
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتحاد العقارية

 شركة مساهمة عامة 

 وشركاتها التابعة 

 

 الغيرالمدققة المالية بيانات ال

دة المرحلية الموجزة   الُمَوحَّ

 2022 مارس31 
  

 

 

  



 

 

 مساهمة عامة وشركاتها التابعةشركة االتحاد العقارية 

دةالمرحلية الموجزة  الغير المدققة المالية بياناتال  الُمَوحَّ

 2022 مارس 31

 

 صفحة )صفحات(  المحتويات

دحول مراجعة البيانات المالية المرحلي الموجز تقرير    1 الُمَوحَّ

دالمرحلي الموجز بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر    2 الُمَوحَّ

د المرحلي الموجز بيان المركز المالي   3 الُمَوحَّ

دالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية   4 الُمَوحَّ

دالمرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية   5  الُمَوحَّ

دالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية   16 -  6   ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلي الموجز بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   )غير مدققة( الُمَوحَّ

 2022 مارس 31أش ر المنت ية في  ةثالث للفترة ا

 أش ر المنت ية في ةثالث اللفترة   

   
 2021  2022 إيضاحات  

 ألف ةرا     ألف درهم   

     

 105,732 16 اضيراةات مع العقوة مت العمالي
 

98,259 

     

 (77,742)  (85,000) 16 التكلفة المباشرة

 20,517  20,732  إجمالي الربح

     

 (25,392)  (20,012) 16 مصاريف إةارية وبمومية

     

 2,552  3,822 5 إيراةات تشغيلية أخرإل

     

 6,966  - 6  تثماريةإمكا ب مع بيت بقارات 

 4,643  4,542  الربح التشغيلي

     

مددع ا ةوات الماليددة بالقيمددة العاةلددة مددع الددربح لددافي 

 - 9 خالل الربح أو الخسارة

 

2,780 

     

 20,298  - 5 إلخرإيراةات ا

     

 512  4  إيراةات التمويل

     

 (22,680)  (17,026) 16 التكاليف المالية

 5,553  (12,480)  فترةلل رباح)الخسارة( / األ

     

 -  -  للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 (12,480)  للفترةالدخل الشامل )الخسائر( / إجمالي 
 

5,553 

 (0.0029) 11 ربحية السهم األساسية والمخففة )درهم(
 

0.0013 

 

 

 

ا ا يتسزأ مع ات  البيانات المالية  17إل   1تشكل اضيضاحات مع  د ةالموجز ةالمرحلي جزي    ةالُمَوحَّ
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 وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عامة 

دالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية   )غير مدققة( الُمَوحَّ

 2022مارس  31ة أش ر المنت ية في ثالث  لفترة
 أش ر المنت ية في الثالثةلفترة   

 مارس 31  

  2022  2021 

 ألف ةرا    ألف درهم  إيضاحات  

     األنشطة التشغيلية

 5,553  (12,480)  فترةلل ةارب ا )الخسارة( / 

     تعديالت:

 2,635  2,615  ا ت الك ممتلكات، منشآت ومعدات

 1,169  1,169  إ ت الك ألول حا اض تخدا 

 (6,966)  - 6 مع بيت إ تثمارات بقارية أرباة

فددي ا ةوات الماليددة بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح  أربدداة

