاء الحريق وتجارة   ٪١٠٠  أ.ع.م  جمامكو للتجارة ذ.م.م
  مكيفات الھواء وتجارة المضخات والصمامات ولوازمھا       
  إلنارة ولوازمھا.وتجارة سخانات المياه وتجارة معدات ا       
  

  صناعة مستلزمات أنظمة تكييف الھواء المركزية    ٪١٠٠  السعودية  جمامكو السعودية ذ.م.م
  وتجميع معدات أنظمة مكافحة الحريق.      

  

  إدارة المنشآت واألمن واألعمال الميكانيكية   ٪١٠٠  أ.ع.م   سيرفيو ذ.م.م
  . وخدمات إدارة الطاقة والكھربائية وأعمال السباكة      

 

  المشروعات.خدمات إدارة    ٪١٠٠  أ.ع.م  إدارة ذ.م.م
  

  بناء وإدارة وتقديم المشورة الخاصة بكافة أنواع    ٪١٠٠   أ.ع.م  دبي أوتودروم ذ.م.م 
  مضامير السباق وأعمال التطوير ذات الصلة بكافة       
  أنواع سباقات السيارات.       

  

  الداخلية.تصنيع وتركيب الديكورات   ٪١٠٠  أ.ع.م  الفيتاوت ذ.م.م
  

  مقاوالت األعمال الكھربائية والميكانيكية والسباكة   ٪١٠٠  السعودية  ثيرمو السعودية ذ.م.م
   .الخاصة بمشروعات البناء وخدمات إدارة المنشآت      

  

  مقاوالت األعمال الكھربائية والميكانيكية والسباكة    ٪٥٠  قطر  أو آي تي سي ثيرمو ذ.م.م
  خدمات إدارة المنشآت.البناء وبمشروعات الخاصة       
   .٣١راجع اإليضاح       
    

  االئتالفات المشتركة
  االستثمار في العقارات وتطويرھا واألنشطة ذات الصلة   ٪٥٠  أ.ع.م  ذ.م.م العقارية لالستثمار

  بالعقارات.             
    

  إنشاء وتركيب وتشغيل أنظمة التبريد والتكييف.  ٪٥٠  أ.ع.م  كت كولينج ذ.م.م إميريتس ديستري



  ٩

   شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
   (تابع) إيضاحات

  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
  (تابع) أساس التوحيد  ١-٢

  
  الشركات التابعة  (أ)

  

 تسيطر المجموعة على منشأة ما عندما تكون المجموعة الشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة.لك ت فيالشركات التابعة تتمثل 
معرضة لـ، أو يكون لھا حقوق في عائدات متغيرة من ارتباطھا بھذه المنشأة وتمتلك القدرة على التأثير في ھذه العائدات من خالل 

رة طنفوذھا على ھذه المنشأة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السي
  الذي تتوقف فيه ھذه السيطرة.  تى التاريخعلھيا ح

   
  ات المشتركة ئتالفاال  (ب)

  
ي صافي حيث يكون للمجموعة حقوق ف تكون المجموعة طرفاً فيھا، لسيطرة مشتركة االئتالفات المشتركة في ترتيبات تخضعتتمثل 

ي ف الحصصيتم احتساب تجاه مطلوباتھا. المجموعة التزامات المجموعة في موجوداتھا و حقوقالمعنية بخالف موجودات الشركات 
ً لطريقة حقوق الملكية الخاضعة لسيطرة مشتركةالشركات  ً بالتكلفة التي تتضمن تكا عتراف. يتم االوفقا ليف بھذه الحصص مبدئيا

مر للشركات المستث ملة األخرىالمبدئي، يتم إدراج حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإليرادات الشا عترافالمعاملة. الحقاً لال
   بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية ضمن البيانات المالية الموحدة، لحين توقف التأثير الھام أو السيطرة المشتركة.

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد   (ج)

  
أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت الداخلية  ةيتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة باإلضافة إلى أي

يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع ھذه البيانات المالية الموحدة.  بين شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد
باح ر المحققة بنفس طريقة حذف األريتم حذف الخسائر غيات المشتركة. ئتالفات المشتركة إلى مدى حصة المجموعة في االئتالفاال

  دليل على انخفاض القيمة. يصاحبهغير المحققة لكن إلى المدى الذي ال 
  

  بيان التوافق  ٢-٢
  

ت العربية دولة اإلمارالبات القانون االتحادي بدة للمجموعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطتم إعداد البيانات المالية الموح
  (وتعديالته). ١٩٨٤لسنة  ٨رقم المتحدة 

  
  أساس القياس  ٣-٢

  
ً لمبدأ التكلفة التاريخيةللمجموعة  دةتم إعداد البيانات المالية الموح ت األخرى استثماراالوية ستثمارالعقارات اال، باستثناء وفقا

  ھا بالقيم العادلة.ت المالية المشتقة التي يتم بيانواألدوا

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ٤-٢

  
الية تم تدوير كافة المعلومات المرھم اإلمارات العربية المتحدة، وھي العملة الرسمية للمجموعة. بد دةالبيانات المالية الموح تقديم يتم

  المقدمة بالدرھم ألقرب عدد صحيح باآلالف.
 

  استخدام التقديرات واألحكام   ٥-٢
  

 ثر على تطبيق السياساتؤأحكام وتقديرات وافتراضات توضع يتطلب من اإلدارة أن تقوم بالموحدة البيانات المالية  إعدادإن 
ترتكز ھذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بھا على  والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. المحاسبية

ُيعتقد بأنھا معقولة في ظل الظروف الراھنة، حيث تشكل نتائجھا أساساً لوضع األحكام المتعلقة الخبرة السابقة وعدة عوامل أخرى 
  التقديرات. كتلتختلف النتائج الفعلية عن  قد بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تتضح بصورة جاھزة من مصادرھا.

  
لى أساس عبالتعديالت على التقديرات المحاسبية  عترافيتم اال .تبطة بھاالمر فتراضاتتم بصورة دائمة مراجعة التقديرات واالت

  ارتقابي.
  

في تطبيق الھامة بيان المعلومات حول المجاالت الھامة لعدم اليقين في التقديرات واألحكام  ٣٧بصورة خاصة، يتم في اإليضاح 
  بھا في ھذه البيانات المالية الموحدة. السياسات المحاسبية والتي يكون لھا أكبر األثر على المبالغ المعترف



  ١٠

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

 (تابع) إيضاحات
 
  أساس اإلعداد (تابع)  ٢

  
  قياس القيمة العادلة  ٦-٢

  
من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكٍل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير  مجموعةتتطلب 
  المالية.

  
قامت المجموعة بوضع إطار عمل لمراقبة قياس القيم العادلة. يتضمن ھذا اإلطار فريق تقييم يكون مسؤول بصورة عامة عن مراقبة 

من قياسات القيم العادلة، بحيث يقوم بتقديم التقارير بصورة مباشرة إلى  ٣الھامة، بما في ذلك المستوى كافة قياسات القيم العادلة 
  المسؤول المالي الرئيسي.

  
م قياس القيم عندما يت يقوم فريق التقييم بصورة منتظمة بمراجعة المدخالت الھامة غير الملحوظة والتعديالت التي تتم على التقييم.

خدام معلومات من طرف أخر مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، تقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه العادلة باست
من األطراف األخرى لدعم النتيجة، بحيث تستوفي ھذه التقييمات متطلبات معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المستوى 

  القيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف ھذه التقييمات.المتضمن في النظام المتدرج لقياس 
  

  يتم إبالغ لجنة التدقيق لدى المجموعة بأية أمور ھامة تخص التقييم.
  

عند قياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحوظة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف 
مستويات في النظام المتدرج للقيمة العادلة بناًء على المدخالت المستخدمة  في أساليب التقييم المبينة على  القيم العادلة ضمن عدة

  النحو التالي:
  
  طابقة.ت: األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات م١المستوى  

 
  وھي عبارة عن معطيات ملحوظة لموجودات أو مطلوبات،  ١المستوى  ضمن: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ٢المستوى

  سواء بشكل مباشر (كاألسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقة من األسعار). 
 

  مدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحوظة (معطيات غير ملحوظة).٣المستوى :  
  

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النظام المتدرج  في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس
للقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المستوى في النظام المتدرج للقيمة العادلة الذي يكون فيه مدخالت 

  ھامة في أقل مستوى للقياس.
  

  ين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير التي تم خاللھا التغيير.تعترف المجموعة بالتحويالت فيما ب
  

  الھامة السياسات المحاسبية   ٣
  

 ھامةالبنود التي تعتبر  التعامل مع فيبشكل متسق  ، والتي تلتزم بمعايير التقارير المالية الدولية،تم تطبيق السياسات المحاسبية التالية
  :للمجموعة دةلبيانات المالية الموحبا يتعلقفيما 

  
  اإليرادات

  
ية، والمتحصالت من بيع عقارات (بما في ذلك بيع قطع ستثماراالعقارات التشتمل اإليرادات على المبالغ المحصلة من تأجير 

ديم خدمات خالل األنشطة مقابل بيع بضائع أو تق غ الصادر فواتير بشأنھا إلى أطراف أخرىوالمبالوإيرادات العقود أراضي)، 
  االعتيادية للمجموعة، وذلك بعد اقتطاع الخصومات التجارية المقدمة في سياق األعمال االعتيادية.

  
  باإليرادات  عترافاال
  

  البضائع المباعة والخدمات المقدمة   (أ)
  

تري. ات الملكية الھامة إلى المشعندما يتم تحويل مخاطر وامتياز األرباح أو الخسائرباإليرادات من بيع البضائع ضمن  عترافيتم اال
. قريرتبما يتناسب مع مرحلة إنجاز المعاملة بتاريخ بيان ال األرباح أو الخسائرباإليرادات من الخدمات المقدمة ضمن  عترافيتم اال

اد سترداھامة بشأن  وكھناك شك تاإليرادات إذا كانب عترافال يتم االن خالل معاينة األعمال المنجزة. يتم تقييم مرحلة اإلنجاز م
  أو إذا كان ھناك احتمال إلعادة البضائع. ذات الصلةالمبالغ المستحقة أو التكاليف 

   



  ١١

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

    الھامة (تابع) السياسات المحاسبية   ٣
  

  (تابع)االعتراف باإليرادات 
  

ندما ع األرباح أو الخسائرتمويلية ضمن  إيجاربااليرادات من بيع العقارات على أساس التملك الحر أو بموجب عقود  عترافيتم اال
ري عندما لمشتيتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية الھامة الى المشتري. تعتبر مخاطر وامتيازات الملكية الھامة قد تم تحويلھا إلى ا

  العقار. ف فيالتصريتم تحويل المخاطر المتعلقة بالسعر إلى المشتري وذلك عن طريق توقيع العقد المتفق عليه ومنح المشتري حق 
  

   التعاقد  (ب)
  

ز إلى في أعمال العقد، والمطالبات ودفعات الحواف تعديالتتشتمل إيرادات العقود على القيمة المبدئية المتفق عليھا في العقد زائداً أية 
ألرباح ابإيرادات ومصروفات العقود ضمن  ويمكن قياسھا بصورة موثوقة. يتم االعترافأن تحقق إيرادات فيه المدى الذى يحتمل 

ھامش  قة. يتم تطبيق إجماليبصورة موثو ن عقد اإلنشاءاتتقدير العائد م عندما يمكنالعقد،  نجازبما يتناسب مع مرحلة إ أو الخسائر
  الربح النھائي المقدر على التكاليف للوصول إلى ھامش الربح من العقد.

    
بصورة موثوقة، يتم  اإلنشاءات عقودتقدير العائد من  مكنعندما ال ين خالل معاينة األعمال المنجزة. يتم تقييم مرحلة اإلنجاز م

سائر يتم رصد مخصص لكافة الخة بالعقود. سترداد التكاليف المتكبدفيه ا ُيحتملفقط إلي المدى الذى  بإيرادات العقود عترافاال
  باإلضافة إلى أية خسائر أخرى متوقعة حتى االنتھاء من أعمال العقود. التقريرتاريخ  حتىالمتكبدة 

  
  إيرادات التأجير   (ج)

  
مارية ضمن األرباح أو الخسائر بأقساط متساوية على مدى فترة عقد اإليجار. يتم يتم االعتراف بإيرادات التأجير من العقارات االستث

  االعتراف بحوافز عقود اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات التأجير. 
  

  المنحة الحكومية  (د)
  

يتم االعتراف بالمنحة الحكومية غير النقدية وغير المشروطة ألصل ما مقيد بالقيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر كإيرادات 
عندما تصبح المنحة مستحقة االستالم. يتم االعتراف بأي منحة حكومية أخرى في بيان المركز المالي الموحد مبدئياً كإيرادات مؤجلة 

أكيدات معقولة بأنه سيتم استالم المنحة وأن المجموعة ستلتزم بالشروط المتعلقة بھا. يتم االعتراف بتلك اإليرادات عندما تكون ھنالك ت
ع حتى تتوافق م الالزمةالمؤجلة ضمن األرباح أو الخسائر بطريقة منتظمة على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو على مدى الفترات 

  ھا التعويض أو عند استيفاء الشروط المتعلقة بالمنحة المعنية. قصد بالتكاليف ذات العالقة التي يُ 
  

  إيرادات ومصروفات التمويل
  

تشتمل إيرادات التمويل على إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة وإيرادات توزيعات األرباح والتغيرات في القيمة العادلة للموجودات 
 الخسائر األرباح أوبإيرادات الفوائد عند استحقاقھا ضمن  عترافيتم االلة من خالل األرباح أو الخسائر. المالية المبينة بالقيمة العاد

ت فيه حق في التاريخ الذي يثب األرباح أو الخسائربإيرادات توزيعات األرباح ضمن  عترافيتم االاستخدام طريقة الفائدة الفعلية. ب
  خ السابق لتوزيعات األرباح في حالة األوراق المالية المدرجة.  المجموعة في استالم المبالغ وھو التاري

  
والتغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المبينة  المصرفية القروض التمويل على مصروفات الفوائد من تشتمل مصروفات

اليف بكافة تك عترافالمعترف بھا. يتم اال بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية
  ة الفائدة الفعلية.   باستخدام طريق األرباح أو الخسائررسملتھا وفقاً للفقرة الموضحة أدناه، ضمن  التكاليف التي تتماالقتراض، بإستثناء 

  
إن رسملة  .الموجودات ن تكلفة تلككجزء ملة موجودات مؤھتتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر الستحواذ أو إنشاء 

ً وتتوقف عندما يتم بالموجودات تكاليف االقتراض تبدأ من تاريخ تكبد النفقات المتعلقة  عداد إلإنھاء كافة األنشطة الالزمة فعليا
  صروفات. و اإلنشاء كمبتكاليف االقتراض المتعلقة بفترة ما بعد االستحواذ أ عترافيتم االلالستخدام المزمع لھا. لة الموجودات المؤھ

  
  ت غير الملموسةاالموجود

  
 الشھرة التجارية  ) أ(

  
حصة المجموعة في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابلة  يتم بيان الشھرة التجارية على أنھا الزيادة في تكلفة االستحواذ عن

ات في ستثماريتم بيان الشھرة التجارية المنسوبة لالبتاريخ االستحواذ.  / شركة تخضع لسيطرة مشتركةللتحديد في شركة تابعة
لشركات يتم بيان الشھرة التجارية المنسوبة لات المشتركة. ئتالفات في االستثمارلال القيمة الدفتريةات المشتركة كجزء من ئتالفاال

  .بيان المركز المالي الموحدالتابعة كشھرة تجارية في 
  



  ١٢

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) الھامة السياسات المحاسبية   ٣
  

  الموجودات غير الملموسة (تابع)
  

 الشھرة التجارية (تابع)  (أ) 
  

يتم اختبار الشھرة التجارية سنوياً لتحديد ما إذا كان ھنالك انخفاض في القيمة، ويتم تسجيلھا بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القيمة 
المتراكمة. يرتكز اختبار انخفاض قيمة الشھرة التجارية على القيمة القابلة غير النھائية للوحدة المنتجة للنقد التي تخص الشھرة 

  تتضمن األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد شركة ما القيمة الدفترية للشھرة التجارية المتعلقة بالشركة المباعة. التجارية. 
  

  واالستھالك الممتلكات واآلالت والمعدات
  

  الموجودات المملوكة  (أ) 
  

لمتراكمة اأدناه) وخسائر انخفاض القيمة  الفقرةبنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم (راجع  قياسيتم 
لى وفات المنسوبة بصورة مباشرة إالمصر على التكلفة تشتمل (راجع السياسات المحاسبية حول انخفاض القيمة)، في حال وجودھا.

ود حتسابھا كبنفة، يتم اعدات أعمار إنتاجية مختلعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات واآلالت والم الموجودات.على ستحواذ اال
ً على تكلفة المواد، والعمالة ممنفصلة (مكونات رئيسية) من الم تلكات واآلالت والمعدات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا

  من المصروفات العامة. ةمناسبوحصة المباشرة، 
  

  االستھالك  (ب) 
  

لكات لكل جزء من بنود الممت عمار اإلنتاجية المقدرةاألعلى مدى  متساويةاألرباح أو الخسائر بأقساط ستھالك ضمن باال عترافيتم اال
  :المقارنةالحالية و ألعمار اإلنتاجية المقدرة للفترتينافيما يلي . ال يتم احتساب استھالك على األراضي. واآلالت والمعدات

  
  )٪( معدل االستھالك  الموجودات

  ٣٣ - ٥  مستأجرة العقارات التحسينات على الو مبانيال
  ٢٠ - ١٠  ماكيناتالوالت اآل
  ٥٠ - ٢٥  مكتبيةالمعدات التركيبات والمفروشات وال
  ٢٥  سياراتال
  ٢٠  رياضيةالمعدات ال
  ٥٠ -  ٣٣  دوات األمعدات وال

  ======  
  
  . كل تقريرإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ تم إعادة تقييم طريقة االستھالك واألعمار ات

  
  قيد اإلنجاز رأسماليةالعمال األ  (ج)

  
فاض (راجع السياسات المحاسبية حول انخ نخفاض القيمة المتراكمةاإلنجاز بالتكلفة ناقصاُ خسائر ا قيد يتم بيان األعمال الرأسمالية

سوبة نالمالقيمة)، في حال وجودھا، حتى إتمام اإلنشاء. عند االنتھاء من اإلنشاء، يتم تحويل تكلفة تلك الموجودات مع التكاليف 
 يتم الى الفئة المناسبة من الموجودات. إل )بما في ذلك تكاليف االقتراض وتأجير األراضي المرسملةبصورة مباشرة إلى اإلنشاء (

  احتساب استھالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.

