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قل تقرير مدقق الحسابات املست  

 إلى السادة املساهمين

 تعاونية االتحاد

 اإلمارات العربية املتحدة

 تقرير حول تدقيق البيانات املالية

 املتحفظ الـــرأي

 ات الااد ل الشااابل وبيااان الت  اا  بيااان و ، 2021ديساام    31والتي تشمل بيان املركز املااا ك كمااا  ااك لتعاونية االتحاد )"الجمعية"( قمنا بتدقيق البيانات املالية 

 للسياسات املحاسبية الهابة.وإيضاحات حول البيانات املالية تتضمن  ك حقوق امللكية وبيان التدفقات النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ، 
ً
 بلخصا

 

املرفقااة ترهاار بصااور  عادلااة، باان ملاليااة ، إن البيانااات اتقريرنااا الااورد   ااك املااتح   الاارأ  أسااا  فقاار   ااك املبينااة األبااور  علاا  املت تبااة اآلثااار باسااتانا  رأينااا،  ااك

 للمعاااي   الدوليااة  2021ديسم    31كما  ك  للجمعيةجميع النواحك الجوهرية، املركز املا ك 
ً
وأدائها املا ك وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا

 إلعداد التقارير املالية.
 

 املتحفظ الرأي أساس

 اصااافيً  االحتيااا   القااانون  اإلدار  أدرجاا بليااون درهاا (. وقااد  1.046: 2020بليااون درهاا  ) 1.029بمبلاا   املااا ك املركااز بيااان   ااك ون القااان االحتيااا   إدراج تاا 

عمااوبيت ن الجمعيتاا ن ال  ااكاملتخااذ   املساااهم ن  لااذلك، فاارن قاارارات نتيجااة. و 2019و  2020 ديساام   31  ااك املنتهيااة الساانة رباا  باان٪ 20 تخصااي  إل ااا  باان

 1976 لساااانة 13 رقااا  قااااانون  املتحاااد  العربيااااة اإلباااارات ةلدولاااا  االتحااااد  القااااانون  باااع عااااار يت والاااذ  ،2020 بااااار  25و  2021باااار   28ك ت ن  اااا عقاااداملن

 ربااا  بااان٪ 20 تخصاااي  عكاا  بعاااد القاااانون  االحتيااا   صاااا كدرجااا  قاااد أ اإلدار  كاانت لااا  لاااو أناا  إ ااا  الجمعياااة ساااج ت تشاا  . التعاونياااة الجمعياااات بشاا ن 

 املمكاان باان وكااان  ،بليااون درهاا ( 102: 2020) درهاا  بليااون  100 بمقاادار ارت ااع قااد القااانون  االحتيااا   لكااان  ،2019و  2020 ديساام   31  ااك املنتهيااة ةساانال

 .بليون دره (  102:  2020) دره  بليون  100 بقيمة للتوزيع القابلة األرباح انخ ا 
 

 للمعاي   الدولية للتدق
ً
ر  بسؤولية بدقق الحسابات حول تاادقيق البيانااات ق. إن بسؤولياتنا بموجب تلك املعاي   بوضحة  ك فقيلقد قمنا بتدقيقنا وفقا

وفاااق بعااااي   السااالو  الدولياااة ملجلااا  املحاساااب ن " قواعاااد السااالو  للمحاساااب ن املهنيااا ن" إ ااا  جاناااب الجمعياااة  نعااا املالياااة بااان تقريرناااا. كماااا أنناااا بساااتقلون 

. هااذا، وقااد الت بنااا بمسااؤولياتنا األ  قيااة للجمعيااة ااك دولااة اإلبااارات العربيااة املتحااد  املتعلقااة بتاادقيقنا للبيانااات املاليااة  بتطلبااات الساالو  األ  ألااك األ اار  

 بياناااااتذه املتطلبااااات ولقواعااااد الساااالو  للمحاسااااب ن املهنياااا ن الصااااادر  عاااان بجلاااا  املعاااااي   األ  قيااااة الدوليااااة للمحاسااااب ن. ونعتقااااد باااا ن هاااا لاأل اااار  وفقااااا 

 .ح  املت ة التي حصلنا عليها كافية وب ئمة لتوفر أساسا لرأيناالثبوتي قالتدقي
 

 الية ملاعداد البيانات ا عنمسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة 

 للمعاااي   الدوليااة إلعااداد التقااا
ً
 إن اإلدار  بسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية وعرضها بصااور  عادلااة وفقااا

ً
، للجمعيااةي ساا للنراااا األسا رير املاليااة و بقااا

ة  اليااة باان أ طااا  جوهريااة، سااوا  لاا دضاارورية لتمكاهااا باان اعااداد البيانااات املاليااة بصااور  عا وكااذلك عاان وضااع نراااا الرقابااة الدا ليااة التااي تجاادها اإلدار 

 .عند إعداد البيانات املالية كان  ناشئة عن احتيال أو  ط 

 عاااان املسااااائل املتعلقااااة  ةجمعياااا البسااااؤولية تقيااااي  قاااادر   تتحماااال اإلدار 
ً
علاااا  بتابعااااة اعمالهااااا علاااا  أسااااا  بباااادأ اإلسااااتمرارية بااااع االفصاااااح بتاااا  كااااان بمكنااااا

أو وقااع عملياتهااا، أو  ااك حالااة عاادا تااوفر أ  بااديل واق ااك اال القياااا الجمعيااة اإلدار  تصاا ية  تمرارياااااة املحاساا،ي، بااا لاا  تنااوسباالستمرارياااة واعتماد بباااادأ اال 

 بذلك.

 .املركز الرئيس ي لية اإلشراف عل  عملية إعداد التقارير املالية للجمعية عل  بسؤو  تقع
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 تقرير مدقق الحسابات املستقل 

 )تتمة(  للسادة مساهمي تعاونية االتحاد
 

 ت املاليةامسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيان

عن   ئةاشإن غايتنا تتمثل بالحصول عل  ت كيد بعقول فيما إذا كان  البيانات املالية  الية بصور  عابة بن أ طا  جوهرية، سوا  كان  ن

قيق  داحتيال أو عن  ط ، وإصدار تقرير املدقق الذ  يشمل رأينا. ان الت كيد املعقول هو بستو  عاٍل بن الت كيد، وال يضمن أن عملية الت

   ، التي تّم  وفقا للمعاي   الدولية للتدقيق سوف تكشع دائًما أ   ط  جوهر   ك حال وجوده. وقد تنش  اال طا  عن االحتيال أو عن الخط

تعت   جوهرية بشكل فرد  أو بجمع فيما إذا كان بن املتوقع ت ث  ها عل  القرارات االقتصادية املتخذ  بن قبل بستخدب ن هذه البيانات  و 

 الية. ملا
 

كمااا نقااوا  ق.قيكجز  بن عملية التدقيق وفقا ملعاي   التدقيق الدولية، فرننا نمااار  اإلجتهاااد املنااي ونحاااف  علاا  الحاا  املنااي  ااوال فتااار  التااد

 أيضا:

القياا برجرا ات و بتحديد وتقيي  بخا ر اال طا  الجوهرية  ك البيانات املالية، سوا  كان  ناشئة عن احتيال أو عن  ط ، بالتصمي        •

لرأينا. لتوفر أساسا  كافية وبناسبة  تدقيق  أدلة  املخا ر والحصول عل   تلك  ينسج  بع  بما  اكتشاف    التدقيق     طان بخا ر عدا 

أو   التمثيل  املتعمد، سو   الحذف  الت وير،  التوا ؤ،  الخط ، حيث يشمل االحتيال  الناتجة عن  تلك  ت وق  ناتج عن االحتيال  جوهر  

 الرقابة الدا لك.  اتجاوز نرا

لي  ب ر  ن  لكباال  ع عل  نراا الرقابة الدا لك ذات الع قة بالتدقيق بن أجل تصمي  إجرا ات تدقيق بناسبة حسب الرروف، و      •

 إبدا  رأ  حول فعالية الرقابة الدا لية.  
 

 اليضاحات املتعلقة بها املعد  بن قبل اإلدار . ابتقيي  ب  بة السياسات املحاسبية املتبعة وبعقولية التقديرات املحاسبية و     •
 

لتدقيق التي ت  الحصول عليها،  ك حال وجود حالة  ا  لةباستنتاج بد  ب  بة استخداا االدار  ملبدأ االستمرارية املحاس،ي، وبنا  عل  أد    •

ال تث   شكوكا جوهرية حول قدر   قد  ظاااروف  أو  ب حداث  اليق ن بتعلقة  و ك حال االستنتاج    ةعيمججوهرية بن عدا  عل  االستمرار. 

ة الوارد   ك البيانات املالية، أو،  قع بوجود حالة جوهرية بن عدا اليق ن، يتوجب علينا ل   االنتباه  ك تقريرنا إ   اإليضاحات ذات ال

أدلة التدقيق التي ت  الحصول عليها    ك حال كان  هذه اإليضاحات غ   كافية يتوجب علينا تعديل رأينا. هذا ونعتمد  ك استنتاجاتنا عل 

بال املستقبلية  الرروف  أو  االحداث  تؤد   قد  ذلك،  وبع  تقريرنا.  تاريخ  ال  جمعيةحت   أعمال  توقع  ببدأ   يةمعج إ    أسا   عل  

 االستمرارية. 
 

وفيما إذا كان  البيانات املالية ترهر    بتقيي  العر  الشابل للبيانات املالية وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها، بما  ك ذلك اإليضاحات،     •

 العمليات واالحداث ذات الع قة بطريقة تحقق العر  العادل.
 

فيما يتعلق عل  سبيل املثال ال الحصر بنطاق وتوقي  التدقيق ونتائج التدقيق الهابة، بما  ك ذلك ة كمحو القائم ن عل  النقوا بالتواصل بع  

  لك يتب ن لنا بن   ل تدقيقنا.اأ   لل جوهر   ك نراا الرقابة الد
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 تعاونية االتحاد
 

 ال
ً
 4  ذه البيانات املالية.ن هب أيتجز  تشكل اإليضاحات املرفقة جز ا

 ل الشامل بيان الدخ
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 
 

 2020  2021 إيضاح  

 دره   درهم  
     

 2,244,083,548  1,996,278,087 24 اإليرادات 

 ( 1,471,020,501)  ( 1,233,436,922) 25 ل ة املبيعاتكت

 773,063,047  762,841,165  إجمالي الربح 

     

 136,273,512  162,132,542 26 إيرادات بن أنشطة تش يلية أ ر  

 79,910,341  58,463,988 27 إيرادات أ ر  

 ( 430,603,032)  (497,873,206) 28 بصاريع عموبية وإدارية 

 ( 75,470,746)  ( 75,496,000) 29 وتوزيع  ع بيعبصاري

 

 483,173,122  410,068,489  اإليرادات التشغيلية

 16,859,373  3,120,244 30 ، صا ك إيرادات التمويل

 

 500,032,495  413,188,733  ربح السنة

 -  -  الد ل الشابل اآل ر

 500,032,495  413,188,733  مجموع الدخل الشامل للسنة

     

 

 

 



 تعاونية االتحاد
 

 ال
ً
 5 ت املالية.يتجزأ بن هذه البيانا تشكل اإليضاحات املرفقة جز ا

 بيان التغيرات في حقوق امللكية
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 ع املجمو  أسهم خزينة  أرباح قابلة للتوزيع احتياطي قانوني  ال رأس امل 

 درهم درهم درهم درهم درهم 

      

 3,184,162,607 ( 39,350,834) 410,302,582 1,049,072,719 1,764,138,140 2020يناير  1 ك 

 500,032,495 - 500,032,495 - - الرب  وبجموع الد ل الشابل للسنة  

 - - 102,575,645 ( 102,575,645) - (17)إيضاح  2019للسن   قانون العك  االحتيا   

 - - ( 100,006,499) 100,006,499 - (17)إيضاح  تحويل إ   احتيا   قانون 
 

 :  
ُ
      بعاب ت بع امل

 ( 479,016,094) - ( 479,016,094) - - ( 18)إيضاح  دفوعةباح بات أر ع توزي

 ( 27,112,133) - ( 27,112,133) - - ( 18)إيضاح  صندوق تنمية شؤون املنطقة

 (6,750,000) - (6,750,000) - - (18)إيضاح  اإلدار  بكافآت أعضا  بجل 

 ( 53,032,975) ( 53,032,975) - - - ( 19 زينة )إيضاح شرا  أسه  

 ( 565,911,202) ( 53,032,975) ( 512,878,227) - - ت بع امل   ملعاب  بجموع ا

 

 3,118,283,900 ( 92,383,809) 400,025,996 1,046,503,573 1,764,138,140 2021يناير  1في 
 

 413,188,733 - 413,188,733 - - الرب  وبجموع الد ل الشابل للسنة  

 - - 100,006,499 ( 100,006,499) - (17 )إيضاح 2020للسن   قانون العك  االحتيا   

 - - ( 82,637,747) 82,637,747 - (17)إيضاح  تحويل إ   احتيا   قانون 
 

 :  
ُ
      بعاب ت بع امل

 ( 480,270,235) - ( 480,270,235) - - ( 18توزيعات أرباح بدفوعة )إيضاح 

 ( 13,012,260) - ( 13,012,260) - - ( 18)إيضاح  صندوق تنمية شؤون املنطقة

 (6,750,000) - (6,750,000) - - (18)إيضاح  بكافآت أعضا  بجل  اإلدار 

 (3,143,400) (3,143,400) - - - ( 19 زينة )إيضاح شرا  أسه  

 ( 503,175,895) (3,143,400) ( 500,032,495) - - بع امل    بجموع املعاب ت

 3,028,296,738 (95,527,209) 330,550,986 1,029,134,821 1,764,138,140 2021ديسمبر  31في 

 

 للماد  )
ً
عابل االلت ابات نو بش ن الجمعيات التعا  1976( لسنة  13بارات العربية املتحد  رق  )( بن القانون االتحاد  لدولة اإل 44وفقا

ُ
ية، ت

 . القابلة للتاوزيعح ألربابن ا مخصصاتدار  كاإل ن املنطقة وبكافآت أعضا  بجل  املعتمد  فيما يتعلق بصندوق تنمية شؤو 

 



 تعاونية االتحاد
 

 ال يتجزأ بن هذه البيانات املالية.
ً
 6  تشكل اإليضاحات املرفقة جز ا

 بيان التدفقات النقدية 
 2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 

 