 (2,780)  - 15 لافي - أو الخسارة

 (512)  (4)  إيراةات التمويل

 22,680  17,026  تكاليف تمويل

 21,779  8,326  التشغيلية قبل تغيير رأس المال العامل ا رباة

 -  -  الموجوةات غير المتداولةالتغييرات في 

 282  (84)  تغيير في المخزونال

 19,373  2,926  التغيير في ألول العقوة

 4,565  16,507  ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرىالتغيير في 

 270  (210)  التغير في إلتزامات غير متداولة

التغيددر فددي كمدد  تساريددة وأرلدددة ةا نددة أخددرإل وإلتزامددات 

 (3,706)  (21,123)  العقوة

 1,756  1,104  مكافآة ن اية الخدمة للموظفيع )لافي(التغير في 

 44,319  7,446  ا نشطة التشغيلية الناتا معلافي النقد 

     نشاطات إستثمارية

 (3,216)  (1,527)  اض،افات إل  الممتلكات والمنشآت والمعدات

المتعصدددالت مدددع/ ا دددتثمارات فدددي أةوات ماليدددة بالقيمدددة 

 1,787  -  الخسارة ، لافيالعاةلة في الربح أو 

الممتلكددددات والمنشددددآت إ ددددتبعاة فددددي مددددع  المتعصددددالت

 1,300  300  والمعدات

 19  4  قبو،ةالفوا د المإيراةات 

 3,646  (12,629)  للبنرتعط الراع تغيير في الوةا ت ال

ا نشددددطة  مددددع)المسددددتخد  فددددي( / الندددداتا لددددافي النقددددد 

 3,536  (13,852)  اا تثمارية

     األنشطة التمويلية

 14,779  17,832  بويلة ااجل مع القروب المصرفية المتعصالت

 (19,678)  (39,129)  بويلة ااجل  داة القروب المصرفية

 (30,000)  -  ب والفا دةوالسلف للبنوك مقابل ألل القر

 (4,203)  (4,944)  الفا دة المدفوبة

 (39,102)  (26,241)  ا نشطة التمويليةلافي النقد المستخد  في 

 8,753  (32,647)  في النقد والنقد المعادل زيادةال)النقص( /صافي 

 (172,765)  (60,374)  فترةالنقد والنقد المعاةل في بداية ال

 (164,012)  (93,021)  فترةالنقد والنقد المعادل في نهاية ال
 

ا ا يتسزأ مع ات  البيانات المالية  17إل   1مع تشكل اضيضاحات  د ةالموجز ةالمرحلي جزي    ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلي الموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق   )غير مدققة( الُمَوحَّ

 2022مارس  31ة أش ر المنت ية في ثالث لفترة 
 

 رأس المال  

اإلحتياطي   

 القانوني 

فائض إعادة تقييم   

 األصول  

 

 الخسائر المتراكمة 

 

 المجموع 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  

 4,289,540 )مدققة(  2021يناير  1في 

 

352,978 

 

212,689 

 

(1,961,073 ) 

 

2,894,134 

 -  فترةالشامل للالدخل إجمالي 
 

 - 
 

 - 
 

5,553 
 

5,553 

 4,289,540 )غير مدققة(  2021 مارس 31في 
 

352,978 
 

212,689 
 

(1,955,520) 
 

2,899,687 

  
 

 
 

 
 

 
 

 

 4,289,540 )مدققة(  2022يناير  1في 
 

352,978 
 

212,689 
 

(2,927,828) 
 

1,927,379 

 -  فترةالشامل لل الخسارةإجمالي 
 

 - 
 

 - 
 

(12,480) 
 

(12,480) 

 4,289,540 )غير مدققة(  2022 مارس 31في 
 

352,978 
 

212,689 
 

(2,940,308) 
 

1,914,899 

 

ا ا يتسزأ مع ات  البيانات المالية  17إل   1تشكل اضيضاحات مع  د ةالموجز ةالمرحلي جزي    ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة بل  البيانات المالية  إيضاحات  ةالُمَوحَّ

 

 الوضع القانوني واألنشطة األساسية -1

كشددركة مسدداامة بامددة  1993أكتددوبر  28تم سددط شددركة ااتعدداة العقاريددة المسدداامة العامددة )"الشددركة"( فددي 

لددندوق بريددد  اددووفقددا  للمر ددو  الددوداري لدولددة اضمددارات العربيددة المتعدددة  بنددوان المكتددب المسددسل للشددركة 

 .، ةبي، اضمارات العربية المتعدة 24649رق : 

 

شددركة فددي إ ددتثمار وتطددوير العقددارات، إةارة ولدديانة ممتلكات ددا الخالددة بمددا فددي تتمثددل ا نشددطة الر يسددية لل

كلددر تشددغيل مخددادن التبريددد التددي تمتلك ددا، التع ددد بالخدددمات المتعلقددة بالعقددارات بالنيابددة بددع أبددرا  أخددرإل 

فددي  )بمددا فددي كلددر أبددرا  كات بالقددة( باض،ددافة إلدد  العمددل كشددركة قابضددة للشددركات التابعددة ل ددا واض ددتثمار

  المنشآت ا خرإل

 

 يُشار إل  الشركة والشركات التابعة ل ا مستمعيع با   "المسموبة" 

 

 معايير جديدة وتعديل المعايير والتفسيرات -2

ا مددع  ا توجددد معددايير جديدددة لدداةرة ، ومددت كلددر ، اندداك بدددة مددع التعددديالت بلدد  المعددايير التددي تسددري ابتبددار 

وتدد  تو،دديع ا فددي البيانددات الماليددة السددنوية الموحدددة للمسموبددة كمددا فددي السددنة المنت يددة فددي  2022يندداير  1

دولكع ليي ل ا تمثير ماةي بل  البيانات المالية المرحلية الموجزة  2021ةيسمبر   31  للمسموبة  ةالُمَوحَّ

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -3

دتدد  إبددداة البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة  ا لمعيددار المعا ددبة الدددولي رقدد   ةالُمَوحددَّ : 34للمسموبددة وفقدد 

 التقارير المالية المرحلية والمتطلبات المعمول ب ا في قوانيع ةولة اضمارات العربية المتعدة 

 

دا تعتدددوي البياندددات الماليدددة المرحليدددة المدددوجزة  المعلومدددات واضفصددداحات المطلوبدددة بلددد  جميدددت  ةالُمَوحدددَّ

ا للمعددايير الدوليددة ضبددداة التقددارير الماليددة  ، ويسددب قرا ا إلدد  جنددب   للبيانددات الماليددة الكاملددة المعدددة وفقدد  ت ددا جنبدد 