  
  لتطويرعقارات ل التحويالت من  (د)

  
 ةكس بالتكلفة، والتي تصبح تكلفتھا االعتباريلتطوير أو العمن عقارات لت، واآلالت، والمعدات يتم تحويل بعض بنود الممتلكا

كات، للالحتساب الالحق، بعد التغير في استخدام ذلك البند. بعد القياس المبدئي، يتم قياس تلك العقارات وفقاً لسياسة القياس المتبعة للممت
  لتطوير.العقارات لواآلالت، والمعدات أو 



  ١٣

  رية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة شركة االتحاد العقا
     

  (تابع) إيضاحات
  
    الھامة (تابع) السياسات المحاسبية   ٣

  

  ية ستثمارالعقارات اال
  

  عترافاال  (أ)
  

تم ي غرضينأو لزيادة قيمة رأس المال أو كال ال إيجاريةة ألغراض تحقيق إيرادات مجموعإن األراضي والمباني المملوكة من قبل ال
يتم تصنيفھا  يةاستثمارإن العقارات التي يتم إنشاؤھا أو تطويرھا لالستخدام في المستقبل كعقارات  ية.استثمارتصنيفھا كعقارات 

أحد العقارات فإنھا تتعامل مع ھذا العقار  لشاغلي إضافيةة بتقديم خدمات مجموععندما تقوم ال ية.استثمارأيضاً على أنھا عقارات 
  ككل.  االتفاقي إذا كانت الخدمات عنصراً ليس ھاماً بصورة نسبية من راستثماكعقار 

  

ى عقاراً فإن العقار يبق ،ياستثمارمستقبالً كعقار  باستمرار ستخدامهالي قائم استثمارعندما تبدأ المجموعة في إعادة تطوير عقار 
  إعادة تصنيفه كعقار للتطوير خالل مرحلة إعادة التطوير. قياسه استناداً إلى نموذج القيمة العادلة وال تتم ياً ويتماستثمار

  

  القياس  (ب)
  

ً  يةستثماريتم قياس العقارات اال ً بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة.  مبدئيا تم احتساب المبدئي، ي لالعترافالحقا
بأية أرباح أو خسائر تنتج  عترافيتم اال. ٤٠ رقم القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي نموذجية باستخدام ستثمارالعقارات اال

  . األرباح أو الخسائرعن التغير في القيمة العادلة ضمن 
  

تاريخ إتمام  ىيتم قياس ذلك العقار بالتكلفة حت ا قيد التطوير بصورة موثوقة،ي ماستثمارالقيمة العادلة لعقار  تحديد مكنعندما ال ي
  اإلنشاء أو التاريخ الذي يمكن فيه قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، أيھما أقرب.

  

  لعقد إيجار تشغيلي حصة العقار الخاضع  (ج)
  

ندما كل عقار على حده وذلك عويتم احتسابھا على أساس ي استثمارعقار كلعقد إيجار تشغيلي  يتم تصنيف حصة العقار الخاضع
أي حصة عقار مصنف كعقار استثماري  تسجيلأو لزيادة رأس المال أو لكالھما. يتم  إيرادات إيجارية لتحقيق االمجموعة بھتحتفظ 

  .بالقيمة العادلة. يتم احتساب دفعات اإليجار كما ھو مبين في السياسة المحاسبية لدفعات عقود اإليجارويخضع لعقد إيجار تشغيلي 
  

  ية ستثماراالعقارات المعدات إلى الالت، واآلو ممتلكات،ال التحويل من  (د)
  

ت ناتجة ن أي فروقاإف ،استخدامه عقب تغييرية ستثمارعندما يتم تحويل بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات إلى العقارات اال
بيان بھا مباشرة ضمن  عترافاال قبل عملية التحويل مباشرة وبين قيمته العادلة يتم للبند القيمة الدفتريةفي تاريخ التحويل بين 

استبعاد البند يتم تحويل الربح مباشرة الى  فائض إعادة التقييم في حال كان ھناك أرباح. عنداإليرادات الشاملة األخرى، ويتم بيانھا ك
خسارة ناتجة بھذه  بأية رافعتاالعلى الفور بينما يتم  .للممتلكات المستبعدة المعترف به فائض إعادة التقييمبمقدار األرباح المحتجزة 

  .األرباح أو الخسائرالطريقة ضمن 
  

تصبح معدات والآلت واالممتلكات وإعادة تصنيفه ضمن ال فيتم ،ية مشغوالً من قبل المالكستثمارحد العقارات االفي حال أصبح أ 
  وذلك ألغراض االحتساب الالحق. عتبارية، قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف ھي قيمته اال

  

  يةاستثمارلتطوير إلى عقارات العقارات لالتحويل من   (ھـ)
  

ق إيرادات لتحقيية عندما يتم استخدام ھذه العقارات ستثماريتم تحويل بعض عقارات التطوير من عقارات التطوير إلى العقارات اال
 التحويل قيمة العادلة في تاريخية بالستثمارأو لزيادة رأس المال أو لكال األمرين. يتم تحويل عقارات التطوير إلى العقارات اال إيجارية

أجل االحتساب الالحق لھا. بعد إجراء القياس المبدئي، يتم تقييم تلك العقارات بالقيمة العادلة وفقاً  االعتبارية منوالتي تعتبر تكلفتھا 
  ية.ستثمارقياس العقارات االلسة المتبعة للسيا

  

  يةستثماراالعقارات البيع   (و)
  

عقارات اليع المباشرة عند ب فيرادات والتكاليباإل عترافال يتم االية في سياق األعمال االعتيادية. ستثماربعض العقارات االبيع يتم   
حصالت الفرق بين صافي المتأنھا على  المحتسبةية (ستثماراالعقارات البأية أرباح أو خسائر من بيع  عترافية. يتم االستثماراال
  .األرباح أو الخسائر ) ضمنالقيمة الدفتريةو

  

  العقارات للتطوير 
  

سياق األعمال االعتيادية للمجموعة كعقارات للتطوير حتى يتم االنتھاء من  التي يتم تطويرھا بغرض بيعھا فييتم تصنيف العقارات 
وعند ذلك تتم إعادة تصنيفھا كعقارات محتفظ بھا للمتاجرة. تشتمل تكلفة العقارات للتطوير على تكلفة  ،عملية اإلنشاء أو التطوير

ً ناقص اإلنشاء وأية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة  .(راجع السياسات المحاسبية الخاصة بانخفاض القيمة) خسائر انخفاض القيمة ا
اإليجار المدفوع عن أرض مؤجرة تم إنشاء عقارات للتطوير عليھا حتى يكون األصل جاھزاً لالستخدام المزمع قيمة كما تتم رسملة 

  له.



  ١٤

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

  (تابع) إيضاحات
  
    الھامة (تابع) السياسات المحاسبية   ٣

  
  األدوات المالية

  
 األدوات المالية غير المشتقة  ) أ(

  

التجارية واألخرى، والمستحق من أطراف ذات عالقة،  مدينةالذمم الو االستثمارات األخرى تشتمل األدوات المالية غير المشتقة على
 ،أطراف ذات عالقةإلى  المبالغ المستحقةو التأمين،وودائع  ،خرىاألتجارية والدائنة الذمم الو ،في الصندوق ولدى البنك والنقد

  . طويلة األجلدائنة الذمم الو ،مصرفية طويلة األجلالقروض المصرفية قصيرة األجل وال والقروض
  

ً في األبأداة مالية ما عندما تُ  عترافيتم اال ودات بالموج عترافإيقاف االيتم حكام التعاقدية الخاصة باألداة. صبح المجموعة طرفا
المالية عندما ينتھي حق المجموعة التعاقدي في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة 

يقاف تم إيزات تلك الموجودات بصورة فعلية. بتحويل الموجودات المالية لطرف آخر بدون االحتفاظ بالسيطرة أو بكافة مخاطر وامتيا
  بالمطلوبات المالية عندما تنتھي التزامات المجموعة المحددة في العقد أو عند تسويتھا أو الغاؤھا.  عترافاال

  

ً باألدوات المالية غير المشتقة  عترافيتم اال غير المشتقة  ةيتم قياس األدوات المالي ،المبدئي عترافالحقاً لالبالقيمة العادلة.  مبدئيا
  :على النحو التالي

  

  ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ستثماراال  )١(
  

 عترافكذلك عند االبھا للمتاجرة أو إذا ما تم تحديدھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان محتفظ األداة يتم تصنيف 
ات ستثماراألرباح أو الخسائر إذا كانت المجموعة تقوم بإدارة تلك االيتم تحديد األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل . االمبدئي بھ

ف المعامالت بتكالي عترافيتم اال ،المبدئي عترافھا العادلة. عند االتوتقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالبيع والشراء اعتماداً على قيم
تم ، يخالل األرباح أو الخسائرمن  العادلةالقيمة المالية بإن األدوات تكبدھا.  عنداألرباح أو الخسائر ضمن  للمعامالت المنسوبة
اق المالية يتم تحديد القيمة العادلة لألور .األرباح أو الخسائرعليھا ضمن التي تطرأ بالتغييرات  عترافبالقيمة العادلة ويتم اال قياسھا

  .التقريرالمدرجة كما في تاريخ  العرضإلى أسعار استناداً المدرجة 
  

  خرى  األ  )٢(
  

األدوات المالية غير المشتقة األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصاً خسائر انخفاض القيمة، في حال يتم قياس 
   وجودھا. 

  

  النقد وما يعادله  )٣(
  

 ثالثة أشھرتد لتمرة استحقاق (ذات فتحسابات ودائع يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنك فى حسابات جارية، و
ير المخصومة ، والفواتشكل السحوبات المصرفية على المكشوف التي يتم سدادھا عند الطلب. تُ أو أقل باستثناء الودائع الخاضعة لرھن)

رض غن النقد وما يعادله لجزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد ويتم إدراجھا كجزء م أو أقل، أشھرثالثة تمتد لذات فترة استحقاق 
  . بيان التدفقات النقدية

  
 األدوات المالية المشتقة  (ب) 

  
  تعرضاتھا لمخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن األنشطة التمويلية.  حوط منتلتستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ل

  
قة بالقيمة العادلة. مالية المشتباألدوات ال عترافيتم اال ،المبدئي عترافالمشتقة مبدئياً بالتكلفة. الحقاً لالباألدوات المالية  عترافيتم اال

  . المتحوط بشأنهبأية أرباح أو خسائر على طبيعة البند  عترافيرتكز اال
  

مل عامالت محتأو م ثابتةللتغير في التدفقات النقدية لمطلوبات معترف بھا أو التزامات تحوط عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة ك
يرادات إلاية المشتقة ضمن مباشرًة بالجزء الفعلي من األرباح أو الخسائر من األدوات المال عترافحدوثھا بشكل كبير، فانه يتم اال

بعاد أية يتم استاألرباح أو الخسائر.  ألرباح أو الخسائر ضمنمباشرًة بالجزء غير الفعلي من ا عتراف. بينما يتم االخرىاألشاملة ال
بھا  عترافويتم اال حوط،من قياس فاعلية الت الوقت المعنى لية المشتقة فيخسائر ناتجة عن التغيرات في قيمة األدوات الماأرباح أو 

  .األرباح أو الخسائرمباشرًة ضمن 



  ١٥

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

    (تابع) إيضاحات
  
    الھامة (تابع) السياسات المحاسبية   ٣

  
  القيمةانخفاض 

  
 الموجودات المالية  ) أ(

  
ما إذا كان ھنالك دليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية. تعتبر لتحديد  تقريربتاريخ كل  الموجودات المالية تم تقييمي

أثيراً تكان له حدث أو أكثر بوجود الموجودات المالية أنھا قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال كان ھناك دليل موضوعي يفيد 
موجودات يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق بال سلبياً على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة الخاصة بتلك الموجودات.

مخصومة المقدرة ة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلي القيمة الدفتريةالمالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين 
  . األرباح أو الخسائرجودھا، ضمن بخسائر انخفاض القيمة، في حال و عترافيتم اال. األصلي بمعدل الفائدة الفعلي

  
سائر انخفاض خبالمبدئي  عترافخسائر انخفاض القيمة في حال كان العكس يرتبط بصورة موضوعية بأصل ما يقع بعد اال عكسيتم 

  .خسائربالمبلغ الذي تم عكسه ضمن األرباح أو ال عترافالقيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة، يتم اال
  

 الموجودات غير المالية  ) ب(
  

اض تحديد ما إذا كان ھنالك أي مؤشر على انخفبغرض  تقرير بتاريخ كل القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعةتتم مراجعة 
القيمة د بخسائر انخفاض القيمة عندما تزي عترافيتم االقيمة األصل القابلة لالسترداد.  ، يتم تقديرفي حال وجود ذلك المؤشرالقيمة. 
، دھابخسائر انخفاض القيمة، في حال وجو عترافألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. ھذا ويتم اال الدفترية
  .األرباح أو الخسائرضمن 

  
جودات مستقلة بشكل كبير عن المو ھا تنتج تدفقات نقدية وتكوند بأصغر مجموعة موجودات يمكن تحديدتتمثل الوحدة المنتجة للنق

  والمجموعات األخرى.
  

  المخزون
   

  .يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل
  

 محتفظ بھا للمتاجرةالعقارات ال  (أ) 
  

نة من تاريخ بيعھا خالل سأن يتم  من المتوقعإذا كان  عقارات محتفظ بھا للمتاجرةلتطوير إلى ية والعقارات لستثماريتم تحويل بعض العقارات اال
العتبارية عند اية إلى عقارات محتفظ بھا للمتاجرة بالقيمة العادلة في تاريخ التحويل والتي تصبح تكلفتھا ستثماريتم تحويل العقارات اال التقرير.

حتساب الالحق. العتبارية عند ايتم تحويل عقارات التطوير إلى عقارات محتفظ بھا للمتاجرة بالتكلفة والتي تصبح تكلفتھا اال الحق.االحتساب ال
  يتم تقييم العقارات المحتفظ بھا للمتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل.المبدئي،  عترافالحقاً لال

  
 خرىاأل بنود المخزون  (ب)

  
إيصاله وحيازة المخزون النفقات المتكبدة لالوارد أوالً ُيصرف أوالً وتشتمل على  األخرى على طريقة بنود المخزونترتكز تكلفة 

تمثل صافي القيمة الممكن تحقيقھا بسعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليف المقدرة لمكانه ووضعه الحاليين. ي
  لإلنجاز ومصروفات البيع.

  
  الفواتير الزائدة عن التقييم عقود قيد اإلنجاز/الأعمال 

  
تشتمل لمرحلية.  ايتم بيان أعمال العقود قيد اإلنجاز بتكاليف العقود زائداً األرباح المنسوبة المقدرة ناقصاً الخسائر المتوقعة والفواتير 

من المصروفات العامة الثابتة والمتغيرة المتكبدة في  بالمشروعات المحددة وجزءمباشرًة  التكلفة على كافة المصروفات المتعلقة
يتم  ،ودقأنشطة المجموعة التعاقدية استناداً للقدرة التشغيلية االعتيادية. بالنسبة للعقود التي تزيد فيھا الفواتير المرحلية عن إيرادات الع

  المطلوبات المتداولة كفواتير زائدة عن التقييم. ضمنإدراج الزيادة 
    

  المخصصات 
  

حدث )، نتيجة لضمنيالتزام حالي (قانوني أو  عندما يكون لدى المجموعة الموحد بمخصص ما في بيان المركز المالي عترافيتم اال
لتزام مة االقدير قيت مكناالقتصادية من أجل تسوية االلتزام، وي رجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافعيكون من الموسابق، 

  . بصورة موثوقة



  ١٦

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

  الھامة (تابع) السياسات المحاسبية  ٣
  

  المخصصات (تابع)
  

  صيانة أعمال العقود مخصص
  

لى عالمخصص على أساس كل حالة  رصديتم المعني فترة الصيانة. عقود عندما يدخل العقد صيانة أعمال البمخصص  عترافيتم اال
لى ععقود صيانة أعمال البدأت، ويرتكز مخصص  تكون فترة الصيانة الخاصة بھا قد، وذلك بخصوص جميع األعمال التي حده
  .حتملة في حال وقوع أي منھاالمجميع النتائج  فة الصيانة وبعد تقييمتكلل السابقة بياناتال
  

  التشغيلية  اإليجاردفعات عقود 
  

ً بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود  إيجاريتم تصنيف عقود  يتم غيلية. إيجار تشالموجودات التي يحتفظ بموجبھا المؤجر فعليا
يتم إليجار. اعلى مدى فترة عقد  بأقساط متساويةاألرباح أو الخسائر تشغيلية ضمن إيجار بموجب عقود التي تتم بالدفعات  عترافاال
   .المدفوعةكجزء ال يتجزأ من إجمالي دفعات اإليجار  األرباح أو الخسائرالمقدمة من قبل المؤجر ضمن  اإليجاربحوافز  عترافاال
  

   األجنبيةبالعمالت  المعامالت
  

عملة الرسمية والعملة البعمالت أجنبية مبدئياً بالعملة الرسمية وذلك بتطبيق سعر الصرف الفوري بين  تمتيتم تسجيل المعامالت التي 
 ألجنبيةبالعمالت ا المالية تحويل الموجودات والمطلوبات إعادة تمتكما  .على قيمة العملة األجنبية األجنبية في تاريخ إجراء المعاملة

ية تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من البنود المال. اإلغالق الصرف عند باستخدام سعر العملة الرسميةإلى  التقرير في تاريخ
الل الفترة، والتكلفة الفائدة الفعلية والدفعات خ لبيان أثرالفترة، التي يتم تعديلھا بالفرق بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية 

لعمالت األجنبية عن ا الناتجةبالفروقات  عتراف. يتم االالتقرير سعار الصرف في نھاية فترةالمطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقاً أل
  .ضمن األرباح أو الخسائر

  
  ربحية السھم

  
يم األساسية من خالل تقس األسھميتم احتساب ربحية ففة ألسھمھا العادية. ية والمختقدم المجموعة معلومات حول ربحية السھم األساس

تم تحديد يم العادية القائمة خالل الفترة. العاديين على المعدل المرجح لعدد األسھ خسائر المنسوبة إلى مساھمي المجموعةاألرباح أو ال
لقائمة المرجح لعدد األسھم العادية ا والمتوسطلمنسوبة للمساھمين العاديين ربحية السھم المخففة من خالل تسوية األرباح أو الخسائر ا

  األسھم العادية المخففة المحتملة.     كافةلبيان تأثير 
  

  التقارير حسب القطاع
  

بد نفقات، إيرادات وتتك يمكن من خاللھا أن تحقق األنشطة التجارية التيفي  المشاركةمكونات المجموعة  أحدالتشغيلي يعتبر القطاع 
يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة نتائج  أي من مكونات المجموعة األخرى.بما في ذلك اإليرادات والنفقات التي تتعلق بالمعامالت مع 

 اليةمأداؤه، والتي تتوفر بشأنه معلومات ولتقييم ما القطاعات التشغيلية بشكل منتظم التخاذ قرارات حول تخصيص الموارد لقطاع 
  .منفصلة

  
تشتمل النتائج والموجودات والمطلوبات حسب القطاع على بنود منسوبة بصورة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة إلى تلك التي يمكن 

  تخصيصھا على أساس معقول. 
  