 2020  2021 اح إيض 

 دره    درهم   

     األنشطة التشغيلية 

 500,032,495  413,188,733  ةنرب  الس

     :لـتعديالت 

 38,977,133  50,798,516 5,6 االسته  

 2,108,829  2,616,826 7 بلموسة ال    ودات للموج   ا اإل 

 22,334,824  26,849,246 8 إ  ا  عقود إيجار 

 ( 141,751)  (408,886) 27 بعاد بمتلكات وبعدات واستثمارات عقارية رب  بن است

  ن خب
َّ
 6,754,735  29,194,103 20 ص  بكافآت نهاية الخدبة للموظ

 2,294,821  2,244,182 13 يةة تجار دينبخص  االنخ ا   ك قيمة ذب  ب

 ( 16,633)  551,699 12 بالصا ك  -بخزون بستورد بط   الحركة 

 ( 19,265,482)  (6,212,983) 30 ويل إيرادات التم

 2,406,109  3,092,739 33 رية اج الت ابات اي –تكل ة التمويل 

 (5.949.061)  -  تعدي ت عل  حق استخداا املوجودات 
 

ن املنطقة ومكافآت فعات املتعلقة بصندوق تنمية شؤو قبل الدشغيلية الت لنقديةت االتدفقا

 أعضاء مجلس اإلدارة ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين والتغيرات في رأس املال العامل

 

521,914,175  549.536.019 

 ( 40,053,923)  (16,998,481)  دفعات بتعلقة بصندوق تنمية شؤون املنطقة 

 (6,750,000)  (6,750,000)  اإلدار ل  ضا  بجأع بكافآت

 (1,631,545)  (4,723,146) 20 ية الخدبة املدفوعة للموظ  ن بكافآت نها
     

     التغيرات في رأس املال العامل:

 ( 70,110,210)  (12,710,805)  بخزون 

 ( 26,099,221)  (9,493,166)  ذب  بدينة تجارية 

 ( 706)  (36,060)  ع قةذ  ببال  بستحقة بن  رف  

 63,633  ( 313,817)  ببال  بستحقة لطرف ذ  ع قة

 71,354,397  (5,694,722)  ذب  دائنة تجارية وأ ر  

 ( 11,333,046)  (22,162,948)  الت ابات  ويلة األجل 

 464,975,398  443,031,030  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
 

 رية األنشطة االستثما
 

   

 ( 220,624,214)  (163,078,102) 5 ت وبعدات شرا  بمتلكا

 (2,073,948)  ( 3,816,113) 6 شرا  استثمارات عقارية 

 (3,256,505)  ( 3,436,239) 7 شرا  بوجودات غ   بلموسة 

 281,808  477,964  استبعاد بمتلكات وبعدات واستثمارات عقارية  بن دعوائ

 19,265,482  6,212,983  أرباح بستلمة بن ودائع 

 271,729,278  261,436,837  حركة  ك ودائع قص    األجل 

 ( 580,560)  (10,023,280)  الحركة  ك دفعات رأسمالية بقدبة 

 64,741,341  87,774,050  رية ام األنشطة االستث الناتج من صافي النقد
     

     األنشطة التمويلية

 ( 479,016,094)  (480,270,235) 18 توزيعات أرباح بدفوعة 

 ( 53,032,975)  ( 3,143,400)  شرا  أسه   زينة 

 ( 22,069,501)  (24,625,730) 33 دفعات بقابل االلت ابات اإليجارية 

 ( 554,118,570)  (508,039,365)  يليةو م صافي النقد املستخدم في األنشطة الت
     

 ( 24,401,831)  22,765,715  في النقد وما يعادله  الزيادة/ )النقص(صافي 

 192,262,786  167,860,955  ل   ك بداية السنةالنقد وبا يعاد

 167,860,955  190,626,670 15 النقد وما يعادله في نهاية السنة 



 ة االتحاد تعاوني
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 طةشن الوضع القانوني واأل  .1

  24الصادر بتاريخ    31/2  ر  رق الوزا  رارتعاونية االتحاد )"الجمعية"( هك جمعية ذات بسؤولية بحدود  بسجلة  ك إبار  دب  بموجب الق

رق     1982بايو   تح   االتحادية  الهيئة  لد   وهك بسجلة  االجتماعية،  الشؤون  وزار   قبل  إن    12بن  التعاونية.  الجمعيات  إدار    ك سجل 

إ     اونيةالتع  حادالتة اونيتعا، دب ، اإلبارات العربية املتحد . قاب  الجمعية بت ي   اسمها بن  3861سّجل للجمعية هو ص.ب.  ملالعنوان ا

 . 2016أغسط   1تحاد  ك تعاونية اال
 

هدف بن ت سي  الجمعية  لا يتمثل النشاط الرئيس ي للجمعية  ك إنشا  وإدار  بتاجر الهاي   بارك   ك اإلبارات العربية املتحد . كذلك فرن  

قة  ك عقد ت سي  ات التعاونية املوثعيجمال  ببادئ  اتباع   لهو تحس ن الشؤون االجتماعية واالقتصادية ألعضائها و دبة املجتمع بن  

 بش ن الجمعيات التعاونية.  1976لسنة   13الجمعية والقانون االتحاد  لدولة اإلبارات العربية املتحد  رق  
 

  معية. ك الجضوية  لب العد  دراه  تدفع بالكابل عن 10سه  غ   قابلة للتجزئة تبل  قيمة السه  الواحد باها الجمعية بن أ ل ايت لع رأ  ب

 كحد أعل . ٪10بت   حصة بن أسه  رأ  املال بما ال يزيد عل  ويحق لكل عضو ا
 

إبا بوا ن  العضوية أل   بن   ويت   غ   بحدود  الجمعية  األقص   ألعضا   وقد  ار العدد  الطلب.  عند  الجمعية    بل ت   أعضا     36,659عدد 

 كما  ك 
ً
(.ضع 35,938: 2020) 2021ديسم    31عضوا

ً
 األسه  التي يملكها كل باه . ألعضا   ك قيمةولية اصر بسؤ وتنح وا

 

 ُيتاح لكل عضو صوت واحد  ك الجمعية العموبية ب ض النرر عن عدد األسه  التي يملكها العضو. 

 

 ايير الدولية إلعداد التقارير املالية الجديدة واملعدلةاملع قيتطب .   2

 سنة الحاليةالسارية لليدة واملعدلة جدالية املال تقارير ال املعايير الدولية إلعداد 2-1

 التي   السنوية  لل ت ات  يةر اس  أصبح   والتي   ،التالية  واملعدلة  الجديد   املالية  للتقارير  الدولية  املعاي    تطبيق  املالية  البيانات  هذه   ك  ت لقد  

 . 2021 يناير 1 بعد أو  ك تبدأ
 

السنة ك    الجمعية  اعتمدت   بعاي     بجل   عن   الصادر   والت س  ات  املالية   التقارير  إلعداد  الدولية  اي   عامل  عل   ي تالتعد  بن  عدًدا  هذه 

 . 2021 يناير 1 بعد أو  ك تبدأ سنوية ل ت   تسر   والتي  الدولية املحاسبة
 

ي إالاملالية  اتيانالب  هذه   ك  املدرجة  املبال   أوالوارد     اإلفصاحات  عل   جوهر    ت ث    أ التعدي ت  عتماد  ا  تب عل   تل   أ،  قد  ن    عل  تؤثر  ها 

 . املستقبلية الت تيبات أو املعاب تاحتساب 
 

  ، 7  رق   املالية  التقارير  إلعداديار الدو ك  املعو   ،39   ق ر واملعيار املحاس،ي الدو ك    ،9  رق   املالية  التقارير  إلعداديار الدو ك  املع  عل   تعدي ت  ▪

سعر ال ائد     إص حات  بن  2  باملرحلة  املتعلقة  16  رق   املالية  التقارير   إلعداد ك  الدو يار  املع  ،4  رق   ةاليامل  التقارير  إلعداديار الدو ك  املع

 . ملعيار  ا

 .19-ئحة كوفيدش ي جاملت تبة عل  ت باإلع ا ات اإليجارية ا املتعلقة اإليجار دو قع 16 رق  املالية التقارير إلعداد الدو ك املعيار تعدي ت  ▪
 

 1  بعد  أو   ك  تبدأ  التي   املالية  للسنة  بر   ألول   سارية  كان   جوهرية  أ ر  وتعدي ت    املالية  للتقارير  دولية  ي  بعا  توجد  ال  ، هعأ  دور   با  بخ ف

 . 2021 يناير

 



 تعاونية االتحاد 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية  

 )تتمة(  2021ديسمبر  31ة في تهينملنة اسلل
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 الية الجديدة واملعدلة )تتمة( عداد التقارير املإل  املعايير الدوليةتطبيق  .   2

   قيد اإلصدار ولكن لم يتم سريانها بعد أو اعتمادها بشكل مسبق دلةواملع يدةجدال ليةاملا  التقارير  إلعداد الدولية املعايير    2-2

 :ملصدر  وغ   السارية بعد ليةتالا عدلةوامل الجديد  املالية التقارير إلعداد الدولية املعاي   بشكل بسبق الجمعية تطبق ل 
 

  املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعّدلة

 ا للفترات  هتطبيق ري يس

 السنوية التي تبدأ من أو بعد 

 االستخداا  قبل  باملتحص ت  املتعلقة  واملعدات  واآلالت   املمتلكات  16  رق   الدو ك  املحاسبة  بعيار  عل   تعدي ت 

 . املقصود

 2022 رايين 1 

   

  قودلعبا  املتعلقة  رئة طاال  املوجوداتو   الطارئة  واملطلوبات  املخصصات  37  رق   الدو ك  املحاسبة  بعيار  عل   تعديل

 .املرهقة

  

   

 اإل ار  إ    باإلشار   املتعلقة  األعمال  دبجعمليات    3  رق   املالية  التقارير  إلعداد  الدو ك  املعيار  عل   تعدي ت

 .امل اهيمي 

 2023 رايين 1 

   

 2023 ريناي 1  . 2020 -  2018 ملاليةدور  املعاي   الدولية إلعداد التقارير ا عل  السنوية التحسينات
   

 2023 يناير 1  . املحاسبية التقديرات  ك واأل طا  والت ي  ات املحاسبية السياسات 8 ك رق الدو  املحاسبة بعيار عل  تعدي ت
   

  غ    أو  متداولةك  املطلوبات  بتصنيع  املتعلقة  املالية  البيانات  عر   1  رق   الدو ك  ةاسبحامل  بعيار  عل   تعدي ت

 .بتداولة

 2023 ايرني 1 

   

 رق   املالية  التقارير  إلعداد  الدو ك  املعيار  وتعدي ت عل    الت ب ن   عقود  17  رق   املالية  التقارير  إلعداد  الدو ك  يارعامل

 الت ب ن عقود 17

 2023 يناير 1 

   

 املعيار  قبيتط  بن  ةقتاملؤ   اإلع ا   تمديد  الت ب ن   عقود  4  رق   املالية  التقارير  إلعداد  الدو ك  املعيار  عل   تعدي ت

 .9 رق  املالية التقارير إلعداد الدو ك

 2023 يناير 1 

   

 إلعداد  ليةو دال  املعاي    بمارسة  2ان  يالبو   املالية  البيانات  عر   1  رق   الدو ك   املحاسبة  بعيار  عل   تعدي ت

 .املالية التقارير

 2023 يناير 1 

   

 28  رق   الدو ك  املحاسبة   وبعيار  املوحد   املالية   اتيانالب  10  رق   اليةملا  رالتقاري  إلعداد  الدو ك  املعيار  عل   تعديل

 . ريناملستثم بناملوجودات  بساهمة أو بيع احتسابش ن ب املشت كة واملشاريع الزبيلة الشركات  ك االستثمارات

تاريخ السريان    ت جيل  ألجل  ت  

 غ   بسم . 

 

، كما تتوقع أال للتطبيق  قابلة  تكون   عندبا  للجمعية  املالية  البيانات   ك   الجديد  ي توالتعد   اتوالت س     املعاي    هذه  اعتماد  الجمعية  تتوقع

 . املالية  اتيانالب عل  ر  أ  ت ث   جوه  الجديد  تعدي  والت والت س  ات املعاي   هذه عتمادال  يكون 

 



 تعاونية االتحاد
 

 ة اليملا نات اإيضاحات حول البي

 )تتمة(  2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 ملخص السياسات املحاسبية الهامة . 3

نة أدناه. لقد ت  تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثاب  عل  كافة ملالية ببينات االبياد هذه  ك إعداة  سات املحاسبية الرئيسية املطبقإن السيا

 لذلك.السنوات ا
ً
 ملعروضة، با ل  ُيذكر   فا

 

 أساس اإلعداد

 للمعاي   الدولية للتقارير املالية والت س  ات الصادر ة وفت املاليناأعدت البيا
ً
طبقة  ية املاملالقارير  ية للتدول  عن لجنة ت س  ات املعاي   القا

   ة املتحدبيتقارير املالية وأحكاا القانون االتحاد  لدولة اإلبارات العر الشركات التي تقوا برعداد تقاريرها املالية وفق املعاي   الدولية للعل   

( لسنة  13رق   وتمتثل  1976(  التعاونية.  الجمعيات  لالبيان  بش ن  الدولية  للمعاي    املالية  التقات  عالصا  ملالية ارير  بعادر   بجل   ي    ن 

 كل ة التاريخية.  املحاسبة الدولية. وقد أعدت البيانات املالية عل  أسا  ببدأ الت
 

بحدد ، كما يقتض ي بن  ا تقديرات بحاسبية أساسية  قارير املالية يقتض ي استخداولية للتاي   الدعإن إعداد البيانات املالية بالتوافق بع امل

لية بن إبدا  الرأ  أو  املحاسبية للجمعية. يت  اإلفصاح عن املجاالت التي تنطو  عل  درجة عاالسياسات    تطبيقملية  ا  ك ع  رأيهبدااإلدار  إ

 . 4ت بهمة للبيانات املالية  ك اإليضاح رق  التقديرات اضات و فالتعقيد أو املجاالت التي تعد فيها اال 

 

 ومعدات ممتلكات 

وا املمتلكات  إظهار  باملعيت   اال ناقص  لتكل ةدات   
ً
البنود.ستا اقتنا   إ     

ً
بباشر  املنسوبة  الن قات  التاريخية  التكل ة  تشمل  إدراج    ه  .  يت  

اح  أو  لألصل  الدفت ية  القيمة  ال حقة  ك  ك صتسالتكاليع  بن صلابها   ٍل 
ُ
امل بن  يكون  عندبا  إال   ،

ً
ب ئما يكون  أن رّج ، حسبما  إ      ح  تتدفق 

الدفت ية أل   اإلبكان قيا  تكل ة البند بشكٍل بوثوق ب . وُيلغ  االعت اف بالقيمة  ند ويكون ببالب  رتبطةبلية بة بستقاديالجمعية فوائد اقتص

استبدالها عند  بن صل  ك صل  املحتسبة  املكونات  تحم.  بن  كافة  ويت   بيايل  إ    األ ر   والصيانة  التصلي   أعمال  الد لتكاليع    ل    ن 

 ها.دها فيتكبالسنة املالية التي يت  
 

 قيمها التقديرية املتبقية   وُيحتسب االسته   باستخداا  ريقة القسط الثاب  لتوزيع تكل ة هذه  األراض ي. استه  ال يت 
ً
املوجودات ناقصا

 يرية عل  النحو التا ك:التقد نتاجيةإل ا عل  بد  أعمارها

 السنوات  

  

 40 بباٍن 

 5 اسوبأجهز  ح

 7-5 بركبات 

 4 ت  اأثاث وتجه 

 15-4 دات وأدوات عب
 

  رور ، بتاريخ كل بيان بركز با ك. عندبا تكون القيمة الدفت يةتت  براجعة القي  املتبقية واألعمار اإلنتاجية للموجودات، وتعديلها عند الض

 إ   بنألصل أك ل
ً
    القيمة القابلة ل ست داد. قيمت  التقديرية القابلة ل ست داد، يت    ضها بباشر 

 

من بند "إيرادات أ ر "  ك بيان  الناتجة عن االستبعاد بمقارنة العوائد بع القيمة الدفت ية، ويت  احتسابها ض  الخسائررباح و د األ تحدي   يت

 الد ل الشابل. 
 

