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  11- 4 المستقل مدقق الحسابات تقرير 

د  ئرح أو الخساارب بيان األ  12 والدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

د   13 بيان المركز المالي الُمَوحَّ

د   14 بيان التدفقات النقدية الُمَوحَّ

د   15 بيان التغيرات في حقوق الملكية الُمَوحَّ

دة     66 - 16 إيضاحات حول البيانات المالية الُمَوحَّ
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 وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عامة 

د ئرح أو الخساارب بيان األ  والدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتاية في 
 2020  2021 إيضاحات  

 ألف درام    ألف درهم   

 398,699 5 اإليرادات من ال قود مل ال م ل
 

375,866 

هررافي الخسررارة مررن األدوات الماليررة بالقيمررة ال ادلررة 

 (149,282) 14 خ ل الربق أو الخسارةمن 

 

 ش43,923)

 - 13 الخسارة اند إتتب اد اركة تاب ة 
 

 ش 234,524)

 352,401 8 مكاتم من فقدان السيترة الى اركة تاب ة
 

- 

حلررة مررن نتررائا الشررركات المسررتممر فياررا بتريقررة 

 (2,955) 13 حقوق الملكية

 

 ش1,463)

أربرراح التقيرريم ال ررادل لرتررتممارات هررافي )خسررارةش/ 

 (1,109,302) 11 ال قارية 

 

743,549 

 10,834 11 من بيل اقارات اتتممارية شخسارةاألرباح / )ال
 

 ش90,494)

 2,655  2,017  إيرادات التمويل

 70,890 7 ىخرإيرادات ا
 

58,748 

 (330,867) 5 التكاليف المباارة
 

 ش 361,699)

 (133,020) 6 واموميةملاريف إدارية 
 

 ش 127,612)

 التكاليف المالية

و  24ل 10
28 (76,170) 

 

 ش 120,119)

 (966,755)  للسنةأرباح  /)خسارة(  
 

200,984 

     الدخل الشامل اآلخر

الرردخل الشررامل اآلخررر الرر ة يمكررن إاررادة تلررنيع  إلررى 

   الربق أو الخسارة في فترات ةحقة

 

 

 - 13 تحويل ال مليات األجنبيةفروق اللرف الى 
 

 ش15,508)

 -  الشامل اآلخر)الخسارة( / الدخل إجمالي 
 

 ش15,508)

 (966,755)  للسنةاآلخر إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل 
 

185,476 

 (0.225) 23 ربحية السهم األساسية والمخففة )درهم(
 

0.047 

 

دة. 35إلى  1تشكل اإليضاحات من  ا ة يتجزأ من ا   البيانات المالية الُمَوحَّ  جزلو

 .11إلى  4أُدِرف تقرير المدقق المستقل في اللعحات من 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

د  بيان التدفقات النقدية الُمَوحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتاية في  
 2020  2021 إيضاحات  

 ألف درام   درهم ألف   

     األنشطة التشغيلية

 200,984  (966,755)  سنةللالربق   /)الخسارةش  

     ت دي ت:

 12,359  7,961 9 اتتا ة ممتلكاتل منشآت وم دات

 4,677  4,677 10 إتتا ة أهول حق اإلتتخدا 

 90,494  (10,834) 4.11 من بيل إتتممارات اقارية  رةخسا)الربقش/ ال

 ش 743,549)  1,109,302 11 التقييم ال ادل لرتتممارات ال قارية شربقالخسارة / )ال

 1,463  2,955 13 حلة من نتائا اةتتممارات المحتسبة بتريقة حقوق الملكية

 -  26,476  ممتلكاتل منشآت وم دات  إنخعاة في قيمة

 7,991  17,999 31 مخلص خسارة اةئتمان المتوق ة

 -  (7,095) 8 ممتلكاتل منشآت وم دات الربق من مبيل  

خسرررارة فررري األدوات الماليرررة بالقيمرررة ال ادلرررة مرررن )الرررربقش / ال

 43,923  (5,361) 14 خ ل الربق أو الخسارة

األدوات الماليرررة بالقيمرررة ال ادلرررة مرررن خررر ل  إنخعررراة فررري قيمرررة

 -  154,643  الربق أو الخسارة

 234,524  - 13 خسارة من اتتب اد اركة  ميلة

 -  (352,401) 8 فقدان السيترة الى اركة تاب ةأرباح من 

 ش 2,655)  2,017  إيرادات التمويل

 120,119  76,170  تكاليف تمويل

 ش 29,670)  59,754  التشغيلية قبل تغيير رأ  المال ال املالتدفقات النقدية  

 ش 2,908)  3,181  تغيير في المخزون

 14,968  19,777  التغيير في أهول ال قود

 ش 8,191)  (28,425)  التغيير في ال مم المدينة التجارية واألخرى

 11,870  7,648  التغيير في المستحق من األطراف كات ال  قة

 16,309  -  التغير في إلتزامات ذير متداولة

التغيرررر فررري الررر مم التجاريرررة وأرهررردة دائنرررة أخررررى وإلتزامرررات 

 (21,478)  (157,786)  ال قود

 ش 1,139)  2,474  التغير في مكافآة نااية الخدمة للمواعين )هافيش

 (20,239)  (93,377)  هافي النقد المستخد  من األنشتة التشغيلية

     نشاطات إستثمارية

 ش 12,359)  (10,127) 9 الممتلكات والمنشآت والم دات  المشتريات في

المتحلررر ت مرررن/ اترررتممارات فررري أدوات ماليرررة بالقيمرررة ال ادلرررة 

 2,918  1,846 14 في الربق أو الخسارة ل هافي

 -  10,059  ممتلكاتل منشآت وم دات من مبيل   المتحل ت

 78,022  250,717  إتتممارات اقاريةبيل  المتحل ت من

 125,518  -  اتتممار في اركة  ميلة اتتب ادمن   المتحل ت

 2,655  (2,017)  العوائد المقبوضة

 ش 5,573)  (149)  البنكيةتغيير في الودائل  

 191,181  250,329  األنشتة اةتتمماريةالناتا ان هافي النقد  

     التمويليةاألنشطة  

 47,697  73,513 24 اةتتعادة من القروة الملرفية

 ش 102,688)  (171,564) 24 تداد القروة الملرفية

 (8,746)  (4,721) 10 دف ات إلتزامات اةيجار

 ش 32,075)  (29,509)  العائدة المدفواة

 ش 95,812)  (132,281)  هافي النقد المستخد  في األنشتة التمويلية

 75,130  24,671  صافي االنخفاض في النقد والنقد المعادل

 ش 247,895)  (172,765)  سنةالنقد والنقد الم ادل في بداية ال

حركرررة السرررحم الرررى المكشررروف بسررربم فقررردان السررريترة الرررى 

 -  87,720  اركة تاب ة

 ش 172,765)  (60,374) 19 سنةالنقد والنقد المعادل في نهاية ال

 

دة. 35إلى  1تشكل اإليضاحات من  ا ة يتجزأ من ا   البيانات المالية الُمَوحَّ  جزلو

 .11إلى  4أُدِرف تقرير المدقق المستقل في اللعحات من 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دبيان التغيرات في حقوق الملكية المُ   َوحَّ

 2021ديسمبر  31للسنة المنتاية في 

 

 رأس المال  

اإلحتياطي   

 القانوني 

إحتياطي تحويل   

 العمالت األجنبية 

فائض إعادة تقييم   

 األصول  

 

 الخسائر المتراكمة 

 

 المجموع 

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

 4,289,540 2020يناير  1في 

 

332,880 

 