المتكبدة لشراء  ليفوالتكا خالل السنة لحيازة ممتلكات وآالت ومعدات، المتكبدة إجمالي التكلفةتتمثل المصروفات الرأسمالية للقطاع ب
لى بيعھا أو تحويلھا إ دة لتطوير عقارات بغرضوالتكاليف المتكب ية قائمة،استثمارية أو إعادة تطوير عقارات استثمارعقارات 
  ية.استثمارعقارات 

   



  ١٧

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

  الھامة (تابع) السياسات المحاسبية  ٣
  

  المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تفعيلھا حتى اآلن 
  

 ٢٠١٤يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
يلي المعايير التي قد تكون ذات صلة بالمجموعة. ال تخطط المجموعة  ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة. فيما

  لتطبيق ھذه المعايير بشكل مسبق.
  

من معايير التقارير المالية الدولية  ٩)، والمعيار رقم ٢٠١٠من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية" ( ٩المعيار رقم   )١(
 )٢٠٠٩"األدوات المالية" (

  
لمعيار رقم وفقاً لتصنيف وقياس الموجودات المالية. ل متطلبات جديدة )٢٠٠٩(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم  ُيقدم
)، يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية استناداً إلى نموذج األعمال الذي يتم فيه ٢٠٠٩(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩

) ٢٠١٠(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم وجودات المالية وسمات تدفقاتھا النقدية التعاقدية. ُيقدم االحتفاظ بتلك الم
تغييرات إضافية تتعلق بالمطلوبات المالية. لدى مجلس معايير المحاسبة الدولية حالياً مشروع فعال إلجراء تعديالت محدودة على 

من معايير التقارير المالية الدولية وإضافة متطلبات جديدة تتعلق  ٩ات المالية الخاصة بالمعيار رقم متطلبات تصنيف وقياس الموجود
  بانخفاض قيمة الموجودات المالية ومحاسبة التحوط. 

  
أو بعد  ٢٠١٨يناير  ١) على الفترات السنوية التي تبدأ في ٢٠٠٩و ٢٠١٠(الدولية  من معايير التقارير المالية ٩المعيار رقم يسري 
  ريخ، كما يجوز تطبيق ھذا المعيار بشكل مسبق.ذلك التا

  
  من معايير التقارير المالية الدولية "اإليرادات من العقود مع العمالء"  ١٥المعيار رقم   )٢(

  
من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ١٥يضع المعيار رقم 

من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار  ١٥المعيار رقم 
الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨رقم المحاسبي الدولي 

  "برامج والء العمالء".  تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
  

أو بعد ذلك التاريخ  ٢٠١٧يناير  ١في على فترات التقرير السنوية التي تبدأ  من معايير التقارير المالية الدولية ١٥رقم يسري المعيار 
  كما يجوز تطبيق ھذا المعيار بشكل مسبق.

  
    من معايير التقارير المالية الدولية على البيانات المالية الموحدة. ١٥تقوم المجموعة بتقييم مدى التأثير المحتمل من تطبيق المعيار رقم 

  
  إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال  ٤

   
  نظرة عامة 

  
  إن المجموعة معرضة للمخاطر التالية نتيجة استخدامھا لألدوات المالية: 

  
 ؛مخاطر االئتمان 
 ؛ ومخاطر السيولة 
 مخاطر السوق. 
  
المجموعة  وإجراءاتأھداف وسياسات ، ويصف المجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله دم ھذا االيضاح معلومات حول تعرضقيُ 

كمية في ھذه البيانات  افصاحاتعالوة على ذلك، يتم إدراج لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 
  المالية الموحدة.

  
بشكل كامل عن وضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة. يتم وضع مسؤول إن مجلس اإلدارة 

 دحدوال لوضعت إدارة المخاطر التي تتعرض لھا المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا المجموعة، وذلك سياسا
. تتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة الموضوعة، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود للمخاطر الضوابط المالئمةو

  السوق والمنتجات المعروضة.منتظمة حتى تعكس التغيرات في ظروف 
   



  ١٨

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

  إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال (تابع)  ٤
  

  مخاطر االئتمان  (أ)
  

بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن  مخاطر االئتمانتتمثل 
مم المدينة (بما في ذلك الذ منسوبة بصورة رئيسية إلى الذمم المدينة التجارية واألخرى مخاطر االئتمانالوفاء بالتزاماته التعاقدية. إن 

أطراف ذات عالقة والنقد لدى البنك. تقوم اإلدارة بصورة مستمرة بمراقبة  من والمبالغ المستحقة ات أخرىاستثمارو )،طويلة األجل
 ة، وترى إدارأطراف ذات عالقةمن التعرضات للمخاطر االئتمانية المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة 

  سمعة. حسنة الالمجموعة لدى بنوك ب خاصالنقد الالمجموعة أنھا قابلة لالسترداد. يتم إيداع 
  

في أوراق مالية تكون  ستثمارمدرجة عن طريق االالغير مالية الوراق األفي  ستثمارتقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر اال
  .ةمقابلمن األطراف الأي طرف  المجموعة تعثرإدارة سمعة سوقية موثوقة. ال تتوقع ذات  المقابلة ھاأطراف

  
  مبيعات الممتلكات العقارية  )١(

  
ث تقوم حي أدنى مستوياتهتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان إلى  ينخفض، عامة الناسبالنسبة لمبيعات الممتلكات العقارية إلى 

لمجموعة اعند تسليم العقار. إال أن المتبقية المبالغ  ويستحق قبضالمجموعة باستالم مبالغ مقدمة من المشترين مقابل ھذه المبيعات 
تواجه مخاطر ائتمان ھامة تتعلق بمبيعات الممتلكات العقارية إلى الشركات أو حتى األفراد (خاصة فيما يتعلق بمبيعات األراضي) 

وم ، كذلك ال تقشيكات مؤجلة على المجموعة تحصلمان، للحد من مخاطر االئت. لھؤالء العمالء فترات ائتمانية قدم المجموعةحيث تُ 
مجموعة ال . عالوة على ذلك، تعتبر مخاطر تعرضية للعقار إلى العميل حتى يتم سداد كامل القيمةالملكية القانون بنقلالمجموعة 

  العميل عن السداد حيث تعد ملكية العقار بمثابة ضمان. تعثرفي حال  للخسائر المالية منخفض
  
  التعاقد  )٢(

  
ً ما ترتكز  عادةً موعة بالنسبة لعقود اإلنشاءات، يكون العميل بالنسبة للمج ھو المقاول الرئيسي للمشروع. عالوة على ذلك، غالبا

بل عن السداد من ق ر المجموعة ليس فقط بمخاطر العجزشروط سداد ھذه العقود على أساس االلتزام المتبادل. وبذلك، يمكن أن تتأث
ً بمخاطر ال قبل العميل النھائي للمشروع. إال أن المجموعة تعمل عن السداد من  عجزالمقاول الرئيسي ولكنھا يمكن أن تتأثر أيضا

لصالح ھذا العميل من خالل مقاولين رئيسيين مختلفين. يقوم مجلس اإلدارة بصورة مستمرة بمراجعة وتقييم مخاطر االئتمان وكذلك 
  .لعميل واحدالمخاطر العملية من حدوث تلك التعرضات الھامة 

  
  المخصص النخفاض القيمة  )٣(

  
 الذمم المدينةو لمجموعة برصد مخصص النخفاض القيمة الذي يمثل تقديرھا للخسائر المتكبدة فيما يتعلق بذمم العقود المدينةتقوم ا
نصر الخسائر عيرتبط بالتعرضات الھامة لكل بند و الخسائر المحددة الذي عنصرل العنصر الرئيسي لھذا المخصص بيتمثجارية. الت

  مجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدھا ولكن لم يتم تحديدھا. الذي يرتبط ب الجماعية
  
  الضمانات   )٤(

  
تركة، إال ات المشئتالففقط باإلنابة عن الشركات التابعة المملوكة بالكامل أو االتجارية تقديم ضمانات  تھدف سياسة المجموعة إلى

لمجموعة الممنوحة من قبل ا تفاصيل الخاصة بالضمانات التجاريةالمستثمر بھا. لمزيد من الأن ذلك يكون حسب حصتھم في الشركات 
  . ٣٤ات المشتركة، راجع ايضاح ئتالفبالنيابة عن اال

  
  مخاطر السيولة  (ب)

  
المالية  بالمطلوباتمرتبطة الالوفاء بالتزاماتھا مجموعة في ال الصعوبات التي تواجھھاتتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر الناتجة عن 

ية واألخرى رالذمم الدائنة التجابترتبط مخاطر السيولة موجودات مالية أخرى. تقديم مبالغ نقدية أو  دفعتم تسويتھا عن طريق التي ت
 المصرفية قصيرة والقروضإلى أطراف ذات عالقة،  ةستحقبالغ الموالم وودائع الضمان، )طويلة األجل الذمم الدائنة بما في ذلك(

ً سيولة كافية ، المجموعة إلدارة السيولة في  منھجتمثل ي. األجل، والقروض المصرفية طويلة األجل  ىبأقصضمان امتالكھا دائما
  .لمجموعةاإلضرار بسمعة ادون تكبد خسائر غير مقبولة أو  الصعبةقدر ممكن، للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا في الظروف العادية و

  
  مخاطر السوق  ج)(

  
 أنھا أنمن ش التي ،مثل أسعار الفائدة وأسعار األسھم ،تتمثل مخاطر السوق بتلك المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوق

لمخاطر  إدارة ومراقبة التعرضمالية. إن ھدف إدارة مخاطر السوق ھو ما تحتفظ به من أدوات تؤثرعلى إيرادات المجموعة أو قيمة 
  مع تحقيق أعلى عائد ممكن. ،السوق ضمن معايير مقبولة

   



  ١٩

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

  إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال (تابع)  ٤
  

  مخاطر السوق (تابع)  (ج)
  

  مخاطر األسھم   )١(
    

األوراق المالية فى مجموعة متنوعة من تقوم إدارة المجموعة بمراقبة ببيع وشراء بعض األوراق المالية الرائجة.  المجموعة تقوم
  في األوراق المالية الرائجة من قبل مجلس اإلدارة. التعامالت عتماد ويتم ا ،على التوقعات السوقية اءً ية بناستثمارمحافظ 

  
  مخاطر أسعار الفائدة   )٢(

  
على األسعار التجارية االعتيادية. لقد أبرمت المجموعة عقود مقايضة أسعار ترتكز أسعار الفائدة على األدوات المالية للمجموعة  إن

  في أسعار الفائدة. تغيرال لتخفيفبعض القروض المصرفية طويلة األجل، وذلك فيما يتعلق بفائدة 
  

  مخاطر العمالت األجنبية  )٣(
    

  بعمالت أجنبية. التي تتم نظراً لقلة المعامالت أدنى مستوياتھات األجنبية التي تواجھھا المجموعة في مخاطر العمال تعتبر
  

  إدارة رأس المال  (د)
  

ثقة السوق سب كالدائنين والعمالء و ثقة االحتفاظ بقاعدة رأسمالية قوية للحفاظ علىفي تبعة من قبل مجلس اإلدارة السياسة المُ  تتمثل
لى ع مال ومستوى توزيعات األرباح بناءً يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد من رأس ال عمال.التطوير المستقبلي لألواالستمرار في 

  األرباح التي حققتھا المجموعة خالل السنة.
  
ام القانون عض أحكام ببتبع من قبل المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة. باسثتناء االلتزتغييرات في المنھج المُ  ةأي تكن ھناكلم  

ي متطلبات رأسمالية مفروضة أل، ال تخضع المجموعة (وتعديالته) ١٩٨٤ ) لسنة٨دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (االتحادي ب
  خارجية. من جھات

   
  اإليرادات والتكاليف المباشرة  ٥

  
 إدارة العقارات والمبيعات  )أ

  
  اإلجمالي  مبيعات العقارات  إيجارات العقارات  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٤        
  ٩٩٫٩٩٥  ٣٨٫٧٦٣  ٦١٫٢٣٢  اإليرادات

  )٨٥٫٨٧٥(  )٣٠٫٧٣٧(  )٥٥٫١٣٨(  التكاليف المباشرة
  -----------  -----------  -----------  

  ١٤٫١٢٠  ٨٫٠٢٦  ٦٫٠٩٤  األرباحإجمالي 
  =====  =====  ======  

٢٠١٣       
  ١٫١٥٥٫٥٤٨  ١٫٠٧٨٫٢٧٩  ٧٧٫٢٦٩  اإليرادات

  )٩٩٨٫٢٧٥(  )٩٣٦٫٤٢٦(  )٦١٫٨٤٩(  التكاليف المباشرة
  ----------  ------------  -----------  

  ١٥٧٫٢٧٣  ١٤١٫٨٥٣  ١٥٫٤٢٠  األرباحإجمالي 
  =====  ======  ======  

  
   



  ٢٠

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  
  المباشرة (تابع)اإليرادات والتكاليف   ٥
  

  تشغيلية األخرىاألنشطة الالتعاقد و  ب)
  

  اإلجمالي  أخرى  أنشطة فندقية  مقاوالتال  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

٢٠١٤          
  ٦٤٧٫٤٥٨  ٤٨٫٩٥٥  -  ٥٩٨٫٥٠٣  اإليرادات

  )٩٣١٫٥٥٩(  )٣٦٫١٤٧(  -  )٨٩٥٫٤١٢(  التكاليف المباشرة
  -------------  -----------  ----------  ------------  

  )٢٨٤٫١٠١(  ١٢٫٨٠٨  -  )٢٩٦٫٩٠٩(  إجمالي األرباح
 ======= ====== =====  =======  

٢٠١٣          
  ١٫١٢٧٫٦٤٢  ٥٤٫٥٦٦  ١٫٩٨٨  ١٫٠٧١٫٠٨٨  اإليرادات

  )١٫٠٥٠٫٧٥٢(  )٣٦٫٦٦٦(  )٧٩٠(  )١٫٠١٣٫٢٩٦(  التكاليف المباشرة
  --------------  --------  ----------  --------------  

  ٧٦٫٨٩٠  ١٧٫٩٠٠  ١٫١٩٨  ٥٧٫٧٩٢  إجمالي األرباح
  =====  ====  =====  =====  

 
 ٦٫١ واستھالك بمبلغ ،مليون درھم) ٢١٢٫٣: ٢٠١٣( مليون درھم ٢٤١٫٤ ةعلى تكاليف الموظفين البالغ المباشرة تشتمل التكاليف

  .)مليون درھم ٧٫٤ :٢٠١٣(مليون درھم 
  
  المصروفات اإلدارية والعمومية    ٦

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      وھي تتضمن ما يلي:
  ٥٩٫٨٦٢  ٦٨٫١٣٣  تكاليف الموظفين

  ٧٫٥٤٨  ٧٫٧٨٧  األتعاب المھنية ورسوم التراخيص
  ١١٫٠٢٩  ٨٫٩٦٠  االستھالك

  ٩٫٩٦٩  ١٠٫١٧٦  المصروفات المكتبية
  ======  ====  

  
  إيرادات التمويل  ٧

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٫٢٢١  ٨٫٤٩١  )١٥إيرادات الفائدة (راجع إيضاح 
  التغير في التكلفة المطفأة والقيمة الدفترية لذمم المحتجزات 

  ٢٢٠  -  أ)-١٤المدينة (راجع إيضاح 
  -  ٥٫٨٩٢  )١٥األرباح من إعادة تقييم استثمارات أخرى (راجع إيضاح 

  ---------  -------  
  ٣٫٤٤١  ١٤٫٣٨٣  
  =====  ====  
  

  مصروفات التمويل  ٨
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  المخصص للديون المشكوك في تحصيلھا من ذمم العقود المدينة 
  ٨٤١٫٢٣٦  ٢٫٤٢٠  أ)-٣٦والذمم المدينة التجارية (راجع إيضاح 
  ٨٩٫١٧٢  ٦٢٫٤٣٢  مصروفات الفائدة من المطلوبات المالية

  ٤٣٤  -  )١٥من إعادة تقييم استثمارات أخرى (راجع إيضاح الخسائر 
  ----------  -----------  
  ٩٣٠٫٨٤٢  ٦٤٫٨٥٢  
  ======  ======  



  ٢١

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
  

 اإليرادات األخرى  ٩
  
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٢٫٩٠٨  ١٦٫٢٥١  متنوعةإيرادات 
  ١٣٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  أدناه) ١االدخار المحقق من المطلوبات (راجع اإليضاح 

  ٢٦٫٤٣٨  -  )٢٥اإليرادات من منحة حكومية (راجع إيضاح 
  -----------  -----------  
  ١٦٩٫٣٤٦  ١١٦٫٢٥١  
  ======  ======  
  

من خالل التفاوض بشأن التزامات  مليون درھم) ١٣٠: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٠٠خالل السنة الحالية، تمكنت الشركة ادخار مبلغ  )١
  وتسويات مع المقاولين لبعض المشروعات.