دمدددت البياندددات الماليدددة   كات  تددد  اتبدددا  2021ةيسدددمبر  31السدددنوية للمسموبدددة للسدددنة المنت يدددة فدددي  ةالُمَوحدددَّ

رق العسدداو وا حكددا  المعا ددبية ال امددة والتقددديرات واافترا،ددات فددي اددت  البيانددات السيا ددات المعا ددبية وبدد

دالمالية المرحلية الموجزة   مقارنة بمحدث البيانات المالية السنوية الموحدة  ةالُمَوحَّ

 

د تدد  إبددداة البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة ظيفيددة ( ، واددي العملددة الوةرادد بالدددرا  اضمدداراتي ) ةالُمَوحددَّ

 وبملة العرب للشركة ، وت  تقريب جميت القي  إل  أقرو ألف ما ل  يرة خال  كلر 

 

د المرحليددة المددوجزةتدد  إبددداة البيانددات الماليددة  بلدد  أ دداس التكلفددة التاريخيددة با ددتثناي الموجددوةات  ةالُمَوحددَّ

اا ددتثمارية التددي تدد  قيا دد ا بالقيمددة العاةلددة  الماليددة بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل ا ربدداة والخسددا ر والعقددارات 

 تستند التكلفة التاريخية بشكل با  بل  القيمة العاةلة للمقابل المقد  مقابل ا لول 

 

ليسددط بالضددرورة معشددرا بلدد  النتددا ا المتوقعددة  2022مددارس  31أشدد ر المنت يددة فددي  ثالثددةنتددا ا فتددرة ال

  2022ةيسمبر  31للسنة المالية المنت ية في 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة -4

د المرحليددددة المددددوجزةيتطلددددب إبددددداة البيانددددات الماليددددة   مددددع اضةارة اتخدددداك ا حكددددا  والتقددددديرات  ةالُمَوحددددَّ

واافترا،دددات التدددي تدددعثر بلددد  تطبيدددا السيا دددات المعا دددبية والمبدددالط المدرجدددة للموجدددوةات والمطلوبدددات 

 لنتا ا الفعلية بع ات  التقديرات واضيراةات والمصروفات  قد تختلف ا

 
دبنددد إبددداة اددت  البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة  ، كانددط ا حكددا  ال امددة التددي اتخددتت ا اضةارة فددي  ةالُمَوحددَّ

تطبيددا السيا ددات المعا ددبية للمسموبددة والمصدداةر الر يسددية للتقددديرات غيددر المعكدددة اددي نفسدد ا المطبقددة بلدد  

  2021ةيسمبر  31حدة للسنة المنت ية في البيانات المالية المو
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة 

دالمرحلية الموجزة إيضاحات بل  البيانات المالية   ة )تابت(الُمَوحَّ

 

 ىخرإيرادات ا -5

 مدققة غير  غير مدققة  

 2021مارس  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    
 20,298  - )راجت ايضاة أةنا ( إباةة اضلتزامات

 2,552  3,822 ايراةات متنوبة-إيراة تشغيلي آخر 

 3,822  22,850 
 

بشددكل أ ا ددي بالددتم  الدا نددة والمبددالط المسددتعقة الدددفت فيمددا يتعلددا بالمشدداريت  إبدداةت اضلتزامدداتتتعلددا بمليددات 

 المنسزة وإلغاي العقوة التي قدرت اضةارة أني لع تكون اناك حاجة لتسوية مقابل ا 

 

 عقارات استثمارية -6

 غير مدققة   مدققة   غير مدققة  

 

مارس   31

2022 

ةيسمبر   31 

2021  

مارس  31

2021 

 ألف ةرا    ألف ةرا    ألف درهم  

      

 يناير 1 في

3,260,72

6 

 

4,612,744  4,612,744 

 -  8,167  - والمعدات  منشآتالتعويل مع الممتلكات، ال

 -  (1,109,302)  - ربح مع التقيي  العاةل 

 (13,840)  (250,883)  - بيت بقارات ا تثمارية 

 الرليد الختامي

3,260,72

6 

 

3,260,726  4,598,904 

 

( حيددي يددت  2003)المعدددل  40تتبددت المسموبددة نمددوكل القيمددة العاةلددة بموجددب معيددار المعا ددبة الدددولي رقدد  

تقيدددي  العقدددارات اا دددتثمارية المعددددةة بلددد  أن دددا أراب ومبددداني مملوكدددة لغدددرب تعقيدددا إيدددراةات إيساريدددة أو 

 31تددوة  تدد  إجددراي آخددر تقيددي  فددي ديدداةة رأس المددال ، أو كلي مددا ، بالقيمددة العاةلددة بلدد  أ دداس تقيددي  السددوق المف

ثمع مسددسل مسددتقل ،  2021ةيسددمبر  ا ، الددتي أجددرإل التقيددي   انددد  ددتارلينطمددع قبددل مددُ دليل التقيددي  الصدداةر لددوفقدد 

