
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

   والشركات التابعة لها اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
 
  

 المراجعة   المرحلية الموجزة الموحدة  المراجعة  البيانات المالية
      2021 مارس 31

 
   

 



 

 

     والشركات التابعة لها اإلتحاد العقارية ش.م.ع.
 ة عجمراال دةزة الموحالمرحلية الموج المراجعة البيانات المالية
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 ة صفح   فهرس
  
  

 1 دة جزة الموحولم رحلية االم لبيانات المالية المراجعة لتقرير 
  

 2 حد جز المو المرحلي المو الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخربيان 
  

 4 - 3 الموحد  ي الموجزلالمرح المركز الماليبيان 
  
 5   لموحدجز اوحلي المالمر  ديةت النقالتدفقا بيان
  

 6 لموحد جز اموحلي الالمر ملكية الالتغيرات في حقوق بيان 
  

 17 - 7   ةة الموجزة الموحدلي رحالبيانات المالية المإيضاحات حول 
 
 
 
 





 

2 

  والشركات التابعة لهاشركة مساهمة عامة اإلتحاد العقارية 

 والدخل الشامل اآلخر المرحلي الموجز الموحد )مراجعة(   ارةس أو الخ حبيان الرب

 2021 ارسم  31 نتهية في أشهر الم الثالثةلفترة 
 

 مارس  31أشهر المنتهية في  ثة الالث  

  2021  2020 

 درهمألف   درهم ألف  إيضاح  

     

 112,532  98,259 16 إيرادات من عقود العمالء 

يمة العادلة من  بالقلية الما  ت األدوا( خسارة ) /  ربحصافي  
 (63,980)  2,780 9 ئر ح أو الخسااخالل األرب 

 (19,500)  6,966 6 قارية رات عستثماارة من استبعاد اخسربح /  

 58  512  ويل تملادخل 

 984  22,850 5 دخل آخر 

 (83,091)  ( 77,742) 16 تكاليف مباشرة 

 (29,726)  ( 25,392) 16 مية دارة وعمومصاريف إ

 (39,145)  ( 22,680) 16 تكاليف التمويل 

 ( 121,868)  5,553  ربح / )خسارة( الفترة 

 -  -  ترة دخل الشامل اآلخر للفلا

 
 ( 121,868)  5,553  ترة للف ةالشامل  ( الخسائر)  /األرباح  جمالي إ

 
 (0.0284)  0.0013 11 ساسي والمخفف للسهم )درهم( الربح األ

 

 

 
 . المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  البيانات جزءاً أساسياً من هذه تعتبر  18الى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  والشركات التابعة لهاكة مساهمة عامة رشاإلتحاد العقارية 

   حدجز الموالمرحلي المو ماليالمركز البيان 

 2021 مارس  31 كما في
 

 مدققة   جعةمرا  

 2020ديسمبر  31  2021  مارس 31    

   درهمألف     درهمألف  إيضاح  

        األصول 

       األصول غير المتداولة 
 348,076  347,848  دات ت ومعآمنش ،ممتلكات

 26,371  25,201  ول حق اإلستخدام أص

 4,612,744  4,598,904 6 ية عقار اتارستثمإ

 7,504  7,504  ات لغرض التطوير ارعق

 87,368  87,368  ستثمارات في شركات شقيقة إ

 114,608  117,282 9 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 33,194  5,167 7 ةغير متداولم مدينة مذ

 5,229,865  5,189,274  داولة غير المت   مجموع األصول 

       متداولة ال صول األ

 37,276  35,595 9 ئرالخسارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ثماإست 

 7,913  7,631  خزون الم

 218,864  216,274  تعاقدية  أصول 

 394,888  440,383 7 خرى أينة صدة مدوأر تجارية ذمم 

 7,648  7,648 8 ذات عالقة حقة من أطراف مبالغ مست 

 45,400  49,992 10 النقد المعادل و النقد

 711,989  757,523  داولة المت مجموع األصول   

      
 5,941,854  5,946,797    األصولجموع م

  
 

     تزامات وحقوق الملكية اإلل   

       ملكيةالحقوق  

 4,289,540  4,289,540  لمال رأس ا

 352,978  352,978  ني ون طي قايااحت 

 212,689  212,689  األصول م ة تقيي ض إعادئ فا

 (1,961,073)  (1,955,520)     متراكمة خسائر

 2,894,134  2,899,687  لمساهمي الشركة  لملكيةحقوق اإجمالي   

     

     متداولة الغير اإللتزامات  

 463,056  425,741 12 ول امتدغير  –ية بنك قروض 

 8,118  8,118  تعاقدية  زاماتإلت 

 20,333  18,843  عقود اإليجار  زاماتإلت 

 32,935  34,691   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مخصص 

 524,442  487,393  ولة امات غير المتدامجموع اإللتز
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 اهابعة لالتلشركات اوة عامة مساهمشركة اإلتحاد العقارية 
 )تابع(  حدالمركز المالي المرحلي الموجز الموبيان 

 2021 مارس  31 كما في

مدققة جعةمرا

2020ديسمبر  202131  مارس 31

درهمألف درهمألف إيضاح

المتداولة تزامات لاإل

1,240,3401,237,010 13ئنة أخرى أرصدة داارية وذمم تج

86,78888,692قدية اعت  تتزمالإ

4,7115,084د اإليجار امات عقوتزإل

195,205192,235 14السحب على المكشوف من البنوك 

121,032,6731,000,257متداول  - بنكيةروض ق

2,559,7172,523,278ولة المتدا امات مجموع اإللتز

3,047,1103,047,720مجموع اإللتزامات 

5,946,7975,941,854وق الملكية قح و زامات االلت ع مجمو

يها  وتم التوقيع عل 2021 مايو 15 مجلس اإلدارة في ة الموحدة من قبل مالية المرحلية الموجزهذه البيانات ال لى وافقة عتمت الم
 نيابة عنهم.

