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   المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  ناتحول البيا المراجعةتقرير 

 . قارية ش.م.عاإلتحاد العالسادة مساهمي  إلى

 

 مقدمة 

يشار إليها  )  التابعة لهاركات  لشوا  (ةالشرك )  ارية ش.م.ع.اإلتحاد العق  شركةـالمرفقة ل  المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات المالية  جعةقمنا بمرا

أو  الربح    بيانن  لق بها ميتع   وما  2022يونيو    30كما في    المرحلي الموجز الموحدالمركز المالي    بيانتألف من  توالتي    "(المجموعة"جتمعة  م

اارة والخس الموجزة  الملكية    التغيرات في حقوق  بيان،  الموحد  الموجز  المرحلي   اآلخر  لشاملالدخل  النقدية    بيانو  الموحدةالمرحلية  التدفقات 

الموحدة الموجزة  واإلر  هشأ   الستةلفترة    المرحلية  التاريخ  ذلك  في  التفسيرية  المنتهية  ال ارة  اإلدإن    األخرى.يضاحات    إعدادن  ع  سؤولةمهي 

المالية الموحدة  البيانات  الموجزة  المحلمعلوفقاً    ةعادلورة  بص  هاعرضو  المرحلية  )الد  ي اسبيار  رقم  الصا34ولي  الم(  عن  الدولي در  جلس 

   . إلى مراجعتنااستناداً   المرحلية الموجزة الموحدة البيانات الماليةتاج حول هذه استن   لى إالتوصل إن مسؤوليتنا هي و ،للمعايير المحاسبي 

 
 لمراجعة ا نطاق

المراجعة   بعملية  قمنا  الدولي وفقاً  لقد  المراجعة  الم معلالة  ، "مراجع2410  رقم  لمعيار  ا لاومات  قبللمرحلية  ية  للشركة"  من  المستقل   المدقق 

أع وتنفيذ  وتخطيط  المهني  السلوك  قواعد  لمتطلبات  نمتثل  أن  يتطلب  المراجعةوالذي  الماليةوتتكو  .مال  المعلومات  مراجعة  من   المرحلية  ن 

استفسارات،  إ رئجراء  ا  عن ن  سؤوليالماص  شخاأل  من  يسي بشكل  ولمالاألمور  إجر  ،يةسبالمحاية  تحليليوتطبيق  مراجعة اءات  وإجراءات  ة 

ً نطاقير أقل  إلى حد كبراجعة هي  أخرى. الم ى تأكيد بأننا  ذلك فهي ال تتيح لنا الحصول عللو  ،وفقاً لمعايير التدقيق الدوليةقيق الذي يتم  من التد  ا

 تدقيق. ي رأيفإننا ال نبدك ذل في التدقيق. وتبعاً ل يدهاتحد تي قد يتمال ة الهامور ألمة اكافم بعل صبح على سن

 

   جاالستنتا
شيء يجعلنا نعتقد أن إي  إلى علمنا    يصللم    ظ في تقريرنا،فتحساس االستنتاج المحة في قسم أألمور الموضاء  بإستثنااستنادا الى مراجعتنا،  

المالية الموحدة  البيانات  الموجزة  منإيتم  لم    ،المرفقة  المرحلية  ا   جميع  عدادها  ً وف  ،لجوهريةالنواحي  المحاسبعياملل  قا )الد  ير  رقم   ( 34ولي 

 .لية المرحلية"ر الماريالتقا"

 مور لألتأكيد 

 دأ االستمرارية بعدم تأكد جوهري فيما يتعلق بم -

  12.2قدرها  ئرخساسجلت ة قد لى أن المجموع، والذي ينص عالمرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةمن هذه  3نلفت االنتباه إلى اإليضاح 

في   المنتهية  أشهر  الستة  لفترة  درهم  بقيمة  2022يونيو    30مليون  عليها خسائر  تراكمت  التاريخ  ذلك  درهم  2.940، وحتى  والتي  مليون   ،

ا في مليون درهم كم  1.329اولة بمبلغ  المتداولة تتجاوز األصول المتد  االلتزاماتفإن    ،ى ذلك ، عالوة عل ٪ من رأس مالها المصدر50تتجاوز  

 . كمنشأة مستمرةحول قدرة المجموعة على االستمرار   شكوًكا كبيرةثير يقد  جوهريعدم تأكد ذلك التاريخ. تشير هذه الظروف إلى وجود 

 

من قرار مجلس إدارة هيئة   4، والمادة  (المعدّل)  2015( لسنة  2حادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )من القانون االت  302وفقًا للمادة  

 والتي تم الموافقة،  خطة إستراتيجية قصيرة ومتوسطة  بإعداد  إدارة المجموعة  قامت،  2019/ ر.ت( لسنة    32رقم )  األوراق المالية والسلع

  البيانات المالية ، تم إعداد  ذا األساسي المستقبل المنظور. على هوعملياتها ف لمجموعة  ل  المالي   لدعما   تقديم  من أجل  من قبل المساهمين  عليها

 االستمرارية. لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذه المسألة. مبدأ  على افتراض المرحلية الموجزة الموحدة

 العقارات االستثمارية  تقييم -

دمت طلباً رسمياً  قو  (مبنيةغير  ال مبنية والقة  منطال )  ورسيتي تبي مو طقة دمراجعة المخطط الرئيسي لمنبموعة  المج  قامت،  السابقةوات  خالل السن 

وير، عينت الشركة تط للوفقًا لتوجيهات سلطة دبي  .  المعدلة  مساحة الطوابق إجمالي  ة مع  امة المعدلالخطط الع  صدارالرقابية المعنية، إل  للجهات

عن   ةالصادر  ةالمساح الرسمي  تقاريرعلى  بناًء  .  سيتي موتوري بأكمله في  العقارمسح تفصيلي للبنك  جراء  مساحين مستقلين من أطراف ثالثة إل

 حصلت أيًضا على موافقةوضافية،  اإل  مساحة الطوابقإجمالي    على   للحصول  هيئة دبي لألراضي ادة من  شه  ركة على صلت الشح،  طرف ثالث 

 .  2021ر ديسمب 31خالل السنة المنتهية في دراسة تأثير حركة المرور لهيئة الطرق والمواصالت 

تقبناًء   المسعلى  أعالمن    ةالصادروالموافقات    التقاريرو،  اح ارير  المذكورة  السابقة  هالسلطات  السنوات  وافي  إدراج صلت  ،    إجمالي  اإلدارة 

تعليق الموافقة   ، بالرغم منسيتي   موتور  تحت أرضالتي تندرج  االستثمارات العقارية    مليون درهم في   677بقيمة    ضافيةاإل  مساحة الطوابق

هال الماليةفي    ،راضييئة دبي لألرسمية من  الموحدة  البيانات  الموجزة  :  2021مبر  ديس  31)  2022يونيو    30للمجموعة كما في    المرحلية 

 لم يتم تعديل استنتاجنا فيما يتعلق بهذه المسألة.  مليون درهم(. 677
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   المختصرةالمرحلية الموحدة المالية  للقوائم المراجعةتقرير 

 . قارية ش.م.عالعحاد اإلتساهمي السادة م إلى

 األمور األخرى 

المركز    بيان  استخراج )والتي تم    2021ديسمبر   31للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في    المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةتم تدقيق   

مارس   24  في   الموحدةالمالية    القوائمتلك  معدل حول    أبدى رأيًا غيروالذي  من قبل مدقق حسابات آخر    ،(2022يناير    1المالي منها كما في  

2022 . 