15,508 

 

212,689 

 

 ش 2,141,959)

 

2,708,658 

 -  إجمالي الدخل الشامل للسنة  
 

 - 
 

(15,508) 
 

 - 
 

200,984 
 

185,476 

  حركات حقوق الملكية األخرى 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 - ش 21التحويل إلى اةحتياطي القانوني )إيضاح 
 

20,098 
 

- 
 

- 
 

(20,098) 
 

- 

 4,289,540 2020ديسمبر   31في 
 

352,978 
 

- 
 

212,689 
 

(1,961,073) 
 

2,894,134 

 4,289,540 2021يناير  1في 
 

352,978 
 

- 
 

212,689 
 

 ش 1,961,073)
 

2,894,134 

 -  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  
 

 - 
 

- 
 

 - 
 

(966,755) 
 

(966,755) 

 4,289,540 2021ديسمبر   31في 
 

352,978 
 

- 
 

212,689 
 

(2,927,828 ) 
 

1,927,379 

 

 

دة. 35إلى  1تشكل اإليضاحات من   ا ة يتجزأ من ا   البيانات المالية الُمَوحَّ  جزلو

 .11إلى  4أُدِرف تقرير المدقق المستقل في اللعحات من 
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 مساهمة عامة وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة 

دة إيضاحات  الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 

 الوضع القانوني واألنشطة األساسية - 1

كشررركة مسرراامة اامررة  1993أكترروبر  28تيتسررإ اررركة اةتحرراد ال قاريررة المسرراامة ال امررة )"الشررركة"ش فرري 

و للمرتررو  الررو ارة لدولررة اإلمررارات ال ربيررة المتحرردة.  هررندوق بريررد رقررم:  ارروالمسررجل للشررركة   نرروانالوفقررا

 .ل دبيل اإلمارات ال ربية المتحدة 24649

 

تتممررل األنشررتة الرئيسررية للشررركة فرري إتررتممار وتترروير ال قرراراتل إدارة وهرريانة ممتلكاتاررا الخاهررة بمررا فرري كلررف 

تشررغيل مخررا ن التبريررد الترري تمتلكاررال الت اررد بالخرردمات المت لقررة بال قررارات بالنيابررة اررن أطررراف أخرررى )بمررا فرري 

ات التاب ررة لاررا واإلتررتممار فرري المنشررآت كلررف أطررراف كات ا قررةش باإلضررافة إلررى ال مررل كشررركة قابضررة للشرررك

 .4-2كما او مبين في إيضاح األخرى 

 

 مجتم ين باتم "المجمواة". 4-2يُشار إلى الشركة والشركات التاب ة لاا الى النحو المبين في إيضاح 

 

 أساس اإلعداد -2

 

 بيان االمتثال 2-1

ا  دة للمجمواررة وفقررو دت البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ للم ررايير الدوليررة للتقررارير الماليررة اللررادرة اررن مجلررس م ررايير أُاررِ

 .2015ش لسنة 2ش ومتتلبات قانون دولة اإلمارات ال ربية المتحدة اةتحادة رقم )IASBالمحاتبة الدولية )

 

 أساس القياس 2-2

دة للمجمواررة الررى أتررا  مبرردأ التكلعررة التاريخيررة باتررتمنال دت البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ ال قررارات اةتررتممارية  أُاررِ

والم رردات واةتررتممارات بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة  لالمنشرراتواألراضرري ضررمن الممتلكررات 

 والمقاتة بالقيمة ال ادلة.

 

 معلومات المقارنة 2-3

دة م لومررات مقارنررة فيمررا يت لررق بررالعترة السررابقة. باإلضررافة إلررى ك لررفل تقررد  المجمواررة ترروفر البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

ا إضررافيوا للمركررز المررالي فرري بدايررة العترررة السررابقة فرري حالررة وجررود تتبيررق برريرر رج رري لسياتررة محاترربية أو  بيانررو

دة.   إاادة هياذة بيرر رج ي أو إاادة تلنيف للبنود في البيانات المالية الُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة إيضاحات  )تابلش الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 أساس اإلعداد )تابع( -2

 

  أساس التوحيد 2-4

دة الررى البيانررات الماليررة للشررركة والشررركات التاب ررة لاررا كمررا فرري  ديسررمبر  31تشررتمل ارر   البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

 ل كما او مبين أدنا :  2021

 األنشطة الرئيسية  الملكية  مكان التأسيس  الكيان 

    الشركات التابعة

الخلرررريا الميكررررانيكي للررررنااة 

التكييررف واللرروت )جمررامكوش ك 

    

اةمارات ال ربية  

 المتحدة
100 ٪ 

أامرررررال التكييرررررف المركرررررزةل متتلبرررررات 

 التلنيلل م دات مكافحة الحريق

 جمامكو للتجارة ك    

اةمارات ال ربية  

 المتحدة
100 ٪ 

مكافحررة الحرائرررق والحمايرررةل تجررارة م ررردات 

محركررراتل تجرررارة التكييعررراتل المضرررخاتل ال

اللرررمامات وقترررل الغيرررارل تجرررارة ترررخانات 

 الميا  وتجارة متتلبات م دات اإلضالة

المملكة ال ربية  جمامكو الس ودية ك    

 الس ودية 
100 ٪ 

أامرررررال التكييرررررف المركرررررزةل متتلبرررررات 

 التلنيلل م دات مكافحة الحريق

 تيرفيو ك    
اةمارات ال ربية  

 المتحدة
100 ٪ 

إدارة المرافرررررررررقل األمرررررررررانل أامرررررررررال 

الكاروميكانيكرررررا والسرررررباكة وخررررردمات إدارة 

 التاقة

 دبي أوتودرو  ك    
اةمارات ال ربية  

 المتحدة
100 ٪ 

البنرررالل تقرررديم خررردمات اةتتشررررارة واإلدارة 

لجميررل ممرررات السررباقات وامليررات التترروير 

 لجميل أنواع تباقات السياراتكات الللة 

اةمارات ال ربية   كا فيإ أوت ك    

 المتحدة
100 ٪ 

 التلميم والديكور الداخلي

اةمارات ال ربية   اةتحاد القابضة

 المتحدة
100 ٪ 

 األتاماةتتممارات في 

يررو برري برري كابيتررال ل تررتممارات 

 ك    

اةمارات ال ربية  

 المتحدة
100 ٪ 

 األتاماةتتممارات في 

اةمارات ال ربية   اةتحاد مول

 المتحدة
100 ٪ 

 خدمات إدارة المرافق

اةمارات ال ربية       يو بي بي ل تتممارات ك

 المتحدة
100 ٪ 

 األتاماةتتممارات في 

اةمارات ال ربية   اإلتحاد للت ليم

 المتحدة
100 ٪ 

 اةتتممار في الت ليم وإدارت 

الدوليررة ل تررتممارات يررو برري برري 

     ك

اةمارات ال ربية  

 المتحدة
100 ٪ 

 األتاماةتتممارات في 

    الشركات التابعة

اةمارات ال ربية   اتتممار ال قارات ك    

 المتحدة
30 ٪ 

اةتررتممار فرري ال قررارات وتتويراررا وأنشررتة 

 التتوير المت لقة باا

 

 الشركات التابعة

الكيانررات الخاضرر ة لسرريترة المجمواررة. تسرريتر المجمواررة الررى الشررركة المسررتممر فياررا الشررركات التاب ررة ارري 

انرردما تت رررة أو لرردياا حقرروق فرري اائرردات متغيرررة مررن مشرراركتاا مررل الشررركة المسررتممر فياررا مررل تمت اررا بالقرردرة 