حدة. زة المو المرحلية الموج ن هذه البيانات المالية أساسياً ماً جزء رتعتب  18 الى  1من المرفقة  حاتيضااإلإن 

المدير العام عضو مجلس اإلدارة
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  والشركات التابعة لهاشركة مساهمة عامة اإلتحاد العقارية 

 المرحلي الموجز الموحد )مراجعة(  التدفقات النقديةبيان 

 2021 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 مارس  31 ي ف هية منتأشهر ال ثة الثال  

  2021  2020 

 درهمألف   هم رد  ألف  ح اإيض 

     لعمليات التدفقات النقدية من أنشطة ا
 ( 121,868)  5,553    الفترة)خسارة( ربح /  

     تعديالت:

 3,453  2,635  ومعدات   ، منشآتتلكاتاستهالك مم

 1,233  1,169  ول حق اإلستخدام أصإستهالك 

 19,500  ( 6,966)  عقاريةارات إستثمبيع  خسائر من)أرباح(/ 

     ات المالية بالقيمة العادلة من خالل  من األدو خسائر)أرباح(/ 

 63,980  ( 2,780)  أو الخسائر األرباح 

 ( 58)  ( 512)  مويل دخل ت 

 39,145  22,680  ويلمت اليف كت 

 5,385  21,779  األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

 (1,564)  282  خزون التغير في الم

 19,159  19,373  األصول التعاقدية ي تغير فلا

 (3,891)  ( 25,435)  ة أخرى وأرصدة مدين  التجارية التغير في الذمم  

 16,628  270  التغير في إلتزامات غير متداولة 

االلتزامات  و الذمم التجارية وأرصدة دائنة أخرىالتغير في 
  ( 3,706)  التعاقدية

 

(26,951) 

 825  1,756  صافي( ين )بالالخدمة للموظفاية ة نهفآالتغير في مكا

 9,591  14,319  ة تشغيليال شطةناأل  الناتج من  النقد

     
     األنشطة اإلستثمارية 

 (1,385)  ( 3,216)  دات ت ومعمنشآ ،ممتلكاتإضافات إلى 

     بالقيمة ثمارات في أدوات مالية است  مبالغ محصلة من

 2,099  1,787  سائرالخأو اح العادلة من خالل األرب 

 -  1,300  آت ومعدات كات، منشممتلة من إستبعاد الغ محصلمب 

 30,000  -  سثتمارات عقاريةإمبالغ محصلة من بيع 

 -  19  دخل فوائد مقبوض 

 (1,729)  3,646  التغير في الودائع البنكية

 28,985  3,536  نشطة اإلستثماريةألا الناتج من قد الن  صافي 

     
     لية التموي األنشطة 

 22,061  14,779  ويلة األجل ط  يةمبالغ محصلة من قروض بنك

 (47,583)  ( 19,678)  ة طويلة األجل سداد قروض بنكي 

 (11,888)  ( 4,203)  فوائد مدفوعة 

 (37,410)  ( 9,102)  األنشطة التمويلية ستخدم في(  صافي النقد )الم

 1,166  8,753  عادل والنقد الم النقد في   الزيادة  صافي 

 ( 247,895)  ( 172,765)    الفترة ة ي افي بد والنقد المعادل  النقد

 ( 246,729)  ( 164,012) 10   لفترةافي نهاية  والنقد المعادل   النقد

 
 موحدة. حلية الموجزة اللمرمالية اانات الالبي تعتبر جزءاً أساسياً من هذه  18الى  1إن اإليضاحات المرفقة من 
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  والشركات التابعة لهاشركة مساهمة عامة اإلتحاد العقارية 

 (مراجعة) التغيرات في حقوق الملكية المرحلي الموجز الموحدبيان 

 2021 مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 
 

 مال رأس ال 

 

 ي قانون ي طتياحا

 

تحويل  طي تياحإ

 نبية جالعمالت األ

 
م ة تقيي ض إعادئ فا

 األصول 

 )إعادة بيان(

 

 المجموع   متراكمة  خسائر

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

            

 2,708,658  (2,141,959)  212,689  15,508  332,880  4,289,540 ( مدققة ) 2020يناير  1كما في 

            

 ( 121,868)  ( 121,868)  -  -  -  - للفترة امل ل الشالدخ  خسارة  إجمالي

            

 2,586,790  ( 2,263,827)  212,689  15,508  332,880  4,289,540 )مراجعة( 2020 مارس  31كما في 

            

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

            

 5,553  5,553  -  -  -  - للفترة الدخل الشامل  ربحإجمالي 

            

 2,899,687  ( 1,955,520)  212,689  -  352,978  4,289,540 اجعة()مر 2021  مارس 31في كما 

 
 
 

 . زة الموحدةالمرحلية الموجالمالية  ناتالبيا ن هذه جزءاً أساسياً متعتبر  18الى  1ن ة مإن اإليضاحات المرفق
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 هاة لابع والشركات الت امةعساهمة مركة ية شالعقار اإلتحاد
 حدةوجزة الموية المانات المالية المرحل ت حول البياحإيضا

 

 الرئيسية األنشطةوالوضع القانوني  -1
 

اإلت  تأسيس  بتاريخ  تم  عامة  مساهمة  كشركة  )"الشركة"(  العقارية ش.م.ع.  قرار  بمو  1993أكتوبر    28حاد  جب 
، اإلمارات العربية  يب ، د24649ب.  . ص  جل هوشركة المس إن عنوان ال   . دةارات العربية المتحاإلمولة  ي لد اروز

 المتحدة. 
 