 

وفترة الستة    ،2021مارس    31كما في ولفترة الثالثة أشهر المنتهية في  للمجموعة    المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةتمت مراجعة  

في   المنتهية  آخر  ،2021يونيو    30أشهر  مدقق حسابات  قبل  غ  من  رأيًا  أبدى  معدل حووالذي  تلك  ير  الماليةل  الموجزة    البيانات  المرحلية 

   على التوالي. 2021أغسطس  14و   2021مايو  15 في  الموحدة

 
 

 

 

 

 ون جــرانــت ثـورنتــ

 البكري رشدي  د. أسامة

 935رقم  الحسابات يمدققل سج 

 2022أغسطس  4 ، يدب

  



  والشركات التابعة لهاشركة مساهمة عامة لعقارية حاد ااإلت

 ( ققةمد غير)  الموحد الموجز المرحلي والدخل الشامل اآلخر رة اسأو الخ  حالرب بيان

 2022نيو يو 30 في نتهيةأشهر الم ستةالة لفتر 
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 يونيو  30تهية في ة أشهر المنلستفترة ال  

  2022  2021 

 درهمألف   درهمألف  إيضاح  

     

 197,448  204,461 16 إيرادات من عقود العمالء

 (163,361)  (169,277) 16 مباشرة تكاليف 

 34,087  35,184  إجمالي الربح

 (55,148)  (37,231) 16 ة ميوعمو ةيرادمصاريف إ

 12,670  7,963 5 إيرادات تشغيلية أخرى 

 (23,285)  1,777 6 قاريةرات عستثماااد استبعمن  (رةاخس)ربح / 

 (31,676)  7,693  التشغيل خسائر() / أرباح

 78,854  - 6 عقاريةل االتقييم العادل لالستثمارات  ربح

 8,404  - 9 ئرح أو الخسا اخالل األرب نة ملد اة العميبالق لية الما   تاألدوا ربحصافي 

 -  (2,955)  صافي، شقيقةالكات رشال خسائر من الشركة حصة

 20,298  15,931 5 آخردخل 

 1,022  4  التمويل دخل 

 (44,518)  (32,868) 16 تكاليف التمويل 

 32,384  (12,195)  الفترة  ربح / )خسارة(

 -  -  ة رتدخل الشامل اآلخر للفلا

 32,384  (12,195)  ترةللف ةالشامل األرباح/  (الخسائر)جمالي إ

 0.0075  (0.0028) 11 ساسي والمخفف للسهم )درهم( األبح الر

 

 

 
 . المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية  ه جزءاً أساسياً من هذتعتبر  17الى  1رفقة من إن اإليضاحات الم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  والشركات التابعة لهاهمة عامة مسا  شركةالعقارية اإلتحاد 

  (غير مدققة)  المرحلي الموجز الموحدخل الشامل اآلخر لدوا ارة سالخ وأ  حالرب بيان

 2022يونيو  30 في نتهيةأشهر الم الثالثة لفترة 

5 

 

 يونيو 30ية في نتهالمأشهر  لثالثةالفترة   

  2022  2021 

 درهمألف   درهمألف  إيضاح  

     

 99,189  98,729 16 إيرادات من عقود العمالء

 (85,619)  (84,277) 16 مباشرة تكاليف 

 13,570  14,452  إجمالي الربح

 (29,756)  (17,219) 16 ة يمة وعمويدارمصاريف إ

 10,118  4,141 5 ى رإيرادات تشغيلية أخ

 (30,251)  1,777 6 قاريةرات عستثماااد ستبعرة من ااخسربح / 

 (36,319)  3,151  التشغيل خسائر() / أرباح

 78,854  - 6 عقاريةل اات التقييم العادل لالستثمار ربح

 5,624  - 9 ئرح أو الخسا ااألرب يمة العادلة من خاللبالق لية الما   تاألدوا ربحصافي 

 -  (2,955)  صافي ،شقيقةالات شركال خسائر من كةالشر ةحص

 -  15,931 5 آخردخل 

 510  -  التمويل دخل 

 (21,838)  (15,842) 16 تكاليف التمويل 

 26,831  285  الفترة ربح 

 -  -  ترة دخل الشامل اآلخر للفلا

 26,831  285  ترةللف  لالدخل الشامجمالي إ

 0.0063  0.0001 11 م( ره)دهم سساسي والمخفف للالربح األ

 

 

 
 . المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية  ه ءاً أساسياً من هذزجتعتبر  17الى  1إن اإليضاحات المرفقة من 

 





  والشركات التابعة لهامساهمة عامة   كةشراإلتحاد العقارية 

 ( غير مدققة) المرحلية الموجزة الموحدة  يةالتدفقات النقد بيان

 2022 ونيوي 30في  يةنتهالمأشهر  الستةفترة ل
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 يونيو  30تة أشهر المنتهية في سلل  

  2022  2021 

 درهمألف   همردألف  حاضيإ 

     ة تشغيليأنشطة 
 32,384  (12,195)    الفترة)خسارة( ربح / 

     : تعديالت

 5,721  4,974  ومعدات   ممتلكاتو آالت هالك ستإ

 2,339  2,339  تخدام سول حق اإلأص ك هال ستإ

 23,285  (1,777) 6 عقاريةارات إستثم من بيعخسائر  /(ح ا ربأ)

 (78,854)  - 6 سثتمارات عقارية إلدل عااللتقييم أرباح ا 

 -  2,955  صافي، شقيقةالشركات ال خسائر من الشركة حصة

،  الخسائر وأباح رألاات المالية بالقيمة العادلة من خالل األدو  أرباح 

 يصاف

 -  (8,404) 

 7,095  -  ومعدات  ممتلكاتو تآال د بعاست من ا باح راأل

 (1,022)  ( 4)  مويل دخل ت

 44,518  32,741  ويل متاليف كت

 27,062  29,033  ل العامل التغيرات في رأس الما  األرباح التشغيلية قبل

     ولةاالتغير في األرصدة المدينة الغير متد

 (658)  (1,471)  خزوني المتغير فلا

 14,141  650  لتعاقدية ول ااألص ي ير فالتغ 

 (63,880)  5,443  ة أخرىدينوأرصدة م التجارية األرصدةالتغير في 

 5,575  -  ةصل ذاتالمستحقات من أطراف التغير في 

 (153)  (422)  التغير في األرصدة الدائنة الغير متداولة

 20,746  (53,888)  ديةعاقتلا  ماتتزا لاالو رىئنة أخوأرصدة داارية التج دةصاألرالتغير في 