  
  الموجودات غير الملموسة    ١٠

  
  الشھرة التجارية      
  ألف درھم      
        

        التكلفة
  ٢٫٨٣٨      ٢٠١٣يناير  ١في 

      ---------  
  ٢٫٨٣٨    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

      ---------  
  ٢٫٨٣٨      ٢٠١٤يناير  ١في 

      ---------  
  ٢٫٨٣٨      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

      ---------  
      

        اإلطفاء
  ٢٫٥٤٣      ٢٠١٣يناير  ١في 

      ---------  
  ٢٫٥٤٣      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

      ---------  
  ٢٫٥٤٣      ٢٠١٤يناير  ١في 

      ---------  
  ٢٫٥٤٣      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

      ---------  
        القيمة الدفترية

  ٢٩٥    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
      ====  

  ٢٩٥      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
      ====  
 
  

  



  ٢٢

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
   

   (تابع) إيضاحات
   

 الممتلكات واآلالت والمعدات  ١١

  
 الرصيد في
  بداية السنة

اإلضافات/ 
  المحمل

التحويالت 
  االستبعادات  الداخلة

الرصيد في 
  نھاية السنة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
٢٠١٤          
          التكلفة
  ٣٩٫٢٨٨  -  -  -  ٣٩٫٢٨٨  األرض

  ١٠٦٫٢٢٧  -  -  ١١  ١٠٦٫٢١٦  المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة
  ٣٢٫١١٥  )٣٧٨(  -  ٧٩  ٣٢٫٤١٤  اآلالت والماكينات

  ٨٦٫٧٦٢  )٤٫١٧١(  -  ٧٫٢٦٨  ٨٣٫٦٦٥  األثاث والتركيبات والتجھيزات المكتبية
  ٥٦٫٧٣٨  )٢٫٩٤٠(  -  ٢٫٨٧٧  ٥٦٫٨٠١  السيارات

  ١٫٠٢٥  -  -  -  ١٫٠٢٥  المعدات الرياضية
  ١٠٫٦٨٤  )٦(  -  ٨٩٥  ٩٫٧٩٥  المعدات واألدوات

  -  )٣٫٥١١(  -  ٣١٧  ٣٫١٩٤  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
 ------------  ---------  -----------  ----------  -----------  
 ٣٣٢٫٨٣٩  )١١٫٠٠٦(  -  ١١٫٤٤٧  ٣٣٢٫٣٩٨  
 ------------  ---------  -----------  ----------  -----------  

            االستھالك المتراكم
  ٦٨٫١٦٠  -  -  ٦٫٧٢٠  ٦١٫٤٤٠  المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة

  ٢٥٫٩٤٧  )١٨٦(  -  ٢٫١٦٠  ٢٣٫٩٧٣  اآلالت والماكينات
  ٨٠٫٤٥٨  )٤٩٧(  -  ٢٫٥٧٤  ٧٨٫٣٨١  األثاث والتركيبات والتجھيزات المكتبية

  ٤٦٫٢٩٣  )٢٫١٨١(  -  ٢٫٤١٣  ٤٦٫٠٦١  السيارات
  ٩٣٣  -  -  -  ٩٣٣  المعدات الرياضية
  ٧٫٨٧٠  )٥(  -  ١٫٢١٠  ٦٫٦٦٥  المعدات واألدوات

 ------------  -----------  ----------  ----------  -----------  
 ٢٢٩٫٦٦١  )٢٫٨٦٩(  -  ١٥٫٠٧٧  ٢١٧٫٤٥٣  
 ------------  -----------  ----------  ----------  -----------  

 ١٠٣٫١٧٨      ١١٤٫٩٤٥ صافي القيمة الدفترية
 ======      ======  
    

٢٠١٣          
          التكلفة
  ٣٩٫٢٨٨  -  -  -  ٣٩٫٢٨٨  األرض

ع (راج مستأجرةالمباني والتحسينات على عقارات 
  ١٠٦٫٢١٦  )٤٫٠٠٠(  ٦٫٩٠٤  ١١٦  ١٠٣٫١٩٦  أ)-١٢إيضاح 

  ٣٢٫٤١٤  )١٫٠٠٧(  -  ٢٤٠  ٣٣٫١٨١  اآلالت والماكينات
  ٨٣٫٦٦٥  )١٨٫٥٨٤(  -  ٣٫٨٠١  ٩٨٫٤٤٨  األثاث والتركيبات والتجھيزات المكتبية

  ٥٦٫٨٠١  )١٫٨٩٩(  -  ١٫٧٢٣  ٥٦٫٩٧٧  السيارات
  ١٫٠٢٥  )٢٧٨(  -  -  ١٫٣٠٣  المعدات الرياضية
  ٩٫٧٩٥  )١٥٠(  -  ٣٫٣٠٣  ٦٫٦٤٢  المعدات واألدوات

  ٣٫١٩٤  )١١٥(  -  -  ٣٫٣٠٩  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
 ------------  ---------  -----------  ----------  -----------  
 ٣٣٢٫٣٩٨  )٢٦٫٠٣٣(  ٦٫٩٠٤  ٩٫١٨٣  ٣٤٢٫٣٤٤  
 ------------  ---------  -----------  ----------  -----------  

            االستھالك المتراكم
  ٦١٫٤٤٠  )٢٫٤٠٠(  -  ١٠٫٣٧٩  ٥٣٫٤٦١  المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة

  ٢٣٫٩٧٣  )٣٠٩(  -  ٢٫٩٠٨  ٢١٫٣٧٤  اآلالت والماكينات
  ٧٨٫٣٨١  )٩٫٢٨٨(  -  ٢٫٣٨٧  ٨٥٫٢٨٢  األثاث والتركيبات والتجھيزات المكتبية

  ٤٦٫٠٦١  )١٫٨٠١(  -  ١٫٧٤٤  ٤٦٫١١٨  السيارات
  ٩٣٣  )١٨٧(  -  ١  ١٫١١٩  المعدات الرياضية
  ٦٫٦٦٥  )٨٢(  -  ١٫٠٤٢  ٥٫٧٠٥  المعدات واألدوات

 ------------  -----------  ----------  ----------  -----------  
 ٢١٧٫٤٥٣  )١٤٫٠٦٧(  -  ١٨٫٤٦١  ٢١٣٫٠٥٩  
 ------------  -----------  ----------  ----------  -----------  

 ١١٤٫٩٤٥      ١٢٩٫٢٨٥ القيمة الدفتريةصافي 
 ======      ======  

  

   



  ٢٣

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

   (تابع) إيضاحات
  
  ية ستثمارالعقارات اال  ١٢

   
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٤٫٦١١٫٠٥٠  ٥٫٠٩٢٫٦٥٥  يناير ١في 
  ٦٫٠٩٢  ٨٢٫٤٦٧  اإلضافات خالل السنة

  ١٤٠٫٤٥١  ٧٦٦  لتطوير من العقارات ل المحول
  )٦٫٩٠٤(  -  )١١(راجع اإليضاح  واآلالت والمعداتالممتلكات  إلىالمحول 

  )١٫٧٦٢٫٧٥٨(  )٣١٢٫٣٧٩(  أدناه) )(راجع إيضاح (ب يةاستثماربيع عقارات 
  ٢٫١٠٤٫٧٢٤  ١٫٠٤٤٫٣٧٠  أدناه) )العادلة (راجع إيضاح (جأرباح القيمة 

  --------------  -------------  
  ٥٫٠٩٢٫٦٥٥  ٥٫٩٠٧٫٨٧٩  ديسمبر ٣١في 

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

 ٣، من خالل المستوى مليون درھم) ٥٫٠٩٢٫٧: ٢٠١٣(مليون درھم  ٥٫٩٠٧٫٩تم تحديد القيمة العادلة لعقارات استثمارية بقيمة 
المستخدم. لمزيد من المعلومات حول مختلف مستويات النظام  للنظام المتدرج للقيمة العادلة على أساس مدخالت أسلوب التقييم

  (ھـ). ٣٦المتدرج للقيمة العادلة. راجع إيضاح 
  

  لتطويرالعقارات لالتحويل من   (أ)
  

: ٢٠١٣(مليون درھم  ٠٫٨تحويل عقارات بمبلغ ر. وعليه، تم لتطويالعقارات لبإعادة النظر في استخدام بعض  قام مجلس اإلدارة
ً  يتم االحتفاظية حيث استثمارتطوير الى عقارات للمن عقارات  مليون درھم) ١٤٠٫٥  فاظيتم االحت .غير محددة ألغراض بھا حاليا

م بيان تأو بيعھا في السوق المفتوح. كما في تاريخ التقرير،  أخرىتأجيرھا ألطراف  بغرض ما لزيادة رأس المال أوإھذه العقارات ب
   .يةستثماردلة وفقاً للسياسة المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة لتقييم العقارات االاقارات بالقيمة العھذه الع

  
  يةاستثماربيع عقارات   (ب)

  

: ٢٠١٣( مليون درھم ٣١٢٫٤الدفترية قيمتھا  التي تبلغ يةستثمارالسنة الحالية، قامت المجموعة ببيع عدد من عقاراتھا االخالل 
صافي ونتج عن ھذا البيع  ، مليون درھم) ١٫٧٨٩٫٦: ٢٠١٣(مليون درھم  ٤٢٨٫١مقابل مبلغ وقدره  مليون درھم) ١٫٧٦٢٫٨

 .مليون درھم) ٢٦٫٨: صافي أرباح بمبلغ ٢٠١٣(مليون درھم  ١١٥٫٧أرباح بمبلغ 
  

  يةستثمارتقييم العقارات اال  (ج)
  

ً للمعيار المحاسبي  ) حيث يتم تقييم العقارات ٢٠٠٣(المعدل سنة  ٤٠الدولي رقم تقوم المجموعة باتباع نموذج القيمة العادلة وفقا
ة بالقيمة العادلية المحددة كأرض ومباني مملوكة لغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، أو لكال األمرين، ستثماراال

ً لدليل التقييم  السوق المفتوح الذي يتم إجراؤهعلى تقييم  بناءً  بواسطة شركة تقييم مسجلة مستقلة، والتي قامت بإجراء التقييم وفقا
ية تقوم شركة التقييم المستقلة بتحديد القيمة العادلة لمحفظة العقارات االستثمار الملكي الصادر عن المعھد الملكي للمساحين القانونيين.

  للمجموعة كل ستة أشھر.
  

 قات النقدية المخصومة، عندما يكون لدى الشركة اتفاقيات إيجار سارية.مع األخذ في االعتبار إيرادات التدفتم تحديد القيمة العادلة 
لمجموعة وفقاً لشروط السوق االعتيادية والتي تتوافق مع تلك المبرمة مع ا اتفاقيات اإليجار الحالية ت مراعاة، تمالسياقوفي ھذا 

  العقارات المماثلة في نفس الموقع.
  

ي حال لم يكن لدى الشركة اتفاقيات إيجار سارية، يتم تحديد القيمة العادلة حيثما كان مالئماً، مع مراعات المعامالت التي تتم في ف
اك عندما تكون ھنالسوق مؤخراً لعقارات مماثلة في نفس موقع العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة. يتم تعديل تلك القيم 

  الھامة مثل حجم العقار.في السمات  اختالفات
  

يتم تحديد قيمة العقارات قيد اإلنشاء باستخدام طريقة القيمة المتبقية والتي تتضمن مزيجاً من طريقتي الدخل والتكلفة. يستند تقدير 
يف الالزمة الالقيمة السوقية على افتراض انجاز ھذه العقارات كما في تاريخ التقييم، ويتم اقتطاع أجزاء منھا بما يتناسب مع التك

  إلنجاز المشروع، وذلك بغرض تقدير قيمة العقار في حالته الراھنة.
  

المنھجية المتبعة من قبل شركة التقييم المسجلة المستقلة، وخلصوا إلى أن وقام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة االفتراضات 
مراعاة الظروف االقتصادية الحالية ومستقبل السوق العقاري في ھذه االفتراضات والمنھجية تبدو معقولة كما في تاريخ التقرير، مع 

  دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

: أرباح من القيمة ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٠٤٤٫٤وبالتالي، استناداً إلى التقييم أعاله، تم االعتراف بأرباح من القيمة العادلة بمبلغ 
  اح أو الخسائر.ضمن األرب مليون درھم) ٢٫١٠٤٫٨العادلة بمبلغ 



  ٢٤

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

   (تابع) إيضاحات
  

  العقارات للتطوير  ١٣
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫١٩٤٫٧٥٨  ٨٠٫٩٢٦  يناير ١في 
  ٥٤٫٥١٠  - اإلضافات خالل السنة
  )١٫٠٢٧٫٨٩١(  )٣٠٫٧٣٧(  تكلفة العقارات المباعة

  )١٤٠٫٤٥١(  )٧٦٦(  ةيستثمارالمحول إلى العقارات اال
  ---------  ------------  

  ٨٠٫٩٢٦  ٤٩٫٤٢٣  ديسمبر ٣١في 
  =====  =====  
  

  مخصص  انخفاض القيمة  (أ)
  

  .كل تقرير في تاريخلتطوير الخاصة بھا العقارات لة اإلدارة بإجراء مراجعة تفصيلية لمحفظ تقوم
  

ارات قيمة ھذه العقفي لتطوير، وخصلوا إلى عدم وجود انخفاض مراجعة القيمة الدفترية للعقارات لالشركة بقام أعضاء مجلس إدارة 
 ٣١كما في تاريخ التقرير. وبالتالي لم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر للسنة المنتھية في للتطوير 
  .٢٠١٤ديسمبر 

  
   جلطويلة األالذمم المدينة   ١٤

  
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٩٫٩٥٠  ١٦٧٫٩٤٤  )ذمم المحتجزات المدينة (راجع إيضاح (أ) أدناه
  -  ٢٫٤٠٠  الذمم المدينة من بيع عقارات

  ٧٠٠  -  الذمم المدينة األخرى
  -----------  -----------  
  ١٠٠٫٦٥٠  ١٧٠٫٣٤٤  
  ======  ======  

  
  ذمم المحتجزات المدينة  (أ)
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٢٦٫١٨٩  ٢١٦٫٤٦٥  ديسمبر ٣١في 
  لذمم  الدفتريةوالقيمة  المطفأةناقصاً: الفرق بين القيمة

  )٨٫٠٨٣(  )٨٫٠٨٣(  )٧(راجع إيضاح  المحتجزات المدينة
  ----------  -----------  
  ٢١٨٫١٠٦  ٢٠٨٫٣٨٢  
  ======  ======  

     في بيان المركز المالي الموحد: االمفصح عنھ
  ٩٩٫٩٥٠  ١٦٧٫٩٤٤  طويلة األجلذمم المحتجزات المدينة 

  ١١٨٫١٥٦  ٤٠٫٤٣٨  )١٨من ذمم المحتجزات المدينة (راجع إيضاح  قصير األجلاالستحقاق 
  -----------  -----------  
  ٢١٨٫١٠٦  ٢٠٨٫٣٨٢  
  ======  ======  

  
  (أ). ٣٦إيضاح  لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والذمم المدينة فيتم اإلفصاح عن تعرض المجموعة 

  
  
  



  ٢٥

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

   (تابع) إيضاحات
  
  ات األخرىستثماراال  ١٥

  
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٥٫٢٩٤  ١٩٠٫٩٨٧  يناير ١في 
  ١٨٦٫١٢٧  ١٨٤٫٤٩٣  (ج)) ٢٣اإلضافات (راجع إيضاح 

  -  )١٤٣٫٤٩٤(  بيع استثمارات
  )٤٣٤(  ٥٫٨٩٢  )٨ ،٧ين (راجع إيضاح لقيمة العادلةمن إعادة التقييم با )الخسائراألرباح/ (

  -----------  -----------  
  ١٩٠٫٩٨٧  ٢٣٧٫٨٧٨  ديسمبر ٣١في 

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

لألوراق المالية المدرجة استناداً إلى أسعار العروض المدرجة كما في تاريخ التقرير. يتم بيان االستثمارات تم تحديد القيمة العادلة 
 وفي األوراق المالية الرائجة بالتكلفة حيثما ال تتوافر بيانات سوقية ملحوظة، وعليه تم بيان النظام المتدرج للقيمة العادلة على النح

  التالي:
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ٢٣٧٫٨٧٨  ٣٫٨٣٤  ٢٣٤٫٠٤٤  استثمارات أخرى
  =======  =====  ======  
        ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ١٩٠٫٩٨٧  ٤٫٥٠٠ ١٨٦٫٤٨٧  استثمارات أخرى
  ======  ====  ======  
  

  من القيم العادلة: ١األرصدة الختامية للمستوى  ناه تطابق األرصدة االفتتاحية حتىيوضح الجدول أد
  

  :١المستوى 
      ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      األوراق المالية االستثمارية