 بع المع د الملكي للمساحيع القانونييع   

 

 بيع العقارات االستثمارية

 13.8بقددارات ا ددتثمارية بقيمددة ةفتريددة ، تدد  بيددت  2021مددارس  31خددالل فتددرة الثالثددة أشدد ر المنت يددة فددي 

 مليون ةرا   7مليون ةرا  مما أةإل إل  ربح   20.8مليون ةرا  مقابل 

 

 اإلجمالية للطوابقمكاسب التقييم على مساحة 

وقدددمط  موتددور  دديتيدبي لددخددالل السددنوات الما،ددية ، أجددرت المسموبددة مراجعددة كاملددة للمخطدد  الر يسددي 

ا ر ددمي ا إلدد  السددلطات التنايميددة المعنيددة ضلدددار    للطوابددامددت تعددديل المسدداحات اضجماليددة خريطددة منقعددة بلبدد 

ا لتوجي دددات  دددلطة ةبدددي للتطدددوير ، بيندددط  المسموبدددة مسددداحيع مسدددتقليع معتمدددديع بدددالوة بلددد  كلدددر ، ووفقددد 

  بندداي  بلدد  تقددارير المسدداة الر ددمية لطددر  موتددور  دديتي ةبددي ضجددراي مسددح تفصدديلي للبنددر العقدداري بمكملددي فددي

إ،ددافي  للطوابددابلدد  المسدداحات اضجماليددة ثالددي ، حصددلط المسموبددة بلدد  شدد اةة مددع ةبددي انددد للعصددول 

ا بلدد  موافقددة بلدد  ةرا ددة تدد مثير حركددة المددرور مددع ايالددة الطددرق والموالددالت خددالل وبعددد كلددر حصددلط أيضدد 

التقيدددي  والموافقدددات  إ دددتلمط المسموبدددة  بنددداي  بلددد  تقدددارير المسددداة ،2021 ةيسدددمبر 31المنت يدددة فدددي  سدددنةال

مليدددون  677،ددافي بقيمدددة النددداتا المعلدددي اضالددوارةة مدددع الخبددراي والس دددات ، والدددلط اضةارة إةرال إجمددالي 

ةيسددمبر  31) 2022 مددارس 31فددي البيانددات الماليددة للمسموبددة كمددا فددي  موتددور  دديتي ةبدديةرادد  فددي تقيددي  بنددر 

 ( ، ةرا  مليون  677: 2021

 

 

 

 

 

 

  



 

8 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات بل  البيانات المالية   ة )تابت(الُمَوحَّ
 

 مدينة أخرىالذمم المدينة التجارية وذمم  -7

 مدققة   غير مدققة  

 2021ةيسمبر  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    أدوات مالية

 252,750  258,658 التم  التسارية المدينة

 15,579  14,604 دينةالم اتالمعتسز

 65,322  48,256 كم  مبيعات العقارات

 321,518  333,651 

 (116,852)  (117,094) اا تمان المتوقعةناقصا : مخص  بدل خسا ر 

 204,424 
 

216,799 

 65,545  49,449 ينة ا خرإلدالتم  الم

 253,873 المجموع )أ(
 

282,344 

    األدوات غير المالية

 11,634  14,970 (1.7)إيضاة  الدفعات المقدمة للمقاوليع

 112,000  112,000 الدفعات المقدمة للبنوك مقابل ألل القرب والفا دة 

 19,168  24,023 المدفوبات المسبقة والدفعات المقدمة

 150,993 المجموع )ب(
 

142,802 

 404,866 المجموع )أ + ب(
 

425,146 

 

 خسائر اضمحالل القيمة

المعتسددزات المدينددة اا تمددان بلدد  الددتم  المدينددة التساريددة والمعلومددات المبينددة أةنددا  اددي حددول التعددرب لمخددابر 

 للمسموبة با تخدا  المخص :

 والممتلكات  التجاريةالمبيعات الذمم    

 موعد االستحقاق  بعد   

 

مقدم  

 للمقاولين 

المحتجزات  

 المدينة 

 المتداول 

 

 يوم  90- 1

 

91-365  

 يوم 

 

 يوم   365 >

 

 اإلجمالي 

 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف   ألف درهم  ألف درهم  

       2022 مارس 31

معدل  نسبة 

خسارة اا تمان 

  %82.46 %3.44 %0.00 %0.00 %0.00 %85.82 المتوقت

        

 المبلط اضجمالي

105,56

2 19,181 

92,16

8 24,951 49,866 

139,92

9 431,657 

معدل خسارة  

 1,715 - - - 90,592 اا تمان المتوقت 

115,37

9 207,686 

       2021ةيسمبر   31

معدل  نسبة 

خسارة اا تمان 

  %82.81 %20.77 %2.39 %0.00 %0.00 %88.62 المتوقت

        

 19,880 102,226 المبلط اضجمالي

66,13

8 20,792 33,793 132,027 374,856 

معدل خسارة  

 207,444 109,333 7,020 497 2 - 90,592 اا تمان المتوقت 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات بل  البيانات المالية   ة )تابت(الُمَوحَّ
 