وصيانة ممتلكاتها الخاصة، بما في  إدارة    ارتها،دو إ  وتطوير العقارات  استثمارللشركة في  ة الرئيسية  تتمثل األنشط
تمتلكها، والتع التي  التبريد  باالمت   خدماتبال  دهذلك تشغيل مخازن  بالعقارات  أي لن علقة  )بماابة عن    في   طراف أخرى 

 خرى. آت األبعة لها واإلستثمار في المنشبضة للشركات التاالعمل كشركة قاى إل ةف اإلضاب  عالقة(  أطراف ذات  ذلك
 

 "المجموعة". ـ تمعة ب يشار إلى الشركة والشركات التابعة لها مج
 

 سيراتتفتعديل المعايير وال، معايير جديدة -2
 

ينـاير  1على المعـايير التـي تسـري اعتبـاًرا مـن ن التعديالت  ، هناك عدد م، ومع ذلكدرةتوجد معايير جديدة صا  ال
 2020ديسـمبر  31وتم توضيحها في البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة كما في السنة المنتهيـة فـي   2021

 وعة.موجزة الموحدة للمجمال ليةالمرحة ولكن ليس لها تأثير مادي على البيانات المالي 
 

 حاسبية الهامةت المساياأسس اإلعداد والس -3
 

ً تم إعداد البيانات المالية ال ير  ، إعداد التقار34لي رقم  الدو  حاسبي معيار الملل  مرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة وفقا
 ة. تحدالم العربية  ات ولة اإلمار سارية المفعول في دالمالية المرحلية ومتطلبات القوانين ال

 

المطلوبة للبيانات المالية    واإلفصاحاتل على جميع المعلومات  الموحدة ال تشتم  ةز مرحلية الموجالمالية ال  إن البيانات
سنوية  انات المالية الموحدة الأ مع البي ر الدولية إلعداد التقارير المالية ويجب أن تقري ي للمعافقاً  ت ود أع  ملة التيالكا

لل في  المنته  ة ن سللمجموعة  ال.  2020ديسمبر    31ية  السياسات  نفس  إتباع  و تم  اإلطر محاسبية  واألحكام  ق  حتساب 
البيانات   هذه  في  الهامة  المحاسبية  واإلفتراضات  المرالموالتقديرات  بالمجمولاحلية  الية  الموحدة  آخر  قارزة  مع  نة 

 دة سنوية. وح مالية مبيانات 
 

المرحلية   المالية  البيانات  إعداد  الاليتم  بدموجزة  اموحدة  اإلمارات  ارهم  العمل)"درهم"(  لمتحدة  لعربية  ة  وهو 
م إال  دره  ف رب أل م إلى أق اقرمن قبل الشركة والتي تعرض بها بياناتها المالية، ويجري تقريب جميع األ خدمة  المست 
 ك. ير لغير ذلإذا أش

 

القيمـة ليـة ب صـول الماثناء األخية بإسـت التاري تكلفة  الأ  جزة الموحدة وفقاً لمبدانات المالية المرحلية الموقد تم إعداد البي ل
 ةيـتاريخفـة اللتكلد االتي تـم قياسـها بالقيمـة العادلـة. تعتمـتثمارات العقارية ساألرباح والخسائر واإل  دلة من خاللالعا

 القيمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل األصول.بشكل عام على 
 

 ها للسنة الماليـةعئج التي يمكن توقة للنتابالضرورال تشير  2021 سمار  31ي  ف  المنتهية  أشهر  الثةالث فترة  إن نتائج  
 .2020ديسمبر  31في  ماالمنتهية ك

 

 الهامة بيةحاسالم األحكام والتقديرات واإلفتراضات -4
 

ــديرات بوضــع األحكــام  تقــوم نيتطلــب مــن اإلدارة أ جزة الموحــدةالمــو ليــةحرة المالماليــ اتانــالبي إن إعــداد  والتق
ــي  فتراضــاتاإلو ــؤالت ــق ات ــى تطبي ــالسياثر عل ــبية والمب ــات المحاس ــة لألس ــات والغ المعلن ــدخل صــول واإللتزام ل

 ات.رك التقدي والمصاريف. قد تختلف النتائج الفعلية عن تل
 

عنـد تطبيـق دارة  إل، كانت األحكـام الجوهريـة التـي إتخـذتها اةجزة الموحدمولاحلية  رالية المانات المالبي داد  إع  خالل
در المطبقـة علـى والمصـاير المؤكدة نفـس األحكـام  در الرئيسية للتقديرات غاية للمجموعة والمصمحاسب ياسات اللسا
 .2020ديسمبر  31 تهية فيللسنة المن  حدةوانات المالية المالبي 
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 والشركات التابعة لها ركة مساهمة عامةاإلتحاد العقارية ش
 ( )تابع  ةدحوجزة المولمية اانات المالية المرحلحات حول البي إيضا

 
  الدخل اآلخر -5

 

 مراجعة   عةمراج 
 2020 مارس 31  1202  مارس 31 

 درهم  ألف   درهم  ألف  
    

 -  20,298 لتزامات )مراجعة اإليضاح أدناه( عكس اال

 984  2,552 دخل متنوع

 22,850  984 

 

عكس    تعلقت  وا  رئيسي بشكل    مطلوباتالعمليات  الدائنة  المتعلققالمستح  لغباملبالذمم  وإل  ةة  المنجزة  غاء  بالمشاريع 
 أنه لن تكون هناك حاجة إلى تسوية مقابلها.  رت اإلدارةالعقود التي قد

 

 : قاريةثمارات عاست -6
 

 ققة دم  مراجعة 
 2020مبر ديس 31  2021  مارس 31 

 درهم  ألف   درهم  ألف  
    

 4,111,636  4,612,744 يناير 1الرصيد كما في 

 8,570  - معدات و  آتنشن ممتلكات، مول مالمح

 743,549  - عادلة القيمة ال عن تحديدح أربا

 ( 251,011)  ( 13,840) اريةرات عقبيع إستثما

 4,612,744  4,598,904 الرصيد النهائي

 
 يـتم تحديـد  ( حيـ 2003)المعـدل فـي عـام    40ج القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الـدولي رقـم  تتبع المجموعة نموذ