 ة رياستثمارات عقا

حت   بها ب ر  جني عوائد بن ت ج  ها عل  املد  الطو قارات  إن الع
ُ
ة  هولة بواسطامل   ت غ  لعقاراا أو ايهميل أو لزياد  رأ  املال أو لكل امل

 الجمعية يت  تصني ها كاستثمارات عقارية.

 



 تعاونية االتحاد
 

 ة اليملا نات اإيضاحات حول البي

 )تتمة(  2021 ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 )تتمة( سبية الهامة ملخص السياسات املحا . 3

 )تتمة(  استثمارات عقارية

 االسته  . تشمل التكل ة التاريخية النلقارية باارات العثميت  إظهار االست
ً
 إ   اقتتكل ة ناقصا

ً
ج  إدرا  د. يت البنو   نا  قات املنسوبة بباشر 

ال  الت يكون  كاليع  بن صل، حسبما  ك صٍل  احتسابها  أو  لألصل  الدفت ية  القيمة  إ    حقة  ك  تتدفق  أن  رّجح 
ُ
امل بن  يكون  عندبا  إال   ،

ً
ب ئما

أل   ت ية  ة الدفبالقيماف  بشكٍل بوثوق ب . وُيلغ  االعت  البند    بلية برتبطة بالبند ويكون باإلبكان قيا  تكل ةدية بستقئد اقتصاواالجمعية ف

املكوناتب أعمال    ن  تكاليع  كافة  تحميل  ويت   استبدالها.  عند  بن صل  ك صل  الد ل   ل  املحتسبة  بيان  إ    األ ر   والصيانة  التصلي  

 ها.كبدها فيتي يت  تالالسنة املالية 
 

ستهلك. وُيحتسب االسته   باستخداا  
ُ
ية املتبقية عل  ها التقدير ا قيمناقص  وجوداتذه املة هريقة القسط الثاب  لتوزيع تكل األر  ال ت

 بد  أعمارها اإلنتاجية التقديرية عل  النحو التا ك:
 

 السنوات  

 40 بباٍن 
 

املتبقية واألعمار   القي   تكو ت، وتعديلها عند الضرو للموجودانتاجية  اإل تت  براجعة  تقرير. عندبا  بتاريخ كل  الدفت ية لألصل  ر ،  القيمة  ن 

 إ   القيمة القابلة ل ست داد. ة ل ست دالقابلرية االتقديقيمت  بن أك   
ً
 د، يت    ضها بباشر 

 

 ك بيان    احتسابها ضمن بند "إيرادات أ ر " ة، ويت   الدفت ي  مة الناتجة عن االستبعاد بمقارنة العوائد بع القي  رباح والخسائريت  تحديد األ 

 ل. الد ل الشاب

 

 موجودات غير ملموسة

خداا. يت  إ  ا   تسبة عل  أسا  التكاليع التي يت  تكبدها  ك شرا  برنابج بع ن وتهيئت  ل ستسوب املكيات الحاربجر   ب  ملةتت  رس

لهذ اإلنتاجية  األعمار  بد   عل   التكاليع  واملقّد ال  بجياه  هذه  ات  ُتحتسب  سنوات.  ث ث  ب ت    بصيار   املرتبطة  بربجيات  لتكاليع  نة 

 بدها. تك الحاسوب كمصروف عند

 

 إلنجاز الية قيد اأعمال رأسم

  عدات واملت  الرأسمالية قيد اإلنجاز إ   ال ئة ذات الع قة ضمن املمتلكا  يت  إظهار املوجودات  ك  ور اإلنشا  بالتكل ة. ويت  تحويل األعمال

 . توقعة ية املإلنتاجا ا  القسط الثاب  عل  بد  أعمارها تكون جاهز  ل ستخداا بع حساب االسته   عليها عل  أساعندب
 

يت    املنجز.  األصل  استخداا  تقيي   برعاد   اإلدار   تقوا  املشروع،  بن  االنتها   املمتلكات عند  ضمن  الصلة  ذات  ال ئة  إ    األصل  تحويل 

 ة أو كليهما. يت العقار ستثمارااال واملعدات أو 

 

 ليةاالنخفاض في قيمة املوجودات غير املا

التي  املوجودات  براجعة  ل  تخ  تت   أن لتحر     ا   واإل   سته  ضع  إ    الرروف  الت   ات  ك  أو  األحداث  تش    عندبا  قيمتها  االنخ ا   ك 

 للمبل  الذ  تتجاوز ب  القيمة الدفت ي ك القيمالنخ ا   ا  قيمة الدفت ية قد ال تكون قابلة ل ست داد. يت  احتساب  سار ال
ً
  صلة لأل ة وفقا

 تكاليع البيع أو القيمة قيد االستخداا، أيهما  هك القيمة   داد  ل ستقابلة  يمة ال الققيمت  القابلة ل ست داد. إن  
ً
أعل .  العادلة لألصل ناقصا

ات )أ  وحدات التي تتوفر لها تدفقات نقدية كب    بن صلة  املستوي  لد  أدنىت  وألغرا  تقيي  االنخ ا   ك القيمة، يت  تجميع املوجودا

  املالية )بخ ف الشهر ( لتحر  إبكانية عك  هذا االنخ ا  بتاريخ  وجودات غ مة امل ك قيلسابق  خ ا  االنتوليد النقد(. تت  براجعة ا 

 تقرير. كل 
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 املوجودات املالية

 )أ(  التصني ات

 التكل ة املط    

تدفقات النقدية دفعات حصرية للمبال  األصلية  تلك ال با تمثلعند عاقديةالتجودات املالية املحت   بها ب ر  جمع التدفقات النقدية و امل

 ا  جز تعد  تقا  بالتكل ة املط   ، وال  ة عن استثمارات الديون التي وال ائد  التي تقا  بالتكل ة املط   . يت  إدراج األرباح أو الخسائر الناتج

اد األصل أو تنخ ض قيمت . تدرج إيرادات ال وائد   استبعندبا يتعر   خساال  أو  بن ع قة التحوط  ك الرب  أو الخسار ، ضمن حساب الرب 

 ئد  ال علك. بن هذه املوجودات املالية ضمن إيرادات التمويل باستخداا  ريقة بعدل ال ا
 

 دلة بن   ل الد ل الشابل اآل ر بالقيمة العا بوجودات بالية

التد لجمع  بها  املحت    املالية  املوجودات  النقفقاتقا   الت  ولتعاقددية  تية  عندبا  املوجودات  تلك  دفعات  مثل  بيع  النقدية  التدفقات 

الدفت ية بن   ل الد ل ات  ك القيمة  ويت  تحويل الحركة العادلة بن   ل الد ل الشابل اآل ر.  يمحصرية للمبال  األصلية وال ائد  بالق 

جن،ي والتي يت  االعت اف  ل وائد وأرباح و سائر الصرف األ دات اوإيرالقيمة     ك اخ االشابل اآل ر، باستانا  االعت اف ب رباح أو  سائر االن

الرب  أو الخسار . وعندبا   امليتبها ضمن  املالية، فرن األرباح أو الخسائر  بها سابقا  ك الد ل الشابل  ة املعتت اكم  استبعاد املوجودات   ف 

الرب  أ إ    ب االعتويت     لخسار و ااآل ر يعاد تصني ها بن حقوق امللكية  ال وائد بن هذه  ".  أ ر  ها  ك "أرباح/ ) سائر(   اف  إيرادات  وتدرج 

بن صرف العم ت األجنبية    الخسائررباح و لتمويل باستخداا  ريقة بعدل ال ائد  ال علك. يت  عر  األ ا  املوجودات املالية ضمن إيرادات

  ر .يع األ ملصار ة  ك االقيم  ك  ك األرباح الخسائر األ ر  ويت  عر  بصاريع االنخ ا 
 

 اقدية للتدفقات النقدية.تعك إدار  املوجودات املالية والشروط الموذج التجار  للجمعية  ويعتمد التصنيع عل  الن
 

 ل  ة بن  ادلبالتكل ة املط    أو بالقيمة العادلة بن   ل الد ل الشابل اآل ر بالقيمة الع  القيدبعاي      تقا  املوجودات التي ال تستو ك

العادلة بن   ل الرب  أو الخسار  والتي ال  ة  الحقا بالقيماملقاسة  الخسائر الناتجة عن استثمارات الديون  األرباح أو  تقيد  سار .  و الخرب  أال

 ت     ك ال  األ ر  ر(  األرباح/ )الخسائ ك  ضمن بيان الرب  أو الخسار  وتعر  بالصا ك  ك بيان الرب  أو الخسار     حوط التتعد جز ا بن ع قة  

 تي تنش  فيها.ال
 

 عت اف وإل ا  االعت افال ا)ب(   

الجمعية بشرا  أو بيع األصل. يت   ي   وهو التاريخ الذ  تلت ا ف  -   بن املوجودات املالية بتاريخ املتاجر   يةتحتسب املشت يات واملبيعات االعتياد

ويلها بع قياا الجمعية بتحويل ستثمارات أو عند تحبن اال قدية  ات النالتدفقا  إيقاف احتساب املوجودات املالية بانقضا  الحقوق  ك است  

 كابل. ٍل كافة بخا ر وعوائد امللكية بشك
 

 القيا  )ج(   

،  ك حالة با إذا كان األصل املا ك غ   بدرج بقيمت  العادلة بن  ا عند االعت اف املبدئ ، تقي  الجمعية األصل امل
ً
ل   ك بالقيمة العادلة زائدا

االرب تكاليع املعااليع املعابلة املنس ، تكلخسار   أو  يت  إدراج  املا ك.  إ   اقتنا  األصل  بالقيمة بلوبة بباشر   املالية املدرجة  للموجودات  ة 

 كمصاريع  ك الرب  أو الخسار .  سار الخ العادلة بن   ل الرب  أو
 

 القيا  ال حق)د(   

 التكل ة املط    

املوجودا هذه  ال تقا   املبالتكل حًقا  ت  الط  ة  باستخداا  ريقة  الق    االنخ ا   ك  بخسائر  املط     التكل ة  تخ ض  ال علية.  ة.  يم ائد  

 ا   ك القيمة  ك الرب  أو الخسار . يت  االعت اف ب   رب  أو  سار  نخيعت ف بريرادات ال وائد وأرباح و سائر صرف العم ت األجنبية واال 

 ر .الخساب  أو ل الر    عند إل ا  االعت اف بن
 

 استثمارات األسه 

بالقيمقت املالية  املوجودات  أسه   جميع  الحق  وق   الجمعية  ك  القيمة ة  ي   و سائر  أرباح  عر   الجمعية  إدار   قررت  با  إذا  العادلة. 

 للالح ك استثمارات األسه  ضمن الد ل الشابل اآل ر، ال يعاد تصنيع أرباح و سائر القيمة العادلة  ة  العادل
ً
عد إل ا  ار  بالخس  رب  أوقا

ات  ك الرب  أو الخسار  كريرادات أ ر  عندبا يتقرر حق الجمعية  ار باالستثمار. يستمر االعت اف بتوزيعات األرباح بن هذه االستثماالعت اف  

 ا الدفعات.ت   ك اس
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 مقاصة األدوات املالية

  قعة تمانية املتو ئالخسائر اال  ببل  تعديل يت . ةاملتوقعة للذب  التجارية املديناالئتمانية  ن الخسائر سائر بش  ت بمخصصا ية الجمع تعت ف

 . املعنية املالية باألدا   املبدئ  االعت اف بنذ االئتمان  بخا ر   ك الت   ات لتعك  تقرير تاريخ كل   ك
 

امل  الجمعيةتقيد   االئتمانية  الخسائر  علتو دائًما  بدارقعة  الز العم     بالنسر  املدينة   للذببة  بني  االئتمانية    تقدير  يت .  التجارية  الخسائر 

املتوقعة  الاملتوقعة   االئتمانية  للجمعية  إ    استناًدا  بخصصات  بص وفة  باستخداا  املالية  املوجودات  هذه  عل خسائر  السابقة   التجربة 

   ك   الرروف   واملتوقع  الحا ك  االتجاه  وتقيي   ابةالع  االقتصادية   لرروفاو   باملدين ن   اصة  ابللعو   وفًقا  وتعديلها  االئتمان   بخسار    املتعلقة

 . االقتضا  عند للنقود الزبنية القيمة ذلك  ك بما ،التقرير تاريخ
 

  االئتمان   بخا ر   ك  جوهرية  زياد   هنا   تكون   عندبا  الحيا   بد   النقد   بالتخطيط  الجمعية  تعت ف  األ ر ،  املالية  اتاألدو   لجميع  بالنسبة

بخص    الجمعية  تقي   ،املبدئ    االعت اف  بنذ  جوهرية  د زيا  املالية  األدا   عل   االئتمان   بخا ر  تزداد  ل   إذا  ،ذلك  عبو .  األو ك  االعت اف  ذنب

 . شهًرا 12  ملد الخسائر االئتمانية املتوقعة  يساو   بمبل  املالية األدا  لتلك الخسار 
 

االئتمانية  تمثل ا  الحيا   بد   توقعةامل  الخسائر  االئتمانية    مر علا  بد   عل   املحتملة  العثار  حاالت  جميع  عن  ستنش   التي ملتوقعة  الخسائر 

  بد   عل الخسائر االئتمانية املتوقعة    بن  جزً ا  شهًرا   12  ملد انية املتوقعة  الخسائر االئتم  تمثل،  املقابل   ك  بن األدوات املالية. وأل   املتوقع

 :التقرير تاريخ بعد شهًرا  12  ل ة عل  أ  أدا  بالية حاالت التعث  املحتمل عن ينتج أن  يتوقع  لذواالزبني  العمر

 

 قيمة املوجودات املاليةاض في خفاالن

املعيار   التقارير  يستبدل  إلعداد  رق الدو ك  رق     9  املالية  الدو ك  املحاس،ي  املعيار  املتكبد "  ك  "الخسار   "الخسار   39بنموذج    نموذج 