ات الماليررة الررى الترريرير الررى تلررف ال وائررد مررن خرر ل تررلتتاا الررى الشررركة المسررتممر فياررا. يررتم تضررمين البيانرر

دة من تاري  بدل السيترة حتى تاري  انتاال السيترة.  للشركات التاب ة في البيانات المالية الُمَوحَّ

 

  



18 

 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 أساس اإلعداد )تابع( -2

 

 التوحيد )تابع(أساس  2-4

 

 التوحيدالمعامالت المستبعدة عند 

تُحرر ف األرهرردة والم ررام ت داخررل المجمواررة وأة إيرررادات وملررروفات ذيررر محققررة ناتجررة اررن الم ررام ت 

دة.  داخل المجمواة بالكامل اند إاداد ا   البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-5

دة بالرردرام اإلمرراراتي وارري املررة المجمواررة الوايعيررة. تررم تقريررم جميررل المبررالغ ُاِرضررإ البيانررات الما ليررة الُمَوحررَّ

 إلى أقر  ألف )"ألف درام إماراتي"ش ل ما لم يُ كر خ ف كلف.

 

 استخدام التقديرات واألحكام 2-6

دةل قامررإ اإلدارة بإهرردار أحكررا  وتقررديرات واف تراضررات تررؤرر الررى تتبيررق انررد إاررداد ارر   البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

 السياتات المحاتبية للمجمواة والمبالغ المدرجة للموجودات والخلو  واإليرادات والملروفات.

 

 تتم مراج ة التقديرات واةفتراضات األتاتية بشكل مستمر. ويتم اةاتراف بمراج ات التقديرات مستقبليا.

 

للتقررديرات ذيررر المؤكرردة واألحكررا  الحاتررمة فرري  بلررعة خاهررةل تررم توضرريق الم لومررات حررول المجرراةت الاامررة

تتبيررق السياتررات المحاترربية الترري تتمتررل بالترريرير األكمررر أاميررة الررى المبررالغ الم ترررف باررا فرري البيانررات الماليررة 

دة في اإليضاح   .32الُمَوحَّ

 

 قياس القيمة العادلة 2-7

الماليررة بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة تقرريس المجمواررة ب ررا األدوات الماليررة ممررل الموجررودات 

والم ررداتل  المنشرراتوب ررا الموجررودات ذيررر الماليررة ممررل ال قررارات اةتررتممارية واألراضرري ضررمن الممتلكررات و

 بالقيمة ال ادلة في تاري  كل تقرير.

 

فرري م املررة منظمررة بررين  تُ ررد القيمررة ال ادلررة ارري السرر ر الرر ة ترريتم اتررت م  لبيررل أهررل أو دف رر  لتحويررل التررزا 

المشرراركين فرري السرروق فرري ترراري  القيررا . ي تمررد قيررا  القيمررة ال ادلررة الررى افتررراة أن م املررة بيررل األهررل أو نقررل 

 اةلتزا  تتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لعهل أو الخلو ؛ أو •

 في حالة اد  وجود توق رئيسيل في السوق األكمر فائدة لعهل أو المتلو . •

 

 يتيسر للمجمواة الوهول إلى السوق الرئيسية أو األكمر فائدة.ويجم أن 

 

تُقررا  القيمررة ال ادلررة لعهررل أو الخلررو  باتررتخدا  اةفتراضررات الترري تيسررتخدماا المشرراركون فرري السرروق انررد 

 تس ير األهل أو الخلو ل مل فرضية امل المشاركين في السوق وفقوا لمللحتام اةقتلادية.

 

 ادلررة لعهررل ذيررر المررالي فرري اةاتبررار قرردرة المشررارة فرري السرروق الررى تحقيررق منررافل ييخرر  قيررا  القيمررة ال

و األهررل الرر الوجرر  األفضررل لرر  أو اررن طريررق بي رر  إلررى مشررارة  خررر فرري السرروق يسررتخد   ىاقتلررادية مسررتخدما

 األهل في أفضل اتتخدا  ل . 

 

كافيررة لقيررا  القيمررة ال ادلررةل وت ظرريم  تسررتخد  المجمواررة أترراليم تقيرريم تررت ئم والظررروف الترري يترروفر لاررا بيانررات

 اتتخدا  المدخ ت الملحواة كات الللة وتقليل اتتخدا  المدخ ت ذير الملحواة.

 

تُلررنف جميررل الموجررودات والخلررو  الترري يررتم قيررا  القيمررة ال ادلررة لاررا أو اإلفلرراح اناررا فرري البيانررات الماليررة 

دة ضررمن تسلسررل القيمررة ال ادلررة الارمرريل كمرر ول بنررالو الررى أدنررى مسررتوى مررن المرردخ ت الُمَوحررَّ ا وفررق الموضررق تاليررا

 المامة لقيا  القيمة ال ادلة ككل:
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 أساس اإلعداد )تابع( -2

 

 )تابع( قياس القيمة العادلة 2-7

 إلتزامرررات: أتررر ار السررروق المدرجرررة )ذيرررر الم دلرررةش فررري األترررواق النشرررتة لموجرررودات أو 1المسرررتوى  •

 ممارلة.

: تقنيررات التقيرريم الترري يمكررن م حظتاررا بشرركل مبااررر أو ذيررر مبااررر مررن حيررس المرردخ ت 2المسررتوى  •

 كات المستوى األدنى كات األامية بالنسبة لقيا  القيمة ال ادلة.

التقيرريم الترري يكررون فياررا أدنررى مسررتوى مررن المرردخ ت الاامررة لقيررا  القيمررة ال ادلررة : تقنيررات 3المسررتوى  •

 ذير قابل للم حظة

 

إكا أمكررن تلررنيف المرردخ ت المسررتخدمة لقيررا  القيمررة ال ادلررة للموجررودات أو الخلررو  فرري مسررتويات مختلعررة مررن 

ال ادلررة بكاملرر  فرري نعررس مسررتوى التسلسررل الارمرري التسلسررل الارمرري للقيمررة ال ادلررةل  اندئرر  يلررنف قيررا  القيمررة 

 للقيمة ال ادلة كيدنى مستوى من المدخ ت كات األامية بالنسبة للقيا  بيكمل .

 

دة بالقيمررة ال ادلررة الررى أتررا  متكررررل  بالنسرربة للموجررودات والخلررو  الم ترررف باررا فرري البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

قررد حرردرإ بررين المسررتويات فرري التسلسررل الارمرري مررن خرر ل إاررادة تقيرريم تحرردد المجمواررة مررا إكا كانررإ التحرروي ت 

التلررنيف )بنررالو الررى أدنررى مسررتوى مررن المرردخ ت الاامررة بالنسرربة للقيمررة ال ادلررة قيررا  القيمررة ككررلش فرري ناايررة كررل 

 فترة تقرير.

 

 تتمتل المجمواة بإطار رقابي رات  فيما يت لق بقيا  القيم ال ادلة.

 

دارة الرر ة يتحمررل المسررؤولية الشرراملة اررن اإلاررراف الررى جميررل قياتررات القيمررة ال ادلررة يتضررمن كلررف فريررق اإل

للقيمررة ال ادلررة. يراجررل فريررق اإلدارة بانتظررا  المرردخ ت الاامررة ذيررر القابلررة  3الاامررةل بمررا فرري كلررف المسررتوى 

 للرهد وت دي ت التقييم.