دراجها بالقيمـة إا، ويتم مكليه ل أوة رأس الماو زياديجار أإدخل وكة لغرض تحقيق ملالعقاري كأرض ومباني م  رثماست اإل
من قبـل مقـيم مسـتقل مسـجل، شـركة  2020ديسمبر  31د  تقييم تم بتاريخ توح. إن أحالعادلة بناًء على تقييم السوق المف

 ن.ن المستقلي حي اعن المعهد الملكي للمسالصادر م ريكس قيي لدليل الت اً وفق التقييمد قام ب وق ش.م.ح. تشارافاليوسترات لإلست 
 

مقابـل  درهـم مليـون 13.8بقيمـة  عقاريـة اسـتثمارات استبعاد، تم 2021  مارس  31شهر المنتهية في  أ  الثالثةة  ل فترخال
 مليون درهم. 7قدرها  أرباحى إلى درهم مما أد مليون 20.8

 

السن  السابقةخالل  المخطط الجالم  حاولت ،  ة  للموافقة  قوطقة دبي موتورسيتي  رئيسي لمن موعة مراجعة  دمت طلباً رسمياً 
إل المعنية،  الرقابية  الجهات  من  للط   صدار عليه  المعدلة  اإلجمالية  المساحات  مع  المعدلة  العامة  كانت  وابق الخطط   .

عليه افترضت    مستقبل القريب، وبناءً لافي  لة  مة المعدالعا  الخطط المجموعة تتوقع الحصول على الموافقة التنظيمية على  
المو في اهذه  للطوابقالمساح  ادراج   فقة  المعدلة  اإلجمالية  تقييم  1,249بقيمة    ات  في  درهم  موتورسيتي    مليون  بنك 
 .2020 ديسمبر 31كما في يانات المالية الخاصة بالمجموعة للب  ضيلألرا
 

مسح  جراء  تقلين من أطراف ثالثة إلت الشركة مساحين مسعين   وير،ات سلطة دبي للتطخالل العام الحالي، ووفقًا لتوجيه
. بناًء على تقرير المساح الرسمي الصادر عن طرف ثال  والذي تم استالمه  سيتيموتورتفصيلي للبنك العقاري بأكمله في 

وبناًء  ية،  ضافية اإلساحات األرضإجمالي الم   على  ل العام الحالي، حصلت الشركة على شهادة من دبي الند للحصول خال
سيتي  مليون درهم في التقييم من أرض بنك موتور  1,249اإلضافي بقيمة  إدراج هذا المجموع اإلجمالي    عليه اعتمدت

 درهم(.  مليون 1,249: 2020بر ديسم 31) 2021 مارس  31كما في للمجموعة المالية  للبيانات
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 التابعة لها ركاتوالشركة مساهمة عامة اإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة موجزة الوية المحل انات المالية المربيلول احات حإيضا

 

 م تجارية وأرصدة مدينة أخرىمذ -7
 ققة دم  مراجعة 
 2020مبر ديس 31  2021  مارس 31 

 درهم  ألف   درهم  ألف  
    

    المالية  واتاألد

 1,955,931  2,019,657 نة الذمم التجارية المدي 

 52,059  52,860 ة مدينة جزت ذمم مح

 46,104  38,520 ت اع عقارتحقة القبض من بي الغ مسمب 

 2,111,037  2,054,094 

 (1,837,352)  ( 1,837,944) وقعة ناقصاً: مخصص خسائر اإلئتمان المت 

 273,093  216,742 

 64,441  46,808 نة أخرى ذمم مدي 

 281,183  319,901 اإلجمالي )أ( 

    مالية األدوات غير ال

 26,241  23,724 ليناودفعات مقدمة للمق

 70,000  70,000 ائد عات مقدمة للبنوك مقابل قروض وفودف

 17,464  26,758 والدفعات المقدمة فوعة مقدماً  لمد صاريف االم

 113,705  120,482 اإلجمالي )ب( 

 394,888  440,383 + ب(   أجمالي )اإل
 

 ذمم مدينة غير متداولة

 ققة دم  مراجعة 

 2020مبر سدي  13  2021  مارس 31 
 درهم  ألف   درهم  ألف  

    

 5,167  5,167 نة جزة مدي ذمم محت 

 28,027  - ات من بيع عقار قبض تحقة المبالغ مس

 5,167  33,194 
 

 خسائر إنخفاض القيمة
مجموعـة للالمدينـة  ة والـذمم المحتجـزة  ريـلمدينة التجافيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر اإلئتمان على الذمم ا

 مخصصات: بإستخدام مصفوفة

   رية الذمم المدينة التجا   

   رة تأخ يام الماأل دعد     

 

  الذمم
جزة حتم ال

 المدينة 

  
 

 متداول 

  
1-90 

 يوم

  
91-365 
 يوم

 
من  أكثر

 المجموع   يوم 365

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

            

  مارس  31

2021 

         

  

سائر  معدل خ

 اإلئتمان المتوقعة

 

69.72 % 

  

0.00 % 

  

0.00 % 

  

0.00 % 

  

35.99 % 
  

 2,116,204  1,809,295  106,044  28,090  114,748  58,027 الي المبلغجمإ

خسائر اإلئتمان 

 المتوقعة 

 

40,456 

  

- 

  

- 

  

- 

 

1,797,488  1,837,944 
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 ركات التابعة لهالشاو ركة مساهمة عامةاإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة ة المووجز مية الانات المالية المرحل ات حول البيحإيضا

 

 )تابع( ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى -7

   الذمم المدينة التجارية    

   األيام المتأخرة  دعد     

 

الذمم  
جزة حتالم 

 المدينة 

  
 