  وبوجودات العقود واملوجودات    القيمة الجديد عل  املوجودات املالية املقاسة بالتكل ة املط  طبق نموذج انخ ا ". ينتوقعةية املئتماناال 

 ل الد ل الشابل اآل ر، ولي  ل ستثمارات  ك أدوات حقوق امللكية.لة بن   املالية املدينة بالقيمة العاد
 

 ل وضوعك عل  أن األصل املا ك املحدد قد يكون قد انخ ض  قيمت .  هنا  دليل بكان    ا إذاديد ب ك لتحركز بال بيت  إجرا  تقيي  بتاريخ ك

 امللكية القابلة للتوزيع جوهريا عل  البيانات املالية. ت ث   الت ي    ك بنهجية انخ ا  القيمة عل  أرباح الجمعية وحقوق يكن 

 مخزون 

تحديد التكل ة باستخداا  ريقة املتوسط املرجح وتشمل جميع   ل. يت ، أيهما أقبيعية مة الك القيو بصا ة أيت  إظهار املخزون بسعر التكل 

ويمثل صا ك القيمة البيعية سعر البيع التقدير    ل سياق بد  عند اقتنا  املخزون وإحضاره إ   بوقع  ووضع  الحالي ن.  اليع املتكتكال

 بصاريع الب
ً
   . املت  يع العمل االعتياد  ناقصا

 

 ارية وأخرى ينة تجذمم مد

تحصيل هذه ئع املبيعة  ك سياق العمل االعتياد . فرذا كان بن املتوقع  ضادينة التجارية هك املبال  املستحقة بن العم   نر   الب   املالذب

 بتداو ودات  ا كموجتصني ه ت   لذب   ك غضون سنة واحد  أو أقل )أو   ل دور  التش يل االعتيادية للمنش   إذا كان  أ ول(، يا
ً
لة. و  فا

 يت  عرضها كموجودات غ   بتداولة. لذلك
 

الت املدينة  الذب   العادلجاُتحتسب  بالقيمة   
ً
ببدئيا باستخداا  رية  املط     بالتكل ة   

ً
الحقا وتقا     ة 

ً
ناقصا ال علك،  ال ائد   بعدل   ريقة 

يت  تكوين بخص  النخ ا  قيمة الذب  املدين بنا ً لتجارية ابخص  الخسار .  بد  العمر بنذ االعت اف   ائر املتوقعة عل الخس   عل ة 

 املبدئ  بالذب  املدينة.
 

 يمتها العادلة.دينة الحالية قص    األجل، تعت   قيمتها الدفت ية هك ن   قة الذب  امليعنرًرا لطب
 

بالتكل   
ً
الحقا وتقا   العادلة  بالقيمة   

ً
ببدئيا األ ر   املدينة  الذب   اُتحتسب  ال ريقة  داا  باستخ  ملط   ة  ال ائد     بعدل 

ً
ناقصا علك، 

الذب قيمة  تكوين بخص  النخ ا   يت   الخسار .  الع   بخص   بد   عل   املتوقعة  الخسائر  عل   بناً   األ ر   االعت ااملدينة  بنذ  ف مر 

 املبدئ  بالذب  املدينة.
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 النقد وما يعادله 

أشهر، يت    3ق تزيد عل  قارية. وحيث أن األرصد  لها فت ات استح ألرصد   ك الحسابات الجاالنقد  ك الصندوق وان ب ادل با يعنقد و لان يتكو 

 قص    األجل. تصني ها كودائع
 

 رأس املال

 رأ  املال بن أسه  عادية بصن ة كحقوق بلكية.  يتكون 
 

 ذمم دائنة تجارية

املطلوبات املبال   املدغ    تمثل هذه  السفوعة ع   للخدبات  لع وان  ي املقدبة  املبال  غ   بضمونة.  املالية. وهذه  السنة  نهاية  قبل    ت  لجمعية 

ال باستانا عر   املتداولة  املطلوبات  التجارية واأل ر  ضمن  الدائنة  أكث  بن  ذب   بعد  الدفع  تكون بستحقة  التي  تلك  فت      12   شهرا بن 

 حقا بالتكل ة املط    باستخداا  ريقة ال ائد  ال علية. ة ويت  قياسها ال لعادليمة اا بالقببدئي ال التقرير. يت  االعت اف بهذه املب
 

 ات خصص امل

الت اا قانون  أو ضمني حا ك يت تب عل  الجمعية  نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون بن املحتمل أن يستدعك األبر   ُتحتسب املخصصات عندبا 

اللت اا بشكٍل بوثوق ب . ال تحتسب بخصصات لخسائر إلبكان قيا  ببل  اون با، ويكلت ااوية االتس  إجرا  تدفق  ارجك للموارد بن أجل

 تقبلية. سالعمليات امل
 

يستدعك األبر إجرا  تدفق  ارجك للموارد لتسوية االلت اا يت  تحديدها بالنرر وبت  كان هنا  عدد بن االلت ابات املماثلة، فرن احتمالية أن  

 ك ن     رج ن هنا  احتمال ضئيل برجرا  تدفق  ارجك فيما يتعلق ب   بند بدباملخص  حت  وإن كات اف  االع  . ويت  ات ككل ابإ   فئة االلت

 فئة االلت ابات. 
 

 لد  اإلدار  للن قات املطلوبة لتسوية االلت اا الحا ك  ك نهاية فت   التقرير. ويتمثل بعدلتقا  املخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير  

املال اللتحد  ستخداخص   بعيد  الحالية  ك  للقيمة  قيمة  الحالية  السوق  تقييمات  يعك   الذ   الضريبة  قبل  ص   للمال  الدل  زبنية 

 جة ملرور الزبن كمصروف فائد . خص  نتيواملخا ر املصاحبة ل لت اا. تحتسب الزياد   ك امل
 

 مخصص منافع املوظفين 

ر نتيجة للخدبات املقدبة بن قبل املوظ  ن حت    لسنوية وتذاكر السزات ااإلجا ن بن  املوظ ات  يت  رصد بخص  ل لت اا املقّدر ملستحق

امل بيان  يت  كذلك  ركتاريخ  املا ك.  للموظ  ن  ز  الخدبة املستحقة  نهاية  ملكافآت  العربية رصد بخص   اإلبارات  العمل  ك دولة  لقانون   
ً
وفقا

 املتحد . 
 

ج ضمن الذب  الدائنة التجارية واأل ر ، بينما يت  عر   ل ويدر الت اا بتداو س ر ككر الة وتذاالسنويات  يت  بيان املخص  املتعلق باإلجاز 

 نهاية الخدبة للموظ  ن كالت اا غ   بتداول.  ملتعلق بمكافآتا املخص 
 

الق العربية املتحد  رق   بموجب    أصحابعل     ة، يجبجتماعياال بش ن املعاشات والت بينات    1999لسنة    7انون االتحاد  لدولة اإلبارات 

 ٪5 ن عل  هؤال  املوظ  ن املساهمة  ك الخطة بنسبة  تع بن "راتب حساب االشت ا " للموظ  ن اإلباراتي ن. وي  ٪12.5سبة  العمل املساهمة بن

 بساهمة الجمعية كمصروف ضمن الرب  أو الخسار . وتحتسبت ا ". اب االشبن "راتب حس
 

 االعتراف باإليرادات 

الخصوبات  ج صافية بن در ورد ، وت   أو املدين، وتمثل املبال  املستحقة بن البضائع املللمقابل املقبو  العادلة  بالقيمة داتاإليرا ا  يت  قي

تدفق   يحتملاإليرادات بشكل بوثوق، وعندبا  قيمة  قيا     يمكنف باإليرادات عندبا  بثل الحسوبات واملرتجعات. وتقوا الجمعية باالعت ا

ا للعائد عل  النتائج  تهبعاي   بحدد ، عل  النحو املب ن أدناه. تبني الجمعية تقديرا  ملنش  ، وعند استي ا   اية إ ستقبلدية املتصااملنافع االق

 . عل  حد تعاقدنوع املعابلة وبتطلبات كل التاريخية، بع األ ذ بع ن االعتبار نوع العميل و 
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 مة( )تت يراداتاف باإل عتر اال 

بريرا الجمعية  امل  بة  تعت ف  العقود  بن  م   طواتدات  نموذج  عل   بناً   العم    املعيار  ،  بع  التقارير  كما هو بحدد  ك  الدو ك إلعداد 

 . 15 املالية رق 

 : تحديد العقد )العقود( بع العميل1  الخطو 

 ُيعّرف العقد ب ن  ات اق ب ن  رف ن أو أكث  ينش ئ حقو 
ً
 لكل بن تلك الحقوق وااللت ابات.يذ ويحدد املعاي   للتن ابلة ابات قوالت   قا

 

 دا   ك العقد أل : تحديد الت ابات ا2الخطو  

ال إ    الت اب ن بتم  ين  ك األدا   ك عقد شحن، وهما  الت اا األدا   ك العقد هو وعد بنقل سلعة أو  دبة  عميل. وقررت الجمعية أن هنا  

 عة. البضاتسلي  عميل و لل السلع املوعود 
 

 ر املعابلة: تحديد سع3الخطو  

 لها بقابل تحويل السلع أو الخدبات املت ق عن  سعر املعابلة هو الثمن الذ  تتوقع الجمعية أن يكو 
ً
استانا  املبال  ليها إ   العميل، ببستحقا

 صوبات.الخاملحّصلة نيابة عن ال   . يحدد سعر املعابلة بعد  ص  املرتجعات وحسوبات و 
 

 ت ابات األدا   ك العقد ر املعابلة اللتخصي  سع :4الخطو  

ب أكث   الذ  يحتو  عل   للعقد  بتخصي  سعرن  بالنسبة  الجمعية  أدا ، ستقوا  بمبل  الت اا  أدا   الت اا  لكل  الثمن املعابلة  يمثل بقدار    

 لها بقابل الوفا  بكل الت اا أدا 
ً
 . الذ  تتوقع الجمعية أن يكون بستحقا

 

 املنش   بالوفا  بالت اا األدا  يرادات عندبا تقواف باإل عت ا: اال 5 الخطو 

 تطلبات األدا . الوق  الذ  يت  في  الوفا  بمك تعت ف الجمعية باإليرادات  
 

 دا  وتسجل اإليرادات بمرور الوق  إذا ت  استي ا  أحد املعاي   التالية: ت   الجمعية بالت اا األ 

   الجمعية عندبا ت   الجمعية باألدا . زايا التي يوفرها أداامل  بن   الوق  ك ن   يديتلقى العميل ويست ▪

 ن .العميل أو يحّسن  عند إنشا  هذا األصل أو تحسيصل الذ  يقع تح  سيطر  األ أو ينش ئ أدا  الجمعية  ▪

 ريخ . ت  تاتمل ح  املكاألدا عن ال ينش ئ أدا  الجمعية أصل ل  استخداا بديل للجمعية ويكون للجمعية حق ُبلزا بقبض دفعات ▪
 

 االعت اف باإليرادات عندبا يو   الت اا األدا .  ت ا  التي ل  يت  استي ا  شرو ها املذكور  أع ه، يت ابات األدبالنسبة الل
 

بتقيي  الجمعية  الوق   قاب   برور  بع  باإليرادات  االعت اف  بعاي    تستو ك  ال  أنها  وقررت  أع ه  املذكور   و املعاي    يت   بالتا ،   اف االعتك 

 و التا ك:اإليرادات عل  النحب

 

 التجزئة  -ببيعات البضائع 

ب بن  سلسة  الجمعية  اناتدير  لبيع  بالتجزئة  البيع  ببيعات  فذ  ُتحتسب  واملعمر .  االسته كية  ببيع  لبضائع  الجمعية  تقوا  عندبا  البضائع 

 أ دفع نقئة بالتجز املنتج إ   العميل. وعاد  با يت  سداد قيمة املبيعات بال
ً
 اقات االئتمان.  و ببطدا
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 )تتمة(  االعتراف باإليرادات

 إيرادات من أنشطة تشغيلية أخرى 

 ت املستهدفةت عل  املبيعاالخصوبا )أ(

 القسط  أسا   عل     قيدهاويتع،  ال رو    ك  للبيع  ئعالبضا  لعر   املوردون   يتحملها  التي   الرسوا  املستهدفة  املبيعاتعل   خصوبات  التمثل  

 .العر  ات اقية بد  اربد عل  الثاب 
 

 ايرادات بن ت ج   املح ت وبنا ق األلعاب  )ب(

  التسوق الخاصة بها. وتحتسب الجمعية إيرادات ت ج   ز  للمح ت وبنا ق األلعاب  ك بختلع فروعها وبراك  ت اقيات ت ج  لد  الجمعية ا

 املح ت و 
ً
 ، "اإليجارات"، عل  بد  فت   ات اقية اإليجار.17ق  ي الدو ك ر ار املحاس،ي للمعفقا

 إيرادات العموالت )ج(

وُتدفع للجمعية بقابل    تخصصةاملقساا  ب ن الجمعية واأل  ُيت ق عليها ك نسبة بن املبيعات    خصصةاملتتتمثل إيرادات العموالت بن األقساا  

 . تخص حدوث عملية البيع  ك القس  املق  الذ  يت  في  دات  ك الو هذه اإليرا احتسابت  تش يل األقساا دا ل فروعها. وي
 

 إيرادات توزيعات األرباح )د( 

 الدفعات. رباح عندبا يتقرر الحق  ك قبضتحتسب اإليرادات بن توزيعات األ 
 

 اا األدا . يو   الت   ادات عندبار باإلي  افي ا  شرو ها املذكور  أع ه، يت  االعتدا  التي ل  يت  استاأل بالنسبة اللت ابات 
 

بر  بع  باإليرادات  االعت اف  بعاي    تستو ك  ال  أنها  وقررت  أع ه  املذكور   املعاي    بتقيي   الجمعية  االعت اف قاب   يت   وبالتا ك  الوق ،  ور 

 ك:باإليرادات عل  النحو التا 
 

 التجزئة  -ببيعات البضائع 

الب بنافذ  بن  سلسة  الجمعية  البئبالتجز يع  تدير  لبيع  االستة  ببيع  ضائع  الجمعية  تقوا  عندبا  البضائع  ببيعات  ُتحتسب  واملعمر .  ه كية 

 أو ببطاقات االئتمان.  املنتج إ   العميل. وعاد  با يت  سداد قيمة املب
ً
 يعات بالتجزئة بالدفع نقدا

 

ستخدا    سبعة أياا.  ك غضون ج    بيع بنتجاتها لعم   التجزئة بع حق إرجاع املنتالجمعية علة  تن  سياس
ُ
الخ    املت اكمة  ك تقدير هذه  وت

 للوال  تنقض ي في   املرتجعات ورصد املخص  ال زا لها وق  البيع ويت  إجرا  بقاصة لهذه املبال  بقابل  
ً
اإليرادات. وتدير الجمعية برنابجا

 بات تتعلق بهذا ال  نابج باهاية السنة. جد أ  بطلو تا ك ال يو لة، وبالي ابجميع املزايا التي يحصل عليها العم   بن ال  نابج  ك نهاية كل سنة 
 

 أرباح بن ودائع استثمارية  )ه( 

عندبا تتعر  القرو  والذب  املدينة النخ ا   ك قيمتها، تقوا الجمعية    ال ائد  ال علية.  ئع باستخداا  ريقةيت  تسجيل الرب  بن الودا

ل القابلة  القيمة  إ    الدفت ية  القيمة  ابتخ يض  تمثل  التي  ال علك   ست داد  ال ائد   بمعدل  املقدر  بخصوبة  املستقبلية  النقدية  لتدفقات 

رادات ال وائد عل  القرو  والذب  املدينة التي تعرض  النخ ا   ك  ئد . يت  تسجيل إي  الخص  كريراد فااألصلك لألدا ، وتستمر  ك إ  ا

 قيمتها باستخداا بعدل ال ائد  ال علك األصلك.