 

ل قررارات. فرري حالررة اتررتخدا  طرررف رالررس لقيررا  يشررارة المقيمررون الخررارجيون فرري تقيرريم األهررول الاامررةل ممررل ا

ممن تقنيرررات ومررردخ ت التقيررريم ةترررتخداماا وتقيررريم األدلرررة التررري ترررم  القررريم ال ادلرررةل ينررراقش فريرررق اإلدارة مرررل المرررُ

الحلررول الياررا مررن الترررف المالررس لرردام اةتررتنتاف باتررتيعال ارر   التقييمررات لمتتلبررات الم ررايير الدوليررة إلاررداد 

ةل بمررا فرري كلررف المسررتوى فرري التسلسررل الارمرري للقيمررة ال ادلررة الرر ة ينبغرري فيرر  تلررنيف ارر   التقررارير الماليرر

 التقييمات.

 

 االلتزامات المالية 2-8

و وقررردر   2021ديسرررمبر  31بلغرررإ قرررروة وتسررراي ت المجموارررة بتررراري    878.7مليرررون درارررم ) 992.4مبلغرررا

الررى المكشرروف مررن البنرروةش. باإلضررافة  مليررون دراررم للسررحم 113.7مليررون دراررم مررن القررروة الملرررفية و 

 مليون درام كما في تاري  التقرير.1,399.6الى كلفل لدى المجمواة هافي خلو  متداولة بمبلغ 

 

ا مرررن تررراري  التقريرررر. اترررتنادوا إلرررى  12لقرررد قامرررإ اإلدارة بتحليرررل مركرررز السررريولة للمجموارررة الرررى مررردى  ارررارو

تحررردد التررردفقات النقديرررة المتوق رررة مرررن ال مليررراتل و جرررال اترررتحقاق التسررراي ت التمويليرررة المتاحرررة للمجموارررةل لرررم 

القررروة الت اقديررةل وتكرراليف خدمررة الرردينل والنعقررات الرأتررمالية المقرردرة والملزمررةل وإدارة اةتررتممارات السررائلة 

اررركوكوا جواريرررة قرررد تميرررر اررركوكوا كبيررررة حرررول قررردرة المجموارررة الرررى اةترررتمرار كمنشرررية مسرررتمرة أو للوفرررال 

 زاماتاا المستقبلية.بالت 

 

وقررد راجررل مجلررس اإلدارة توق ررات الترردفقات النقديررة للمجمواررة وخلررص إلررى أن المجمواررة تررتكون قررادرة الررى 

 الوفال بالتزاماتاا اند اتتحقاقاا في المستقبل المنظور.

 

  الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3-1
 

 الزميلة والمشاريع المشتركةالشركات 

ت نرري الشررركات الزميلررة تلررف الكيانررات الترري تحررتعه المجمواررة الياررا بترريرير جرروارة. يُقلررد بالترريرير الجرروارة 

القرردرة الررى المشرراركة فرري قرررارات السياتررة الماليررة والتشررغيلية للشررركة المسررتممر فياررال ولكررن لرريس السرريترة أو 

 السياتات.التحكم المشترة في تلف 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 )تابع(الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

المشررروع المشررترة اررو نرروع مررن الترتيبررات المشررتركة حيررس يكررون لعطررراف الترري لرردياا ترريترة مشررتركة الررى 

الترتيررم حقرروق فرري هررافي أهررول المشررروع المشررترة. السرريترة المشررتركة ارري المشرراركة المتعررق الياررا ت اقررديوا 

د فقرررط انررردما تتتلرررم القررررارات المت لقرررة باألنشرررتة كات اللرررلة موافقرررة للسررريترة الرررى الترتيرررمل والتررري توجررر

 باإلجماع من األطراف المشتركة في السيترة.

 

تتمارررل اةاتبررارات الترري يررتم إجرا اررا انررد تحديررد الترريرير الجرروارة أو السرريترة المشررتركة مررل تلررف الضرررورية 

المحاترربة اررن اتررتممار المجمواررة فرري اررركاتاا الزميلررة والمشررروع لتحديررد السرريترة الررى الشررركات التاب ررة. يررتم 

 المشترة باتتخدا  طريقة حقوق الملكية.

 

بموجررم طريقررة حقرروق الملكيررةل تُمبررإ اةتررتممارات فرري اررركة  ميلررة أو مشررروع مشررترة مبرردئيوا بالتكلعررة. تُ رردل 

ي موجرررودات الشرررركة الزميلرررة أو القيمرررة الدفتريرررة ل ترررتممار إلربرررات التغيررررات فررري حلرررة المجموارررة فررري هررراف

المشررروع المشررترة منرر  ترراري  اةتررتحواك. يررتم تضررمين الشررارة المت لقررة بالشررركة الزميلررة أو المشررروع المشررترة 

 في القيمة الدفترية ل تتممار وة يُختبر انخعاة القيمة بشكل منعلل.

 

الزميلررة والمشرراريل المشررتركة.  ي كررس بيرران الررربق أو الخسررارة حلررة المجمواررة فرري نتررائا امليررات الشررركات

توسررتب د المكاتررم والخسررائر ذيررر المحققررة الناتجررة اررن الم ررام ت بررين المجمواررة والشررركة الزميلررة أو المشررروع 

 المشترة إلى حد الحلة في الشركات الزميلة أو المشروع المشترة.

 

شررترة فرري هرردارة بيرران يظاررر إجمررالي حلررة المجمواررة فرري ربررق أو خسررارة الشررركة الزميلررة والمشررروع الم

الرررربق أو الخسرررارة المجمرررل خرررارف ربرررق التشرررغيل ويممرررل الرررربق أو الخسرررارة ب رررد الضررررائم والملرررالق ذيرررر 

 المسيترة في فروع الشركة الزميلة أو المشروع المشترة.

 

دت البيانررات الماليررة للشررركة الزميلررة أو المشررروع المشررترة لررنعس العترررة الماليررة للمجمواررة. انررد الضرر رورةل أُاررِ

 يتم إجرال ت دي ت لتتوافق السياتات المحاتبية مل تلف الخاهة بالمجمواة.

 

اقررم تتبيررق طريقررة حقرروق الملكيررةل تحرردد المجمواررة مررا إكا كرران مررن الضرررورة اةاتررراف بخسررارة انخعرراة فرري 

كا كرران انرراة اتررتمماراتاا فرري اررركتاا الزميلررة أو مشررروااا المشررترة. فرري ترراري  كررل تقريرررل تحرردد المجمواررة مررا إ

دليررل موضررواي الررى انخعرراة قيمررة اةتررتممار فرري الشررركة الزميلررة أو المشررروع المشررترة. فرري حالررة وجررود ممررل 

ارر ا الرردليلل تقررو  المجمواررة باحتسررا  مبلررغ اةنخعرراة فرري القيمررة الررى أنرر  العرررق بررين المبلررغ القابررل ل تررترداد 

ومررن رررم اةاتررراف بالخسررارة ضررمن "حلررة أربرراح للشررركة الزميلررة أو المشررروع المشررترة وقيمترر  الدفتريررةل 

د.  الشركات الزميلة والمشروع المشترة" في بيان الربق أو الخسارة الُمَوحَّ

 

انرررد فقررردان التررريرير الملمرررو  الرررى الشرررركة الزميلرررة أو السررريترة المشرررتركة الرررى المشرررروع المشرررترةل تقرررو  

بقيمترر  ال ادلررة. يررتم اةاتررراف بررية فرررق بررين القيمررة الدفتريررة المجمواررة بقيررا  وإدراف أة اتررتممار محررتعه برر  

للشررركة الزميلررة أو المشررروع المشررترة انررد فقرردان الترريرير الاررا  أو السرريترة المشررتركة والقيمررة ال ادلررة ل تررتممار 

 المحتعه ب  واائدات البيل في الربق أو الخسارة.