 2,435  1,129  صافي( ل)باين للموظفة نهاية الخدمة فآكاالتغير في م

 5,268  (19,526)  ة تشغيليال شطةناأل من ةالناتج / (في  ةخدم)المست يةالنقدصافي 

     األنشطة اإلستثمارية 

 (6,203)  (3,520)  عدات م و اتتلكموم  آالتإضافات إلى 

     لية بالقيمةأدوات ما ثمارات في است / من محصلةمبالغ 

 1,847  -  ، صافيأو الخسائر اح ربل األمن خال العادلة

 363  1,285  ومعدات  وممتلكاتآالتة من إستبعاد الغ محصلمب

 56,946  30,963  سثتمارات عقاريةإمبالغ محصلة من بيع 

 35  4  د مقبوض ئدخل فوا

 1,403  (634)  كيةع البندائالور في التغي

 54,391  28,098  ةاألنشطة اإلستثماري من ةالناتج يةقدالن صافي 

     لية التموياألنشطة 

 31,412  196,535  ويلة األجلط يةمبالغ محصلة من قروض بنك

 (45,808)  (215,848)  ة طويلة األجل سداد قروض بنكي

 (42,000)  -  ئد فواالو ضوالقرل أصابل لبنوك مققدًما لممدفوعات 

 (16,481)  (4,944)  وعةفوائد مدف

 (72,877)  (24,257)  األنشطة التمويلية  في  ةستخدمالم يةالنقدصافي 

 (13,218)  (15,685)  ية وما في حكمها النقدفي  النقص صافي

 (172,765)  (60,374)   الفترةة يافي بدقدية وما في حكمها الن

 (185,983)  (76,059) 10   ةترلفافي نهاية  هاي حكما فية ومالنقد

 .المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةتعتبر جزءاً أساسياً من هذه  17الى  1 لمرفقة منضاحات اإن اإلي



  عة لهاالتاب والشركاتشركة مساهمة عامة عقارية اإلتحاد ال

 ( ر مدققةغي) الموحدة الموجزة   ةالمرحليالتغيرات في حقوق الملكية  بيان

 2022يونيو  30ي لمنتهية فر اأشه ةالستترة فل
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 مال رأس ال 

 

 ي قانون ي طتياحا

 

 األصول م ة تقيي ض إعادئ فا

 

 المجموع   متراكمة  خسائر

 هم رد ألف   درهم ألف   هم رد ف أل  درهم ألف   درهم ف لأ 

          
 2,894,134  (1,961,073)  212,689  352,978  4,289,540 ( مدققة ) 2021 يناير 1كما في 

 32,384  32,384  -  -  - للفترة  الدخل الشامل  إجمالي

 2,926,518  (1,928,689)  212,689  352,978  4,289,540 ( غير مدققة) 2021 يونيو  30كما في 

          

 1,927,379  (2,927,828)  212,689  352,978  4,289,540 ( مدققة ) 2022ير ينا 1كما في 

 (12,195)  (12,195)  -  -  - للفترة  ملة ة الشاالخسارإجمالي 

 1,915,184  (2,940,023)  212,689  352,978  4,289,540 ( غير مدققة)  2022يونيو   30في كما 

 
 
 

 . المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية  ذه ن هاسياً م أسجزءاً تعتبر  17الى  1ن ة ملمرفقإن اإليضاحات ا
 
 



 هاة لابعالتوالشركات  .اإلتحاد العقارية ش.م.ع
 الموحدة  الموجزة ية المرحل  ماليةال البيانات   حولت احإيضا

 ()غير مدققة 2022يونيو   30
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 الرئيسية  األنشطةوالوضع القانوني   -1

 
 ماراتإلولة اي لداروزجب قرار  بمو  1993أكتوبر    28"( كشركة مساهمة عامة بتاريخ  .م.ع. )"الشركةحاد العقارية شتم تأسيس اإلت

 ، اإلمارات العربية المتحدة. ي ب، د24649ب. .ص وه جللمسة اشركن الواعن إن .ةربية المتحدالع

 

اتها الخاصة، بما في ذلك تشغيل مخازن ممتلك   وصيانةإدارة    ارتها،دو إ  وتطوير العقارات  استثمارللشركة في  ة الرئيسية  نشطل األ تتمث

ى  إل  ةفاإلضاب   عالقة(  أطراف ذات  لك ذ  في   رى )بماطراف أخ أ  عن  ابةين للعقارات بابا  لمتعلقةاخدمات  بال  دهالتبريد التي تمتلكها، والتع

 خرى. آت األبعة لها واإلستثمار في المنشة للشركات التا ضبالعمل كشركة قا

 

 "المجموعة". ـ تمعة بات التابعة لها مجيشار إلى الشركة والشرك
 

 سيراتتفتعديل المعايير وال،  معايير جديدة -2
 

وتـم توضـيحها  2022 ينـاير 1على المعايير التي تسري اعتباًرا مـن الت ديتعالن عدد م ، هناك ك ذلمع  ، ورةر جديدة صاداييد معتوج  ال

علـى  جـوهريتـأثير اي ولكـن لـيس لهـا  2021ديسـمبر  31لمنتهيـة فـي السنوية الموحدة للمجموعة كما فـي السـنة ا  البيانات الماليةفي  

 .ةجموعللم جزة الموحدةوية الملالمرح  البيانات المالية
 

 حاسبية الهامةالم  تاس ايلس اإلعداد واس  أس  -3
 

ً   المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةتم إعداد   المالية المرحلية    ري، إعداد التقار34لي رقم  الدو  حاسبي معيار الملل   للمجموعة وفقا

 ة. دحتية المب العر  اتولة اإلمارسارية المفعول في دومتطلبات القوانين ال

 

ت  دأع  ملة التي المالية الكا  للبياناتوبة  مطلال  واإلفصاحاتل على جميع المعلومات  ال تشتم  المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةإن  

ديسمبر    31  في تهية  ن الم  ةنسسنوية للمجموعة للالموحدة ال  البيانات الماليةأ مع  لمالية ويجب أن تقرر الدولية إلعداد التقارير اييللمعافقاً  و

إت.  2021 السياسات  ن  باعتم  ويسب احمالفس  اإلطرة  واإلفتراضاتق  والتقديرات  واألحكام  هذه    حتساب  في  الهامة  البيانات  المحاسبية 

 دة سنوية. وحم بيانات ماليةر نة مع آخقاربالم المرحلية الموجزة الموحدة المالية

 

من قبل الشركة خدمة  ة المستعملالو  هو)"درهم"(    حدةت م لا  ةعربيت البدرهم اإلمارا  الموحدة  المرحلية الموجزة  البيانات الماليةيتم إعداد  

 ك.ير لغير ذل م إال إذا أشدره فرب ألم إلى أقاقرالمالية، ويجري تقريب جميع األ مهاوائق والتي تعرض بها 

 

 خـالل نمـ دلـةالقيمـة العابة ليـاملل اصـوثناء األخيـة بإسـتريالتا ةتكلفـالأ وفقاً لمبـد المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةقد تم إعداد  ل

للمبلـغ القيمـة العادلـة بشـكل عـام علـى   ةيـتاريخفـة اللتكلد اقياسها بالقيمة العادلـة. تعتمـتم    التي تثمارات العقارية  ساألرباح والخسائر واإل

 مقابل األصول.المدفوع  

 