 

 يل العمالت األجنبية تحو 

 العملة الوظي ية وعملة العر  )أ(

البيئة  تقا  عملة  باستخداا  املالية  البيانات  املدرجة  ك  الرئي  البنود  الجاالقتصادية  تعمل  التي  إن  سية  الوظي ية'(.  )'العملة  معية ضماها 

 وهو العملة الوظي ية وعملة العر  للجمعية.البيانات املالية بعروضة بدره  اإلبارات العربية املتحد  )الدره  اإلبارات (، 
 

 بعاب ت وأرصد   )ب(

ف السائد  بتواريخ املعاب ت. كما يت  احتساب ستخداا أسعار الصر لعملة الوظي ية بايت  تحويل املعاب ت الناشئة بالعم ت األجنبية إ   ا

و  املعاب ت  هذه  تسوية  عن  الناتجة  األجنبية  العم ت  و سائر صرف  بالعم ت  أرباح  املقّوبة  النقدية  واملطلوبات  املوجودات  تحويل  عن 

 د ل الشابل.األجنبية ب سعار الصرف السائد   ك نهاية السنة،  ك بيان ال
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 رباح األ توزيعات 

ئ  والتي ل  تعد تخضع لتقدير الجمعية  ك أو قبل نهاية فت    يت  رصد بخص  ملبل  توزيعات األرباح املعلن عاها واملصرح بها عل  النحو امل  

 التقرير، لكن ل  يت  توزيعها  ك نهاية فت   التقرير.
 

 د اإليجارعقو 

 كمستأجر  ةالجمعي

 اا بموجودات حق االستخد  الجمعيةعقد إيجار، عند بد  العقد. تعت ف    هو عقد إيجار أو يتضمن  بتقيي  با إذا كان العقد  معيةالجتقوا  

اإليجارية بجميع    وااللت ابات  يتعلق  فيما  اإليجارية  املقابلة  فيها  التي  التعاقدات  اإل وذلك  املست جر،    هك  الجمعيةتكون  يجار  باستانا  عقود 

بدتها    املعرفة كعقود)قص    األجل   العقود،    12إيجار  لهذه  بالنسبة  املنخ ضة.  القيمة  املوجودات ذات  إيجار  أقل( وعقود  أو  يد تقشهًرا 

آ ر أكث   بدفوعات اإليجار كمصروفات تش يلية عل  أسا  القسط الثاب  عل  بد  فت   عقد اإليجار با ل  يكن أسا  بنتر     الجمعية

 يت  في  استه   ال وائد االقتصادية بن املوجودات املؤجر .للنمط الزبني الذ  تمثي  
 

الحالي بالقيمة  ببدئًيا  اإليجارية  االلت ابات  قيا   اإليجار  يت   املسدد   ة ملدفوعات  تغ    العقد ك  بداية  السعر  اريخ  باستخداا  ، بخصوبة 

 خدا سعر ال ائد  اإلضا ك. تست  الجمعيةة، فرن بسهول السعرهذا  الضمني  ك عقد اإليجار. إذا تعذر تحديد
 

قيا    املدرجة  ك  اإليجارية  املدفوعات  اإليجاريةتشمل  ا:  االلت ابات  اإليجارية  الثابتة(،    ةلثابتاملدفوعات  املضمنة  املدفوعات  ذلك  )بما  ك 

خداا املؤشر أو املعدل  ك تاريخ تقا  ببدئًيا باست  ل  بؤشر أو بعدل،املدفوعات اإليجارية املت     التي تعتمد ع، و ناقًصا أ  حوافز ت ج  

بمارسة  يارات الشرا ، إذا كان املست جر عل  يق ن   سعر، و املست جر بموجب ضمانات القيمة املتبقية يسددهاملبل  املتوقع أن ، و بد  العقد

  عر  يت   .   ها  عقد اإليجارعك  بمارسة  يار إن ن  بد  اإليجار تدفع غرابات إنها  عقد اإليجار، إذا كا، و بعقول بن بمارسة الخيارات

 االلت ابات اإليجارية كبند بن صل  ك بيان املركز املا ك. 
 

اإليجاري االلت ابات  قيا   ال ائد  عل   يت   لعك   الدفت ية  القيمة  زياد   اإليجاريةة الحًقا عن  ريق  ال ائد    االلت ابات  )باستخداا  ريقة 

 .املسدد املدفوعات اإليجارية   يمة الدفت ية لتعك ن  ريق تخ يض القال علية( وع
 

 خداا ذ  الصلة( كلما: برعاد  قيا  االلت ابات اإليجارية )وإجرا  تعديل بماثل ألصل حق االست الجمعيةتقوا 

ت ييار بد  اإلياجار أو عند وجود ت یی ُيعاد،  را لشا  ر یا  سةر ببا  اتقیی   ك   رت      ص    قی ر   ن ع  اإليجاريةااللت ابات     قیا  و ك هذه الحالة 

 . باستخداا بعدل الخص  املعدلاملعدلة  املدفوعات اإليجارية

أ ت   ت   الت ي  ات  ك بؤشر  ت ي    ك املدفوعات املتوقعة بموجب قيمة بتبقية بضمونة، و ك هذه  املدفوعات اإليجارية بسبب  و بعدل أو 

االلت ابات اإليجا قيا   إعاد   يت   اإليجاريرية عن  ريق  ص   الحاالت  تت    املدفوعات  ل   )با  األو ك  الخص   باستخداا بعدل  املعدلة  ة 

 هذه الحالة يت  استخداا بعدل الخص  املعدل(.، و ك املعوا ك سعر ال ائد   الت ي  املدفوعات اإليجارية بسبب 
 

لت ابات اإليجارية عن  يت  إعاد  قيا  اال  ، و ك هذه الحالةت  تعديل عقد اإليجار وال يت  حساب تعديل عقد اإليجار كعقد إيجار بن صل

 . ة ص  بعدل نسبة ريق  ص  املدفوعات اإليجارية املعدلة باستخداا 
 

 بن هذه التعدي ت   ل ال ت ات املعروضة.برجرا  أ   الجمعيةتق   ل 
 

لأل   استه  يت    اإلنتاجك  والعمر  اإليجار  بد   بد   عل   االستخداا  حق  األساس ي بوجودات  أيهصل  أقصر،  ت.  ما  حال  عل و ك  عقد    رتب 

الشرا ، فرن بوجودات بمارسة  يار    الجمعيةكان  تكاليع بوجودات حق االستخداا تعك  توقع  األصل األساس ي أو  نقل بلكية  اإليجار  

 يجار.تاريخ بد  عقد اإل يبدأ االسته    ك . و حق االستخداا ذات الصلة يت  إه كها عل  بد  العمر اإلنتاجك لألصل األساس ي 
 

 بن صل  ك بيان املركز املا ك. كبندستخداا ال جودات حق او بيت  عر  
 

رق    الدو ك  املحاس،ي  املعيار  الجمعية  إذ  36تطبق  با  قيمتهالتحديد  انخ ض   قد  االستخداا  حق  بوجودات  كان   بحساب  ا  تقوا  كما   ،

 واملعدات".  ، اآلالتملمتلكات سار  انخ ا  القيمة املحدد  كما هو بوضح  ك سياسة "ا
 

يت اإليجارية  ال  االلت ابات  قيا   بعدل  ك  أو  عل  بؤشر  تعتمد  ال  التي  املت      اإليجارات  تضم ن  االستخداا.  وبوجودات     إدراج  حق  يت  

  صاريع ب"  بندضمياها  ك  هذه املدفوعات ويت  ت  شهدت الحاالت أو األحكاا التي ترتب عليهااملدفوعات ذات الصلة كمصروف  ك ال ت   التي  

 ن الرب  أو الخسار .أ ر "  ك بيا
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 عقود اإليجار )تتمة(

 )تتمة( كمستأجر  الجمعية

 بن ذلكالبنود  كوسيلة عملية، بعدا فصل  ،  للمست جر  16ملعيار الدو ك إلعداد التقارير املالية رق   يسم  ا
ً
حساب يت     ،غ   املؤجر ، وبدال

 هذه الطريقة العملية.  الجمعيةل  تستخدا و واحد. كعقد برتبطة ب   يةيجار غ   إوبنود إيجار  أ  عقد

 

 كمؤجر  الجمعية

بت ج   املعدات لتجار التجزئة ال زب ن   الجمعيةتقوا  كما  بؤجر فيما يتعلق ببعض عقاراتها االستثمارية.  تها  بص عقود إيجار    الجمعيةت  ا  

 . الجمعيةت التي تصنعها ار األحذية واملعدا   العم   وا تبللعر  وتجه 
 

 لها كريجارات تمويلية أو تش يلية. عندبا  الجمعيةيت  تصنيع عقود اإليجار التي تكون  
ً
تنقل شروط عقد اإليجار كل بخا ر وبزايا   بؤجرا

 جار تش يلية.عقود إيك ار األ ر  جميع عقود اإليج امللكية إ   املست جر، يت  تصنيع العقد عل  أن  عقد إيجار تمويلك. يت  تصنيع
 

ا، فرنها    الجمعيةعندبا تكون  
ً
يت  تصنيع عقد اإليجار بن و .  عقد اإليجار الرئيس ي والعقد بن البا ن كعقدين بن صل ن   ترهربؤجًرا وسيط

 بل.عقد اإليجار الشاأو عقد إيجار تش يلك بالرجوع إ   أصل حق االستخداا الناش ئ عن كعقد إيجار تمويلك البا ن 
 

يجار.   ك عقود اإل  الجمعيةصا ك استثمار  بقيمة باملبال  املستحقة بن املست جرين بموجب عقود اإليجار التمويلية كذب  بدينة يت  االعت اف 

ة املستحق فيما يت  تخصي  إيرادات عقود الت ج   التمويلك لل ت ات املحاسبية لتعك  بعدل عائد دور  ثاب  عل  صا ك استثمار الشرك

 .تعلق بعقود اإليجاري
 

ا ذ   اإليجار  عقد  فت    بد   عل   الثاب   القسط  أسا   عل   التش يلية  اإليجار  عقود  بن  الت ج    بريرادات  االعت اف  تضاف  يت   لصلة. 

بها عل  أسا   ر ويت  االعت اف  التكاليع املباشر  األولية املتكبد   ك الت او  وترتيب عقد إيجار تش يلك إ   القيمة الدفت ية لألصل املؤج

 الثاب  عل  بد  فت   اإليجار  القسط
 

 إدارة املخاطر املالية

 عوامل املخاطر املالية

ملخا ر أنشطتها  بن   ل  الجمعية  األسعار    تتعر   وبخا ر  األجنبية  العم ت  بخا ر صرف  )تشمل  السوق  بخا ر  وهك:  بتنوعة  بالية 

الن للتدفقات  ال ائد   أسعار  العوبخا ر  والقيمة  االئتقدية  الجمعية ادلة( وبخا ر  لد   املخا ر  إدار   برنابج  يركز  السيولة.  وبخا ر  مان 

 ويهدف إ   الحد بن اآلثار السلبية املحتملة لهذه املخا ر عل  األدا  املا ك للجمعية. عل  عدا إبكانية التنبؤ ب وضاع األسواق املالية عموًبا

 بخا ر السوق  (أ)

 ،يبخا ر الصرف األجن (1)

األجنبيةتنش  بخا ر صر  العم ت  بعملة غ      ف  حتسبة بقّوبة 
ُ
امل املطلوبات  أو  املوجودات  أو  املستقبلية  التجارية  املعاب ت  تكون  عندبا 

الرئيسية بقّوبة   العملة الوظي ية أّن جميع املعاب ت  للمنش  . وتتعر  الجمعية للحد األدنى بن بخا ر صرف العم ت األجنبية، حيث 

 ه  اإلبارات .بالدر 
 

 خا ر األسعار ب (2)

الت   ات    بخا ر تلك  كان   السوق، سواً   للت   ات  ك أسعار  نتيجة  املالية  األدا   قيمة  بتقلب  املتعلقة  املخا ر  بسبب عوابل األسعار هك 

وال  السوق.  املتداولة  ك  األدوات  كافة  ت ث   عل   لها  بعوابل  أو  لها  بالجهة املصدر   أو  ن سها  باألدا   أ   اصة  الجمعية  تعر  هاا  تواج     

 بع املوردين. ملخا ر 
ً
 ألن بشت ياتها تستند إ   أسعار بحدد  بسبقا

ً
 األسعار نررا
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 )تتمة(  ملخص السياسات املحاسبية الهامة . 3

 )تتمة( إدارة املخاطر املالية

 )تتمة(  عوامل املخاطر املالية

 السوق بخا ر  )ب(

 مة العادلة ت النقدية والقيبخا ر أسعار ال ائد  للتدفقا (3)

ا ب سعتتعر   األجل  قص     الودائع  بن   ل  الجمعية  تتعر   كما  بال ائد ،  املحملة  بوجوداتها  عل   ال ائد   أسعار  ملخا ر  ار  لجمعية 

 فائد  بت     ملخا ر أسعار ال ائد  للتدفقات النقدية.
 