  ٧٩٤  ١٨٦٫٤٨٧  الرصيد االفتتاحي
  ١٨٦٫١٢٧  ١٨٤٫٤٩٣  اإلضافات

  -  )١٤٣٫٤٩٤(  بيع استثمارات
      صافي: – )الخسائر(إجمالي األرباح أو 

  )٤٣٤(  ٦٫٥٥٨  الدخل الموحدفي بيان  -
  -----------  -----------  

  ١٨٦٫٤٨٧  ٢٣٤٫٠٤٤  الرصيد الختامي
  ======  ======  
  

  ات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرستثماراال  (أ)
  

 األرباح أو لقيمة العادلة من خاللكموجودات مالية با ، والتي تم تصنيفھاماليةالوراق األات في ستثماربعض االالمجموعة لدى 
  تم احتسابھا بالقيمة العادلة. يوالخسائر، 

   
  بالقيمة العادلةاالستثمار في صناديق عقارية   (ب)

 
مليون درھم في صندوق عقاري. يمثل ھذا المبلغ المستثمر ثالث مطالبات  ٤٫٥تشتمل االستثمارات أعاله على استثمار بقيمة 

  من التزام المجموعة اتجاه االستثمار في الصندوق العقاري. ٪٩٠رأسمالية تصل إلى 
   



  ٢٦

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

   (تابع) إيضاحات
  
  االستثمارات األخرى (تابع)  ١٥

  
  االستثمارات األخرى في األدوات المالية  (ج)

 
 في أدوات مالية متنوعة محتفظ بھا ألغراض  قصيرة األجل. مليون درھم ١٨٦٫١، قامت الشركة باستثمار مبلغ السابقةخالل السنة 

بقيمة مليون درھم، كما قامت ببيع أدوات مالية متنوعة  ١٨٤٫٥قامت الشركة بإجراء استثمارات إضافية بمبلغ خالل السنة الحالية، 
  مليون درھم. ٢٣٤ية كما في تاريخ التقرير ھذه األدوات المالل القيمة العادلةمليون درھم. بلغت  ١٤٣٫٥ عادلة بلغت

  
لى عتي تم الحصول عليھا ال االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مرھونة مقابل التسھيالت االئتمانيةھذه إن 

بھا ألغراض قصيرة األجل.  وجه التحديد بغرض ھذه االستثمارات. قام مجلس اإلدارة باعتماد ھذه االستثمارات والتأكد من االحتفاظ
  (ج). ٢٣، ٧راجع أيضاً اإليضاحين 

  
تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر أسعار األسھم والنظام المتدرج للقيمة العادلة فيما يتعلق باالستثمارات 

  (ھـ) على التوالي. ٣٦(د)،  ٣٦(أ)،  ٣٦األخرى في اإليضاحات 
  
  المخزون  ١٦

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٥٫٥١٢  ٢٥٫٦٢٩  بالمشروعاتالمواد المتعلقة 
  ٥٫٣٨١  ٥٫٣٧٠  المخزون التجاري

  ٨٨٥  ٨٤١  قطع الغيار والمستھلكات
  )٥٣٤(  )٨٢٧( ناقصاً: مخصص المواد بطيئة الحركة

  ----------  ---------  
  ٣١٫٢٤٤  ٣١٫٠١٣  
  ======  =====  

  
  / الفواتير الزائدة عن التقييمجازاإلنأعمال العقود قيد   ١٧

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٧٫٠٠٩٫٧٨٠  ٧٫٣٦٢٫٧٧٦  التكاليف زائداً األرباح المنسوبة ناقصاً الخسائر المتوقعة
  )٦٫٦٩٣٫٤٥٨(  )٦٫٩٣٦٫٦٣٠(  المرحليةفواتير الناقصاً: 

  ---------------  --------------  
  ٣١٦٫٣٢٢  ٤٢٦٫١٤٦  
  ======  ======  

      في بيان المركز المالي الموحد: االمفصح عنھ
  ٣٦٦٫٥٠٣  ٤٨١٫٧٧٧  أعمال العقود قيد اإلنجاز

  )٥٠٫١٨١(  )٥٥٫٦٣١( )٢١الفواتير الزائدة عن التقييم (راجع إيضاح
  -----------  -----------  
  ٣١٦٫٣٢٢  ٤٢٦٫١٤٦  
  ======  ======  

  
   



  ٢٧

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

 (تابع) إيضاحات
  

  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١٨
  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات المالية
  ٢٫١٦٤٫٦٨٢  ٢٫٠٢٨٫٢٤٣  الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة

  ٨٫٤٠٠  ١٣٧٫٧٥٠  الذمم المدينة من بيع عقارات
  ١١٨٫١٥٦  ٤٠٫٤٣٨  (أ)) ١٤ذمم المحتجزات المدينة (راجع إيضاح 

  --------------  -------------  
  ٢٫٢٩١٫٢٣٨  ٢٫٢٠٦٫٤٣١  

  )١٫٧٧٠٫١٣٧(  )١٫٧٧١٫٥٨٦(  (أ)) ٣٦لذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (راجع إيضاح ناقصاً: مخصص ا
  ---------------  --------------  
  ٥٢١٫١٠١  ٤٣٤٫٨٤٥  

  ٥٤٫١٥٦  ٨٩٫٤٨٥  الذمم المدينة األخرى
  -----------  -----------  

  ٥٧٥٫٢٥٧  ٥٢٤٫٣٣٠  اإلجمالي (أ)
  -----------  -----------  

      األدوات غير المالية
  ٤٫٧٤٩  ١٢٫٤٨١  السلفيات المقدمة للمقاولين

  ٢٣٫٢٥٦  ٢٦٫١٣٧  المبالغ المدفوعة مقدماً والسلفيات
  ----------  -----------  

  ٢٨٫٠٠٥  ٣٨٫٦١٨  اإلجمالي (ب)
  -----------  -----------  

  ٦٠٣٫٢٦٢  ٥٦٢٫٩٤٨  اإلجمالي (أ + ب)
  ======  ======  

     
تم تخصيص بعض ذمم العقود المدينة لصالح البنوك مقابل التسھيالت التي حصلت عليھا إحدى الشركات التابعة (راجع اإليضاحين   )١(

٢٤، ٢٣.(  
  
  . (أ) ٣٦في االيضاح  بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والذمم المدينةتم   )٢(

  
  عالقة الطراف ذات األمعامالت مع ال  ١٩

  
شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات العالقة  بالدخول في معامالت مع ةاالعتياديسياق أعمالھا تقوم المجموعة في 

ً ل المجموعة أن إدارة رى. ت٢٤ المحاسبي الدولي رقم في المعيار المتضمن تلك التي ل مماثلةوبنود شروط تلك المعامالت تتم وفقا
تلك التي تم بيانھا بصورة منفصلة  بخالفاألطراف ذات العالقة مع  المعامالتفيما يلي كن الحصول عليھا من أطراف أخرى. يم

  في موضع آخر في ھذه البيانات المالية الموحدة:
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ٤٩٫٧٩٧  ١٫٥٤٨  عقودالوإيرادات من  المشروعاتإيرادات إدارة 
  ١٫٩٦٨٫٨٧٣  -  قروض طويلة األجل تم سدادھا إلى طرف ذي عالقة، بنك

  ٢٩٣  ١٦٧  فوائد مكتسبة من وديعة
  ١٫٩٢٠  ٦٣٧  فوائد على السحب المصرفي على المكشوف

  ٥٦٫٠٧٣  ٣٥٫٠٦٥  فوائد على قروض ألجل
  ٢٫٤٥٩٫٦٣٥  -  )) أدناه٢، (١٣، ١٢اإليضاحات بيع عقارات (راجع 

  ١٢٣٫٢٥٣  -  ) أدناه)١أموال مستلمة من  ائتالف مشترك (راجع إيضاح (
      

      الرئيسيين:فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة 
  ٧٫٣١٦  ٥٫٨٤١  رواتب وتعويضات أخرى قصيرة األجل للموظفين -
  ٣٤٦  ٢٠٩  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين -
  ===  ===  
  

  مليون درھم كان محتفظ به لدى ائتالف مشترك على سبيل األمانة. ١٢٣٫٣، استلمت الشركة مبلغ السابقةخالل السنة   )١(
   



  ٢٨

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

 (تابع) إيضاحات
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)  ١٩
  
مليون درھم إلى أطراف ذات عالقة. تم  ٢٫٤٥٩٫٦وافق مجلس إدارة الشركة على بيع بعض العقارات بمبلغ خالل السنة السابقة،   )٢(

المعامالت بناًء على تقييم السوق المفتوح الذي تم إجراؤه بواسطة شركة تقييم مستقلة. تم استخدام العائدات الناتجة تحديد أسعار ھذه 
إلى  مستحق مليون درھم ١٫٩٦٨٫٩من بيع تلك العقارات لسداد قروض تم الحصول عليھا من عدة بنوك، وبصورة محددة مبلغ 

  (ب). ٢٤، ١٣، ١٢طرف ذي عالقة، بنك. راجع أيضاً اإليضاحات 
  

 ٣٦(أ)،  ٣٦في اإليضاحين  تم بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتعلقة بأرصدة األطراف ذات العالقة
  .(ب) على التوالي

  
  ك النقد في الصندوق ولدى البن  ٢٠

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٠٧٥  ٧٩٤  النقد في الصندوق
      كالبنالنقد لدى 

  ٣٦٫١١٩  ٦٦٫١٢٠  في حسابات ودائع تخضع الرھن -
  ١٦٤٫٧٠٧  ١٩٩٫١٢٨  في حسابات جارية -
  ٨٨٫٢٦٩  ١١٩٫٢٠٣  في حسابات ودائع أخرى -
  ٣٩٫٢٨٦  - في حسابات ودائع أخرى تستحق بعد ثالثة أشھر -
  ------------  -----------  
  ٣٢٩٫٤٥٦  ٣٨٥٫٢٤٥  
  =======  ======  

 
  النقد وما يعادله  (أ)
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      يشتمل النقد وما يعادله على:
ات وحسابلرھن، تخضع النقد في الصندوق ولدى البنوك (باستثناء ودائع 

  ٢٥٤٫٠٥١  ٣١٩٫١٢٥  )ة أشھرودائع تستحق بعد ثالث
  )١٣١٫٠٥٣(  )١٧٥٫١٧٤(  )٢٣سحوبات مصرفية على المكشوف (راجع اإليضاح 

  ------------  -----------  
  ١٢٢٫٩٩٨  ١٤٣٫٩٥١  
  ======  ======  

    
  ودائع الك في حسابات النقد لدى البن  (ب)

  
  .ودائع لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية االعتياديةاليخضع النقد لدى البنك في حسابات 

   
  عالقة   األرصدة لدى طرف ذي  (ج)

  
  .)مليون درھم ٥٢٫٥: ٢٠١٣(مليون درھم  ٤٥٫٦، أحد البنوك، بمبلغ طرف ذي عالقةيشتمل النقد لدى البنك على أرصدة لدى 

  
  .(ج) ٣٦في االيضاح  تم بيان تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة وتحليل الحساسية للموجودات المالية

   



  ٢٩

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

 (تابع) إيضاحات
  

  التجارية واألخرىالذمم الدائنة   ٢١
  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات المالية
  ٦٨٩٫٢٠٧  ٦٢٨٫٤٥٨  الذمم الدائنة التجارية 

  ٦٧٫٣٨٦  ٦٣٫٦٩٢  ذمم المحتجزات الدائنة 
  ٥٦٧٫٧١٤  ٦٩٧٫٩٤٠  (راجع إيضاح (أ) أدناه) أخرى ذمم دائنة واستحقاقات

  --------------  -------------  
  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  (أ)اإلجمالي 

  --------------  -------------  
      األدوات غير المالية

  ٥٠٫١٨١  ٥٥٫٦٣١  )١٧الفواتير الزائدة عن التقييم (راجع إيضاح 
  ----------  ---------  

  ٥٠٫١٨١  ٥٥٫٦٣١  اإلجمالي (ب)
  --------------  --------------  

  ١٫٣٧٤٫٤٨٨  ١٫٤٤٥٫٧٢١  ب) + اإلجمالي (أ
  ========  ========  

  
  األخرى الذمم الدائنة واالستحقاقات  (أ) 

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

     على:األخرىتشتمل الذمم الدائنة واالستحقاقات
  ٨٣٫٠٦٥  ٧٥٫٨٣٢  مخصص الذمم الدائنة المتعلقة بالموظفين

  ١٠٩٫١٨٨  ٤٫٧٩٩  دفعات تكاليف المقاولين اتمخصص
  =====  ======  

    
       .(ب) ٣٦في اإليضاح  تم بيان تعرض المجموعة لمخاطر السيولة المتعلقة بالذمم الدائنة التجارية واألخرى

  
  والودائع السلفيات  ٢٢

  
  والودائع  السلفياتالستحقاق قصير األجل من ا  (أ)
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات المالية
  ٤٫٤٤٤  ٩٫٨٤٢  ضمانودائع 

  --------  --------  
  ٤٫٤٤٤  ٩٫٨٤٢  اإلجمالي (أ)

  --------  --------  
      األدوات غير المالية

  ١٥٦٫٩٦٧  ٢١١٫٧٣٣  المتعلقة بعقود اإلنشاءات السلفيات
 ً   ١١٫٨١٩  ١٫٤١٥  اإليرادات المستلمة مقدما

 -----------  -----------  
  ١٦٨٫٧٨٦  ٢١٣٫١٤٨  اإلجمالي (ب)

  -----------  -----------  
  ١٧٣٫٢٣٠  ٢٢٢٫٩٩٠  ب) + اإلجمالي (أ

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

  .(ب) ٣٦في االيضاح  والودائع سلفياتتم بيان تعرض المجموعة لمخاطر السيولة المتعلقة بال
   



  ٣٠

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

 (تابع) إيضاحات
  

  السلفيات والودائع (تابع)  ٢٢
  

  والودائع من السلفياتاالستحقاق طويل األجل   (ب)
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات غير المالية
  ١٠٨٫٢٩٣  ٨٤٫١٢٧  ) أدناه)١من بيع عقارات (راجع اإليضاح ( سلفيات

  ======  ======  
  
 ،الشراءلبيع وافي اتفاقية  الواردمن العمالء مقابل بيع عقارات وفقاً لجدول السداد  من بيع عقارات المبالغ المستلمةالسلفيات تمثل   ) ١(

  باإليرادات فور تسليم العقارات. عترافوالتي يتم بموجبھا اال
  

  القروض المصرفية قصيرة األجل  ٢٣
  

التي يتم والتي تخضع لفائدة لدى بالمجموعة، التعاقدية للقروض المصرفية قصيرة األجل  الشروطيقدم ھذا االيضاح معلومات حول 
 ٣٦قياسھا بالتكلفة المطفأة. لمزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة، راجع االيضاحين 

  (ج) على التوالي. ٣٦(ب)، 
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٣١٫٠٥٣  ١٧٥٫١٧٤  السحوبات المصرفية على المكشوف 
  -  ٢٢٫٥٨١  إيصاالت األمانة 

  -----------  -----------  
  ١٣١٫٠٥٣  ١٩٧٫٧٥٥  
   ======   ======  

  
  الشروط واألحكام الھامة للقروض المصرفية قصيرة األجل  (أ)

  
 القروض لفائدة تم الحصول على القروض المصرفية قصيرة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة، وتخضع ھذه

  وفقاً للمعدالت التجارية االعتيادية.
  

  عالقة ض المصرفية قصيرة األجل من طرف ذيالقرو  (ب)
  

، طرف ذي عالقةمستحق إلى  مليون درھم) ٠٫٤: ٢٠١٣(مليون درھم  ٠٫١ تشتمل القروض المصرفية قصيرة األجل على مبلغ 
  أحد البنوك.