 متداول 

  
1-90 

 يوم

  
91-365 
 يوم

 
من  أكثر

 ع والمجم  يوم 365

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

            

 2020مبريسد 31
         

  

معدل خسائر  

 اإلئتمان المتوقعة

 

81.76 % 

  

3.59 % 

  

14.79 % 

  

7.75 % 

  

98.51 % 
  

 2,077,288  1,787,549  100,900  58,632  72,981  57,226 جمالي المبلغإ

ان تمئ خسائر اإل

 المتوقعة 

 

 

40,456 

  

 

- 

  

 

11,094 

  

 

11,095 

 

1,774,707  1,837,352 
 

تجـزة مدينـة خـالل لي الحركة في مخصص خسائر اإلئتمان المتوقعة فيما يتعلـق بالـذمم المدينـة التجاريـة وذمـم محفيما ي 
 الفترة / السنة:

 ققة دم  مراجعة 

 2020مبر ديس 31  0212  مارس 31 
 رهم  د  فأل  درهم  ألف  

    

 1,831,650  1,837,352 يناير 1في ا  الرصيد كم

 7,991  592 / السنة   فات خالل الفترةضااإل

 (2,289)  - طوبة الغ مشمب 

 1,837,352  1,837,944 الرصيد النهائي

 

 القةت مع األطراف ذات العمالالمعا -8
طـراف تعريـف األ شآت أخرى تقع ضـمن نطـاقن م علها اإلعتيادية بالدخول في معامالت مي سياق أعماتقوم المجموعة ف

، يتم تنفيذ تلك المعامالت وفقاً لألسعار المتفـق عليهـا. فيمـا يلـي 42لمعيار المحاسبي الدولي رقم  ا  ارد فيقة الوعالذات ال
رة منفصـلة فـي موضـع آخـر ضـمن عنها بصوتم اإلفصاح ف تلك التي  القة بخالمالت الهامة مع األطراف ذات العالمعا
 زة الموحدة.لية الموجمرحالبيانات المالية اله ذه

 جعة رام  راجعةم 

 2020 مارس 31  2021  مارس 31 
 درهم  ألف   درهم  ألف  

    

    ين: عويضات موظفي اإلدارة الرئيسي فيما يلي ت 

 2,567  2,649 لموظفينرواتب وتعويضات أخرى قصيرة األجل ل -

 161  188 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين -
 

مـن شـركة مسـتثمر فيهـا الموحـد أرصـدة مسـتحقة  لمركز المالي  بيان اعالقة في  من أطراف ذات    لمستحقةغ اتمثل المبال
فترة الثال  أشهر المنتهية  مليون درهم( وخالل 7.6: 2020ديسمبر  31)  مليون درهم  7.6بقيمة    بطريقة حقوق الملكية

 دينة.م تصنيفها كذمم تجارية مت  مليون درهم 31.5قيمة ب  ةذات عالق أخرى أطراف، 2021مارس  31ي ف
 

 ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإستثمار -9
 

يـار لمعح أو الخسـائر وفقـاً لعادلة من خالل األرباارات بالقيمة الة مصنفة كإستثموراق مالية إستثماري ظ المجموعة بأتحتف
 .9د التقارير المالية رقم الدولي إلعدا

 

موعة إستثمارات في صـناديق إسـتثمارية وإسـتثمرت ت المجعا، ب 2021  مارس  31ر المنتهية في  أشه  الثالثةفترة  خالل  
ديسـمبر  31) داد التقريـربتـاريخ إعـ ممليـون درهـ 9.152 قيمتـه العادلـةت ة إستثمارات حقوق ملكية مدرجة، بلغفي عد
ة نتهيـالممليون درهم خالل الفترة  2.8بلغ القيمة العادلة بم  في  أرباح، مما أدى إلى صافي  مليون درهم(  9.151:  2020
 مليون درهم(. 64صافي الخسارة  :2020) 2021مارس  31كما في 
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 والشركات التابعة لهاركة مساهمة عامة اإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة وموجزة الية المل انات المالية المرححات حول البيإيضا

 

 )تابع( ل األرباح أو الخسائرخال نبالقيمة العادلة م إستثمارات -9
 

ً تمتلك المجموعة أيض  .(مليون 0.8: 2020) الفترةاية مليون في نه 0.8في صندوق عقاري بقيمة  اً استثمار ا
 

المركـز المـالي في بيـان تداولة غير م كأصولمليون  3.117، تم تصنيف االستثمارات البالغة  2021  مارس  31كما في  
 .من تاريخ التقريراً رشه 12تثمارات لفترة تزيد عن السإلدارة االحتفاظ بهذه اا مالمرحلي الموحد حي  تعتز

 
 والنقد المعادلالنقد  -10

 دققة م  راجعةم 

 
  مارس 31

 2020 ديسمبر 13  2021

 درهم  ألف   درهم  ألف  

    

 889  1,683 ق الصندود في نق

    نكالب في  نقد

 14,781  18,799 ي حسابات الودائع تحت الحجز ف -

 18,581  21,109 في حسابات جارية  -

 11,149  8,401 أخرى في حسابات ودائع  -

 49,992  45,400 

 

 دققة م  مراجعة 

 2020 ديسمبر 13  2021  مارس 31 

 درهم  ألف   درهم  ألف  

    

    : النقد في الصندوق و لدى البنكيتألف  

 19,470  31,193 تحت الحجز( اء الودائع ن والنقد في البنوك )بإستث  ندوقصد في ال لنقا

 ( 192,235)  ( 195,205) على المكشوف من البنوك سحوبات 

 (164,012 )  (172,765 ) 

 
  للسهمبح األساسي والمخفف رال -11

 مراجعة  

 مارس  31 ي ثالثة أشهر المنتهية فال  

  2021  2020 

     