ق الودائع  عل   ال ائد   أسعار  ملخا ر  التعر   إ    الجدول  ذات  يش    األجل  املتص     ال ائد   .  2020و  2021ديسم      31      ك  أسعار 

 ل: ويحسب التحليل أثر الحركة املحتملة املعقولة  ك أسعار ال ائد  عل  بيان الد ل الشاب

 2021  2020 

 دره   درهم 

    ال ائد  إيرادات 

 6,284,250  3,669,881 نقطة أسا    100+ 

 ( 6,284,250)  (3,669,881) نقطة أسا   100 -

 

 مانبخا ر االئت )ب(

لل املالية  ك  سار  بالية  نتيجة لعدا وفائ  بخا ر االئتمان هك املخا ر  ك أن يتسبب أحد العم   أو أحد األ راف املقابلة لألدا   جمعية 

األجل  قة والودائع قص     قة بن  رف ذ  ع بالت ابات  التعاقدية. وتنش  بخا ر االئتمان بن التعرضات االئتمانية للعم   واملبال  املستح

 .النقد وبا يعادل و 
 

فت ية لهذه املوجودات املالية املصن ة ضمن بند فيما يلك الحد األقص   للتعر  ملخا ر االئتمان بتاريخ التقرير، الذ  يتمثل  ك القيمة الد

 " "قرو  وذب  بدينة
 

 2021  2020 

 دره   درهم 

  ذب  بدينة تجارية وأ ر  

 )باستانا  املب
ً
 93,791,821  والدفعات املقدبة إ   املوردين(ال  املدفوعة بقدبا

 

87,296,312 

 900  36,960 ببال  بستحقة بن  رف ذ  ع قة 

 628,425,012  366,988,175 األجل ودائع قص   

 167,860,955  190,626,670 النقد وبا يعادل 

 651,443,626  883,583,179 
 

عدا سداد القيمة الدفت ية للموجودات. وقد ت  اإلفصاح عن جود  االئتمان للذب  املدينة جمعية أ   سائر بن  قع اإلدار  تكبد الال تتو 

 . 13التجارية اإليضاح رق  

 

 بع فروع البنو  التجارية املحلية. تصر املعاب ت البنكية عل  املعاب ت تق
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 )تتمة( ملخص السياسات املحاسبية الهامة  . 3

 )تتمة( اليةإدارة املخاطر امل

 )تتمة( املخاطر املالية  عوامل

 )تتمة(  الئتمان بخا ر ا )ب(

  راف بقابلة  ارجية  ك تاريخ بيان املركز املا ك: أل ودائع قص    األجل يرهر الجدول أدناه جود  االئتمان لألرصد  النقدية والبنكية وال

 2021  2020 

 دره   درهم 

    نيع بوديز(بنو  ذات تصنيع ائتمان  )تص نقد لد 

A1 186,148,528  162,834,560 

A2 50,459  264,333 

A3 37,369  638,561 

 163,737,454  186,236,356 املجموع )ال يشمل النقد  ك الصندوق(

    

 ودائع قص    األجل ذات تصنيع ائتمان  )تصنيع بوديز( 

A1 16,988,175  33,425,012 

A2 200,000,000  250,000,000 

A3 150,000,000  295,000,000 

 50,000,000  - غ   بصّنع 

 628,425,012  366,988,175 املجموع

 

 بخا ر السيولة  )ج(

الحكيمة اإلدار   التمويل بن   ل حج  ب ئ   تتمثل  كافية وتوفر  نقدية  ب رصد   السيولة  ك االحت اظ  االئتمانية    ملخا ر  التسهي ت  بن 

 التمويل بتوف   تسهي ت ائتمانية بلت ا بها. ة عل  برونة عملية امللت ا بها. تحاف  الجمعي 
 

عادل التدفقات النقدية التعاقدية للمطلوبات املالية للجمعية أرصدته
ُ
. ت

ً
 ألن أثر الخص  لي  كب  ا

ً
 ا الدفت ية نررا

 

 إدار  بخا ر رأ  املال  )د( 

عابلة بهدف توف   العوائد ملساهميها واملزايا ألصحاب     االستمرار كمنش  داف الجمعية عند إدار  رأ  املال  ك حماية قدرتها علتتمثل أه

عمل عل  الحد بن تكل ة رأ  املال. وبهدف املحافرة عل  هيكل رأ  املال أو  املصلحة اآل رين واملحافرة عل  هيكل رأ  املال األبثل الذ  ي

 وعة للمساهم ن.  فقد تقوا الجمعية بتعديل قيمة توزيعات األرباح املدفتعديل ، 
 

 ل  يت  احتساب نسبة املديونية. ف  ك تاريخ بيان املركز املا كالجمعية  نرًرا لعدا وجود أية ديون عل و 
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 ت واألحكام املحاسبية الهامةالتقديرا .4

قد أنها  ملستقبلية التي يعت  الخ    السابقة وعوابل أ ر  تشمل توقعات األحداث ايت  تقيي  التقديرات واألحكاا بصور  بستمر  بناً  عل

 بعقولة  ك ظل الرروف املحيطة. 

 

 التقديرات واالفتراضات املحاسبية الهامة 

القادبة. يت  تقيي    وافت اضات تؤثر عل  املبال  املدرجة للموجودات واملطلوبات  ك غضون السنة املالية  تقوا إدار  الجمعية برعداد تقديرات

إ   الخ   التقديرات واألحكاا بشكٍل بتواص التي يعتقد أن  ل وتستند  التوقعات الخاصة باألحداث املستقبلية    السابقة وعوابل أ ر  باها 

 .تكون بعقولة بموجب الرروف املتوفر 
 

 استه   املمتلكات واملعدات واالستثمارات العقارية   )أ(

بتخصي    اإلدار   واملعدات  تقوا  للممتلكات  املتبقية  والقي   اإلنتاجك  العقاالعمر  بن  واالستثمارات  املقصود  االستخداا  أسا   عل   رية 

ا الت   ات  تؤد   أن  ويمكن  املوجودات.  تلك  حيا   االقتصادية  ك  والقيمة  أو  املوجودات  التكنولوجك  التقدا  بثل  الرروف  ل حقة  ك 

ملبدئ . عندبا تحدد اإلدار  أن  تبقية عن التقدير اإ   ا ت ف األعمار اإلنتاجية ال علية أو القيمة امل االستخداا املحتمل للموجودات املعنية  

استه   صا ك القيمة الدفت ية التي تزيد عن القيمة العمر اإلنتاجك ملجموعة املوجودات أو القيمة املتبقية للموجودات يتطلب تعدي ، يت   

اإلنتا العمر  بد   عل   املتاملتبقية  القي   بمراجعة  اإلدار   قاب   املعدل.  املتبق   اإلنجك  واألعمار  واملعدات بقية  املمتلكات  لبنود  تاجية 

 واالستثمارات العقارية الرئيسية، وقررت عدا ضرور  إجرا  أ  تعديل.

 

 اإلضا ك  قت ا اال بعدل   (ب)

دل االقت ا   بع )"  اإلضا ك  االقت ا   بعدل   باستخداا  الخص    ريق  عن  املستقبلية  اإليجار  ملدفوعات  الحالية  القيمة  الشركة  إدار   تحدد

لتسهي ت   االقت ا   بعدل  الشركة   استخدب   ،املكشوف  للسحوبات  ال ائد   بعدل  تحديد  أجل  بن.  الشركة  تحدده  الذ (  "اض ي االفت  

 ٪.3 هو االنتقالية ال ت     ل ملعدل االفت اض ي امل رو  السار   املرجح  املتوسط يبل  . املكشوف ل عالسحب 

 

 اإليجار  بد  تحديد   (ج)

 عدا  أو  ،التمديد   يار  ملمارسة  توفر حوافز اقتصادية  التي   والرروف  الحقائق  جميع  االعتبار   ك  اإلدار     ذت  ،اإليجار  عقد  بد   تحديد   عند

  عقد   تمديد  سيت   أن   يقنت  إذا  اإليجار  بد    ك  فقط(  اإلنها    يارات  بعد  با  فت ات  أو)  التمديد   يارات  تضم ن   يت .  اإلنها    يار  بمارسة

 (. إنهاؤه يت  ل  أو) اإليجار
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 ممتلكات ومعدات .5

 وأدوات  معدات وتجهيزات  أثاث سيارات  سوب اأجهزة ح مبان   ضأر  

 ال رأسماليةأعم

 اإلجمالي اإلنجاز قيد

 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم

          تكلفةال

 2,249,423,236 291,120,117 141,546,215 19,224,894 12,466,139 22,108,814 589,740,476 1,173,216,581 2019ديسم    31 ك 

 220,624,214 192,610,779 9,685,310 1,355,419 1,751,030 2,387,579 2,094,580 10,739,517 إضافات

 (4,234) ( 383,585,498) 13,276,018 3,201,200 1,645,000 1,171,712 364,287,334 - (7)إيضاح  تحوي ت 

 ( 127,577,271) - - - - - ( 127,577,271) - ( 6تحوي ت بن استثمارات عقارية )إيضاح 

 ( 1,528,001) - ( 222,495) ( 63,343) ( 501,450) ( 657,780) ( 82,933) - استبعادات 

         

 2,340,937,944 100,145,398 164,285,048 23,718,170 15,360,719 25,010,325 828,462,186 1,183,956,098 2020ديسم    31 ك 

   163,078,102    125,760,559    16,998,827  4,070,745   1,604,500   1,695,297    12,948,174  - إضافات

   (6,593)  ( 104,340,446)    4,077,098   200,707    949,500    665,426    98,441,122  - (7)إيضاح  تحوي ت 

 ( 4,301,672) - - - - - ( 4,301,672) - ( 6ارات عقارية )إيضاح ستثمإ   اتحوي ت 

 ( 4,573,496) - ( 3,139,826)  ( 1,013,919)  ( 274,500)  ( 145,251)  - - استبعادات 

   2,495,134,285  121,565,511  182,221,147  26,975,703   17,640,219   27,225,797  935,549,810   1,183,956,098 2021ديسمبر  31في 

 
        

         االستهالك املتراكم 

 333,359,561 -   92,412,011   11,959,955   10,340,205   16,928,456   201,718,934 - 2019   م سدي 31 ك 

 28,483,872 - 11,002,787 3,500,327 936,602 2,446,512 10,597,644 - (28املحّمل للسنة )إيضاح 

 ( 1,447,992) - ( 210,421) ( 56,407) ( 501,450) ( 657,426) ( 22,288) - استبعادات 

 

 360,395,441 - 103,204,377 15,403,875 10,775,357 18,717,542 212,294,290 - 2020ديسمبر  31 يف

   35,913,724  -   13,130,754   3,928,211   1,211,648   2,517,937    15,125,174  - (28 املحّمل للسنة )إيضاح

 ( 4,504,418)  - ( 3,119,276)  ( 965,952)  ( 274,500)  ( 144,690)  - - استبعادات 

 391,804,747 -  113,215,855  18,366,134   11,712,505   21,090,789  227,419,464 - 2021ديسمبر  31في 

         

         صافي القيمة الدفترية

 2,103,329,538 121,565,511 69,005,292 8,609,569 5,927,714 6,135,008 708,130,346 1,183,956,098 2021ديسمبر  31في 

 1,980,542,503 100,145,398 61,080,671 8,314,295 4,585,362 6,292,783 616,167,896 1,183,956,098 2020 يناير 31 ك 
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 )تتمة(   ممتلكات ومعدات .5
 

السمو حاك  دب . وقد ت  تسجيل تلك القطع  ك سج ت   ببان  بعينة للجمعية عل  قطع أراض ي بمنوحة بن صاحبت  إنشا    (أ

شت ا   ك امل قطع األراض ي األ ر  املحّملة بالتكل   دره . وتمثل قيمة  1معية بقيمة اسمية تبل   جلا
ُ
حيصنة  ة قيمة قطع األراض ي امل

 و   وامليدان.األ    األو   والخوانيج  ك دب  والعويرببي  والحدوأا سقي  والجم  ا والحمرية والورقا  والاه

اإلن (ب قيد  الرأسمالية  األعمال  الج  ازجتتمثل  تتكبدها  التي  التكاليع  رئيس ي  ك  الجم بشكل  تجار  جديد  ك  بركز  لتشييد   ا  معية 

  شا  جنوب. والاهد  وال  ةبيحوال 3وال  شا  

  بمتلكات وبعدات إ     بندره (    127,577,271:  2020)دره     4,301,672قيمتها  ببان   الجمعية    حول ،  2021  ديسم    31   ك (ج

 . ( 6 استثمارات عقارية )إيضاح

  -  2020)  دره   20.852.873  بمبل   املوظ  ن  تكل ة  رسملة   السنة     ل  التن يذ  قيد  الرأسمالية  األعمال عل   ضافة  تتضمن اإل   (د

 . دره  11.761.128

 

 استثمارات عقارية  .6

 مبان 

 درهم 

 االجمالي 

 درهم 

   التكلفة

 350,481,397 350,481,397 2020 يناير  1 ك 

 2,073,948   2,073,948 إضافات

 127,577,271 127,577,271 (5)إيضاح   بمتلكات وبعداتبن تحوي ت 

 ( 82,117) ( 82,117) استبعادات 

 480,050,499 480,050,499   2020سم   دي  31 ك 

   3,816,113   3,816,113 إضافات

   4,301,672   4,301,672 (5)إيضاح   بمتلكات وبعداتتحوي ت بن 

 488,168,284 488,168,284 2021ديسمبر  31في 
 

 

 

 

   االستهالك املتراكم 

 112,867,770 112,867,770 2020يناير  1 ك 

 10,493,261 10,493,261 ( 28املحّمل للسنة )إيضاح 

 ( 22,069) ( 22,069) استبعادات 

 123,338,962 123,338,962 2020ديسم    31 ك 

 14,884,792 14,884,792 ( 28حّمل للسنة )إيضاح امل

 - - ات بعادتاس

 138,223,754 138,223,754 2021ديسمبر  31في 

   

   صافي القيمة الدفترية

 349,944,530 349,944,530 2021ديسمبر  31في 

 356,711,537 356,711,537   2020ديسم    31 ك 
 

 . عقارية استثمارات اأنه  عل األجل  ويلة ت ج   لعائدات بها املحت   املنا ق بن وغ  ها التجارية ح تامل تصنيع ت 
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 )تتمة(  استثمارات عقارية .6

 :اإليرادات واملصاريع بن االستثمارات العقاريةفيما يلك 

 2021  2020 

 دره   درهم 

 86,197,900  116,464,469 إيرادات إيجار

 ( 61,179,757)  (71,053,698) اشر بصاريع بب

   (10,493,261)  ( 14,884,792) االسته  

 30,525,979  14,524,882 

 

 موجودات غير ملموسة .7
 

 2021  2020 

 دره   درهم 

    برمجيات الحاسوب 

    التكلفة

   12,806,212  16,021,110 يرينا 1 ك 

 3,256,505  3,436,239 إضافات

 4,234  6,593 ( 5)إيضاح  عمال رأسمالية جاريةتحويل بن أ

 ( 45,841)  (55,659) اتاستبعاد

 16,021,110  19,408,283 ديسمبر  31ي ف
    

    اإلطفاء املتراكم

   8,485,190  10,548,178 يناير 1 ك 

 2,108,829  2,616,826 ( 28ضاح للسنة )إي املحّمل

 ( 45,841)  (55,659) استبعادات

 10,548,178  13,109,345 ديسمبر  31في 
    

    ترية صافي القيمة الدف

 5,472,932  6,298,938 ديسمبر  31في 
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 حق االستخدامموجودات        .8
 

 اإلجمالي  مبان  أرض 

 درهم درهم درهم 

    التكلفة

 142,298,918 136,221,148 6,077,770 2019   ديسم  31 ك 
 40,785,586 5,328,006 35,457,580 إضافات

 - ( 1,500,999) 1,500,999 تحويل 

 ( 7,334,195) ( 7,334,195) - عاداتاستب

    

 175,750,309 132,713,960 43,036,349 2020ديسم     31 ك 

 53,400,954 53,400,954 - إضافات

 ( 10,064,688) ( 10,064,688) - عاداتاستب

 219,086,575 176,050,226 43,036,349 2021  ديسمبر  31في 
 

 

 

 

 

    اإلطفاء املتراكم
 29,147,383 28,186,986 960,397 2019 يناير 1 ك 

 - ( 270,242) 270,242 تحويل  
 22,334,824 19,033,374 3,301,450 املحّمل للسنة 

 ( 1,562,737) ( 1,562,737) - استبعادات

    
 49,919,470 45,387,381 4,532,089 2021 يناير 1 ك 

 26,849,246 23,547,795 3,301,451 املحّمل للسنة 

 ( 10,064,688) ( 10,064,688) - اتاستبعاد

 66,704,028 58,870,488 7,833,540 2021  ديسمبر  31في 
 

 

 

 

    صافي القيمة الدفترية

 152,382,547 117,179,738 35,202,809 2021  ديسمبر  31في 

 125,830,839 87,326,579 38,504,260 2020  ديسم   31 ك 
 

  هذه   املست جر   األراض ي   قطع  أن   إدارتها  وبجل   الجمعية  إدار   تر    .سنوًيا  للتجديد  قابلة  ب د  حكوبة  بن  ي ض اأر   قطع  است جرت الجمعية

 . املنرور  املستقبل  ك للجمعية بتاحة سترل

 

 ي مشروع مشترك استثمار ف .9

هذه املنش      ك  ٪50أوقاف ش.ذ.ا.ا. وتمتلك الجمعية حصة بنسبة  نور  ، قاب  الجمعية بت سي  بشروع بشت   بع  2015يونيو    30 ك  

. ثياملؤسسة حد
ً
 ا

 

إن   فريش  ك  1وتخضع  املتحد   العربية  اإلبارات  دولة  املذات بسؤولية بحدود     شركةاملسجلة  ك  بن  للسيطر   املذكورين    الشركا شت كة 

  ك إنشا  وإدار  بح ت البقالة وبح ت السوبربارك .  الرئيس ي  ها نشا ويتمثل  أع ه.
 