  
  التسھيل االئتماني  (ج)

  
من تسھيل ائتماني بغرض االستثمار  مليون درھم) ٩٥٫٥: ٢٠١٣( مليون درھم ١٣٢٫٢خالل السنة الحالية، استخدمت الشركة مبلغ 

  . ١٥في بعض االستثمارات المالية. يخضع ھذا القرض لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية االعتيادية. راجع إيضاح 
  

  الضمانات  )(د
  

  المجموعة بموجب:  صيرة األجل لدى وض المصرفية قالقر يتم ضمان
  
  ذنية؛سندات أ  ) ١(
  من الشركة؛ متعددةمشتركة وضمانات   )٢(
  )؛١٥مليون درھم (راجع اإليضاح  ٢٣٤استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقيمة   )٣(
ة طالما أن التسھيالت البنكي لن يتم خفضھا) "تابعةشركة "ثيرمو ذ.م.م. (خطاب تعھد من قبل الشركة يبين أن مساھمتھم في   )٤(

  و قائمة؛
  ).١٨(راجع اإليضاح  وذمم المحتجزات المدينة ذمم العقود المدينةبعض  تخصيص  )٥(

   



  ٣١

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

  (تابع) إيضاحات
  
  القروض المصرفية طويلة األجل  ٢٤

  
االيضاح معلومات حول الشروط التعاقدية للقروض المصرفية طويلة األجل التي تخضع لفائدة لدى بالمجموعة، والتي يتم يقدم ھذا 

 ٣٦قياسھا بالتكلفة المطفأة. لمزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة، راجع االيضاحين 
  (ج) على التوالي. ٣٦(ب)، 

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٤٣٨٫١٥٤  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  ديسمبر  ٣١في 
  )٣٦٠٫٠٠٠(  )٢١٫٦٠٠(  ناقصاً: االستحقاق قصير األجل

  --------------  -------------  
  ١٫٠٧٨٫١٥٤  ١٫٤٣٦٫٠٦٠  االستحقاق طويل األجل

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

  للمعدالت التجارية االعتيادية.تخضع القروض المصرفية طويلة األجل لفائدة وفقاً 
  

 الحركة في القروض المصرفية طويلة األجل  )أ(
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      فيما يلي الحركة في القروض المصرفية طويلة األجل: 
  ٣٫٥٣٦٫١٧٧  ١٫٤٣٨٫١٥٤  يناير  ١في 

  -  ٣٧٩٫٥٠٦ القروض التي تم الحصول عليھا خالل السنة
  )٢٫٠٩٨٫٠٢٣(  )٣٦٠٫٠٠٠(  المبالغ المسددة خالل السنة 

  --------------  --------------  
  ١٫٤٣٨٫١٥٤  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  ديسمبر  ٣١في 

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

  الشروط واألحكام الھامة للقروض المصرفية طويلة األجل  (ب) 
  
مليون درھم من أحد البنوك، حيث كان يستحق سداده  ٣٦٠ قرض ألجل بمبلغ تسھيل حصلت الشركة علىخالل السنة السابقة،   )١(

إال  .٢٠١٤يوليو  ٢٠. خالل السنة الحالية، تم مد أجل سداد ھذا القرض، بحيث يتم سداده بالكامل في ٢٠١٤يناير  ٢٠بالكامل في 
ھيل الجديد آخر. يستحق سداد التسمن بنك تم الحصول عليه  بمبلغ مماثل تم تمويل القرض السابق بتسھيل تمويل إسالمي جديدأنه قد 
 ١٨٠، ويستحق سداد القسط األخير بمبلغ ٢٠١٥اعتباراً من ابريل للقسط الواحد مليون درھم  ٧٫٢قسط ربع سنوي بقيمة  ٢٥على 

تم ضمان ھذا القرض  .مليون درھم ٣٦٠ قيد السداد قيمة القرض، بلغت ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في . ٢٠٢١مليون درھم في يوليو 
  وجب:بم

 
  ؛ سند ملكية ُمسجل رھن  أ ) 
  تخصيص بوليصة تأمين لعقار؛   ب)
  تخصيص متحصالت تأجير بعض العقارات؛ و  ج)
  مليون درھم يمكن صرفه نقداً من قبل البنك في حال التأخر عن السداد. ٣٦٠شيك ضمان بمبلغ   د)

  
 مليون درھم ١٫٠٧٨٫٢ك، للحصول على قرض ألجل بقيمة وبنأحد ال، طرف ذي عالقة، أبرمت المجموعة عقداً مع ٢٠١٢في   )٢(

 ١٠كان يستحق سداد ھذا القرض على  تاريخ. القائمة كما في ذلكالمجموعة لتسوية القروض المصرفية قصيرة األجل  استخدمته
سداد ھذا  حق األنيست، تم تعديل شروط السداد بحيث . خالل السنة السابقة٢٠١٤اً من ابريل أقساط نصف سنوية متساوية اعتبار

، ويستحق سداد الدفعة األخيرة ٢٠١٦يونيو  ٣٠مليون درھم للقسط الواحد اعتباراً من  ١٠٠أقساط سنوية بقيمة  ٦القرض على 
مليون  ١٫٠٧٨٫٢، بلغت قيمة القرض قيد السداد ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما  .٢٠٢٢يونيو  ٣٠مليون درھم في  ٤٧٨٫٢البالغة 
 القرض بموجب: تم ضمان ھذا. ون درھم)ملي ١٫٠٧٨٫٢: ٢٠١٣(درھم 

  
  ؛ضمان تجاري من الشركة  أ ) 
   و ؛وذمم المحتجزات المدينة بعض ذمم العقود المدينة تخصيص  ب)
  مليون درھم. ١٫٠٧٨٫٢سند إذني بمبلغ   ج) 

   



  ٣٢

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

  (تابع) إيضاحات
  

  المصرفية طويلة األجل (تابع)القروض   ٢٤
  

  الشروط واألحكام الھامة للقروض المصرفية طويلة األجل (تابع)  (ب) 
  

. طرف ذي عالقة، أحد البنوك مليون درھم من ١٫٣٧٠٫٣ قرض ألجل بمبلغ السابقة، حصلت الشركة على تسھيل خالل السنوات  )٣(
  .١٩بسداد قيمة القرض بالكامل. راجع أيضاً اإليضاح  السابقة قامت الشركة خالل السنة

  
 ٣٠٠خالل السنوات السابقة، قامت المجموعة بإعادة التفاوض بشأن شروط وأحكام بعض السحوبات المصرفية على المكشوف بقيمة   )٤(

  يمة القرض بالكامل.خالل السنة السابقة، قامت الشركة بسداد ق. حويلھا إلى قرض مصرفي طويل األجلمليون درھم، وتم ت
  

قروض ھامة في اتفاقية واحدة. وفقاً  بغرض ضمالسابقة، أبرمت المجموعة اتفاقية مع طرف ذي عالقة، أحد البنوك،  خالل السنوات  )٥(
أقساط سنوية متساوية اعتباراً  ٥مليون درھم، وكان يستحق سداد القرض على  ١٫٨٣٨٫٠لشروط السداد المعدلة، بلغت قيمة القرض 

ً بسداد قيمة القرض بالكامل من خالل بيع عقارات. راجع  سابقة، قامت الشركةخالل السنة ال. ٢٠١٧فبراير  ٢٨من  اح يضاإل أيضا
١٩.  

  

  مؤجلةاليرادات اإل  ٢٥
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٢٦٫٤٣٨  -  يناير  ١في 
  )٢٦٫٤٣٨(  -  ) ٩ناقصاً: اإليرادات المعترف بھا خالل السنة (راجع إيضاح

 -----------  ----------  
  -  -  ديسمبر  ٣١في 

  ==== ==  =====  
    

منحتين منفصلتين. لقد تم تقديم  على قطعة أرض من حكومة دبي كمنحة. تشتمل منحة األرضحصلت الشركة على  ٢٠٠٣في عام 
مل تشتسيارات والموجودات ذات العالقة. المنحة األولى من مساحة األرض بشرط بناء ميدان للسيارات يتضمن مضمار لسباق ال

ام بالقوانين المحلية ذات فقة بھذه المنحة سوى االلتزالجزء المتبقي من مساحة األرض وليس ھنالك شروط مر على المنحة األخرى
على أساس إجمالي بالقيمة العادلة لألرض في وقت منحھا استناداً لتقييم السوق  المرتبطة بھااألرض والمنحة  تسجيلتم  الصلة.

  من قبل شركة تقييم مسجلة مستقلة.ذي تم إجراؤه المفتوح ال
  

  ، نظراً لعدم وجود شروط تتعلق بھذه األرض.٢٠٠٣األخرى كإيرادات في سنة  تم االعتراف بالقيمة العادلة لألرض
  

بالمنحة المتعلقة بأرض ميدان السيارات ضمن البيانات المالية  عترافتم اال، كان ي٢٠١٢ديسمبر  ٣١المنتھية كما في حتى السنة 
خالل السنة السابقة، لم تقم الشركة بتسليم سنة.  ٢٠المقدر بـ و لميدان السيارات الموحدة كإيرادات مؤجلة على مدى العمر اإلنتاجى

الوحدات المباعة في موتورسيتي وال تحويل الوحدات غير المباعة في موتورسيتي إلى عقارات استثمارية. لذا كان يجب تسجيل 
يارات كجزء ميدان الس يل تكلفة إنشاءحوتم في السنوات السابقة تحيث الرصيد المتبقي لإليرادات المؤجلة في األرباح أو الخسائر، 

من التكلفة المباشرة لتطوير مشروع موتورسيتي. وبالتالي، قامت الشركة باالعتراف بالرصيد المتبقي من اإليرادات المؤجلة في 
  .١٣، ١٢. راجع أيضاً اإليضاحين ٢٠١٣ديسمبر  ٣١األرباح أو الخسائر كإيرادات أخرى خالل السنة المنتھية في 

  
  الذمم الدائنة طويلة األجل  ٢٦

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٦٤  - دائنةالمحتجزات ذمم ال
  ٥٫٢٠٠  ٥٫٢٠٠  خرى األدائنة الذمم ال
  --------  --------  
  ٥٫٥٦٤  ٥٫٢٠٠  
  = ===  ====  
  

   



  ٣٣

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

  (تابع) إيضاحات
  
  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ٢٧

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
     

  ٧٩٫٩٧٥  ٨٠٫٥٧٩  يناير  ١في 
  ١٧٫٢٤٤  ١٨٫٣٩٨  خالل السنة  المرصودالمخصص 

  )١٦٫٦٤٠(  )٢٨٫٠٠٥(  المبالغ المدفوعة خالل السنة 
  -----------  ----------  

  ٨٠٫٥٧٩  ٧٠٫٩٧٢  ديسمبر  ٣١في 
  == ===  =====  

    
ة اإلمارات دولي بتم احتساب مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين، المبين كمطلوبات غير متداولة، وفقاً لقانون العمل االتحاد

  .العربية المتحدة
  

  رأس المال وأسھم الخزينة  ٢٨
  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المصدر والمدفوع بالكامل:
٣٫٥٣٥٫١٩٩٫٣٠٧ ً   ٣٫٣٦٦٫٨٥٧  ٣٫٥٣٥٫١٩٩  سھماً) ٣٫٣٦٦٫٨٥٦٫٤٨٣: ٢٠١٣(سھما

      درھم للسھم الواحد  ١بقيمة 
      

      أسھم الخزينة التي تم شراؤھا: 
      سھماً) ١٫٣٢٩٫١٠٩: ٢٠١٣(سھماً  ١٫٣٩٥٫٥٦٤

  )٤٫٩٩٨(  )٤٫٩٩٨(  درھم للسھم الواحد  ١بقيمة 
  --------------  -------------  

  ٣٫٣٦١٫٨٥٩  ٣٫٥٣٠٫٢٠١  ديسمبر  ٣١في 
 ========  ========  

    
رأس المال من أسھم عادية. إن جميع األسھم المصدرة مدفوعة بالكامل. يحق لحاملي األسھم العادية يتألف ، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

ت صو استالم توزيعات األرباح التي يتم اإلعالن عنھا من حين ألخر كما يحق لھم التصويت خالل اجتماعات الشركة بما يعادل
  واحد لكل سھم. تتساوي كافة األسھم في التصنيف فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.

  
  .٢٠١٤ابريل  ١٠المنعقد في  خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي ٪٥أسھم منحة بنسبة  قام المساھمين بالموافقة على اصدار

  
  ن حقوق الملكية. ماستقطاع الشركة من قبل شركة تابعة. يتم بيان تلك التكلفة كتتمثل تكلفة أسھم الخزينة المشتراه في شراء أسھم 

  
 االحتياطيات  ٢٩

  
 االحتياطي القانوني   (أ)

  
ً للقانون االتحادي لدولة اإل من صافي األرباح  ٪١٠تم تخصيص ي(وتعديالته)،  ١٩٨٤ سنةل ٨مارات العربية المتحدة رقم وفقا
ً السنوية للشركة وشركاتھا الت  جوزمن رأس المال المدفوع. ي ٪٥٠لـ  ابعة لالحتياطي القانوني حتى يصبح ذلك االحتياطي مساويا
ة الحالية السنالمدفوع. قامت الشركة خالل  صبح االحتياطي القانوني مساوياً لنصف رأسمال الشركةإيقاف تلك التحويالت عندما يُ 

  إلى االحتياطي القانوني. مليون درھم) ١٥٧٫٩ :٢٠١٣(مليون درھم  ٨٦٫٥بتحويل مبلغ  والسنة السابقة
  

 االحتياطي العام   (ب)
  

إيقاف التحويالت لالحتياطي العام  يجوزمن صافي األرباح السنوية لالحتياطي العام.  ٪١٠وفقاً لبنود تأسيس الشركة، يتم تخصيص 
من رأس المال المدفوع. أوصى مجلس اإلدارة  ٪٥٠صبح ھذا االحتياطي مساوياً لـ أو عندما يُ  بذلك مجلس اإلدارة عندما ُيوصي
  من صافي األرباح إلى االحتياطي العام. ٪١٠ حويلالية والسنوات السابقة بعدم تخالل السنة الح

   



  ٣٤

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

  (تابع)إيضاحات 
  
  الحصص في االئتالفات المشتركة  ٣٠

  
  العقارية لالستثمار ذ.م.م   (أ)

  
من حقوق الملكية في شركة "العقارية لالستثمار ذ.م.م." فيما يلي حصة المجموعة في موجودات  ٪٥٠المجموعة حصة بنسبة  تمتلك

  ومطلوبات وإيرادات ومصروفات االئتالف المشترك:
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المركز المالي: 
  ٢٣٧٫٤٤٥  ٢٧٤٫٥٦٧  الموجودات غير المتداولة 

  ٨٨٫٦٧٦  ٤٧٫٣٢٤  الموجودات المتداولة 
  )٥٦٫٥٠٠(  )٦٠٫٨٤٢(  المطلوبات غير المتداولة 

  )٣١٫٩٣٥(  )٢٢٫٠٣١(  المطلوبات المتداولة 
  )٦٫٧٣٦(  -  المعامالت الداخلية المحذوفة 

  -----------   ----------  
  ٢٣٠٫٩٥٠  ٢٣٩٫٠١٨  صافي الموجودات 

  ======  ======  
      نتائج العمليات: 

  ٢٤٩٫٠١٦  ٤٠٫٣٩٩  اإليرادات 
  )١٨٥٫١٢٤(  )٣١٫٧٢٣(  المصروفات 

  -----------  ------------  
  ٦٣٫٨٩٢  ٨٫٦٧٦  األرباح 

 =====  =====  
  

  إلى الشركة. مليون درھم) ١٠: ٢٠١٣( بقيمة ال شيءباقتراح ودفع توزيعات أرباح  ركة العقارية لالستثمار ذ.م.مقامت ش
    

  إميريتس ديستريكت كولينج ذ.م.م  )(ب
  

("إمي كوول").  ل إميريتس ديستريكت كولينج ذ.م.ممن رأسما ٪٤٠مليون درھم في  ٤، ساھمت الشركة بمبلغ ٢٠٠٣في عام 
 ٢٫٥بتكلفة قدرھا  ٢٠٠٦أغسطس  ١من أسھم االئتالف المشترك اعتباراً من  ٪١٠استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة 

  مليون درھم.  ١٫٣مليون درھم. يشتمل ھذا المبلغ على قيمة الشھرة التجارية البالغة 
  

"إمي كوول". فيما يلي حصة المجموعة  حقوق الملكية في شركةمن  ٪٥٠ حصة بنسبة ، تمتلك المجموعة٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  شترك:في موجودات ومطلوبات وإيرادات ومصروفات االئتالف الم

  
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  ألف درھم  ألف درھم  
      المركز المالي: 

  ٧٥٦٫٨٥٣  ٧٦٢٫٦٨٨  الموجودات غير المتداولة 
  ٧٩٫٧٧٦  ٩٠٫٧٨٨ الموجودات المتداولة 

  )٤٢٤٫٦٧٦(  )٤٤٠٫٧٧٨(  المطلوبات غير المتداولة 
  )١١٣٫٤٤٠(  )٩٠٫٠١٧(  المطلوبات المتداولة 

  ------------   ------------  
  ٢٩٨٫٥١٣  ٣٢٢٫٦٨١  صافي الموجودات 

  =======  ======  
      نتائج العمليات: 

  ٩١٫٢٣٣  ١٣٤٫٣٦٤  اإليرادات 
  )٧٨٫٤٨٠(  )١١٣٫١٠٥(  المصروفات 

  ------------  ----------  
  ١٢٫٧٥٣  ٢١٫٢٥٩  األرباح 

  =====  =====  
  

   



  ٣٥

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة 
     

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)الحصص في االئتالفات المشتركة   ٣٠

  
  الحصص في االئتالفات المشتركة  (ج)

    
ھذه  أخرى، فيما يلي تفاصيلئتالفات مشتركة عمليات خاضعة لسيطرة مشتركة الخالل السنوات السابقة، دخلت المجموعة في عدة 

  :  العمليات
  

لألعمال الميكانيكة والكھربائية والسباكة  "أمينا بايب الين كونستركشن ذ.م.م"اتفاقية مع  "ثيرمو ذ.م.م"، أبرمت ٢٠٠٨ام خالل ع  )١(
  خرى بموجب ائتالف مشترك. ال توجد عمليات لالئتالف المشترك خالل السنة الحالية.األعقود الوأعمال 

      
ً بآشيا باسيفيك(المعروفة ساب "كونفلونس"اتفاقية مع  "إدارة ذ.م.م"، أبرمت ٢٠٠٤خالل عام   )٢( ة بروجيكتس) لتنفيذ خدمات إدار قا

  بموجب االئتالف المشترك. ال توجد عمليات لالئتالف المشترك خالل السنة الحالية. روعاتمش
  
  الحصص غير المسيطرة   ٣١

    
الحتفاظ ويتم ا ،من حقوق التصويت في "أو آي تي سي ثيرمو ذ.م.م." ٪٥٠على نسبة  "ثيرمو ذ.م.م"، استحوذت ٢٠٠٣خالل 

المساھمة في رأسمال ب ُملَزممساھم األقلية على أنه غير مع  "ثيرمو"من قبل مساھم األقلية. اتفقت  ٪٥٠بالنسبة المتبقية البالغة 
  عوضاً عن مساھمته  في رأسمال الشركة التابعة.  مقابل إيجاريالشركة التابعة وقد قدم مساھم األقلية عقارات بدون 

  
 اإلدارة أتعاب أعضاء مجلس  ٣٢

  

مستحقة الدفع ألعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل تقديم خدمات ألي  تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة األتعاب المھنية المدفوعة/
ً لتفسير المادة  وجھدلجنة وعن تكريس وقت  خاص ألعمال وشؤون الشركة وألداء خدمات خارج نطاق أنشطتھم االعتيادية. وفقا

الصادر عن وزارة االقتصاد والتجارة، يتم  ١٩٨٤) لعام ٨االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (من القانون  ١١٨رقم 
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة كتخصيص من األرباح المحتجزة.  ب االعتراف
  

  ربحية السھم األساسية والمخففة  ٣٣
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
      

  ١٫٥٧٩٫٦٥٥  ٨٦٤٫٩٩٤  األرباح المنسوبة للمساھمين (ألف درھم) 
  ٣٫٥٣٣٫٨٠٣٫٧٤٣ ٣٫٥٣٣٫٨٠٣٫٧٤٣  المتوسط المرجح لعدد األسھم 

  ===========  ===========  
  ٠٫٤٥  ٠٫٢٤  ربحية السھم األساسية والمخففة (درھم)

 ------  ------  
  

تمت إصدار أسھم المنحة ، حيث ٢٠١٣ديسمبر  ٣١تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم بغرض إعادة احتساب ربحية السھم في 
  .٢٠١٣في بداية سنة 

  
  االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات الطارئة  ٣٤

  
  االرتباطات الرأسمالية  (أ)

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      التابعة  ھاشركاتوالشركة 
      االرتباطات:

  ٤٩٫٦٦٩  ٥٠٫٤٣٥  خطابات اعتماد 
  ٣٩٠٫٩٤٠  ٧٩٫٥١٧  االرتباطات الرأسمالية 

  ======  ======  
      االلتزامات الطارئة: 

  ٥٧٢٫٤٣٢  ٥٢٩٫٤٥٥  خطابات ضمان 
  ======  ======  

      الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة 
      االلتزامات الطارئة: 

  ٣٩٦٫٢٥٤  ٣٩٦٫٢٥٤  ) أدناه)١(راجع اإليضاح (خطابات ضمان 
  ======  ======  

  

مقابل القرض الذي تم الحصول عليه من قبل االئتالف المشترك إميريتس ألحد البنوك السابقة  السنواتتم إصدار ضمان تجاري خالل  )١(
  ديستريكت كولينج ذ.م.م.