 

 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول

د بنررالو الررى التلررنيف المتررداول/ ذيررر ت رررة المجموارر ة الموجررودات والخلررو  فرري بيرران المركررز المررالي الُمَوحررَّ

 المتداول. يكون األهل متداوةو اندما يكون:

 

 من المتوقل تحقق  أو ي تز  بي   أو اتتا ك  في دورة التشغيل ال ادية •

 محتعه باا بشكل أتاتي لغرة المتاجرة •

ا ب د فترة التقرير؛ أومن المتوقل تحقق  في ذضون ا •  رني اشر اارو

نقرردا أو مررا ي ادلرر  نقرردا مررا لررم يحررد مررن مبادلررة الخلررو  أو اتررتخداماا لتسرروية اةلتزامررات لمرردة ارنرري اشررر  •

 اارا الى األقل ب د العترة المشمولة بالتقرير

 

 تُلنف جميل األهول األخرى الى أناا ذير متداولة.
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 ة وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عام

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع(التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 

 

 متداولة اندما: لتزاماتتكون اة

 

 دورة التشغيل ال اديةمن المتوقل أن تتم تسويتاا في  •

 محتعه ب  بشكل أتاتي لغرة المتاجرة •

ا ب د فترة التقرير أو •  تستحق التسوية خ ل ارني اشر اارو

ا ب د فترة التقرير •  ة يوجد حق ذير مشروط لتيجيل تسوية الخلو  لمدة ة تقل ان ارني اشر اارو

 

 األخرى الى أناا ذير متداولة. لتزاماتتلنف المجمواة جميل اإل

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء

ت مررل المجمواررة فرري مجررال تترروير وبيررل وترريجير ال قررارات وكرر لف تشررارة فرري أنشررتة التلررنيل والت اقررد والتجررارة 

والخرردمات. يرررتم اةاترررراف برراإليرادات مرررن ال قرررود المبرمرررة مررل ال مررر ل انرررد تحويررل السررريترة الرررى السرررلل أو 

مات إلررى ال ميررل بمبلررغ ي كررس المقابررل الرر ة تتوقررل المجمواررة الحلررول اليرر  مقابررل تلررف السررلل أو الخرردمات. الخررد

اتررتنتجإ المجمواررة بشرركل اررا  أناررا الترررف الرئيسرري فرري ترتيبررات إيراداتاررال ألناررا تررتحكم اررادةو فرري السررلل أو 

 الخدمات قبل تحويلاا إلى ال ميل.

 

لتقررديرات واةفتراضررات المحاترربية الاامررة المت لقررة برراإليرادات مررن ال قررود تررم توضرريق اإلفلرراحات اررن األحكررا  وا

 .31المبرمة مل ال م ل في إيضاح 

 

 أنشطة التداول

يررتم اةاتررراف برراإليرادات مررن بيررل البضررائل فرري الوقررإ الرر ة يررتم فيرر  تحويررل السرريترة الررى األهررل إلررى ال ميررلل 

ا اند التسليم. 90إلى   30ان ال ادية اي بشكل اا  اند تسليم البضائل. تُ د فترة اةئتم  يومو

 

 أنشطة المقاوالت

يررتم اةاتررراف برراإليرادات مررن اقررود األامررال الميكانيكيررة والكاربائيررة والسررباكة وكرر لف مررن الاندتررة الم ماريررة 

ش لقيررا  التقررد  نحررو الرضررا الكامررل للخدمررةل حيررس 3 إيضرراحالداخليررة بمرررور الوقررإ باتررتخدا  طريقررة اإلدخررال )

 يتلقي ال ميل ويستالف في الوقإ نعس  العوائد التي تقدماا المجمواة.

 

ارري التزامررات أدال منعلررلة يجررم تخلرريص جررزل   قررودتنظررر المجمواررة فيمررا إكا كانررإ انرراة واررود أخرررى فرري ال

مررن ترر ر الم املررة لاررا )الررى ترربيل الممررالل التسررليم ل التركيررمل الضررماناتل إلرر ش. انررد تحديررد ترر ر الم املررةل تيخرر  

المجمواررة فرري اةاتبررار  رررار المقابررل المتغيرررل ووجررود مكونررات تمويليررة اامررةل والمقابررل ذيررر النقرردةل والمقابررل 

 ل ميل )إن وجدش.المستحق الدفل ل

 

 المتغير  اتباراإل
ال تقررو  المجمواررة بتقرردير مبلررغ المقابررل الرر ة يسررتحق  مقابررل تحويررل   قررودإكا كرران المقابررل فرري ال ا متغيرررو يتضررمن مبلغررو

ويررتم تقييررد  حتررى يكررون مررن المحتمررل بدرجررة   قررودالبضررائل إلررى ال ميررل. يررتم تقرردير المقابررل المتغيررر انررد بدايررة ال

ا انرردما يررتم حررل حالررة اررد  كبيرررة أة يحرردج اكررس اإليرررادات الاامررة فرري مبلررغ اإليرررادات التراكميررة الم ترررف بارر

 التيكد المرتبتة بالمقابل المتغير ةحقوا.

 

تحرردد ال قررود المبرمررة مررل ال مرر ل أن المجمواررة مسررؤولة اررن دفررل ذرامررة أو ت ويضررات مقتواررة فرري حالررة اررد  

ألترربا  ة تُ ررزى إلررى ال ميررل. قررد يختلررف مبلررغ الغرامررة ارر ا برراخت ف   قررودالوفررال بشررروط م ينررة محررددة فرري ال

  قررودال قررود و / أو ال مرر ل. انرردما تحرردد المجمواررة وجررود مقابررل متغيرررل فإناررا تررتقدر مبلررغ المقابررل انررد بدايررة ال

 باتتخدا  ناا القيمة المتوق ة وت ترف بالتزا  للخسائر المستقبلية المتوق ة.
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دةإيضاحات الى البيانات المالي   )تابلش ة الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( أنشطة المقاوالت

 

  قودت دي ت ال
و بالنسرربة للمجمواررة بررالنظر إلررى طبي ررة الت اقررد  تُ ررد أوامررر التغييررر أو الت رردي ت الررى ال قررود األهررلية أمررراو اررائ ا

. بشرركل اررا ل يررتم تسرر ير اةخت فررات اقررودطويررل األجررل لعامررال. يررتم تحديررد اررروط أوامررر التغييررر فرري كررل 

ا للم يررار  قررودوالكميررات المنقحررة المتلوبررة إلتمررا  ال  قررودبررالرجوع إلررى م رردةت الوحرردة المتعررق الياررا فرري ال . وفقررو

ل تررتقو  المجمواررة بالمحاترربة اررن الت ررديل مررن خرر ل ت ررديل تراكمرري كلرري إكا 15الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم 

ا فقررط  ا مررن التررزا  أدال منعرررد يررتم اتررتيعا   جزئيررو كانررإ السررلل أو الخرردمات فرري الت ررديل ذيررر مميررزة وتشرركل جررزلو

منعلررل إكا  اد نترراق   قررودك  قررود. وبرردةو مررن كلررفل تررتقو  المجمواررة بالمحاترربة اررن ت ررديل ال قررودت ررديل ال انررد

 بمقدار ي كس أت ار البيل المستقلة للمجمواة.  قودبسبم إضافة تلل أو خدمات مميزة و يادة ت ر ال  قودال