 31فـي  مـاالمنتهيـة ك الماليـة نةلسـل هاعيمكن توقلتي ا ئجالنتل ورةبالضرال تشير  2022و ينيو  30ي  ف  المنتهية  أشهر  الستةفترة  إن نتائج  

 .2021ديسمبر 

 

 ة االستمراري مبدأ افتراض

 

من   302، وعلى هذا النحو وفقًا للمادة المصدر٪ من رأس مالها 50، تجاوزت الخسائر المتراكمة للمجموعة 2022يونيو  30كما في 

  2022أبريل  29جمعية عمومية في ل بالدعوة الشركة متقا، 2015( لسنة 2م )رق متحدةإلمارات العربية الة اولدلالقانون االتحادي 

لة نشاطها بخطة إعادة هيكلة مناسبة. أصدرت الجمعية العامة قراًرا خاًصا بالموافقة على حل الشركة أو مواصإما على للتصويت 

على  . عالوة 2015( لسنة 2قم )دة رالعربية المتح راتمالة اإل قانون االتحادي لدومن ال 302استمرارية عمليات الشركة وفقًا للمادة 

 مليون درهم إماراتي كما في ذلك التاريخ.  1،329المتداولة بمقدار  أصولهاالمتداولة للمجموعة   االلتزاماتتتجاوز  ،ذلك 

 

ة المـدى وأن ويلـة طبرؤيـ يرة ومتوسـطة مدعومـةقصـ يةجيأعدت إدارة المجموعة خطة إعـادة هيكلـة مناسـبة إلـى جانـب خطـة إسـترات

 ة لمواصلة عملياتها في المستقبل المنظور.عة ستمتلك الموارد الكافيمجموال
 

 الهامة  بيةحاس الم  والتقديرات واإلفتراضاتكام  األح -4
 

لـى ع ثرؤتـلتي فتراضات ااإليرات ولتقداو بوضع األحكام تقوم نيتطلب من اإلدارة أ  المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةإن إعداد  

 ات.رك التقديتللف النتائج الفعلية عن لدخل والمصاريف. قد تختصول واإللتزامات واعلنة لألملالغ  والمباحاسبية  لمت ااسالسياتطبيق  

 

ياســات لسد تطبيـق انـعرة ادإل، كانـت األحكـام الجوهريـة التــي إتخـذتها االمرحليـة المـوجزة الموحــدة البيانــات الماليـة هـذهداد إعـ خـالل

للسـنة  حـدةوالم البيانـات الماليـةدر المطبقـة علـى والمصـادة نفس األحكام لمؤكير اللتقديرات غئيسية  لردر االلمجموعة والمص  ةيسبالمحا

 .2021ديسمبر  31 تهية في المن

 

 



 ة لهات التابعوالشركا إلتحاد العقارية ش.م.ع.ا
 )تابع(الموحدة الموجزة ية المرحل  ماليةال البيانات حات حول  إيضا

 قة()غير مدق 2022يونيو   30
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   الدخل اآلخر -5
 

 ةغير مدقق  ةققمد غير 

 ويوني 30ية في نتهالمأشهر  ةلثالثل  يونيو  30للستة أشهر المنتهية في  

 2022    2021    2022  2021 

      
  

 -  15,931  20,298  15,931 (دناه )مراجعة اإليضاح أ اتااللتزامعكس 

 10,118  4,141  12,670  7,963 دخل متنوع  - دخل تشغيلي آخر

 23,894  32,968  20,072  10,118 

 
رت  بالمشاريع المنجزة وإلغاء العقود التي قد  المتعلقة  ةحقتالمسبالغ  مالئنة والدا  رصدةألبا  يسيرئبشكل    االلتزاماتيات عكس  ملع  تعلق ت

 إلى تسوية مقابلها. أنه لن تكون هناك حاجة  اإلدارة

 

 :  قاريةع  راتامثاست -6
 

 ققة دمغير   ققةدم  غير مدققة 

 2021 يونيو 30  2021ر بمديس 31  2022يونيو  30 

 درهم  ألف   مدرهألف   درهم ألف  

  
  

  
 4,612,744  4,612,744  3,260,726 يناير  1 ي ما فك صيدالر

 -  8,167  - ومعدات  وممتلكات آالتالمحول من 

 78,854  (1,109,302)  - دلةاع لايمة الق عن تحديدأرباح 

 (191,857)  (250,883)  (29,186) اريةرات عقبيع إستثما

 4,499,741  3,260,726  3,231,540 الرصيد النهائي

 
كـأرض ي ارلعقر اثماتسإلا م تحديد( حيث يت2003)المعدل في عام  04عيار المحاسبي الدولي رقم ج القيمة العادلة وفقاً للمموذن  موعةجالم  تتبع

دث تـوح. إن أحـسوق المفال يميقدراجها بالقيمة العادلة بناًء على تإا، ويتم مكليه ل أوة رأس الماو زياديجار أإدخل  وكة لغرض تحقيق  ي مملومبان

ن حياكـي للمسـملهـد الكـس الصـادر عـن المعريم قيـيلـدليل التوفقـاً  يمقيالتد قام بوق، ستقل مسجلمقيم م من قبل 2022يونيو  30بتاريخ    متييم  تق

 2022ونيـو ي 30تهية في منالهر أش ةوالخسارة الموحدة لفترة الستأالربح  بيانلقيمة العادلة في ل تغيرحيث لم تعترف المجموعة بأي ،  نالمستقلي

 (درهم. نمليو 78,9: 2021)

 
 ةبيع إستثمارات عقاري

 
 مليـون 31ل مقابـ (درهـمن مليـو 91.91: 2021يونيـو  30) درهـم ليونم 29.2بقيمة   عقارية  استثمارات  استبعادتم    ،شهرأ  الستةة  ل فترخال

مليـون  23.3 قـدرهاخسـارة : 2102 يونيـو 30) مليون درهم 1.8ا قدره ح اأربى إلى مما أد  (مليون درهم  168.6:  2120يونيو    30)  درهم

 .(درهم

 

 بقوامساحة الطأرباح التقييم إلجمالي  

 
للم قوورسيتي  توبي مطقة دموعة مراجعة المخطط الرئيسي لمنالمج   لتو اح،  السابقةوات  خالل السن  وافقة عليه من الجهات دمت طلباً رسمياً 

إل المعنية،  ا خطلا   صدارالرقابية  المعدللعط  المسامة  مع  للطاإلاحات  ة  المعدلة  ذلك .  وابقجمالية  على  دبي  عالوة  سلطة  لتوجيهات  ووفقًا   ،

إلتطلل ثالثة  أطراف  من  مستقلين  مساحين  الشركة  عينت  لجراء  وير،  تفصيلي  في  ارالعقلبنك  مسح  بأكمله    تقارير على  بناًء  .  سيتيموتوري 

الرسمي ثالث  ةالصادر  ةالمساح  ا ح  ،عن طرف  دبشه  ركة على لشصلت  المساحات األرضي  على   للحصول د  ي النادة من  ضافية،  اإلة  إجمالي 

موافقةو على  أيًضا  والمواصالت    حصلت  الطرق  المرور  لهيئة  تأثير حركة  المنتهية  دراسة  السنة  على 2021ر  مبديس  31في  خالل  بناًء   .