 ( 121,868)  5,553  ف درهم( ل)باأل للمساهمين العائدة )الخسائر(  / حاألربافي  صا

 األسهم ح لعدد ط المرجالمتوس

 4,289,540,1

34  

4,289,540,13

4 

 درهم( )بال  للسهم ي والمخففالربح األساس
 

0.0013  (0.0284) 
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 والشركات التابعة لها ركة مساهمة عامةاإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة وجزة الموية المات المالية المرحل انحات حول البيإيضا

 

  ةروض البنكيقال -12

 دققة م  مراجعة 

 2020 مبرديس 13  2021  مارس 31 

 هم  درألف   درهم  ألف  
    

 1,463,313  1,458,414 دالرصي 

 (1,000,257)  (1,032,673) ء المتداول : الجزناقص

 463,056  425,741 الجزء الغير متداول 
 

 دالت التجارية. لى القروض البنكية فائدة بالمعيترتب ع
 

 لى النحو التالي: فترة / السنة كانت عالقروض البنكية خالل اللحركة في اإن 

 ققة دم  اجعةمر 

 2020 ديسمبر 13  2021  مارس 31 

 درهم  ألف   درهم  ألف  
    

 1,518,304  1,463,313 يناير 1في 

 47,697  14,779 الل الفترة / السنة متاح خ

 ( 102,688)  ( 19,678) ددة خالل الفترة / السنة مبالغ مس

 1,463,313  1,458,414 ة / السنة كما في نهاية الفتر
 

إن  2021  مارس   31في   اللذين  ،  كإلتزامات  تم  القرضين  سنة  تصنيفهما  نهاية  في  في    2020متداولة  اإلخالل  بسبب 
ال   التعاقدي،  مت يصنفازاال  السداد  كإلتزامات  ون  تاريخ  داولة.  وبعد  ذلك،  ال2021  مارس  31مع  تجري  جموعة  م، 

 تدارك اإلخالل. قشات متقدمة مع البنك لمنا
 

 أخرى ذمم تجارية وأرصدة دائنة -13

 دققة م  مراجعة 

 2020 مبرديس 13  2021  مارس 31 

 هم  درألف   درهم  ألف  

    األدوات المالية 

 323,471  317,311 ذمم تجارية دائنة 

 39,355  39,494 دائنة  حجوزات 

 874,184  883,535 قات أرصدة دائنة أخرى ومستح

 1,237,010  1,240,340 المجموع 
 

 518,870  563,558 أعمال المقاوالت  مخصصات ومستحقات مقابل 

 36,504  35,821 مخصص مستحقات الموظفين

 36,504  36,763 ليف المقاولينمخصصات ومستحقات لدفعات تكا

 

 بنوكمكشوف من اللى الالسحب ع -14

 دققة م  مراجعة 

 2020 مبرديس 13  1220  مارس 31 

 هم  درألف   درهم  ألف  
    

 192,235  195,205 بنوك السحب على المكشوف من ال
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 والشركات التابعة لها ركة مساهمة عامةاإلتحاد العقارية ش
 ابع( )ت حدة وجزة الموية المانات المالية المرحل حات حول البييضاإ

 

 )تابع( بنوكمكشوف من الالسحب على ال -14
 

 شروط وأحكام مهمة
تمويـل متطلبـات رأس المـال العامـل مـن البنـوك المحليـة واألجنبيـة / البنـوك ل  على السحب علـى المكشـوف  تم الحصول

 للمجموعة، والتي تحمل فائدة بأسعار تجارية.
 

 الضمانات
 خالل:السحب على المكشوف من البنوك مضمون من 

 

 سندات إذنية؛ •

 الضمانات المشتركة والمتعددة للشركة. •

هيالت المصـرفية يرمـو ذ.م.م )"شـركة تابعـة"( طالمـا أن التسـبعدم تخفيض حصـتها فـي ث   من الشركة  خطاب تعهد •
 قائمة؛ و

 التنازل عن عقود معينة واحتجاز الذمم المدينة. •
 

  األدوات المالية -15
 

األربـاح  لبالقيمـة العادلـة مـن خـال  االسـتثمارات،  ولـةداالمدينـة غيـر المت   ذممالـ  جموعـة علـىيـة للمتشتمل األصول المال
صندوق واألرصـدة النقد في ال،  ت عالقةمن أطراف ذاالمبالغ المستحقة  ية وأرصدة مدينة أخرى،  والذمم التجاروالخسائر  

عقـود  التزامات، ضمان ودائعى، الذمم التجارية وأرصدة دائنة أخرالمالية للمجموعة على  االلتزاماتلدى البنوك. تشتمل 
نـاه لجدول أدا. يوضح غير المتداولة  جل والذمم الدائنةبنكية طويلة األقروض الال،  جلاأل  ية قصيرةبنكوض الالقر،  اإليجار

 ة:لحالية والمقارن ية وقيمتها العادلة للفترات االمال توااللتزاماألصول المالية تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات ا
 

 

قيمة العادلة من  بال 

ل األرباح أو  خال

 الخسائر 

  

بالتكلفة  

 المطفأة 

 

 ة القيمة العادل  لدفترية القيمة ا 

 درهم ألف   ألف درهم   درهم  ألف  ألف درهم   
         

         )مراجعة(  2021 مارس  31

         أصول مالية 

 5,167  5,167  5,167  -  ولة نة غير المتدالمدي الذمم ا

عادلة من  بالقيمة ال اراتاالستثم

 سائر خالل األرباح أو الخ 

  

152,877 

  

- 

  

877152,  

 

152,877 

 319,901  319,901  319,901  -  ينة أخرى لتجارية وأرصدة مدالذمم ا

 7,648  7,648  7,648  -  ذات عالقة  المستحق من أطراف

 49,992  49,992  49,992  -  النقد في الصندوق و لدى البنك

 535,585  535,585  382,708  152,877  وع مالمج

 