  ٣٦

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االرتباطات الرأسمالية وااللتزامات الطارئة  ٣٤
  

  الطارئةااللتزامات   (ب)
  

المطالبات وااللتزامات بمراجعة ھذه . يقوم مجلس اإلدارة تنشأ في سياق األعمال االعتياديةيوجد بعض المطالبات وااللتزامات الطارئة التي   
  ة.ذات الصل كل حالة على حدة وفقا ألھميتھا ولشروط العقد ويتم التعامل معالطارئة بشكل منتظم حال ورود مثل ھذه الشكاوى و/أو المطالبات 

  

  التقارير حسب القطاع  ٣٥
  

  قطاعات األعمال
  

ة األخرى األنشط تتألفإدارة الممتلكات العقارية وأنشطة البيع واإلنشاء.  يتمثالن فيتشتمل أنشطة المجموعة على قطاعين رئيسيين لألعمال 
  إيرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات القطاع: يليالخدمات الفندقية. فيما  منبصورة رئيسية 

  

  اإلجمالي  أخرى  اإلنشاءات وبيع العقاراتإدارة  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

٢٠١٤          
  ٧٤٧٫٤٥٣  ٤٨٫٩٥٥  ٥٩٨٫٥٠٣  ٩٩٫٩٩٥  إيرادات القطاع
  ١٤٫٣٨٣  -  ٥٠٥  ١٣٫٨٧٨  إيرادات التمويل

  ١١٥٫٦٧٥  - - ١١٥٫٦٧٥  األرباح من بيع عقارات استثمارية
  ١٫٠٤٤٫٣٧٠  - - ١٫٠٤٤٫٣٧٠  تقييم عقاراتاألرباح من 

  ١١٦٫٢٥١  ٢٫١١٩ ٤٫٢٩٥ ١٠٩٫٨٣٧  اإليرادات األخرى
  ٢٩٫٩٣٥  - - ٢٩٫٩٣٥  مشترك ائتالفالحصة في أرباح 

  ------------------- ----------------  --------------  --------------------  

  ٢٫٠٦٨٫٠٦٧  ٥١٫٠٧٤  ٦٠٣٫٣٠٣ ١٫٤١٣٫٦٩٠  إجمالي اإليرادات
        

  )١٫٠١٦٫١٩٠(  )٣٦٫١٤٧(  )٨٩٥٫٤١٢( )٨٤٫٦٣١(  التكلفة المباشرة
  )١٢٢٫٠٣١(  )١٣٫٦٣٩(  )٦٥٫٩٩٦( )٤٢٫٣٩٦(  مصروفات إدارية وعمومية

  )٦٤٫٨٥٢(  -  )٣٨٫٥٢١( )٢٦٫٣٣١(  مصروفات التمويل
  -------------------  -----------------  ------------  ----------------  

  ٨٦٤٫٩٩٤  ١٫٢٨٨  )٣٩٦٫٦٢٦(  ١٫٢٦٠٫٣٣٢  أرباح/ (خسائر) السنة
  ========= =========  =====  =======  
        

  ٧٫٩٣٧٫٤٤٥  ٥٩٫٩٥٣  ٢٫٨٠٢٫٧٢٢ ٥٫٠٧٤٫٧٧٠  موجودات القطاع
  ٥٦١٫٦٩٩  ٣٢٢٫٦٨١ - ٢٣٩٫٠١٨  االستثمار في ائتالفات مشتركة

  -------------------  -------------------  ----------------  -------------------  

  ٨٫٤٩٩٫١٤٤  ٣٨٢٫٦٣٤  ٢٫٨٠٢٫٧٢٢  ٥٫٣١٣٫٧٨٨  إجمالي الموجودات
  ========= =========  =======  =========  
        

  ٣٫٥٠٠٫٦٦٤  ٤٨٫٥٩٦  ٢٫٦٦٨٫٨١٠ ٧٨٣٫٢٥٨  مطلوبات القطاع
  ======= =========  ======  =========  

  ٩٣٫٩١٤  ٨٫١٨٤ ٢٫٣٣١ ٨٣٫٣٩٩  مصروفات رأسمالية
  ١٥٫٠٧٧  ٢٫٨٥١ ٩٫٦٠٤ ٢٫٦٢٢  االستھالك

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

٢٠١٣          
  ٢٫٢٨٣٫١٩٠  ٥٦٫٥٥٤  ١٫٠٧١٫٠٨٨  ١٫١٥٥٫٥٤٨  إيرادات القطاع
  ٣٫٤٤١  -  ٢٩٠  ٣٫١٥١  إيرادات التمويل

  ٢٦٫٧٧٧  -  -  ٢٦٫٧٧٧  األرباح من بيع عقارات استثمارية
  ٢٫١٠٤٫٧٢٤  -  -  ٢٫١٠٤٫٧٢٤  تقييم عقاراتاألرباح من 

  ١٦٩٫٣٤٦  ١٫٤٦١  ٤٫٩٧٦  ١٦٢٫٩٠٩  اإليرادات األخرى
  ٧٦٫٦٤٥  ١٢٫٧٥٣  -  ٦٣٫٨٩٢  مشترك ائتالفالحصة في أرباح 

  ------------------  ------------------  -------------  ------------------  

  ٤٫٦٦٤٫١٢٣  ٧٠٫٧٦٨  ١٫٠٧٦٫٣٥٤  ٣٫٥١٧٫٠٠١  إجمالي اإليرادات
          

  )٢٫٠٤٩٫٠٢٧(  )٣٧٫٤٥٦(  )١٫٠١٣٫٢٩٦(  )٩٩٨٫٢٧٥(  التكلفة المباشرة
  )١٠٥٫٠٣٣(  )١٥٫٠٥٦(  )٥٥٫٠١٣(  )٣٤٫٩٦٤(  مصروفات إدارية وعمومية

  )٩٣٠٫٤٠٨(  -  )٨٨٠٫٩٦٩( )٤٩٫٤٣٩(  مصروفات التمويل
  ------------------  -----------------  -------------  ------------------  

  ١٫٥٧٩٫٦٥٥  ١٨٫٢٥٦  )٨٧٢٫٩٢٤(  ٢٫٤٣٤٫٣٢٣  أرباح/ (خسائر) السنة
 ======== ========  ======  ========  

          
  ٦٫٩٢١٫٠١٥  ٦٥٫٢٩٦  ١٫٢٥٩٫٨٧١  ٥٫٥٩٥٫٨٤٨  موجودات القطاع

  ٥٣٠٫٧٩٨  ٢٩٩٫٨٤٨  -  ٢٣٠٫٩٥٠  االستثمار في ائتالفات مشتركة
  ------------------  ------------------  ---------------  ------------------  

  ٧٫٤٥١٫٨١٣  ٣٦٥٫١٤٤  ١٫٢٥٩٫٨٧١  ٥٫٨٢٦٫٧٩٨  إجمالي الموجودات
  ========  ========  =======  =========  

       

  ٣٫٣١٣٫٣٢٨  ٥٩٫٨٢٨  ٢٫٢٦١٫٤٣٧  ٩٩٢٫٠٦٣  مطلوبات القطاع
  =======  =========  ======  =========  

  ٦٩٫٧٨٥  ٤٫١٣٧  ٤٫٤٦٥  ٦١٫١٨٣  مصروفات رأسمالية
  ١٨٫٤٦١  ٢٫٦٧٦  ١٢٫٩٨٥  ٢٫٨٠٠  االستھالك

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



٣٧  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
     

  (تابع)إيضاحات 
  
  األدوات المالية    ٣٦

  

والذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد في الصندوق ولدى البنك. بينما تشتمل  ات األخرىالمدينة طويلة األجل واالستثمار الموجودات المالية للمجموعة على الذممتشتمل 
قروض المصرفية طويلة األجل والذمم الدائنة والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة والقروض المصرفية قصيرة األجل وال ضمانالمطلوبات المالية للمجموعة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى وودائع 

ات المالية وقيمھا الموجودات والمطلوب فئات يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من. ٣لوبات المالية ضمن إيضاح رقم طويلة األجل. تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية للموجودات والمط
  نة:الحالية والمقار تينالعادلة للسن

  

    
المصنفة بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر

القروض والذمم 
  المدينة

أخرى بالتكلفة 
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  المطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
              
              ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

          الموجودات المالية
  ١٧٠٫٣٤٤  ١٧٠٫٣٤٤  -  ١٧٠٫٣٤٤  -  ١٤  غير المتداولةالذمم المدينة 

  ٢٣٣٫١٩٤  ٢٣٧٫٨٧٨  -  -  ٢٣٧٫٨٧٨  ١٥  االستثمارات األخرى
  ٥٢٣٫٦٢٨  ٥٢٤٫٣٣٠  -  ٥٢٤٫٣٣٠  -  ١٨  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٧٫٤٦٥  ٧٫٤٦٥  -  ٧٫٤٦٥  -  ١٩  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٨٥٫٢٤٥  ٣٨٥٫٢٤٥  -  ٣٨٥٫٢٤٥  -  ٢٠  النقد في الصندوق ولدى البنك

    -----------  --------------  --------  --------------  --------------  
  ١٫٣٢٠٫٥٧٦  ١٫٣٢٥٫٢٦٢  -  ١٫٠٨٧٫٣٨٤  ٢٣٧٫٨٧٨    اإلجمالي

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

              إجمالي المطلوبات
  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  -  -  ٢١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ٩٫٨٤٢  ٩٫٨٤٢  ٩٫٨٤٢  -  -  (أ)٢٢  ودائع ضمان
  ١٦٫٢٣٩  ١٦٫٢٣٩  ١٦٫٢٣٩  -  -  ١٩  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٩٧٫٧٥٥  ١٩٧٫٧٥٥  ١٩٧٫٧٥٥  -  -  ٢٣  القروض المصرفية قصيرة األجل
  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  -  -  ٢٤  القروض المصرفية طويلة األجل

  ٥٫٢٠٠  ٥٫٢٠٠  ٥٫٢٠٠  -  -  ٢٦  طويلة األجلدائنة ذمم 
    --------  --------  --------------  --------------  --------------  

  ٣٫٠٧٦٫٧٨٦  ٣٫٠٧٦٫٧٨٦  ٣٫٠٧٦٫٧٨٦  -  -    اإلجمالي
    ====  ====  ========  ========  ========  

  
  



٣٨  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
     

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية   ٣٦
  

    
المصنفة بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر

القروض والذمم 
  المدينة

أخرى بالتكلفة 
  القيمة العادلة  القيمة الدفترية  المطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
              
              ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

              الموجودات المالية
  ١٠٠٫٦٥٠  ١٠٠٫٦٥٠  -  ١٠٠٫٦٥٠  -  ١٤  الذمم المدينة غير المتداولة

  ١٩٠٫٩٨٧  ١٩٠٫٩٨٧  -  -  ١٩٠٫٩٨٧  ١٥  االستثمارات األخرى
  ٥٧٥٫٢٥٧  ٥٧٥٫٢٥٧  -  ٥٧٥٫٢٥٧  -  ١٨  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٠٫٠٩٢  ١٠٫٠٩٢  -  ١٠٫٠٩٢  -  ١٩  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٢٩٫٤٥٦  ٣٢٩٫٤٥٦  -  ٣٢٩٫٤٥٦  -  ٢٠  النقد في الصندوق ولدى البنك

    -----------  -------------  --------  -------------  -------------  
  ١٫٢٠٦٫٤٤٢  ١٫٢٠٦٫٤٤٢  -  ١٫٠١٥٫٤٥٥  ١٩٠٫٩٨٧    اإلجمالي

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

              إجمالي المطلوبات
  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  -  -  ٢١  الدائنة التجارية واألخرىالذمم 

  ٤٫٤٤٤  ٤٫٤٤٤  ٤٫٤٤٤  -  -  (أ)٢٢  ودائع ضمان
  ١٫٩٦٦  ١٫٩٦٦  ١٫٩٦٦  -  -  ١٩  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٣١٫٠٥٣  ١٣١٫٠٥٣  ١٣١٫٠٥٣  -  -  ٢٣  القروض المصرفية قصيرة األجل
  ١٫٤٣٨٫١٥٤  ١٫٤٣٨٫١٥٤  ١٫٤٣٨٫١٥٤  -  -  ٢٤  القروض المصرفية طويلة األجل

  ٥٫٥٦٤  ٥٫٥٦٤  ٥٫٥٦٤  -  -  ٢٦  طويلة األجلدائنة ذمم 
    --------  --------  --------------  --------------  --------------  

  ٢٫٩٠٥٫٤٨٨  ٢٫٩٠٥٫٤٨٨  ٢٫٩٠٥٫٤٨٨  -  -    اإلجمالي
    ====  ====  ========  ========  ========  

  
  



٣٩  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
     

  (تابع)إيضاحات 
  
 األدوات المالية (تابع)    ٣٦

  
  مخاطر االئتمان  (أ)

  

  التعرض لمخاطر االئتمان
  

  : التقرير لمخاطر االئتمان في تاريخ أقصى تعرض يليفيما لمخاطر االئتمان.  أقصى تعرضالقيمة الدفترية للموجودات المالية  تمثل
  

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ١٠٠٫٦٥٠  ١٧٠٫٣٤٤  ١٤  الذمم المدينة طويلة األجل
  ١٩٠٫٩٨٧  ٢٣٧٫٨٧٨  ١٥  االستثمارات األخرى

  ٥٧٥٫٢٥٧  ٥٢٤٫٣٣٠  ١٨  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٠٫٠٩٢  ٧٫٤٦٥  ١٩  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٣٢٨٫٣٨١  ٣٨٤٫٤٥١  ٢٠  النقد لدى البنك
    --------------  -------------  
    ١٫٢٠٥٫٣٦٧  ١٫٣٢٤٫٤٦٨  
    ========  =======  
  

 مليون ٨٫٤: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٣٧٫٨تشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى (بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل) على مبلغ 
القيمة العادلة للعقار  بلغت، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١من بيع عقار حيث تحتفظ المجموعة بالملكية القانونية للعقار كضمان. في  درھم)

ً  مليون درھم ١٣٧٫٨المحتفظ به كضمان من قبل المجموعة      .مليون درھم) ٨٫٤: ٢٠١٣( تقريبا
  

  خسائر انخفاض القيمة
  

المحتجزات المدينة (بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل) حسب أعمارھا ذمم العقود المدينة وفيما يلي الذمم المدينة التجارية/ ذمم 
  : التقريرفي تاريخ 

                ٢٠١٣                 ٢٠١٤  
  المخصص  اإلجمالي  المخصص  اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  -  ١٣٥٫٣٣٦  -  ٣٧٫٤٧١  لم تتجاوز موعد استحقاقھا
ً  ٩٠ –١تجاوزت موعد استحقاقھا منذ    -  ١٨٢٫٩٩٥  -  ٣٧٫٦٤٩  يوما
ً  ٣٦٥ –٩١تجاوزت موعد استحقاقھا منذ    ١١٫٢٠٧  ٣١٣٫٩٢٧  ١١٫٢٠٧  ١٢٠٫٦٠٣  يوما

  ١٫٧٥٨٫٩٣٠  ١٫٧٥٨٫٩٣٠  ١٫٧٦٠٫٣٧٩  ٢٫٠٠٠٫٤٦٤  سنةأكثر من 
  --------------  --------------  -------------  -------------  

  ١٫٧٧٠٫١٣٧  ٢٫٣٩١٫١٨٨  ١٫٧٧١٫٥٨٦  ٢٫١٩٦٫١٨٧  اإلجمالي
  ========  ========  =======  =======  
  

  تحصيلھا فيما يخص الذمم المدينة التجارية/ ذمم العقود المدينة خالل السنة:  فيفيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك 
 

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٩٤١٫١٤١  ١٫٧٧٠٫١٣٧  يناير ١في 
  ٨٤١٫٢٣٦  ٢٫٤٢٠ )٨لسنة (راجع اإليضاحاالمرصود خالل المخصص

  )١٢٫٢٤٠(  )٩٧١(  خالل السنة المعكوسالمخصص   المشطوبةالمبالغ 
  --------------  -------------  

  ١٫٧٧٠٫١٣٧  ١٫٧٧١٫٥٨٦  )١٨ديسمبر (راجع إيضاح  ٣١في 
  ========  =======  
  
  
  
  
  