 )تابع( الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى -7

 

فيمددا يلددي التعددامالت فددي مخصدد  خسددا ر اا تمددان المتوقعددة فيمددا يتعلددا بالددتم  المدينددة التساريددة وااحتفدداظ ب ددا 

 السنة:الفترة / خالل 

  مدققة غير   مدققة 

  2022مارس  31  2021ةيسمبر  31

  ألف درهم   ألف ةرا  

    

 يناير 1في  207,444  1,843,054

 سنةالالفترة / مخص   500  17,999

 المبالط المشطوبة (258)  -

 العركة مع فقدان السيطرة بل  شركة تابعة -  (1,744,201)

 مخص  مقابل  لف للمقاوليع -  90,592

 الرليد الختامي 207,686  207,444

 

 مخصص خسارة االئتمان المتوقعة

  مدققة غير   مدققة 

  2022مارس  31  2021ةيسمبر  31

  ألف درهم   ةرا  ألف 

    

 مخص  التم  التسارية المدينة 117,094  116,852

 (1.7مخص  مقابل  لف المقاوليع ) إيضاة  90,592  90,592

207,444  207,686  

 

 الدفعات المقدمة للمقاولين 1.7

  مدققة غير   مدققة 

  2022مارس  31  2021ةيسمبر  31

  ألف درهم   ألف ةرا  

    

 الدفعات المقدمة للمقاوليع 105,562  102,226

 ناقصا : مخص  بدل خسا ر اا تمان المتوقعة (90,592)  (90,592)

11,634  14,970  

 

 مدددورةإلددد   2021مليدددون ةراددد  ، بددديع مدددايو وأكتدددوبر  90.6تددد   دددداة مددددفوبات كبيدددرة بلدددط مسموب دددا 

ا فيمدددا يتعلدددا بدددالعقوة المختلفدددة المتعلقدددة بالتصدددمي  وإةارة  خدددارجي  وقدددد تددد  توثيدددا ادددت  المددددفوبات ةاخليددد 

 المشرو  ، بل  الرغ  مع أن اضةارة حدةت بد  تلقي أي خدمة تتكر 

 

  اضفصاة بع تعرب المسموبة لمخابر اا تمان وخسا ر انخفاب القيمة المتعلقة بالتم  المدينةت  
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات بل  البيانات المالية   ة )تابت(الُمَوحَّ

 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة -8
 

تدددخل المسموبددة ، فددي  ددياق ا بمددال العاةيددة ، فددي معددامالت مددت شددركات أخددرإل ، والتددي تقددت ،ددمع تعريددف 

  ويددت  تنفيددت اددت  المعددامالت بمعدددات متفددا 24الددوارة فددي معيددار المعا ددبة الدددولي رقدد   بالقددةالطددر  كي 

اة بن ددا بشددكل منفصددل بلي ددا  المعددامالت السواريددة مددت ا بددرا  كات العالقددة ، بخددال  تلددر التددي تدد  اضفصدد

دالمرحلية الموجزة في مكان آخر في البيانات المالية   اي كما يلي: ةالُمَوحَّ

 

 مدققة غير   غير مدققة  

 2021 مارس 31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    فيما يلي تعويضات أبضاي مسلي اضةارة:

 2,649  1,217 الرواتب ومزايا الموظفيع ا خرإل قصيرة ا جل -

 188  108 مخص  لمزايا ن اية الخدمة للموظفيع -

 

 استثمارات بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة -9

  

تعدددتفل المسموبدددة با دددتثمارات فدددي أوراق ماليدددة مصدددنفة كا دددتثمارات بالقيمدددة العاةلدددة مدددع خدددالل الدددربح أو 

  9الخسارة وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

ا  خددالل العددا  الما،ددي ، كددان مسلددي إةارة الشددركة قددد اشددتبي فددي شددربية اددت  اا ددتثمارات التددي كانددط أيضدد 

ا مع تعقيقات الطب الشربي   جزي 

 

تدد  ا ددترةاة ا مددوال التددي تددت  إةارت ددا وتعددط ولدداية العديددد مددع كيانددات إةارة الصددناةيا واختال دد ا ، ويددت  

ا ددترةاة ا مددوال المختلسددة بعددد تعديددد اويددة ا شددخال الددتيع تدد  تعويددل ا  دد   أو رفددت اضجددرايات القانونيددة 

 النقد ا  ا ي إلي   

 

ا  154.6لدددتلر ، قدددررت اضةارة احتسددداو مخصددد  مقابدددل القيمدددة المتبقيدددة ل دددت  اا دددتثمارات بمبلدددط  ةرامددد 

  2021ةيسمبر  31خالل السنة المنت ية في 

 

ا ا ا ددتثمار  : 2021مليددون ةرادد  فددي ن ايددة الفتددرة ) 0.8فددي لددندوق بقدداري بقيمددة  تمتلددر المسموبددة أيضدد 