         ةيمال  التزامات

 1,240,340  1,240,340  1,240,340  -  ئنة أخرى داذمم تجارية وأرصدة  

 23,554  23,554  23,554  -  جار عقود اإلي  لتزاماتا

 195,205  195,205  195,205  -  من البنوكسحب على المكشوف  

 1,458,414  1,458,414  1,458,414  -  قروض بنكية 

 2,917,513  2,917,513  2,917,513  -  موع لمجا
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 والشركات التابعة لها ركة مساهمة عامةتحاد العقارية شاإل
 )تابع(  حدة وجزة الموية المرحل نات المالية الماات حول البيحإيضا

 

 )تابع( األدوات المالية -15
 

 

 

بالقيمة العادلة من  

ألرباح أو  خالل ا

 الخسائر 

  

لتكلفة  با

 ة المطفآ

 

 ة يمة العادل الق  القيمة الدفترية 

 ألف درهم   م لف دره أ  ألف درهم   رهم ألف د  
         

         ( مدققة) 2020ديسمبر  31

         أصول مالية 

 33,194  33,194  33,194  -  ولة نة غير المتدادي الذمم الم

لة من  بالقيمة العاد االستثمارات

 سائر الخ خالل األرباح أو 

  

151,884 

  

- 

  

151,884  

 

151,884 

 281,183  281,183  281,183  -  ى أرصدة مدينة أخرة وم التجاري ملذا

 7,648  7,648  7,648  -  ات عالقة ذ  المستحق من أطراف

 45,400  45,400  45,400  -  النقد في الصندوق و لدى البنك

 519,309  519,309  367,425  151,884  موع المج
 
         

         إلتزامات مالية 

 1,237,010  1,237,010  0101,237,  -  ئنة أخرى داة  رية وأرصداذمم تج

 192,235  192,235  192,235  -  من البنوكسحب على المكشوف  

 1,463,313  1,463,313  1,463,313  -  قروض بنكية 

 25,417  25,417  25,417  -  جار عقود اإلي  التزامات

 2,917,975  2,917,975  2,917,975  -  وع مالمج

 

 القيمة العادلة تسلسل
القيمـة طريقة التقييم، فيما يلـي مختلـف مسـتويات قيـاس  حسب بالقيمة العادلةألدوات المالية المدرجة جدول أدناه اليحلل ا
 ة:العادل

 ،بهةمات مشاول أو إلتزاصشطة )غير المعدلة( ألولة في السوق الن ار المتدااألسع :1المستوى  •

 والملحوظـة لبنـد األصـول أو بنـد  1مسـتوى  لولة المدرجة ضـمن امتداألسعار الاخالت غير  المد  :2وى  لمستا •
 ، وتقة من األسعار(شكل غير مباشر )أي مشار( أو ب عل مباشر )أي كأسبشك اإللتزامات إما

)مـدخالت  ات السـوق الملحوظـةإللتزامات التي ال تسـتند إلـى بيانـند البند األصول أو ب ت  خالمد  :3وى  المست •
 .(غير ملحوظة

 
تحديـد القيمـة العادلـة لـألوراق خسـائر، يـتم  جها بالقيمة العادلة من خالل األربـاح أو الدرايتم إ  استثماراتمجموعة  لدى ال

فـي األوراق الماليـة  االستثماراتيان ير. يتم ب درجة كما في تاريخ إعداد التقرلب المر الطإلى أسعا  استنادادرجة  المالية الم
 ليل القيمة العادلة على النحو التالي:عليه، تم بيان تح. وانات السوق الملحوظةتتوفر بي  ا اللفة عندمجة بالتكدرالم

 اإلجمالي   3مستوى  ال  1مستوى  لا 

 درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ألف  

      

      ( مراجعة) 2021  مارس 31

 152,877  756  152,121 ر ائ سادلة من خالل األرباح أو الخ لعبالقيمة ا الستثماراتا

      

      مدققة( ) 2020بر ديسم 31

 151,884  756  151,128 ر ائ سح أو الخ العادلة من خالل األرب بالقيمة ا االستثمارات

 
 سابقة.لفترة الحالية أو في السنة / الفترة الصنيف خالل الم يتم إعادة الت 
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 والشركات التابعة لها ركة مساهمة عامةاإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة المووجزة ية المرحل الية المنات المايب حات حول الإيضا

 

 ابع()ت األدوات المالية -15
 

 :1ى المستو

 جعة مرا  دققة م  اجعةمر 

 2020 مارس 31  2020بر ديسم 31  2021  مارس 31 

 درهم  ألف   درهم  ألف   درهم  ف أل 

      

 197,512  196,164  151,128 فتتاحيالرصيد اإل 

 238,738  830,395  112,000 إضافات 

 ( 240,837)  ( 833,313)  ( 113,787) داتإستبعا

 -  1,213  - ت شقيقةستثمارات في شركاإمحول من 

 (63,980)  (43,331)  2,780 : صافي  –الخسائر الي األرباح أو إجم

 131,433  151,128  152,121 ختامي يد الالرص
 

 طاعالتقارير حسب الق -16
 

 قطاعات األعمال
، اتأنشـطة اإلنشـاء، ممتلكـاتلألعمـال يتمثلـون فـي إدارة وبيـع ال عة أربعة قطاعات رئيسيةمجموطة الشتتضمن أن 
 القطاعات: ماتإلتزاو ، أصولنتائج، . فيما يلي تفاصيل إيراداتئع والخدماتت البضامبيعاو تثماراتسأنشطة اإل

 

 

 العقارات 
  

 اإلنشاءات 
بضائع  

 وخدمات 
 

 اإلجمالي   ات ثمارإست

 
 ألف درهم   هم ألف در  ألف درهم   درهم ألف   رهم دألف 

          