المس الخبوا،  اح تقارير  الواردة من  واللتقييم والموافقات  إدراج صلت  وا،  ت ئاي هراء   677بقيمة    ضافيةاإل ة  مساحات األرضيلا   مالي جإ  اإلدارة 

  677:  2021مبر ديس 31) 2022 يونيو 30للمجموعة كما في    الموحدة البيانات الماليةفي  موتورسيتي لـ ي بنك العقارلامليون درهم في تقييم 

 مليون درهم(.



 لهاة ت التابعوالشركا ع.اإلتحاد العقارية ش.م.
 )تابع(الموحدة الموجزة ية المرحل  المالية البيانات ل  حات حواإيض

 قة()غير مدق 2022يو  يون 30
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 تجارية وأرصدة مدينة أخرى   أرصدة -7

 ةققدم  غير مدققة 

 2120ر بمديس 31  2022يونيو  30 

 درهم ف أل  م درهألف  

    ةالمالي واتاألد

 252,750  244,665 نة المدي التجارية األرصدة

 15,579  15,273 جزة مدينةتمح أرصدة

 65,322  64,775 ت ع عقارابي القبض من الغ مستحقةمب

 324,713  333,651 

 (116,852)  (117,577) وقعة تم لناقصاً: مخصص خسائر اإلئتمان ا

 207,136  216,799 

 65,545  67,253 رى نة أخمدي أرصدة

 282,344  274,389 اإلجمالي )أ(

    األدوات غير المالية

 11,634  7,198 ( 7.1)إيضاح  اولينقلمدفعات مقدمة ل

 112,000  112,000 ائددفعات مقدمة للبنوك مقابل قروض وفو

 19,168  21,130 والدفعات المقدمةاً مقدم ةعفولمدصاريف االم

 142,802  140,328 مالي )ب( اإلج

 425,146  414,717 ب( +  أجمالي )اإل

 

 القيمة  خسائر إنخفاض
للمجموعـة بإسـتخدام  نـةالمديالمحتجـزة  واألرصـدةريـة لمدينـة التجاا األرصـدةر اإلئتمـان علـى لقة بـالتعرض لمخـاطفيما يلي المعلومات المتع

 ات:مصفوفة مخصص

      

 

دفعات  
مقدمة  

 مقاولينلل

  األرصدة
جزة  حتمال

 المدينة 

 
 

 متداول

 
1-90 

 يوم

 
91-365 
 يوم

  365من  أكثر
 المجموع  يوم

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم لف درهمأ لف درهمأ 

        

        2022يونيو  30

مان  تمعدل خسائر اإلئ

 المتوقعة 

 

92.64 % 

 

0.00% 

 

0.00% 

 

0.00% 

 

4.06 % 

 

5380. %  

 19,850 97,790 الي المبلغ جمإ

110,48

8 25,642 53,049 143,319 450,138 

 208,169 115,421 2,156 - - - 90,592 المتوقعةخسائر اإلئتمان 

        

        2021ديسمبر  31

تمان  معدل خسائر اإلئ

 المتوقعة 

 

88.62 % 

 

0.00 % 

 

0.00 ٪ 

 

2.39 % 

 

7720. % 

 

82.81 %  

 374,856 132,027 33,793 20,792 66,138 19,880 102,226 غ بلالي الم جمإ

خسائر اإلئتمان  

 207,444 109,333 7,020 497 2 - 90,592 المتوقعة 



 ة لهات التابعوالشركا اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
 تابع()الموحدة الموجزة ية المرحل  المالية البيانات حات حول  ايضإ

 قة()غير مدق 2022يونيو   30
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 )تابع(  ينة أخرى صدة مدتجارية وأر  ةأرصد -7
 

 الفترة / السنة:  لنة خاليمد زةتجمح وأرصدةجارية  ينة التالمد األرصدةبيما يتعلق  لي الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة ففيما ي

 ققةدم  غير مدققة 

 2021مبر ديس 13  2022يونيو  30 

 درهم فأل  درهمألف  
    

 1,843,054  207,444 يناير  1ا في الرصيد كم

 17,999  1,050 / السنة  لفترةل المخصص

 -  (325) طوبة الغ مشمب

 (1,744,201)  - عة تابالشركة العلى  السلطة انفقد الناتجة عنالحركة 

 90,592  - مقابل دفعات مقدمة للمقاولين  مخصص

 207,444  208,169 لنهائيصيد االر

 
 خسائر اإلئتمان المتوقعةالمخصص  

 

 ققةدم  قةغير مدق 

 2021مبر ديس 31  2022يونيو  30 

 درهم  فأل  درهم ألف  
    

 116,852  117,577 مدينة ل خصص األرصدة التجارية ام

 90,592  90,592 ( 7.1)إيضاح  مقاوليندمة للقابل دفعات مقصص ممخ

 208,169  207,444 

 مقدمة للمقاوليندفعات    7.1

 

 ققةدم  غير مدققة 

 2021مبر ديس 31  2022يونيو  30 

 درهم  فأل  درهم ألف  
    

 102,226  97,790 دفعات مقدمة للمقاولين

 (90,592)  (90,592) عةمتوق الخسائر االئتمان المخصص : ناقًصا

 7,198  11,634 

 
. تـم 2021ايو وأكتـوبر ن مـبـي ذات العالقـةاليعـد مـن ضـمن االطـراف  مورد  إلى    مليون درهم  90.6ة بلغ مجموعها  تم سداد مدفوعات كبير

اإلدارة حـددت أنـه لـم يـتم تلقـي أي أن  مـن، علـى الـرغم روعاتالمشرة تصميم وإداللد المختلفة ثيق هذه المدفوعات داخليًا فيما يتعلق بالعقوتو

 الها.تم إهمخدمة أو 

 
 .المدينة  ةداألرصبالقيمة المتعلقة    ضمحاللاالصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر تم اإلف

 
 القةطراف ذات العت مع األمالالمعا -8

 
 ارد فـي قة الـوعالطراف ذات التقع ضمن نطاق تعريف األ أخرىت شآمن عم  ي معامالتلدخول فق أعمالها اإلعتيادية باي سياتقوم المجموعة ف

القـة طـراف ذات العمالت الهامـة مـع األا يلـي المعـاا. فيم، يتم تنفيذ تلك المعامالت وفقاً لألسعار المتفق عليه42محاسبي الدولي رقم  لمعيار الا

 زة الموحدة.مرحلية الموجال  البيانات الماليةه ذه ع آخر ضمنفي موض رة منفصلةفصاح عنها بصوتم اإلف تلك التي  بخال
 

 غير مدققة   غير مدققة 

 2021 يونيو 30  2022يونيو  30 

 درهم ألف   درهم ألف  
    

    ين:ي اإلدارة الرئيسيت موظفعويضات ما يلي في

 5,718  2,357 لموظفين ضات أخرى قصيرة األجل ل رواتب وتعوي -

 395  604 نية الخدمة للموظفي ضات نهامخصص تعوي -

 

 



 ة لهات التابعوالشركا اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
 تابع()الموحدة الموجزة ية المرحل  المالية البيانات حات حول  ايضإ

 قة()غير مدق 2022يونيو   30
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 رات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائإستثمار -9
 

د التقـارير يار الدولي إلعـدالمعح أو الخسائر وفقاً لخالل األربالة من ادعال القيمةارات بة مصنفة كإستثموراق مالية إستثماريظ المجموعة بأتحتف

 .9م لية رقالما
 

 . ت الجنائيةالتحقيقافي شرعية هذه االستثمارات التي كانت أيًضا جزًءا من ة لشركا  جلس إدارةم اشتبه  ،ةلماضيا ةالسنخالل 

 
تم رفع دعاوى قانونية السترداد األموال  ، واألموال من كيانات إدارة لعديد عهدة اتحت ا دارتهكان يتم إاألموال التي   واختالس تم استرداد

 إليهم. أو النقد ألساسية ا همسالذين تم تحويل األخاص ألشد تحديد هوية المختلسة بعا

 
ا خـال 154.6ل القيمة المتبقيـة لهـذه االسـتثمارات بمبلـغ ، قررت اإلدارة احتساب مخصص مقابلذلك  ديسـمبر  31يـة فـي ة المنتهل السـندرهمـً

2021. 