 مليون ةرا (   0.8

 

 والنقد المعادلالنقد  -10

 مدققة   غير مدققة  

 2021ةيسمبر  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    

 1,239  1,168 في الصندوق النقدية 

    النقد في البنوك

 2,898  18,739 المراونة في حسابات الوةا ت  - 

 52,057  20,810 في العسابات السارية  - 

 9,603  6,391 في حسابات الوةا ت ا خرإل  - 

 47,108  65,797 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات بل  البيانات المالية   ة )تابت(الُمَوحَّ

 

 )تابع( والنقد المعادلالنقد  -10

 

 مدققة   غير مدققة  

 2021ةيسمبر  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    :النقد المقابليشمل النقد و

النقددددد فددددي الصددددندوق وفددددي البنددددوك )با ددددتثناي الوةا ددددت 

 53,296  21,978 المراونة(

 (113,670)  (114,999) السعب بل  المكشو  مع البنوك 

 (93,021)  (60,374) 

 

 ربحية السهم األساسية والمخففة -11

 

 غير مدققة 

 مارس 31أش ر المنت ية في  ثالثةفترة ال  

 2022  2021 

    

 5,553  (12,480) الربح / )الخسارة( العا د للمسااميع )ألف ةرا (

 4,289,540,134  4,289,540,134 المتو   المرجح لعدة ا    

 (0.0029) الس   ا  ا ية والمخففة )ةرا (ربعية  
 

0.0013 
 

 القروض البنكية -12

 مدققة   غير مدققة  

 2021ةيسمبر  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    

 878,656  857,359 الرليد

ا: السزي   (569,410)  (557,459) المتداولناقص 

 309,246  299,900 السزي غير المتداول

 

 تعمل القروب المصرفية فا دة بم عار تسارية  

 

 كما يلي: اي العركة في القروب المصرفية خالل الفترة / السنة إن

 

 مدققة   غير مدققة  

 2021ةيسمبر  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    

 1,463,313  878,656 يناير 1في 

 73,513  17,832 سنةالالفترة / متوفر خالل 

 (171,564)  (39,129) سنةالالفترة / السداة خالل 

 (486,606)  - العركة مع فقدان السيطرة بل  شركة تابعة

 878,656  857,359 في ن اية الفترة / السنة

 
، ا ددتمر تصددنيف القر،دديع اللددتيع تدد  تصددنيف ما كمطلوبددات متداولددة فددي ن ايددة بددا   2022مددارس  31فددي 

 بسبب اضخالل بالمدفوبات التعاقدية كمطلوبات متداولة   2020
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات بل  البيانات المالية   ة )تابت(الُمَوحَّ

 

 ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى -13

 

 مدققة   غير مدققة  

 2021ةيسمبر  31  2022مارس  31 

 ألف ةرا    ألف درهم  

    ماليةالاألدوات 

 113,297  97,480 التم  الدا نة التسارية

 3,589  3,176 ات الدا نةالمعتسز

 1,076,660  1,084,615 والمستعقات أخرإل التم  الدا نة 

 1,193,546  1,185,271 مجموعال

 

  غير مدققة   مدققة 

ةيسمبر   31

  2022مارس  31  2021

  ألف درهم   ألف ةرا  

    

 المخصصات و المستعقات مقابل أبمال المقاوات 781,242  781,242

 مخص  التم  الدا نة المتعلقة بالموظفيع 29,153  39,294

 الدفت لتكلفة المقاوليعمخصصات وحسابات  33,961  30,322

 

 السحب على المكشوف من البنوك -14

 

  غير مدققة   مدققة 

  2022مارس  31  2021ةيسمبر  31

  ألف درهم   ألف ةرا  

    

 السعب بل  المكشو   114,999  113,670

 

المكشددو  الخالددة ب ددا خددالل السددنوات السددابقة ، انت كددط المسموبددة بنددد ا تعاقددد ا ضحدددإل تسدد يالت السددعب بلدد  

حيدددي تددد  رادددع التسددد يل بلددد  كامدددل ا دددتثمار المسموبدددة فدددي شدددركت ا ا جنبيدددة الزميلدددة )"الشدددركة الزميلدددة 

، تدد  بيددت ا ددتثمار المسموبددة بالكامددل فددي الشددركة الزميلددة ا جنبيددة مددع قبددل الطددر   2020ا جنبيددة"(  فددي يوليددو 

ا لتقدددير  الخدددال ، وا دددتخد  الطددر  المق مليدددون ةراددد   125.5ابدددل لددافي با ددددات البيدددت البالغددة المقابددل وفقددد 

 مقابل الرليد القا   بموجب تس يل السعب بل  المكشو  
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابت( إيضاحات بل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 األدوات المالية -15

 

للمسموبددة بلدد  كمدد  مدينددة غيددر متداولددة وا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح أو تشددتمل الموجددوةات الماليددة 