 

 التزامات الضمان
 ة اررن اةتررتخدا  ال ررادة و/ أو المتوقررل واللرريانة لمرردة تررنة تقررد  المجمواررة ضررمانات ل م ئاررا ضررد ال يررو  الناارر

واحرردة مررن ترراري  اتررت   الشرراادات. قيمررإ اإلدارة أن الضررمان لمرردة اررا  لل يررو  ي تبررر ضررمانوا مررن نرروع الت اررد 

  قررودحيررس أن ارر ا الضررمان ضرررورة لضررمان أن تكررون المنتجات/الخرردمات المقدمررة الررى النحررو المحرردد فرري ال

 ة يوجد التزا  منعلل بيدال ا ا الضمان.لعترة دنيا. و

 

اررادةو مررا يكررون الضررمان الممتررد الرر ة تقدمرر  المجمواررة لعترررة أطررول ممررا اررو متلررو  بموجررم الممارتررة ال اديررةل 

لغرررة اكتشرراف األختررال أو ال يررو  فرري ال مررل المنجررز واررو ضرررورة لترروفير ضررمان أن السررلل أو الخرردمات 

. وبنررالو اليرر ل يررتم الت امررل مررل ارر   الضررمانات كضررمان مررن نرروع الت اررد. تتوافررق مررل المواهررعات المتعررق الياررا

بخرر ف كلررفل وفرري حرراةت نررادرة ل ترريتم الت امررل مررل ارر ا الضررمان كضررمان لنرروع الخدمررةل وبالتررالي ترريتم ااتبررار  

ا منعل و لعدال.  التزامو

 

تكلعررة الوفررال بالتزامررات الضررمان انرردما يررتم ااتبررار الضررمان كضررمان مررن نرروع الت ارردل فررإن المجمواررة تسررتحق 

 .37الى أتا  الخبرات التاريخية وفقوا ألحكا  م يار المحاتبة الدولي 

 

 السيارات خدمات إدارة المرافق والصيانة والسباقات

يررتم اتررتيعال اإليرررادات مررن الخرردمات بمرررور الوقررإل ألن ال ميررل يتلقررى ويسررتالف فرري نعررس الوقررإ المزايررا الترري 

رابررإ أو باتررتخدا  طريقررة إدخررال لقيررا  التقررد  نحررو الرضررا الكامررل للخدمررة.  اقررودتقرردماا المجمواررةل الررى أتررا  

 ة التي يقا  فياا الحدج كة الللة.في العترالسيارات يتم اةاتراف برتو  الرااية المت لقة بسباقات 

 

 إيرادات اإليجار

يررتم اةاتررراف بررإيرادات اإليجررار مررن ال قررارات اةتررتممارية كررإيرادات الررى أتررا  القسررط المابررإ الررى مرردى فترررة 

اإليجررار. يررتم اةاتررراف بحرروافز اإليجررار الممنوحررة كجررزل ة يتجررزأ مررن إجمررالي دخررل اإليجررار الررى مرردى فترررة 

 اإليجار.

 

 يرادات من بيع عقارات للتطويراإل

تعرري المجمواررة بررالتزا  األدال وت ترررف برراإليرادات مررن بيررل ال قررارات بمرررور الوقررإل فرري حالررة اتررتيعال أحررد 

 الم ايير التالية:

 يتلقى ال ميل ويستالف في الوقإ نعس  العوائد التي يوفراا أدال المجمواة أرنال أدال المجمواة؛ أو •

ى إنشررال أو تحسررين أحررد األهررول الترري يررتحكم باررا ال ميررل انررد إنشررال األهررل أو يررؤدة أدال المجمواررة إلرر •

 تحسين ؛ أو

ة ينررتا اررن أدال المجمواررة أهررل مررل اتررتخدا  بررديل للمجمواررة وللمنشررية حررق واجررم النعرراك فرري السررداد  •

 مقابل األدال المكتمل حتى تاريخ .

 

الشررروط المرر كورة أارر   ل يررتم إربررات اإليرررادات مررن بيررل بالنسرربة ةلتزامررات األدال الترري ة يررتم فياررا اتررتيعال أحررد 

 ال قارات في الوقإ ال ة يتم في  الوفال بالتزا  األدال.
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 عقودأرصدة ال

 

  قودأهول ال
الحررق فرري الررممن المقابررل مقابررل البضررائل أو الخرردمات المحولررة إلررى ال ميررل. إكا كانررإ المجمواررة   قررودي نرري أهررل ال

تررؤدة اررن طريررق تحويررل البضررائل أو الخرردمات إلررى ال ميررل قبررل أن يرردفل ال ميررل المقابررل أو قبررل اتررتحقاق السرردادل 

 مقابل المقابل المكتسم المشروط.  قوديتم اةاتراف بيهل ال

 

 ال مم التجارية
تممررل الرر مم المدينررة حررق المجمواررة فرري مبلررغ مررن المقابررل ذيررر مشررروط )الررى ترربيل الممررالل يلررز  مرررور الوقررإ 

 -فقرررط قبرررل اترررتحقاق دفرررل المقابرررلش. راجرررل السياترررات المحاتررربية للموجرررودات الماليرررة فررري قسرررم األدوات الماليرررة 

 اةاتراف األولي والقيا  ال حق.

 

  قودمتلوبات ال
اررو اةلتررزا  بتحويررل البضررائل أو الخرردمات إلررى ال ميررل الترري اتررتلمإ المجمواررة مقابلاررا مقابررل   قررودال متلوبررات

)أو مبلررغ مسررتحقش مررن ال ميررل. إكا دفررل ال ميررل مقرراب و قبررل قيررا  المجمواررة بنقررل البضررائل أو الخرردمات إلررى ال ميررلل 

كررإيرادات   قررودتم اةاتررراف بمتلوبررات الانررد السررداد أو اتررتحقاق الرردفل )أيامررا أترربقش. يرر  قرروديررتم إربررات التررزا  ال

 . قوداندما ت مل المجمواة بموجم ال

 

 عقودتكلفة الحصول على 

 

يسرررمق للمجموارررة  اقررروداخترررارت المجموارررة تتبيرررق الوتررريلة ال مليرررة اةختياريرررة للتكررراليف للحلرررول الرررى 

طعررال األهررل الرر ة كانررإ بملرراريف ممررل ارر   التكرراليف الررى العررور )المدرجررة فرري تكلعررة المبي رراتش ألن فترررة إ

 المجمواة تتستخدم  بخ ف كلف اي تنة واحدة أو أقل.

 

 عقودتكاليف ال

 

المباارررة والتكرراليف األخرررى المت لقررة بنشرراط المقرراوةت بشرركل اررا    قررودالررى تكرراليف ال  قررودتشررتمل تكرراليف ال

ف األخرررى الترري يررتم تحميلاررا التكررالي   قررودوالترري يمكررن تخليلرراا لل قررود. باإلضررافة إلررى كلررف ل تشررمل تكرراليف ال

 الى وج  التحديد الى ال ميل بموجم اروط ال قود.