 
ً تمتلك المجموعة أيض  .(مليون 0.8: 2021)  لفترةااية ليون في نهم 0.8يمة في صندوق عقاري بق  اً استثمار  ا

 
   كونقد في الصندوق و لدى البنال - 10

 دققةم  مدققة رغي 

 2021 ديسمبر 13  2220ونيو ي 30 

 درهم ألف   درهم ألف  

    

 1,239  1,077 ق الصندود في نق

    البنكفي  نقد

 2,898  13,135 ي حسابات الودائع تحت الحجزف -

 52,057  24,085 ابات جاريةفي حس -

 9,603  - أخرى ابات ودائع في حس -

 38,297  65,797 

 

 دققةم  غير مدققة 

 2021 ديسمبر 13  0222يونيو  30 

 درهم ألف   درهم ألف  

    

    :لىع  كولبنالنقد في الصندوق و لدى ا ملتيش

 53,296  25,162 الحجز( اء الودائع تحت نتث والنقد في البنوك )بإس ندوقصلنقد في الا

 (113,670)  (101,221) بنوكال على المكشوف من ت سحوبا

 (76,059)  (60,374) 

 
   للسهموالمخفف    سيبح األسارال - 11

 
 

 

 

 غير مدققة

 يونيو  30في تهية منلستة أشهر الل

 غير مدققة

 يونيو 30في نتهية مأشهر ال ثالثةلل

 2022 2021 2022  2021 

 دةالعائ األرباح  / )الخسائر(في صا

 26,831  285 32,384 (12,195) ف درهم( ل أل)با ساهمينللم

 األسهم ح لعدد المتوسط المرج

4,289,540,13

4 4,289,540,134 

4,289,540,13

4  4,289,540,134 

  للسهم ي والمخففالربح األساس

 0.0063  0.0001 0.0075 (0.0028) م(درهبال)

 
 
 



 ة لهات التابعوالشركا اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
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  ةروض البنكيقال 12

 

 دققةم  ةغير مدقق 

 2021 مبرديس 13  2202يو يون  30 

 هم درألف   درهم ألف  

    

 878,656  859,343 د الرصي

 (569,410)  (503,092) المتداول ء : الجزناقص

 309,246  356,251 الغير متداول  الجزء
 

 دالت التجارية.ض البنكية فائدة بالمعلى القرويترتب ع

 
 : لى النحو التالي ت عنة كانالس /خالل الفترة لحركة في القروض البنكية ان إ

 ققةدم  غير مدققة 

 2021 ديسمبر 13  2022يونيو  30 

 درهم لف أ  درهم ألف  

    

 1,463,313  878,656 يناير  1في 

 73,513  196,535 الل الفترة / السنة متاح خ 

 (171,564)  (215,848) ددة خالل الفترة / السنة مبالغ مس

 (486,606)  - ة تابعالشركة العلى  السلطة انفقد الناتجة عنالحركة 

 878,656  859,343 السنة كما في نهاية الفترة / 

 
زاال  داد التعاقدي، ال  ب اإلخالل في السبسب  2020نة  متداولة في نهاية ستزامات  ما كإلتصنيفهتم  القرضين اللذين  ، إن  2022يونيو    30ي  ف

 ن كإلتزامات متداولة يصنفا

 
 أخرى   دائنةصدة  تجارية وأر  رصدةأ 13

 دققةم  ةغير مدقق 

 2021 مبرديس 13  2022ونيو ي 30 

 هم درألف   درهم ألف  

    ألدوات الماليةا

 113,297  85,829 تجارية دائنة أرصدة

 3,589  3,184 حجوزات دائنة 

 1,076,660  1,082,265 ات قحة دائنة أخرى ومستأرصد

 1,193,546  1,171,278 المجموع 

 

 دققة م  ة مدققغير  

 2021 مبرديس 13  2220يونيو  30 

 هم  درألف   درهم  ألف  

    
 781,242  781,242 أعمال المقاوالت  مقابلمخصصات ومستحقات 

 39,294  29,693 مخصص مستحقات الموظفين

 30,322  33,961 ليف المقاولينت تكامستحقات لدفعا مخصصات و

 
 
 
 
 



 ة لهات التابعوالشركا اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
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 كبنولف من امكشولالسحب على ا 14

 دققةم  ير مدققةغ 

 2021 مبرديس 13  2022ونيو ي 30 

 هم درألف   درهم ألف  

    

 113,670  101,221 بنوكالمكشوف من ال  السحب على 

 
ر سـتثماا إلحـدى تسـهيالت السـحب علـى المكشـوف حيـث تـم رهـن التسـهيل علـى كامـل ايً بندًا تعاقدبالمجموعة    أخلت،  ةالسابق  خالل السنوات

األجنبيـة مجموعة بالكامل في الشـركة ، تم بيع استثمار ال  2020"(. في يوليو  الشقيقة  جنبيةاأل)"الشركة    ةيقالشقشركتها األجنبية  في    موعةالمج

لرصـيد ابـل امليون درهـم مق 125.5ستخدم الطرف المقابل صافي عائدات البيع البالغة ، واه الخاصمقابل وفقًا لتقديرمن قبل الطرف ال  الشقيقة

 لمكشوف.ا  موجب تسهيل السحب على ئم بالقا

 
   وات الماليةاألد 15

 
 صـدةواألرخسـائر األربـاح وال لالخـ بالقيمـة العادلـة مـن االسـتثمارات، ولةداالمدينة غير المت  رصدةاأل  جموعة على ية للماألصول المالتشتمل  

تجاريـة ال األرصـدةى لـع الماليـة للمجموعـة مـاتلتزااال تشـتمل بنـوك.صـندوق واألرصـدة لـدى الالنقد فـي الوة وأرصدة مدينة أخرى، التجاري

صـنيف نـاه تلجـدول أدا. يوضح لبنكية طويلة األجالقروض الو، جلاأل رةصيية قبنكوض اللقرا، عقود اإليجار التزامات،    وأرصدة دائنة أخرى

 ة:ة والمقارنحاليلت اللفتراادلة  ية وقيمتها العالمال  توااللتزاماألصول المالية  عة لكل فئة من فئات االمجمو

 