الخسددارة وكمدد  مدينددة تساريددة وأخددرإل ومبددالط مسددتعقة مددع أبددرا  كات بالقددة ونقددد فددي الصددندوق ولدددإل البنددوك  تشددتمل 

كيدددة قصددديرة ا جدددل المطلوبدددات الماليدددة للمسموبدددة بلددد  كمددد  ةا ندددة تساريدددة وأخدددرإل ومطلوبدددات إيسدددار وقدددروب بن

وقددروب بنكيددة بويلددة ا جددل وكمدد  ةا نددة غيددر متداولددة  يو،ددح السدددول أةنددا  تصددنيف المسموبددة لكددل فالددة مددع فالددات 

 الموجوةات والمطلوبات المالية وقيم ا العاةلة للفترات العالية والمقارنة:

 

 

بالقيمة 

العادلة من  

خالل الربح  

  أو الخسارة 

بالتكلفة  

  المطفأة 

القيمة  

 القيمة العادلة   فتريةالد 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  )غير مدققة(  2022مارس  31

        األصول المالية 

 4,577  4,577  4,577  - كم  مدينة غير متداولة 

ا تثمارات بالقيمة العاةلة مع خالل الربح أو 

 756  756  -  756 الخسارة 

 253,873  253,873  253,873  - كم  تسارية مدينة وأخرإل 

 47,108  47,108  47,108  - ولدإل البنوك  في الصندوقالنقدية  

 306,314  306,314  305,558  756 مجموع ال

        المالية  المطلوبات

 1,185,271  1,185,271  1,185,271  - كم  تسارية ةا نة وأخرإل 

 21,112  21,112  21,112  - اضيسار  إلتزامات

 114,999  114,999  114,999  - السعب بل  المكشو  

 857,359  857,359  857,359  - القروب المصرفية 

 2,178,741  2,178,741  2,178,741  - مجموع ال

 

 

بالقيمة العاةلة  

مع خالل 

الربح أو 

  الخسارة 

بالتكلفة  

 القيمة العاةلة   القيمة الدفترية   المطفمة 

 ألف ةرا    ألف ةرا    ألف ةرا    ألف ةرا   )مدققة( 2021ةيسمبر  31

        ا لول المالية

 4,301  4,301  4,301  - كم  مدينة غير متداولة

ا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح 

 756  756  -  756 أو الخسارة

 282,344  282,344  282,344  - كم  تسارية مدينة وأخرإل

 65,797  65,797  65,797  - ولدإل البنوك  في الصندوقالنقدية  

 353,198  353,198  352,442  756 مسمو ال

        المالية  المطلوبات

 1,193,546  1,193,546  1,193,546  - كم  تسارية ةا نة وأخرإل

 113,670  113,670  113,670  - السعب بل  المكشو 

 878,656  878,656  878,656  - المصرفيةالقروب  

 22,266  22,266  22,266  - اضيسار  مطلوبات

 2,208,138  2,208,138  2,208,138  - مسمو ال
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابت( إيضاحات بل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع(األدوات المالية  -15
 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
  

يعلددل السدددول أةنددا  ا ةوات الماليددة المدرجددة بالقيمددة العاةلددة ، حسددب بريقددة التقيددي   تدد  تعديددد المسددتويات 

 المختلفة بل  النعو التالي:
 

 ا  عار المعلنة )غير المعدلة( في ا  واق النشطة لموجوةات أو مطلوبات مماثلة  :1المستوى • 

والتدددي يمكدددع مالحات دددا بالنسدددبة  1المددددخالت بخدددال  ا  دددعار المدرجدددة فدددي المسدددتوإل  :2المسرررتوى • 

لأللددل أو االتددزا  ، إمددا بشددكل مباشددر )مثددل ا  ددعار( أو بشددكل غيددر مباشددر )أي المشددتقة مددع ا  ددعار(   

 و

مددددخالت لأللدددل أو االتدددزا  التدددي ا تسدددتند إلددد  بياندددات السدددوق التدددي يمكدددع مالحات دددا  :3المسرررتوى • 

 )مدخالت غير قابلة للرلد( 

 

تعدددتفل المسموبدددة با دددتثمارات بالقيمدددة العاةلدددة مدددع خدددالل الدددربح أو الخسدددارة  يدددت  تعديدددد القيمدددة العاةلدددة 

ت المدرجددة كمددا فددي تدداريص التقريددر  يددت  إثبددات  ددالددألوراق الماليددة المدرجددة بددالرجو  إلدد  أ ددعار العطا

اا ددتثمارات فددي ا وراق الماليددة القابلددة للتددداول بالتكلفددة حيددي ا تتددوفر بيانددات  ددوقية يمكددع مالحات ددا  

 وبناي  بليي ، فهن التسلسل ال رمي للقيمة العاةلة مو،ح أةنا :
 

المسررررررتوى   

1 

 المجموع  3المستوى  

 ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  

       )غير مدقق( 2022مارس  31

ا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح أو 

 الخسارة

 

-  756 

 