 

 ضريبة القيمة المضافة

 

 يتم اةاتراف بالملروفات واألهول هافية من مبلغ ضريبة القيمة المضافةل باتتمنال:

 

ل تررترداد انرردما تكررون ضررريبة القيمررة المضررافة المتكبرردة الررى ارررال األهررول أو الخرردمات ذيررر قابلررة  •

مررن ملررلحة الضرررائم ل وفرري ارر   الحالررة ل يررتم اةاتررراف بضررريبة القيمررة المضررافة كجررزل مررن تكلعررة 

 اقتنال األهل أو كجزل من بند الملاريف ل حسم اةقتضال

 

 اندما يتم إربات ال مم المدينة والدائنة مل تضمين مبلغ ضريبة القيمة المضافة •

 

المضرررافة القابلرررة ل ترررترداد مرررنل أو المسرررتحقة الررردفل إلرررى ملرررلحة يرررتم تضرررمين هرررافي مبلرررغ ضرررريبة القيمرررة 

دة.  الضرائم كجزل من ال مم المدينة أو الدائنة في البيانات المالية الُمَوحَّ
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ
 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 عمالت أجنبية

 الم ام ت واألرهدة
يررتم تسررجيل الم ررام ت الترري تررتم بررال م ت األجنبيررة مبرردئيوا بال ملررة الوايعيررة اررن طريررق تتبيررق ترر ر اللرررف 

ترراري  الم املررة الررى مبلررغ ال ملررة األجنبيررة. يُ رراد تحويررل العررورة بررين ال ملررة الوايعيررة وال ملررة األجنبيررة فرري 

الموجرررودات والخلرررو  النقديرررة برررال م ت األجنبيرررة فررري تررراري  التقريرررر إلرررى ال ملرررة الوايعيرررة باترررتخدا  تررر ر 

اإلذرر ق. مكسررم أو خسررارة ال ملررة األجنبيررة الررى البنررود النقديررة اررو العرررق بررين التكلعررة المتعررية بال ملررة الوايعيررة 

ايرررة العتررررةل ب رررد ت رررديلاا بالعائررردة الع ليرررة والمررردفواات خررر ل العتررررة ل والتكلعرررة المتعرررية بال ملرررة األجنبيرررة فررري بد

المحولررة بسرر ر اللرررف فرري ناايررة فترررة التقريررر. يررتم اةاتررراف بجميررل فروقررات ال مرر ت األجنبيررة فرري الررربق أو 

 الخسارة.

 

 اتتممارات في كيانات أخرى
ات ال مليررات األجنبيررة إلررى الرردرام اإلمرراراتي بسرر ر اللرررف السررائد فرري ترراري  يررتم تحويررل موجررودات ومتلوبرر

التقريررر ويررتم تحويررل بيانررات األربرراح أو الخسررائر بيترر ار اللرررف السررائدة فرري تررواري  الم ررام ت. يررتم اةاتررراف 

تلررنيف  بعررروق اللرررف الناتجررة اررن التحويررل فرري الرردخل الشررامل اآلخررر. انررد الررتخلص مررن امليررة أجنبيررةل يُ رراد

 انلر الدخل الشامل اآلخر المت لق بتلف ال ملية األجنبية الم ينة إلى الربق أو الخسارة.

 

 إيرادات ومصروفات التمويل

تشرررتمل إيررررادات التمويرررل الرررى إيررررادات العوائرررد الرررى الودائرررل المابترررة. يرررتم اةاترررراف برررإيرادات العوائرررد انرررد 

 قة م دل العائدة الع لي.اتتحقاقاا في الربق أو الخسارة باتتخدا  طري 

 

تشررتمل ملررروفات التمويررل الررى ملررروفات العوائررد الررى القررروة الملرررفية وكرر لف ملررروفات العوائررد الررى 

ا للعقرررة أدنررا  ل يررتم اةاتررراف  التزامررات اإليجررار. جميررل تكرراليف اةقتررراةل باتررتمنال الحررد الرر ة يررتم رتررملت  وفقررو

 ة الساريةل طريقة العائدة.باا في الربق أو الخسارة باتتخدا  التريق

 

تكرراليف اةقتررراة المنسرروبة مباارررة إلررى اقتنررال أو إنشررال أو إنترراف األهررل الرر ة يسررتغرق بالضرررورة فترررة طويلررة 

ا ل تررتخدا  المقلررود أو البيررل تررتم رتررملتاا كجررزل مررن تكلعررة األهررل. يررتم تحميررل كافررة  مررن الوقررإ ليلرربق جرراازو

كملررروفات فرري العترررة الترري تحرردج فياررا. تتكررون تكرراليف اةقتررراة مررن العوائررد تكرراليف اةقتررراة األخرررى 

 والتكاليف األخرى التي تتكبداا المجمواة فيما يت لق باقتراة األموال.

 

 والمعدات واالستهالك منشآتالممتلكات وال
 

 االعتراف والقياس

ا اةتررتا ة المتررراكم )راجررل والم رردات بالتكل منشرراتبخرر ف األراضرريل يررتم قيررا  بنررود الممتلكررات وال عررة ناقلررو

أدنرررا ش وخسرررائر انخعررراة القيمرررة المتراكمرررة )راجرررل السياترررة المحاتررربية بشرررين انخعررراة القيمرررةشل إن وجررردت. 

 لمنشررآتتتضررمن التكلعررة الملررروفات المنسرروبة مباارررة إلررى اقتنررال األهررل. انرردما يكررون ألجررزال مررن الممتلكررات وا

يررتم المحاترربة اناررا كبنررود منعلررلة )مكونررات رئيسرريةش للممتلكررات والمنشررآت والم رردات أامررار إنتاجيررة مختلعررةل 

و تكلعرررة المررواد وال مالررة المباارررة ونسررربة مناترربة مررن النعقرررات  والم رردات. تتضررمن تكلعررة األهرررول المنشررية كاتيررا

 ال امة.

 

ا خسرررائر انخعررراة القيمرررة2020و  2021ديسرررمبر  31فررري  المتراكمرررة  ل ترررم قيرررا  األرة بالقيمرررة ال ادلرررة ناقلرررو

الم ترررف باررا ب ررد ترراري  إاررادة التقيرريم. يررتم إجرررال التقيرريم بتكرررار كرراٍف للتيكررد مررن أن القيمررة الدفتريررة لعهررل الم رراد 

 تقييم  ة تختلف جواريوا ان قيمتاا ال ادلة.

 

ملكيررة. يُسررجل فررائا إاررادة التقيرريم فرري الرردخل الشررامل اآلخررر ويُضرراف إلررى فررائا إاررادة تقيرريم األهررول فرري حقرروق ال

ومررل كلررف ل إلررى الحررد الرر ة ي كررس فيرر  اجررز إاررادة التقيرريم لررنعس األهررل الم ترررف برر  تررابقوا فرري الررربق أو الخسررارة 

ل يررتم اةاتررراف بالزيررادة فرري الررربق والخسررارة. يررتم اةاتررراف ب جررز إاررادة التقيرريم فرري بيرران الررربق أو الخسررارة 

د ل إة بالقرردر الرر ة ي رروة فيرر  العررائا الحررا لي الررى نعررس األهررل الم ترررف برر  فرري فررائا إاررادة تقيرريم الُمَوحررَّ

 األهول.

 

والم رردات فرري الررربق أو  المنشررآتأو خسررارة ناتجررة اررن اتررتب اد بنررد مررن الممتلكررات و أربرراح يررتم اةاتررراف بررية

 الخسارة.
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دةإيضاحات الى البيانات المالية   )تابلش الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات ال -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع(الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 

 

 االستهالك

المقرردر يررتم اةاتررراف باةتررتا ة فرري الررربق أو الخسررارة الررى أتررا  القسررط المابررإ الررى مرردى ال مررر اإلنترراجي 

والم دات. ة يرررتم اترررتا ة األرة. األامرررار اإلنتاجيرررة المقررردرة للعتررررة المنشرررآت لكرررل جرررزل مرررن بنرررد الممتلكرررات و

 الحالية والعترات المقارنة اي كما يلي:

 

 ادد السنوات  األهول

 20إلى  3من  المباني وتحسينات ال قارات المستيجرة

 10إلى  5من   المنشآت واآلةت

 4إلى  2من  والتجايزات والم دات المكتبيةاألراج 

 4 المركبات

 3إلى  2من  الم دات واألدوات

 

 يُ اد تقييم طريقة اإلتتا ة واألامار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاري  التقرير.