 

ة العادلة من  يمبالق 

ل األرباح أو خال

  الخسائر 

 

 المطفئةبالتكلفة 

 

 القيمة العادلة   الدفتريةالقيمة 

 
 درهمألف   ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم 

         

         ( غير مدققة) 2022 يونيو 30

         أصول مالية

 4,577  4,577  774,5  -  ة لولمتدار انة غيلمديا األرصدة

عادلة من خالل مة ال بالقي تثماراتساال

 سائراألرباح أو الخ

 

756 

 

- 

 

567  756 

 274,389  274,389  274,389  -  ينة أخرى لتجارية وأرصدة مدا األرصدة

 38,297  38,297  38,297  -  البنكوق و لدى  قد في الصندالن

 318,019  318,019  317,263  756  وع مالمج

         

         ةيالم اتالتزام

 1,171,278  ,171,2781  1,171,278  -  ئنة أخرى داتجارية وأرصدة  رصدةأ

 20,638  20,638  20,638  -  جار عقود اإلي لتزاماتا

 101,221  101,221  101,221  -  لبنوكمن ا لمكشوف سحب على ا

 859,343  859,343  859,343  -  قروض بنكية 

 2,152,480  2,152,480  2,152,480  -  موع لمجا
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 )تابع( األدوات المالية 15
 

 

لعادلة من لقيمة ابا 

خالل األرباح أو  

  ر الخسائ

 

 ة دلعال يمة االق  القيمة الدفترية  المطفئة لتكلفة با

 
 ألف درهم  لف درهمأ  ألف درهم  لف درهمأ 

         

         (مدققة) 2021ديسمبر  31

         أصول مالية

 4,301  4,301  4,301  -  ولة ر المتدانة غيديالم ألرصدةا

بالقيمة العادلة من خالل  تستثمارااال

 سائرالخ باح أواألر

 

756  - 

 

756  756 

 282,344  282,344  282,344  -  ى ينة أخرأرصدة مدة والتجاري األرصدة

 65,797  65,797  65,797  -  بنكالنقد في الصندوق و لدى ال

 353,198  353,198  352,442  756  موع المج

         

         الية م إلتزامات

 1,193,546  1,193,546  1,193,546  -  ئنة أخرى ادرصدة رية وأاتج ةأرصد

 ,670113  ,670113  ,670113  -  من البنوكلى المكشوف سحب ع

 878,656  878,656  878,656  -  قروض بنكية 

 22,266  22,266  22,266  -  جار ود اإليعق التزامات

 2,208,138  2,208,138  2,208,138  -  وع مالمج

 
 لعادلةقيمة اتسلسل ال

 ة:القيمة العادلطريقة التقييم، فيما يلي مختلف مستويات قياس   حسب ةقيمة العادلبالألدوات المالية المدرجة جدول أدناه اليحلل ا

 ،بهةمات مشاول أو إلتزاصدلة( ألفي السوق النشطة )غير المعة  ولالمتدا  اراألسع :1 ستوىالم •

ل بشـك التزامـات إمـاإل والملحوظة لبند األصـول أو بنـد 1ستوى لملمدرجة ضمن اولة ااألسعار المتدار  غيخالت  المد  :2وى  لمستا •

 و  ،تقة من األسعار(شكل غير مباشر )أي مشار( أو بعمباشر )أي كأس

 .(ظةحودخالت غير مل)م  السوق الملحوظة  بياناتي ال تستند إلى  ند اإللتزامات التصول أو بأللبند ات  خالمد :3وى تالمس •

 اسـتنادادرجـة تحديد القيمة العادلـة لـألوراق الماليـة الميتم  خسائر،  و الجها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أدرايتم إ  تثماراتاسوعة  لدى المجم

 اتبيانـتتـوفر  ال املفـة عنـدبالتكجـة درفـي األوراق الماليـة الم االسـتثمارات بيـانإعداد التقريـر. يـتم خ  كما في تاريدرجة  الم  لبلطر اإلى أسعا

 :لي النحو التا  ليل القيمة العادلة على تح بيانوعليه، تم   .وق الملحوظةالس

 اإلجمالي 3مستوى ال 2المستوى  1مستوى لا 

 درهم ألف  م دره فأل درهمألف  درهم ألف  

     

     ( غير مدققة) 2022يونيو  30

 756 756 - - رائساألرباح أو الخ ادلة من خالللعبالقيمة ا االستثمارات

     

     )مدققة( 2021بر ديسم 31

 756 756 - - رائسح أو الخاخالل األربلعادلة من ابالقيمة  االستثمارات

 فترة السابقة.الالية أو في السنة / حة الرلفتصنيف خالل الم يتم إعادة الت
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 ابع()ت  ت الماليةاألدوا -15
 

 :1ى  المستو

 غير مدققة   دققةم  غير مدققة 

 2021 مارس 31  2021بر ديسم 31  2022يونيو  30 

 درهم ألف   درهم ألف   درهم  فأل 

      

 151,128  151,128  - فتتاحيالرصيد اإل

 112,000  111,941  - ات إضاف

 (113,787)  (113,787)  - دات إستبعا

 -  5,361  - الموحدة  ارةالخسوأالربح  بيانفي  -

 الية  ضمحالل لألدوات الم خسائر اال

 2,780  (154,643)  - رئ أو الخساح ا رباألخالل من  بالقيمة العادلة

 152,121  -  - يد الختاميلرصا

 
 طاعالتقارير حسب الق 16

 
 عمالعات األقطا

 ،تثماراتسـأنشـطة اإل، اوالتالمقـأنشـطة ، العقـاراتلـون فـي إدارة وبيـع يسية لألعمال يتمثقطاعات رئة مجموعة أربعطة الشأن  نضمتت

 القطاعات:  إلتزاماتو  ل، أصونتائج،  . فيما يلي تفاصيل إيراداتئع والخدماتت البضامبيعاو
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 )تابع(  طاعالتقارير حسب الق 16

 

 

 

  العقارات
 

  المقاوالت 
  بضائع

 ليمااإلج  ات ثمارإست  ماتوخد

 ألف درهم  ف درهمأل  ألف درهم  ألف درهم  رهمدف أل 

          

في نتهية الستة أشهر المفترة 

          ( غير مدققة) 2022 يونيو 30

 204,461  -  69,3651  15,293  319,80 إيرادات القطاع 

 )169,277(  -  )138,615(  )15,210(  )15,452( مباشرة تكاليف 

 435,18  -  30,750  83  4,351 إجمالي الربح

 ),23137(  )191(  )16,841(  )2,673(  )17,526( مية ة وعمويرادمصاريف إ

 7,963  -  4,950  33  2,980 إيرادات تشغيلية أخرى 

 1,777  -  -  -  1,777 قاريةرات عستثماا بيع نم ربح

 7,693  )191(  18,859  )2,557(  )8,418( التشغيل خسائر() / أرباح

  خسائر من الشركة حصة

 )2,955(  )2,955(  -  -  - صافي ،شقيقةالشركات  لا

 ,93115  12,412  -  -  3,519 دخل آخر

 4  -  -  4  - دخل تمويل 

 (32,868)  -  (3,116)  -  (29,752) ة التمويل فكلت

 (12,195)  9,266  15,743  (2,553)  (34,651) الفترة أرباح / خسائر() 