756 

       )مدققة( 2021ةيسمبر   31

ا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح أو 

 الخسارة

 

-  756  756 

 

 الفترة العالية أو في السنة / الفترة السابقة ل  يت  إجراي أي بمليات إباةة تصنيف خالل 
 

 :1المستوإل 

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة  

  

مررررررارس  31

2022  

ةيسددددددمبر  31

2021  

ملدددددددددددرس  31

2021 

 ألف ةرا   ألف ةرا   ألف درهم  

       

 151,128  151,128  -  الرليد اافتتاحي

 112,000  111,941  -  اض،افات

 (113,787)  (113,787)  -  الشطب

 -  5,361  -  في بيان الربح أو الخسارة الموحد

خسددددارة انخفدددداب قيمددددة ا ةوات الماليددددة 

 2,780  (154,643)  -  بالقيمة العاةلة مع خالل الربح أو الخسارة

 152,121  -  -  الرليد الختامي
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 التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها 

دة  )تابت( إيضاحات بل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 تقارير القطاعات  -16

 قطاعات األعمال 

تشدددمل أنشدددطة المسموبدددة أربعدددة قطابدددات أبمدددال ر يسدددية ، وادددي إةارة الممتلكدددات العقاريدددة ، وأنشدددطة المقددداوات ،  

وأنشددطة اا ددتثمار ، ومبيعددات السددلت والخدددمات  فيمددا يلددي تفالدديل إيددراةات القطددا  ونتددا ا القطددا  وموجددوةات القطددا  

 ومطلوبات القطا :

 مجموع  ستثمارات اال بضائع وخدمات  المقاوالت  العقارات  

 31 أشهر المنتهية فيثالثة فترة 

 ألف درهم  )غير مدققة( 2022مارس 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

      

 105,732 - 90,056 5,605 10,071 إيراةات القطا  

 4 - - 4 - إيراةات التمويل 

 3,822 - 2,603 32 1,187 أخرإل   إيراةات

 (85,000) - (71,978) (6,377) (6,645) المباشرة التكاليف 

 (20,012) (104) (8,399) (1,266) (10,243) مصاريف اةارية وبمومية 

 (17,026) (1,313) (1,274) - (14,439) تكاليف التمويل 

 (12,480) (1,417) 11,008 (2,002) (20,069) فترة الربح / )الخسارة( لل

 501 - 293 55 153 النفقات الرأسمالية 

ممتلكات، منشآت إستهالك  

 2,615 57 1,003 498 1,057 ومعدات 

 1,169 - 229 - 940 أصول حق اإلستخدام إستهالك 

)غير   2022مارس  31كما في 

      مدققة( 

 4,094,461 290 533,079 53,419 3,507,673 ألول القطا  

 84,413 84,413 - - - ا تثمارات في شركات تابعة 

 4,178,874 84,703 533,079 53,419 3,507,673 إجمالي األصول 

 2,263,975 116,125 168,436 276,157 1,703,257 القطاعية  مطلوباتال

 31أشهر المنتهية في ثالثة فترة 

      )غير مدققة( 2021 مارس

 98,259 - 74,367 12,747 11,145 إيراةات القطا  

المالية بالقيمة  خسارة في ا ةوات 

العاةلة مع خالل الربح أو  

 2,780 2,780 - - - الخسارة 

 6,966 - - - 6,966 حصة في أرباة الشركات التابعة 

 512 - - 19 493 إيراةات التمويل 

 22,850 6 1,415 114 21,315 أخرإل   إيراةات

 (77,742) - (58,621) (10,439) (8,682) التكاليف المباشرة 

 (25,392) (1,202) (8,810) (2,184) (13,196) اةارية وبمومية مصاريف 

 (22,680) (1,283) (1,394) (9,243) (10,760) تكاليف التمويل 

 5,553 301 6,957 (8,986) 7,281 فترة الربح / )الخسارة( لل

 3,216 - 1,777 215 1,224 النفقات الرأ مالية 

ممتلكات، منشآت  إ ت الك 

 2,635 36 1,078 517 1,004 ومعدات 

 1,169 - 229 - 940 ألول حا اض تخدا  إ ت الك 

)   2021ةيسمبر  31كما في 

      مدققة(

 5,859,429 152,486 554,079 284,614 4,868,250 لول القطا  أ

 87,368 87,368 - - - كات بالقة ا تثمار في شركة 

 5,946,797 239,854 554,079 284,614 4,868,250 إجمالي ا لول 

 3,047,110 108,012 191,319 1,592,349 1,155,430 القطابية  المطلوبات
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 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة -17

 

  غير مدققة   مدققة 

  2022مارس  31  2021ةيسمبر  31

  ألف درهم   ألف ةرا  

 الشركة والشركات التابعة لها:    

 التزامات    

 التزامات رأس المال  27,946  28,297

 المطلوبات المحتملة   

 خطابات الضمان 289,195  294,460

 الشركات التابعة   

 المطلوبات المحتملة   
 خطابات الضمان 252,500  252,500
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