 القانون    االس   وت ي     تعاونية االتحاد  إ    الشركة    ك  أسهمها   بن٪  100ذ.ا.ا.  ف ش.اقأو نور    تحول   أن   عل   ت اقاال  ت    ،2019  ف  اير  28   ك

 .كوب ني بي إ  
 

االتحاد  رتقر   ،2019  يسم    31   كو البال ة   كوب  بيني   تص ية  تعاونية  الخسائر  وقيد  واملطلوبات  املوجودات  جميع  عل   واالستحواذ 

 . فروعها بن  كواحد  هاوتش يل دره  4.594.082



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 ات مقدمة رأسماليةدفع .10

  وبنطقة   جنوب  شا ال     بنطقة  ك   أر   وشرا   الشبا  وند  رقا الو    ك  ملشروع ن   بقدًبا  بدفوعات نقدية بسدد   الرأسمالية  الدفعات  تمثل

 . 2021 ديسم    31 كما  ك الجمعية إ   واملزايا املخا ر تحويل يت  ول  ،ث ثة وال  شا   والبدع  ورسان 

 

 يمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالق ةموجودات مالي .11

  100سه  غ   بتداول بقيمة اسمية    18,000   ك  ه ارا  ك األسل الد ل الشابل اآل ر استثم    تمثل املوجودات املالية بالقيمة العادلة بن

د التعاون  االسته ك . بل   تكل ة  تحاالادره  للسه  الواحد(  ك   100غ   بتداول بقيمة اسمية سه   18,000: 2020دره  للسه  الواحد )

قابلة للقيا  بشكل بوثوق حيث  لعادلة غ    اقيمت   ن  أل   د االستثمار بالتكل ة نرًرايقي  دره .  500,000هذه األسه  عند االستحواذ املبدئ   

املالية. تحصل الجمعية عل     اناتي بالستثمار جوهريا لهذه الاوال يعد  ل  يت  تداول األسه  بنشاط، وال يوجد أصل بقارن بع سوق نشط  

 عل  أسا  حج  املعاب  ها و أرباح بن االتحاد التعاون  االسته ك  بناً  عل  بساهمت
ً
(. بل   نسبة  27و  21)راجع اإليضاح ن    ت التجاريةأيضا

 (. ٪20: 2020) ٪20نسبة  2021ديسم     31امللكية  ك 

 

 مخزون  .12

 2021  2020 

 دره   درهم 

 250,131,161    259,986,341 عاد  البيعر  إ ببضائع 

 7,773,408   9,020,133 بضائع بستورد  للبيع

 ( 797,484)  ( 1,349,183) بط   الحركة : بخص  املخزون املستورد ناقصا

 267,657,291  257,107,085 

 5,216,905  6,580,402 بواد استه كية 

 11,252  256,655 بضائع  ك الطريق 

 274,494,348  262,335,242 
 

 (. دره   1,471,020,501: 2020دره  ) 1,233,436,922مت  با قي"  بل   تكل ة املخزون املحتسبة كمصروف واملدرجة ضمن "تكل ة املبيعات
 

 الحركة  ك بخص  املخزون املستورد بط   الحركة كالتا ك:

 2021  2020 

 دره   درهم 

 814,117  797,484 يناير 1 ك 

 -  620,985 ةللسن تإضافا

 ( 16,633)  (69,286) املحذوف للسنة

 797,484  1,349,183 ديسم    31 ك 

 
ت  شراؤها بن املوردين املحلي ن، وبالتا ك فرن املخزون املحلك ال يخضع    بدال السلعة املنتهية الص حية التي استللجمعية الحق  ك إعاد  أو  

  فقط عل  بشت يات املوردين املحلي ن، وبع ذلك فرن السلع املستورد  ويسر  ذلكملوردين.  بع ا  ةوفقا ل ت اقيات امل  ب  النخ ا  القيمة

لة وتقا  ببدئيا بصا ك القيمة البيعية ناقصا بخص  انخ ا  قيمة داالعت اف بها ببدئيا بالقيمة العا   ويت تخضع ل نخ ا   ك القيمة  

   و املتقادبة أو التال ة.البنود البطيئة الحركة أ



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 ذمم مدينة تجارية وأخرى . 13

 2021  2020 

 دره   درهم 

 31,446,830  29,657,201 ذب  بدينة تجارية

: بخص  اال 
ً
 ( 9,140,537)  (11,384,719) ا   ك القيمةنخ ناقصا

 18,272,482  22,306,293 

 23,456,305  18,597,319 إيجارات بدينة

 3,028,072  987,216 بن ودائع قص    األجل  إيرادات بستحقة

 20,571,644  24,557,865 صندوق تنمية شؤون املنطقة 

 بصاريع بدفوعة بقدب
ً
 10,205,626  14,276,734 ا

 13,246,101  13,914,689 ات بقدبة للموردين دفع

 17,933,998  31,376,939 ذب  بدينة أ ر  

 121,983,244  110,748,039 
 

 (. 12,309,116: 2020) دره   8,262,525 ملدينة التجارية العابلة بالكابل  االذب ة ، بل   قيم2021ديسم     31كما  ك 
 

لكاها ل  تتعر   و   هااستحقاقه (  در   9,997,1770:  2020)  دره   9,982,549جارية بقيمة  بدينة تب   ذ  تخط ،  2021ديسم      31كما  ك  

 تاريخ استحقاقها سابًقا. لتي ل  تتخطلة اقتالذب  املدينة املس بن ل نخ ا   ك القيمة. تتعلق هذه الذب  بعدٍد 
 

 التا ك:ة هو عل  النحو إن تحليل أعمار إجما ك الذب  املدينة التجاري
 

 

 أعمارها   تزيد  والتي(  دره   9,140,537:  2020)  دره   11,412,127  بمبل   ةالتجاري  املدينة  الذب   قيمة  انخ ض   ،2021  ديسم     31   ك  كما

 .بالكابل رصد بخص  لها وت  عاا عن
 

 التجارية واأل ر  عل  بوجودات تعرض  النخ اٍ   ك قيمتها.ة نال ئات األ ر  ضمن الذب  املدي تشتمل ال
 

 لذب  املدينة املذكور  أع ه.ات ائف قيمة الدفت ية لكل فئة بنإن حد التعّر  األقص   ملخا ر االئتمان بتاريخ التقرير يمثل ال
 

 انخ ا  القيمة. وال تملك الجمعية أ  رهن  فتدقيمتها الالعادلة  قارب قيمتها  لدره  وتالذب  املدينة التجارية واأل ر  بقّيمة با
ً
 ية ناقصا

 كضمان. 
 

 املدينة التجارية: يوضح الجدول أدناه الحركة عل  بخص  االنخ ا   ك قيمة الذب  
 

 2021  2020 

 دره   درهم 

 6,845,716  9,140,537 يناير 1 ك 

 2,294,821  2,244,182 املحمل للسنة

 9,140,537  11,384,719 ديسم    31 ك 

 

 ودائع قصيرة األجل  .14

  س(  ٪2.92:  2020)  ٪1.43ائد بمعدل  تتكون الودائع قص    األجل بن استثمارات لد  بنو  إس بية  ك ودائع بحدد  األجل تحمل عو 
ً
نويا

 سنة واحد .وال تتجاوز ث ثة أشهر  ألكث  بنب ت ات استحقاق 

 

 

 2021  2020 

 دره   درهم 

 9,997,177  9,982,549 أشهر  3أكث  بن  



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 يعادله  د وماالنق .15

 2021  2020 

 دره   درهم 

 163,737,454  186,236,356 نقد لد  البنك

 4,123,501  4,390,314 نقد  ك الصندوق 

 190,626,670  167,860,955 
 

 املالرأس  .16

 ية دعاأسهم   األسهم  عدد 

 دره    

    دره  للسه  الواحد   10بصدر  وبدفوعة بالكابل بقيمة 

   1,764,138,140  176,413,814 2020ير ينا 1 ك 

 -  - )أ((  18دار أسه  بنحة )إيضاح  صإ
 

 1,764,138,140  176,413,814 2020ديسم     31 ك 

 -  - )أ((  18إصدار أسه  بنحة )إيضاح  

 1,764,138,140  176,413,814 2021  ديسمبر  31في 
 

 احتياطي قانوني  .17

( لسنة  13القانون االتحاد  لدولة اإلبارات العربية املتحد  رق  )  اس ي للجمعية وأحكااس( بن النراا األ 44)أ( بن املاد  رق  )يقض ي البند  

التعاونية،    1976 الجمعيات  يقل عنببش ن  ال  با  إ  20  تخصي   األرباح  بن صا ك  املخص    يا  تاالح  ٪  هذا  إيقاف  ويجوز  القانون ، 

   دفوع.ال الجمعية امليا   القانون  ضع   رأ  بعندبا يعادل االحت
 

السنة     ت  و القانون   االحتيا    إ  (  دره   100,006,499:  2020)  دره   82,637,747  ببل   تحويل  ل    ببل    عل   املوافقة  تت   ل . 

عاب   القانون   االحتيا   الت الجمعي    ل  املساهم ن   قبل  نب  2019  و  2020  بخصوص  العموبيت ن  املنعقدت ن  كن   بار   28  سنويت ن 

 .التوا ك عل  2020 و  2021  ك ذلك عك  ت قد و  ،2020 بار  25 و 2021
 

 ة للتوزيعلأرباح قاب .18

 كما يلك:  2019و  2020ديسم    31نتهيت ن  ك ت  تخصي  األرباح للسنت ن امل

 2020  2019 

 ه در    درهم 

 27,112,133  13,012,260 ب(-18صندوق تنمية شؤون املنطقة )إيضاح 

 479,016,094  480,270,235 (ج-18توزيعات أرباح بدفوعة )إيضاح 

 6,750,000  6,750,000 ( د-18بكافآت أعضا  بجل  اإلدار  )إيضاح 

 500,032,495  512,878,227 
 

 . 2020 و 2021 ب لعا بنحة أسه  إصدار يت  ل  (أ

املنطقة   (ب شؤون  تنمية  صندوق  تحديد  ويت   للمجتمع.  االجتماعية  الرفاهية  الجمعية  ك  بساهمة  ذلك  ت سي  يمثل  عقد    بموجب 

اال القانون  وأحكاا  املتحد الجمعية  العربية  اإلبارات  لدولة  )   تحاد   لسنة  13رق   أن    1976(  يجب  وال  التعاونية  الجمعيات  بش ن 

   .السنةرب  ٪ بن 10يتجاوز 



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 )تتمة(  أرباح قابلة للتوزيع .18

 يت  احتساب توزيعات األرباح املدفوعة إ   املساهم ن كما يلك:   (ج

 2020  2019 

 دره   درهم  

 421,607,250  419,085,671 : ال ش ي ( 2018و   ٪24: 2020ال )العائد عل  رأ  امل

 العائد عل  بشت يات املساهم ن بن الجمعية  

 57,408,844  61,184,564 ( ٪10: 2018و  6٪:  2020)

 480,270,235  479,016,094 
 

. وقد ت  دفع 2021تمادها  ك التي ت  اع 2020ديسم     31املنتهية  ك سنة يمثل ذلك بكافآت أعضا  بجل  اإلدار  فيما يتعلق بال      ( د

     جانل  إ   أعضا  بجل  إدار  الجمعية بقابل  دبته   ك بجل  اإلدار  أو أ  بن   هذا املبل 
ً
 واهتمابا

ً
  اصا

ً
وتخصيصه  وقتا

 
ً
ووفقا االعتيادية.  أنشطته   نطاق  بخدبات  ارج  والقياا  الجمعية  أو شؤون  للب عمال   ( رق   تت   44بند  الجمعية،  نراا  بن   )

اد ماعتو   اجتماع الجمعية العموبية السنو  ال حق لاهاية السنة. ول  يت  تحديد  كوافقة عل  بكافآت أعضا  بجل  اإلدار   امل

 هذه املكافآت للسنة الحالية. 
 