 2,494  -  1,688  653  153 ريف رأسماليةمصا

 وممتلكات آالت هالكستإ

 2,019 ومعدات 

 

998 

 

1,900 

 

57  4,974 

 2,339  -  457  -  1,882 حق استخدام االصول  هالكستإ

 

غير  ) 2022يو يون 30ي ف كما

  (مدققة

 

 

 

 

 

   

 القطاع  أصول

3,485,72

5  48,216  534,554  300  

4,068,79

5 

 81,458  81,458  -  -  - شركة شقيقةفي  اراالستثم 

 األصول إجمالي 

3,485,72

5  48,216  534,554  81,758  

4,150,25

3 

 

 القطاع  التزامات

1,606,93

8  271,577  278,535  102,269  

2,259,31

9 
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 )تابع(  طاعالتقارير حسب الق 16

 

 

 

  العقارات
 

  ت المقاوال
بضائع  

 اإلجمالي  ات ثمارإست  خدماتو

 ألف درهم  ف درهمأل  همألف در  ألف درهم  رهمدف أل 

          

هية في أشهر المنت الستةفترة 

 ( غير مدققة) 2021يونيو  30

       

  

 48197,4  -  147,247  26,228  21,975 دات القطاع يراإ

 )63,3611(  -  )117,812(  )23,855(  )21,694( باشرة م اليفتك

 34,087  -  29,435  4,371  281 إجمالي الربح

 )55,148(  )2,416(  )18,801(  )4,112(  )29,819( ة وعمومية إدارياريف مص

 12,670  6  3,157  208  9,299 إيرادات تشغيلية أخرى 

 تارا استثممن بيع  رةخسا

 )23,285( عقارية 

 

- 

 

- 

 

-  )23,285( 

 )31,676(  )2,410(  13,791  467  )43,524( التشغيل أرباح/  خسائر()

ات  العادل لالستثمارالتقييم  ربح

 78,854 عقارية لا

 

- 

 

- 

 

-  78,854 

ات المالية من األدو رباح األ

ألرباح دلة من خالل ابالقيمة العا

 - ئرأو الخسا 

 

- 

 

- 

 

8,404  8,404 

 20,298  -  -  -  20,298 دخل آخر

 1,022  -  -  35  879 دخل تمويل 

 (44,518)  (2,741)  (2,275)  (18,335)  (21,167) ة التمويل فكلت

 32,384  3,253  11,516  (17,833)  35,448 خسائر( الفترة ) / أرباح 

 6,203  -  4,270  709  1,224 أسمالية ر مصاريف

وممتلكات   آالت هالك ستإ

 2,775 ومعدات 

 

998 

 

1,912 

 

36  5,721 

 2,339  -  457  -  1,882 ام االصول استخدق ح هالك ستإ

          

  2021مبر ديس 31في  كما

  (مدققة)

 

 

 

 

 

   

 القطاع  أصول

4,868,25

0 

 

284,614 

 

0794,55 

 

152,486  9425,859, 

 - في شركة شقيقة االستثمار
 

- 
 

- 
 

7,3688  87,368 

 ل األصوإجمالي 

4,868,25

0 

 

284,614 

 

554,079 

 

239,854  75,946,79 

 القطاع  التزامات

431,155,

0 

 

1,592,349 

 

319191, 

 

12108,0  3,047,110 
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 )تابع(  طاعالق  حسب راريالتق 16

 

 

 

  العقارات
 

  الت والمقا
بضائع  

 اإلجمالي  ات رماثإست  وخدمات

 لف درهمأ  همألف در  لف درهمأ  رهمدف أل  ألف درهم 

          

في  منتهيةأشهر ال الثالثةفترة 

 ( غير مدققة) 2022 نيويو 30

       

  

 98,729  -  79,309  9,688  9,732 إيرادات القطاع 

 )84,277(  -  )66,637(  )8,833(  )78,80( اليف مباشرة تك

 14,452  -  212,67  855  925 إجمالي الربح

 )17,219(  )87(  )8,442(  )1,407(  )7,283( ة إدارية وعموميف ريمصا

 4,141  -  2,347  1  1,793 أخرى  إيرادات تشغيلية

 1,777  -  -  -  7771, ةقاريرات عستثماا بيعمن ح رب

 3,151  )87(  6,577  )551(  )2,788( التشغيل خسائر() / أرباح

  خسائر من الشركة حصة

 - شقيقة الشركات  ال

 

- 

 

- 

 

)2,955(  )2,955( 

 15,931  12,412  -  -  3,519 آخردخل 

 (15,842)  1,313  (1,842)  -  (15,313) ل ويتمفة التكل

 285  10,683  4,735  (551)  (14,582) فترة خسائر( ال) / أرباح

 وممتلكات آالت هالكستإ

 962 ومعدات 

 

500 

 

897 

 

-  2,359 

 1,170  -  228  -  942 ل صوهالك حق استخدام االستإ

 

هية في أشهر المنت الثالثةفترة 

  ( ققةغير مد) 2021يونيو  30

 

 

 

 

 

   

 99,189  -  72,880  15,479  10,830 إيرادات القطاع 

 (85,619)  -  (59,191)  (13,416)  (13,012) اليف مباشرة تك

 13,570  -  13,689  2,063  (2,182) إجمالي الربح

 (29,756)  (1,214)  (9,991)  (1,928)  (16,623) ارية وعمومية إدريف مصا

 10,118  -  1,742  94  8,282 خرى إيرادات تشغيلية أ

 تاستثمارا رة من بيع خسا

 (30,251) عقارية 

 

- 

 

- 

 

-  (30,251) 

 (36,319)  (1,214)  5,440  229  (40,774) التشغيل أرباح/  خسائر()

 78,854  -  -  -  78,854 ت را ح من تقييم العقابالر

ات المالية  من األدو الخسائر

ألرباح ا ة العادلة من خاللبالقيم

 - ئرأو الخسا 

 

- 

 

- 

 

5,624  5,624 

 510  -  -  16  494 دخل تمويل 

 (21,838)  (1,458)  (881)  (9,092)  (10,407) ة التمويل فكلت

 26,831  2,952  4,559  (8,847)  28,167 خسائر( الفترة ) / باح أر

  وممتلكات آالت هالك ستإ

 1,771 ومعدات 

 

481 

 

834 

 

-  3,086 

 1,170  -  228  -  942 حق استخدام االصول  ك هال ستإ

 



 ة لهات التابعوالشركا اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
 تابع()الموحدة الموجزة ية المرحل  المالية البيانات حات حول  ايضإ

 قة()غير مدق 2022يونيو   30
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 طارئة  زاماتوالترأسمالية    التزامات 17

 ققةدم  غير مدققة 

 2102 ديسمبر 13  2022يونيو  30 

 درهم ألف    هم درألف  

    كات التابعة لهاشرالشركة وال

    : التزامات

 28,297  19,946 رأسمالية  ماتالتزا

    

    : طارئة التزامات

 294,460  289,195 ات ضمان بطاخ

    

    شركة شقيقة

    رئة: اط التزامات

 252,500  252,500 خطابات ضمان 

 