  
  



٤٠  

  العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة شركة االتحاد
     

  (تابع)إيضاحات 
  

 األدوات المالية (تابع)    ٣٦
  

  مخاطر السيولة  (ب)
  

  :التقريراريخ ت فيوتأثير اتفاقيات التسوية كما  الفائدةفيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات 
   

 
  

 القيمة الدفترية
التدفقات النقدية 

  أكثر من سنة  أقل من سنة  التعاقدية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  

            المطلوبات المالية
            ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

            األدوات المالية غير المشتقة
  -  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  ١٫٣٩٠٫٠٩٠  ٢١  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  -  ٩٫٨٤٢  ٩٫٨٤٢ ٩٫٨٤٢ (أ)٢٢  ضمانودائع 
  -  ١٦٫٢٣٩  ١٦٫٢٣٩  ١٦٫٢٣٩  ١٩  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  -  ٢٠٧٫٦٤٣  ٢٠٧٫٦٤٣  ١٩٧٫٧٥٥  ٢٣  القروض المصرفية قصيرة األجل
  ١٫٧٢٣٫٢٧٢  ٢٥٫٩٢٠  ١٫٧٤٩٫١٩٢  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  ٢٤  القروض المصرفية طويلة األجل

  ٥٫٢٠٠  -  ٥٫٢٠٠  ٥٫٢٠٠  ٢٦  دائنة طويلة األجلذمم 
    --------------  --------------  --------------  --------------  

  ١٫٧٢٨٫٤٧٢  ١٫٦٤٩٫٧٣٤  ٣٫٣٧٨٫٢٠٦  ٣٫٠٧٥٫٧٨٦    اإلجمالي
    ========  ========  ========  ========  
  

            المطلوبات المالية
            ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

            األدوات المالية غير المشتقة
  -  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  ١٫٣٢٤٫٣٠٧  ٢١  واألخرىالذمم الدائنة التجارية 

  -  ٤٫٤٤٤  ٤٫٤٤٤  ٤٫٤٤٤  (أ)٢٢  ضمانودائع 
  -  ١٫٩٦٦  ١٫٩٦٦  ١٫٩٦٦  ١٩  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  -  ١٣٧٫٦٠٦  ١٣٧٫٦٠٦  ١٣١٫٠٥٣  ٢٣  القروض المصرفية قصيرة األجل
  ١٫٢٩٣٫٧٨٥  ٤٣٢٫٠٠٠  ١٫٧٢٥٫٧٨٥  ١٫٤٣٨٫١٥٤  ٢٤  القروض المصرفية طويلة األجل

  ٥٫٥٦٤  -  ٥٫٥٦٤  ٥٫٥٦٤  ٢٦  دائنة طويلة األجلذمم 
    --------------  --------------  --------------  --------------  

  ١٫٢٩٩٫٣٤٩  ١٫٩٠٠٫٣٢٣  ٣٫١٩٩٫٦٧٢  ٢٫٩٠٥٫٤٨٨    اإلجمالي
    ========  ========  ========  ========  

  
  مخاطر أسعار الفائدة   (ج) 

  
لة طوي المصرفية قصيرة األجل والقروض المصرفية والقروضالنقد لدى البنك  منإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار الفائدة 

ريخ في تالدى المجموعة لفائدة  التي تخضعلمالية  دواتأل). فيما يلي بيان أسعار الفائدة ل٢٤، ٢٣، ٢٠األجل (راجع اإليضاحات 
  : التقرير

  
  األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة  )١(

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
  ١٦٣٫٧٨٠  ١٨٥٫٣٢٣  في حسابات ودائع –النقد لدى البنك 

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

  تحليل حساسية األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة 
  

غير معرض للتغيير. ال تقوم المجموعة باحتساب أية موجودات مالية وإن سعر الفائدة على النقد لدى البنك في حسابات الودائع ثابت 
 نل لتقريرافإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ  من خالل األرباح أو الخسائر. وبالتالي،ذات أسعار فائدة ثابتة بالقيمة العادلة 

  .األرباح أو الخسائريؤثر على 



٤١  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
     

  (تابع)إيضاحات 
  

 األدوات المالية (تابع)    ٣٦
  

  أسعار الفائدة (تابع)مخاطر   )ج(
  

  األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة  )٢(
    

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  ألف درھم  ألف درھم  

      المتغيرة األدوات ذات أسعار الفائدة
  ١٣١٫٠٥٣  ١٩٧٫٧٥٥  القروض المصرفية قصيرة األجل
  ١٫٤٣٨٫١٥٤  ١٫٤٥٧٫٦٦٠  القروض المصرفية طويلة األجل

  --------------  -------------  
  ١٫٥٦٩٫٢٠٧  ١٫٦٥٥٫٤١٥  
  ========  =======  
  

    تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
  

) حقوق الملكية واألرباح أو نقص( /ليؤدي إلى زيادة كان  في تاريخ التقريرنقطة أساس في أسعار الفائدة  ١٠٠إن التغير بمقدار 
  ثابتة. ويفترض أن جميع المتغيرات األخرى ستبقى ،أدناه. ال يتضمن التحليل المبين أدناه الفائدة المرسملة المبينة بالمبالغالخسائر 

  
  ملكيةــــقوق الــــخسائر وحـــأو الاح ـــاألرب  

  
 ١٠٠الزيادة بمقدار 
  نقطة أساس

 ١٠٠النقص بمقدار 
  نقطة أساس

  ألف درھم  ألف درھم  
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ١٦٫١٢٣  )١٦٫١٢٣(  األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
  ======  =====  
      
      ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ٢٦٫٠٥٩  )٢٦٫٠٥٩(  المتغيرةاألدوات ذات أسعار الفائدة 
  ======  =====  
  

  مخاطر أسعار األسھم  (د)
  

  مخاطر أسعار األسھم –تحليل الحساسية 
  

في سعر األسھم التي تحتفظ  ٪١٠بعض استثمارات المجموعة في األسھم الرائجة مدرجة في سوق دبي المالي. إن الزيادة بنسبة إن 
؛ في حين أن مليون درھم) ١٫٩: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٩مجموعة كان ليؤدي إلى زيادة القيمة العادلة لألوراق المالية بمبلغ البھا 

 ١٫٩: ٢٠١٣(مليون درھم  ١٫٩كان ليؤدي إلى انخفاض القيمة العادلة لألوراق المالية بمبلغ  االتجاه العكسيالمساوي في  التغير
  .٢٠١٣التحليل على نفس األساس المتبع في عام ھذا . تم إجراء مليون درھم)

  
  لقيمة العادلةل النظام المتدرج  (ھـ)

  
على  مة العادلةلقيا مستوياتتم تحديد مختلف بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم.  المسجلةيحلل الجدول المبين أدناه األدوات المالية 

  : النحو التالي
  

  األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة؛  :١المستوى  
 
  والتي يمكن مالحظتھا للموجودات أو المطلوبات، إما بصورة  ١المدخالت خالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  :٢المستوى

 ي كأسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار)؛ و أمباشرة (
  
  المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال ترتكز على بيانات سوقية ملحوظة (مدخالت غير ملحوظة). :٣المستوى 

  
  .١٥ راجع أيضاً اإليضاحيتم بيانھا بالقيمة العادلة.  أخرى وعقارات استثمارية لدى المجموعة استثمارات

   



٤٢  

  بعةشركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التا
     

  (تابع)إيضاحات 
  

 األدوات المالية (تابع)    ٣٦
  

  (تابع) لقيمة العادلةل النظام المتدرج  (ھـ)
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
      

        ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  ٢٣٧٫٨٧٨  ٣٫٨٣٤  ٢٣٤٫٠٤٤  االستثمارات األخرى

  =======  ========  ========  
        
        ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ١٩٠٫٩٨٧  ٤٫٥٠٠  ١٨٦٫٤٨٧  االستثمارات األخرى
  =======  ========  ========  
  

  لم يتم إجراء إعادة تصنيف خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. 
  
  التقديرات واألحكام الھامة   ٣٧

    
يتم الية. ات خالل السنة المالية التللموجودات والمطلوبتقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة 

تقييم التقديرات واألحكام بصورة مستمرة وترتكز على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي 
ة المستخدمة من قبل اإلدارة عند إعداد ھذه يعتقد بأنھا منطقية وفقاً للظروف الراھنة. فيما يلى التقديرات واألحكام المحاسبية الھام

  البيانات المالية الموحدة:
    

  افتراض مبدأ االستمرارية 
    

شھراً اعتباراً  ١٢قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم أولي لقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، الذي يشمل فترة 
على بعض األحداث والظروف المحددة التي، بصورة فردية أو جماعية، قد تثير شك كبير حول قدرة  من تاريخ البيانات المالية، بناءً 

  المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. 
  

على  ريرلتقاقامت إدارة المجموعة بإعداد خطتھا المستقبلية لألعمال وتقديراتھا للتدفقات النقدية لالثنى عشر شھراً اعتباراً من تاريخ 
قد تم إعداد ھذه التقديرات مع األخذ باالعتبار طبيعة وظروف عملھا ودرجة تأثرھا بالعوامل الخارجية والبيانات أساس متحفظ. 

  المالية وغير المالية األخرى المتاحة وقت إعداد ھذه التقديرات. 
  

على مواصلة عملياتھا خالل فترة االثنى عشر شھراً  بناء على ھذه التقديرات، ترى إدارة المجموعة أن المجموعة سوف تكون قادرة
وأن افتراض مبدأ االستمرارية المستخدم عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة مالئم. سوف تتم  التقريرالتالية اعتباراً من تاريخ 

  .تقريرإعادة تقييم مدى مالئمة افتراض مبدأ االستمرارية في تاريخ كل 
  

  دات من العقاراتاالعتراف باإليرا
      

خاطر كافة م تحويلعندما يتم  األرباح أو الخسائريتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات على أساس التملك الحر ضمن بيان 
مخاطر  تحويلتعتبر مخاطر وامتيازات الملكية الھامة أنھا انتقلت إلى المشتري عندما يتم ات الملكية الھامة إلى المشتري. وامتياز

  لعقار. با التصرفاألسعار المرتبطة بھا إلى المشتري من خالل توقيع العقد وحصول المشتري على حق 
  

  التعاقداالعتراف باإليرادات من أنشطة   
  

عترف تن تقدير إيرادات العقد بصورة موثوقة. كمعندما ي األرباح أو الخسائر ادات من أنشطة المقاوالت ضمنيتم االعتراف باإلير
قياس إيرادات العقود على طريقة نسبة  عادًة بإيرادات العقد عندما يمكن تقدير ناتج المشروع بصورة موثوقة. يعتمد المجموعة

غيرات يتم االعتراف باإليرادات من الت اإلنجاز وھي تتأثر بالعديد من احتماالت عدم اليقين التي تعتمد على نتائج أحداث مستقبلية.
رات عند يتطلب تعديل التقدي ما غالبا فقط عند احتمالية استردادھا ويمكن تقدير القيمة بصورة موثوقة.والمطالبات في أعمال العقود 

  . وبالتالي فإن قيمة إيرادات العقود قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى.ةأو التأكد من االحتماالت غير اليقيني وقوع األحداث
   



٤٣  

  ) وشركاتھا التابعةشركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة
  
  (تابع)إيضاحات 
  

  التقديرات واألحكام الھامة (تابع)   ٣٧
  

  خسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 
  

تقوم المجموعة بمراجعة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة الخاصة بھا لغرض تقييم انخفاض القيمة في حال 
م ، تقواألرباح أو الخسائركان ھناك مؤشر على انخفاض القيمة. لتحديد مدى ضرورة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 

فيد بوجود انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت بيانات ملحوظة تُ  ةذا كانت ھناك أيالمجموعة بوضع أحكام لمعرفة ما إ
عتبر، مخصص النخفاض القيمة عند وقوع حالة خسارة محددة أو حدث يُ  رصدوالمعدات أو الموجودات غير الملموسة. وعليه، يتم 

  لدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات أو الموجودات غير الملموسة.على الخبرة السابقة، بمثابة دليل على انخفاض القيمة ا بناءً 
  

  خسائر انخفاض قيمة العقارات للتطوير  
  

تقوم إدارة المجموعة بمراجعة العقارات للتطوير لغرض تقييم انخفاض القيمة في حال كان ھناك مؤشر على انخفاض القيمة. لتحديد 
، تقوم اإلدارة بتقييم أسعار البيع الحالية لوحدات العقار األرباح أو الخسائرمدى ضرورة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 

ل من . إذا كانت أسعار البيع الحالية أقالتقريرغير مباعة في تاريخ  فيما يتعلق بالعقاراتھذه الوحدات  نجازإلوالتكاليف المتوقعة 
كلفة ت لتخفيضمحددة حدث أو حالة خسارة في حال وجود م االعتراف بمخصص انخفاض القيمة ، يتلإلنجازالتكاليف المتوقعة 

  قيق.العقارات للتطوير إلى صافي القيمة القابلة للتح
  

  األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات
  

تقوم إدارة المجموعة سنوياً بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة واالستھالك المحمل على الممتلكات واآلالت والمعدات.  قامت المجموعة 
ولم تشر اإلدارة إلى  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ات واآلالت والمعدات كما في بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلك

اجعة رالحاجة لتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات عن الفترة الحالية أو الفترات المستقبلية. إال أنه سوف تتم م
  .  ةالتالي سنةالقيم المتبقية مرة أخرى في الاألعمار اإلنتاجية و

  
  تقييم العقارات االستثمارية  

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   ١٢). يتضمن اإليضاح ٢٠٠٣(المعدل في  ٤٠تقوم المجموعة باتباع نموذج القيمة العادلة وفقا

كون للقيمة ي معلومات حول منھج التقييم المتبع من قبل المجموعة لتقييم العقارات االستثمارية. في حالة تغير االفتراضات الھامة، قد
  العادلة للعقارات االستثمارية تأثير جوھري على األرباح والخسائر وبيان المركز المالي للمجموعة في المستقبل.

  
  مخصص المخزون المتقادم 

  
لتحديد مدى ضرورة االعتراف بمخصص بصورة منتظمة.  الناتجة عن التقادمتقوم المجموعة بمراجعة مخزونھا لتقييم الخسائر 

، تقوم المجموعة بوضع أحكام بشأن ما إذا كانت ھناك أية معطيات ملحوظة تشير إلى األرباح أو الخسائرللمخزون المتقادم ضمن 
قيمة عندما اض المخصص النخف رصدوصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. وبالتالي، يتم في المستقبل بيع منتج ما  إمكانية

كون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة اعتماداً على أفضل تقديرات اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم على العمر ي
  والحركة الماضية للمخزون.

  
  أعمال المشروعات قيد اإلنجاز

  
بعد احتساب الخسائر المتوقعة، في حال وجودھا. لتحديد يتم بيان أعمال المشروعات قيد اإلنجاز بالتكلفة زائداً األرباح المقدرة 

 . قد تختلف النتائج النھائية للعقد عن التقديرات الموضوعة فيعلى حدة الخسائر المتوقعة، تقوم إدارة المجموعة بتقدير ناتج كل عقد
  وقت إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة.

  
  دينة ألطراف ذات عالقةبما في ذلك الذمم الممخصصات الذمم المدينة 

  
. إن مخاطر االئتمان لدى المجموعة على األقل كفاية المخصصات بصورة سنوية مدى تقوم المجموعة بمراجعة ذممھا المدينة لتقييم

 ذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة. منسوبة بصورة أساسية إلى الذمم المدينة التجارية/
، تقوم المجموعة بوضع أحكام لمعرفة ما إذا كانت ھناك أية األرباح أو الخسائرلتحديد مدى ضرورة االعتراف بمخصص ما ضمن 

ما مخصص عند صدريمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وبالتالي، يتم ملحوظة تفيد بوجود انخفاض معقول معطيات 
عتبر، اعتماداً على الخبرة السابقة، بمثابة دليل على انخفاض القدرة على استرداد احتمال وقوع حالة خسارة أو حدث يُ  يكون ھناك

  التدفقات النقدية.
   



٤٤  

  شركة االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
  
  (تابع)إيضاحات 
  

  التقديرات واألحكام الھامة (تابع)   ٣٧
  

  الضماناتمخصص مصروفات 
    

يانات يرتكز المخصص على البسليمه للعميل خالل فترة الضمان. يتم االعتراف بمخصص مصروفات الضمانات عند إنجاز العقد وت
  . احتمال وقوع أي منھامقابل  الممكنةالسابقة للضمان وقياس كافة النتائج 

  
  المطالبات وااللتزامات الطارئةمخصص 

    
بإجراء تقييم مفصل لكافة المطالبات وااللتزامات الطارئة التي تنشأ خالل سير األعمال االعتيادية تقوم اإلدارة بصورة منتظمة 

وعليه، تقوم بتقدير المخصص الالزم لتسوية ھذه المصروفات المالية. ترتكز عمليات التقييم المفصلة على الخبرة السابقة لإلدارة في 
قاً لشروط تجارية، وتقييم النتائج الممكنة مقابل احتمال وقوع أي منھا ومدى توفر أموال تسوية ھذه المطالبات وااللتزامات الطارئة وف

نقدية لتسوية ھذه التعرضات المالية. في حال اختالف ھذه التقديرات بشكل كبير، سوف يتم احتساب التغير على أنه تغير في التقديرات 
  في المستقبل.وعليه سوف تتأثر البيانات المالية الموحدة بشكل كبير 

  
  األحداث الالحقة   ٣٨

  
ً لنھاية السنة، قامت المجموعة بالتوقيع على اتفاقية لبيع عقار بمبلغ  مليون درھم من محفظة عقاراتھا االستثمارية. تم  ٥٢٥الحقا

. راجع ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مستقلة كما في بواسطة شركة تقييم  تحديد قيمة ھذه المعاملة وفقاً لتقييم السوق المفتوح الذي تم إجراؤه
 (ج). ١٢إيضاً اإليضاح 

  