 . ( ا أعض : تسعة2020) 2021ديسم    31أعضا  كما  ك  تسعةبل  عدد أعضا  بجل  اإلدار  ي (ه

 

 أسهم خزينة  .19

  املصدر املال رأ  بن سه   62،000 شرا  برعاد  2021  ل سنة  تعاونية االتحادقاب  
ً
  بمتوسط ،3,134,400 قدره إجما ك بمبل  سابقا

 :دره  50.70 بقيمة الواحد للسه  ةكل ت
 

 2021  2020 

 دره   درهم 

    عدد األسهم القائمة 

 175,669,674  174,619,012  يناير 1 ك 

 ( 1,050,662)  (62,000) يطرح: أسه  الخزينة 

 174,619,012  174,557,012   ديسمبر  31في 
    

    قيمة األسهم القائمة 

 1,724,787,306  1,671,754,331  يناير 1 ك 

 ( 53,032,975)  ( 3,143,400) يطرح: أسه  الخزينة 

 1,671,754,331  1,668,610,931   ديسمبر  31في 
 

 1,764,138,140  1,764,138,140 أ  املالر 

 ( 92,383,809)  ( 95,527,209) أسه  الخزينة 

 1,671,754,331  1,668,610,931 قيمة األسهم القائمة 

 

 



 تعاونية االتحاد 
 

 إيضاحات حول البيانات املالية 

 )تتمة(  2021ديسمبر  31للسنة املنتهية في 
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 ت نهاية الخدمة للموظفين  آكافم مخصص .20

 2021  2020 

 دره   درهم 

 53,236,395  58,359,585 يناير 1 ك 

 6,754,735  29,194,103  ( 29ح ااملحّمل للسنة )إيض

 ( 1,631,545)  (4,723,146) دفعات

 58,359,585  82,830,542 ديسم    31 ك 
 

  األجر  إ   العمل قانون  يستندقانون العمل بدولة اإلبارات العربية املتحد . و لا اًق وف  ن  للموظ  الخدبة نهاية تعويض تكوين بخص  بش ن  يت 

 .التقرير تاريخ  ك كميةالت ا الخدبة وسنوات الحا ك
 

 قص   أل ا  الحد  رواتبه   إجما ك  تجاوز   الذين  اإلبارات  دولة   بوا ني   بن  للموظ  ن   الخدبة  نهاية  بكاف    بذكر بجل  اإلدار    ل السنة    اعتمد

 دره .   22,035,100بمقدار  املخص  زياد  إ   أد  بما ،دره  50,000 البال  املساهمة حساب اتبلر 

 

 جل ة األ لمطلوب طوي .21

  ،2025 حت   2023 عاا  ك سدادها سيت  حيث ،ورسان و  جنوب ال  شا   ك أر  شرا  بقابل صادر  الدفع بؤجلة شيكات الرصيد هذا يمثل

 : 2023  ك سدادها سيت  حيث املرور، حركة ت ث   عن تقرير إلصدار ت  واصملوا الطرق  لهيئة ورسوا
 

 2021  2020 

 دره   درهم 

    لدفع مستحقة اجلة آشيكات 

 30,420,094  9,112,146 ب  ا  العقارية ذ.ا.ا. 

 1,710,000  855,000 هيئة الطرق واملواص ت 

 9,967,146  32,130,094 

 

 ى وأخر  ذمم دائنة تجارية .22

 2021  2020 

 دره   درهم 

 215,849,899  214,383,038 ذب  دائنة تجارية 

 70,987,662  77,127,041 بخص  بنافع املوظ  ن

 23,716,051  22,162,948 بطلوبات رأ  املال

 13,659,729  7,729,393 ستلمة بقدباببقبوضات 

 33,620,480  28,906,537 ة بحتجزات دائن

 6,110,456  7,083,680 بستحقات 

 8,694,669  14,388,791 إيرادات غ   بكتسبة 

 64,306,358  59,469,154 أ ر  ذب  دائنة 

 431,250,582  436,945,304 

 
 



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
 

  30 

 معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة . 23

اتت لع األ راف ذات الع قة بن أعضا  بجل  إدار  الجم يلعية واملشروع املشت   واألعمال األ ر   عضا  السيطر  عليها أو  طيع األ تستي 

 ب كبار بوظ   اإلدار .  الزبيلة"(، إ   جان الية والتش يلية )"الشركاتقراراتها امل بمارسة ت ث   جوهر  عل  
 

 بعاب ت األ راف ذات الع قة )أ(

 بن الجانب ن: عليها  قبت  اع األ راف ذات الع قة بموجب شروط وأحكا  ل السنة، ت  إجرا  املعاب ت الهابة التالية ب

 2021 2020 

 دره  درهم 

 23,761,768 19,775,414 شركة زبيلة   - التحاد التعاون  االسته ك لبضائع بن ابشت يات ا

 942,518 974,564 ( 30شركة زبيلة )إيضاح  -إيرادات توزيعات أرباح بن االتحاد التعاون  االسته ك  

 554,784 448,736 ار دبيع بضائع إ   أعضا  بجل  اإل 

 6,750,000 6,750,000 بكافآت أعضا  بجل  اإلدار 
 

 
 

   :بكافآت اإلدار  العليا

 16,817,389 17,778,994 رواتب

 930,199 940,431 بنافع توظيع قص    األجل

 1,090,211 17,965,290 *بخص  بكافآت نهاية الخدبة

 525,000 525,000 ةيتماعجبساهمات بدفوعة إ   برنابج الت بينات اال 

 37,209,715 19,362,799 
 

 

 . جارية رأسمالية أعمال  ك، دره  بليون  17.9إجما ك ، بن دره  بليون  8.6 رسملة تم * 

 

 ذات الع قة أرصد  األ راف  )ب(

ا أرصد   لتحاف   عل   امل  كب   جمعية  بن  االعتياد   العمل  سياق  تنش   ك  والتي  الع قة  ذات  األ راف  تت     لتي ا  تاب  عبع  بشروط  تجر  

  ن األ راف. املوافقة عليها ب
 

 2021 2020 

 دره  درهم 

   ببال  بستحقة لطرف ذ  ع قة

 1,805,284 1,491,467 شركة زبيلة  - ك  اد التعاون  االستهاالتح
 

   ببال  بستحقة بن  رف ذ  ع قة 

 900 36,960 سوق تعاونية أا القيوين 

 

 إيرادات .24

 2021  2020 

 دره   درهم 

 2,301,489,420  2,064,689,939 بيع البضائع

 ( 57,405,872)  ( 68,411,852)  صوبات

 1,996,278,087  2,244,083,548 
 



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 بيعات تكاليف امل .25

 2021  2020 

 دره   مهدر  

 2,070,405,733  1,876,760,566 تكل ة البضائع 

 ( 173,164,891)  (190,177,061)  صوبات

 

  1,686,583,505 كل ة املبيعاتتك ا ص

 

1,897,240,842 

 ( 426,220,341)  (453,146,583) املستهدفة املبيعات ات عل  صوب

 1,233,436,922  1,471,020,501 

 

 شغيلية أخرى تإيرادات من أنشطة  .26

 2021  2020 

 دره   درهم 

 85,631,216  115,785,679 إيرادات بن ت ج   املح ت

 50,075,612  45,668,073 ا املتخصصة ن عمولة عل  ببيعات بن األقسات بدااإير 

 566,684  678,790 إيرادات بن ت ج   بنا ق األلعاب

 162,132,542  136,273,512 
 

العمولة ب األقساا    نتمثل  األقساا  املتخصصة  ببيعات  املكتسبة بن ببيعات    عاتبيبل    ببن أ راف  ارجية. وقد    املتخصصةالعمولة 

 .٪25إ    ٪20(. وتت اوح نسب العمولة با ب ن دره  238,813,832:  2020دره  )  205,029,184  املتخصصةاألقساا 

 

 ى إيرادات أخر  .27

 2021  2020 

 دره   مدره 

 17,414,231  18,739,882 ادراج بضائعرسوا 

 23,026,778  12,075,222 بساهمات املوردين  ك عمليات الت ويج

 15,890,630  9,434,063 ع نات والعرو  الخاصةإل ات ايرادإ

 5,692,840  6,125,766 رسوا  دبات األقساا املتخصصة 

 2,212,623  1,900,201 ل املورد رسوا تسجي

 141,751  408,886 لكات وبعدات واستثمارات عقارية تب  بن استبعاد بمر 

 348,558  551,749 ( )أ( 27أتعاب ورسوا اإلدار  )إيضاح 

 15,182,930  9,228,219 يرادات بتنوعة إ

 58,463,988  79,910,341 

 
 

  تعاونية قبل بن٪ 2 بنسبة  دبة رسوا فر  ت  حيث وين،يالق أا تعاونية بع وإدار  تش يل اقيةات  2018  عاا  كأبرب  تعاونية االتحاد ( أ

 . يل التش قبل با ن قات لت طية القيوين أا تعاونية عل  االتحاد



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 مصاريف عمومية وإدارية .28

 2021  2020 

 دره   درهم 

 251,783,552  278,770,290 )أ((  29تكاليع بوظ  ن )إيضاح رق  

 56,746,916  66,682,050 برافق

 38,977,133  50,798,516 (     6و 5استه   )اإليضاحان 

 22,334,824  26,849,246 ( 8إ  ا  بوجودات حق االستخداا )إيضاح 

 10,948,635  12,787,318 ات وصيانة  حصإ

 8,640,634  10,126,928 رسوا حكوبية واشت اكات 

 8,913,000  10,052,573 ت ب ن

 5,441,728  7,748,566 ة ي بواد استه ك

 5,859,225  7,707,349 ع دبات تنري

 2,987,400  5,714,052 أتعاب بهنية 

 3,377,414  3,191,892 إيجارات

 2,108,829  2,616,826 ( 7اح ضيإا  ) إ 

 1,788,678  2,017,048  تبواص

 1,341,428  1,164,139  دبات أبن 

 9,353,636  11,646,413 بصاريع أ ر  

 497,873,206  430,603,032 

 

 مصاريف بيع وتوزيع  .29

 2021  2020 

 دره   درهم 

 27,560,166  28,582,914 حم ت ترويجية وإع نات

 20,705,721  22,774,870 قات الوال * بطا دا ست دا

 16,563,586  14,550,725 رسوا بطاقات االئتمان

 5,727,280  4,991,329 ( أ 29تكاليع بوظ  ن )إيضاح 

 4,913,993  4,596,162 ته كية بواد اس

 75,496,000  75,470,746 
 

 عم   وفقا ألحكابها.لل  الالو  تتمثل تلك املصروفات املتكبد  عل  است داد نقاط بطاقا *
 



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 )تتمة(  مصاريف بيع وتوزيع .29

 وظفين املتكاليف  )أ( 

 2021  2020 

 دره   درهم 

 230,169,117  243,735,878 وأجور  رواتب

 60,441,923  61,701,978 أ ر  بنافع 

 7,824,377  29,804,550 ( 20اية الخدبة )إيضاح هبكافآت ن 

 335,242,406  298,435,417 
 

   

    با يلك:تكاليع املوظ  ن بدرجة ضمن 

 251,783,552  278,762,848 (28بصاريع عموبية وإدارية )إيضاح 

 5,727,280  4,991,329 ( 29ع بيع وتوزيع )إيضاح بصاري

 29,163,457  30,635,356 يعاتليع املبتكا

 11,761,128  20,852,873 ل رأسمالية جارية أعما

 335,242,406  298,435,417 

 

 في صا،  إيرادات تمويل 30.

 2021  2020 

 دره   درهم 

 18,322,964  5,238,419 أرباح بن ودائع قص    األجل

 942,518  974,564 ( 23إيرادات توزيعات األرباح بن االتحاد التعاون  االسته ك  )إيضاح 

 ( 2,406,109)  ( 3,092,739) الت ابات ايجارية  –بصروف ال ائد  

 3,120,244  16,859,373 

 

 مات ومطلوبات محتملةالتزا . 31
 

 2021 2020 

 دره  درهم 

 240,020,444 259,523,549 الت ابات رأسمالية 

 6,954,310 1,286,892  طابات اعتماد 

 2,034,958 2,034,958  طابات ضمان

 



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ
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 الية بحسب الفئةاألدوات امل     . 32

 2021  2020 

  هر د  مدره 

 500,000  500,000 ن   ل الد ل الشابل اآل ر جودات بالية بالقيمة العادلة ببو 

    

    فأةموجودات مالية بالتكلفة املط

 ذب  بدينة تجارية وأ ر  

 والدفعات املقدبة إ   املوردين(
ً
 )باستانا  املبال  املدفوعة بقدبا

 

93,791,821 

  

87,296,312 

 900  36,960 قة  ع  ف ذر ببال  بستحقة بن  

 628,425,012  366,988,175 جلودائع قص    األ 

 167,860,955  190,626,670 النقد وبا يعادل 

 651,443,626  883,583,179 

    مطلوبات مالية أخرى  -املطلوبات املالية 

 120,057,587  122,132,240 بطلوبات  ويلة األجل 

 428,250,635  416,861,791 دات غ   املحققة(يراإل ا  اناذب  دائنة تجارية وأ ر  )باست

 1,805,284  1,491,467 ببال  بستحقة لطرف ذ  ع قة

 540,485,498  550,113,506 
 

 (. دره  10,205,626:  2020) دره  14,276,734 البال ة املقدبة الدفعات استبعاد ت 
 



 تعاونية االتحاد

 يضاحات حول البيانات املالية إ

 )تتمة(  2021بر ديسم  31للسنة املنتهية في 
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 امات ايجارية  التز   .  33

 2021 2020 

  هدر  درهم 

 96,445,518 105,847,193 يناير   1 ك  امك

 29,065,067 53,400,954 إضافات

 2,406,109 3,092,739 فائد  بت اكمة

 ( 22,069,501) (24,625,730) بدفوعات 

 105,847,193 137,715,156 ديسم     31كما  ك 

 

   الت صيل كما يلك: 

 17,919,700 25,550,062 قص   األجل

 87,927,493 112,165,094  ويل األجل 

 137,715,156 105,847,193 

 

 19-كوفيد.   34

التجااألبر الذ  أحدث تبًيا  املوباً ا ع  19-جائحة كوفيد  2020  بار   11   ك  العاملية  الصحة  بنرمةصن       واألنشطة رية  ا ؤ عل  األعمال 

األبر حيث    كثب  عن  الجمعية  تراقب.  االقتصادية  املتعلقة    ر  األ   املخا ر  إدار   وبمارسات  لعماأل ا  ريةااستمر  طط    تعديل ب  قاب تطور 

 .ا كامل واألدا  التجارية العمليات با ؤ املحتمل عل الت تداعيات دار بر

 

أحدث ب  ضو    كو.  العاملية   االقتصادية  البيئة   ك  الشكو   بن  حالة  19-كوفيد  لقد  يتطور  الذ   بتسارعةاألبر  تعاونية   أ ذت  فقد،  وت    

  ك ا  ك االعت اف به كذلو   املخا ر  وإدار   والتقديرات  األحكاا   ك  وت ي  ات  تعدي تأية    النرر  ك  إن كان األبر يستدعك  با  نابالحس  بع ن   تحاداال

  املستقبل   بش ن   الرئيسية  االفت اضات  عن  اإلفصاح   ت .  الراهن  بالوضع  ًياجوهر   بت ثر   غ    للجمعية  التجارية  العمليات  ترل.  املالية   البيانات

 . املالية البيانات بن 4 ق ر  اإليضاح  ك األ ر   الرئيسية راتيدقالت روبصاد

 

 املالية املوافقة على البيانات   .35

 . 2022 ف  اير 28قبل أعضا  بجل  اإلدار  والتصري  برصدارها بتاريخ  نبيانات املالية بت  اعتماد ال