هية في  أشهر المنت الثالثةفترة 

 )مراجعة(  2021 مارس 31

       

  

 11,145 إيرادات القطاع 
 

12,747 
 

74,367 
 

-  98,259 

ات المالية  ن األدوم رباحاأل

بالقيمة العادلة من خالل  

 - ئر ألرباح أو الخساا

 

- 

 

- 

 

2,780  780,2 

 استثماراتة من بيع رخسا

 6,966 ريةعقا

 

- 

 

- 

 

-  6,966 

 512  -  -  19  934 دخل تمويل 

 22,850  6  1,415  114  21,315 دخل آخر 

 ( 77,742)  -  ( 58,621)  ( 10,439)  (8,682) اليف مباشرةتك

 ( 25,392)  (1,202)  (8,810)  (2,184)  ( 13,196) إدارية وعمومية مصاريف 

 ( 22,680)  (1,283)  (1,394)  (9,243)  ( 10,760) ة التمويلفتكل

 5,553  301  6,957  (8,986)  7,281 خسائر( الفترة ) /  أرباح

 3,216  -  1,777  215  1,224 مصاريف رأسمالية 

آت  منشممتلكات،  استهالك

 1,004 ومعدات 

 

517 

 

1,078 

 

36  2,635 

حق   أصول استهالك 
 940 استخدام 

 

- 

 

229 

 

-  1,169 

 
 2021 مارس 31في  كما

 )مراجعة(

       

  

 5,859,429  152,486  ,079554  284,614  4,868,250 القطاع  موجودات

 87,368  87,368  -  -  - في شركة شقيقة  االستثمار

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

 

 1,155,430 القطاع  التزامات

 

1,592,349 

 

319191, 

 

108,012  47,1103,0 
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 والشركات التابعة لها كة مساهمة عامةراإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة وجزة الموية المانات المالية المرحل حات حول البياضإي 

 
 )تابع( طاعلقا حسب رالتقاري -61

 

 

 العقارات 
  

 اإلنشاءات 
بضائع  

 وخدمات 
 

 اإلجمالي   ات ثمارإست

 
 م ألف دره  ألف درهم   رهم ألف د  رهم دألف   ألف درهم 

          

هية في  أشهر المنت الثالثةفترة 

 راجعة( )م 2020 مارس 31

       

  

 18,478 إيرادات القطاع 
 

0821,2 
 

72,846 
 

-  32,5112 

ات المالية  ن األدوالخسارة م

بالقيمة العادلة من خالل  

 - ئر ألرباح أو الخساا

 

- 

 

- 

 

(63,980 )  (63,980 ) 

 ثماراتاست بيع  رة منخسا

 ( 19,500) عقارية

 

- 

 

- 

 

-  (19,500 ) 

 58  -  -  18  40 دخل تمويل 

 984  9  194  2  779 ل آخر دخ

 ( 83,091)  -  ( 55,944)  ( 17,470)  (9,677) اليف مباشرةتك

 ( 29,726)  (2,243)  (8,489)  (1,976)  ( 17,018) إدارية وعمومية مصاريف 

 ( 39,145)  ( 11,223)  (759)  ( 11,183)  ( 15,980) لفة التموي تكل

 ( 121,868)  ( 77,437)  7,848  (9,401)  ( 42,878) خسائر( الفترة)  / أرباح

 1,385  -  277  524  584 مصاريف رأسمالية 

آت متلكات، منشم استهالك

 1,953 ومعدات 

 

808 

 

672 

 

20  3,453 

حق    أصولاستهالك 
 1,007 استخدام 

 

- 

 

226 

 

-  1,233 

 
 2020 ديسمبر 31في  كما

 ( مدققة)

       

  

 4,865,732 القطاع  موجودات
 

285,016 
 

552,222 
 

51,5161  5,854,486 

 - في شركة شقيقة  االستثمار
 

- 
 

- 
 

87,368  87,368 

 4,865,732 األصول لي إجما
 

285,016 
 

552,222 
 

238,884  5,941,854 

 1,212,680 القطاع  التزامات
 

536,599,1 
 

91,0241 
 

107,417  ,7203,047 

 
 

 طارئة والتزاماترأسمالية  التزامات -71

 ققة دم  مراجعة 

 2020 ديسمبر 13  2021  مارس 13 

 درهم  ألف   درهم  ألف  

    بعة لها الشركة والشركات التا

    : التزامات 

 12,015  9,415 رأسمالية  التزامات
    

    : طارئة التزامات 

 309,960  305,673 ات ضمان ب خطا
    

    ركة شقيقة ش

    رئة: ا ط التزامات 

 252,500  252,500 خطابات ضمان 
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 والشركات التابعة لها ركة مساهمة عامةاإلتحاد العقارية ش
 )تابع(  حدة ووجزة المية الممرحل انات المالية البيحات حول الإيضا

 
 19-كوفيدتأثير  -81

 

جميـع أنحـاء العـالم يسـبب وانتشـاره فـي  2020( في أوائل عام 19 - كوفيدديد )جتم تأكيد وجود فيروس كورونا ال
لـى األعمـال ي ع، لم تشهد المجموعـة أي تـأثير مـادحاليةخالل الفترة ال  .االقتصاديةاضطرابات لألعمال واألنشطة  

المتبقيـة مـن  الل الفتـرةخـانخفاض حاد في إجمالي المبيعات  ، فإن اإلدارة ال تتوقع أي  ، وبالتاليالتجارية بشكل عام
 العام.

 

واتخـذت  البـدء فـي خطـط العمـل عـن بعـد تـم. فهذا الموقنفيذ اإلجراءات والبروتوكوالت أثناء امت المجموعة بت ق
 .تدابير لضمان استمرار األعمال

 

 .سوف تتخذ اإلجراءات الالزمة حسب الحاجةوستواصل المجموعة مراقبة التأثير على عملياتها 
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