 

 ال قيد التنفيذالم رأس

ا خسررائر انخعرراة القيمررة المتراكمررة )راجررل السياتررة المحاترربية  المررال يررتم إربررات رأ  قيررد التنعيرر  بالتكلعررة ناقلررو

بشررين انخعرراة القيمررةشل إن وجرردتل حتررى اكتمررال البنررال. انررد اةنتاررال مررن البنررال ل يررتم تحويررل تكلعررة ارر ا األهررل 

األرة المرتررملةش إلررى ف ررة مررل التكلعررة المنسرروبة مباارررة إلررى البنررال )بمررا فرري كلررف تكرراليف اةقتررراة وإيجررار 

 األهول الم نية. ة يتم احتسا  اتتا ة الى األامال الرأتمالية قيد التنعي .

 

 العقارات االستثمارية

 األعتراف

تُلرررنف األراضررري والمبررراني المملوكرررة للمجموارررة ألذرررراة تحقيرررق إيررررادات إيجاريرررة أو  يرررادة رأ  المرررال أو 

ا تلررنيف ال قررارات الترري يررتم إنشررا اا أو تتويراررا ل تررتخدا  المسررتقبلي  كليامررا ك قررارات اتررتممارية. يررتم أيضررو

ك قررارات اتررتممارية الررى أناررا اقررارات اتررتممارية. انرردما تقررد  المجمواررة خرردمات إضررافية لشرراذلي ال قررارل فإناررا 

ا ذير مام نسبيوا في الترتيم ككل.  تت امل مل ا ا ال قار ك قار اتتممارة إكا كانإ الخدمات انلرو

 

نرردما تبرردأ المجمواررة فرري إاررادة تترروير اقررار اتررتممارة قررائم ل تررتخدا  المسررتقبلي المسررتمر ك قررار اتررتممارةل ا

يظررل ال قررار ك قررار اتررتممارة ل والرر ة يررتم قياترر  بنررالو الررى نمرروكف القيمررة ال ادلررة وة يررتم إاررادة تلررنيع  ك قررار 

 للتتوير أرنال إاادة التتوير فيما يت لق ب  ك قار اتتممارة.

 

 القياس

تُقررا  ال قررارات اةتررتممارية مبرردئيوا بالتكلعررةل بمررا فرري كلررف تكرراليف الم املررة كات اللررلة. فرري أاقررا  اةاتررراف 

المبرردئيل يررتم إربررات ال قررارات اةتررتممارية بالقيمررة ال ادلررة ل والترري ت كررس اررروف السرروق فرري ترراري  التقريررر. يررتم 

فرري القيمررة ال ادلررة فرري الررربق أو الخسررارة. يررتم تحديررد القرريم اةاتررراف بررية مكسررم أو خسررارة ناتجررة اررن التغييررر 

ال ادلررة بنررالو الررى تقيرريم نلررف تررنوة يررتم إجرررا   بواتررتة مررممن خررارجي مسررتقل م تمررد يتبررق نمرروكف تقيرريم 

 موهى ب  من قبل لجنة م ايير التقييم الدولية.

 

للتحديررد بشرركل ي تمررد اليرر ل يررتم قيررا  ارر ا  انرردما تكررون القيمررة ال ادلررة لل قررار اةتررتممارة قيررد التترروير ذيررر قابلررة

ال قررار بالتكلعررة حتررى ترراري  اةنتاررال مررن البنررالل أيامررا أقررر ل والترراري  الرر ة تلرربق فيرر  القيمررة ال ادلررة قابلررة للقيررا  

 بشكل موروق.

 

 التحويل من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية

خررزون مررن اقررارات للتترروير إلررى اقررارات اتررتممارية انررد يررتم تحويررل ب ررا ال قررارات المحررتعه باررا للبيررل تحررإ الم

اإلفررراف اررن تلررف ال قررارات للترريجير أو لزيررادة رأ  المررال أو كليامررا. يررتم تحويررل ال قررارات المحررتعه باررا للبيررل 

اقررارات قيررد التترروير إلررى اقررارات اتررتممارية بالتكلعررة. وب ررد اةاتررراف األولرري ل تُقرردَّر قيمررة ارر   الممتلكررات 

و لسياتة القيا  الخاهة بممتلكات اةتتممار.بالقيمة   ال ادلة وفقا
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات  -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 التحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات للتطوير

انررردما يتغيرررر اترررتخدا  ال قرررارات اةترررتممارية إلرررى محرررتعه بارررا للبيرررل ل يرررتم تحويرررل ال قرررارات كات اللرررلة مرررن 

والترري تلرربق التكلعررة الم تبرررة اقررارات اتررتممارية إلررى اقررارات للتترروير بقيمتاررا ال ادلررة فرري ترراري  التحويررل ل 

 للمحاتبة ال حقة.

 

 اإلستبعاد

فرري ترراري  حلررول المتلقرري الررى السرريترةش  مررم يررتم اتررتب اد ال قررارات اةتررتممارية إمررا انرردما يررتم الررتخلص مناررا )

ا مرررن اةترررتخدا  وة يتوقرررل أة منع رررة اقتلرررادية مسرررتقبلية مرررن الرررتخلص منارررا. يرررتم  أو انررردما يرررتم ترررحباا ناائيرررو

اترررراف برررالعرق برررين هرررافي اائررردات اةترررتب اد والقيمرررة الدفتريرررة لعهرررل فررري الرررربق أو الخسرررارة فررري فتررررة اة

اةتررتب اد. يُحرردد مبلررغ المقابررل الرر ة ترريتم تضررمين  فرري الررربق أو الخسررارة النرراتا اررن اتررتب اد اةتررتممار ال قررارة 

 .15لمالية رقم وفقوا لمتتلبات تحديد ت ر الم املة في الم يار الدولي للتقارير ا

 

 الالحق االعتراف األولي والقياس -األدوات المالية 

 ينشي ان  أهل مالي لكيان واحد والتزا  مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان  خر. اقوداألداة المالية اي أة 

 

 أوالً( األصول المالية

 األولياالعتراف والقياس 

ا بالتكلعررة المتعررية ل أو بالقيمررة ال ادلررة مررن تُلررنف الموجررودات الماليررةل انررد التحقررق  المبرردئي ل كمررا تررم قياترراا ةحقررو

 خ ل الدخل الشامل اآلخرل أو بالقيمة ال ادلة من خ ل الربق أو الخسارة.

 

ي تمررد تلررنيف الموجررودات الماليررة انررد التحقررق المبرردئي الررى خلررائص الترردفقات النقديررة الت اقديررة للموجررودات 

مررال المجمواررة إلدارتاررا. باتررتمنال الرر مم التجاريررة المدينررة الترري ة تحترروة الررى انلررر تمررويلي الماليررة ونمرروكف أا

اررا  أو الترري طبقررإ المجمواررة مررن أجلاررا الوترريلة ال مليررة ل تقررو  المجمواررة مبرردئيوا بقيررا  األهررل المررالي بقيمترر  

ل الررربق أو الخسررارة وتكرراليف ال ادلررة  ائرردوال فرري حالررة األهررل المررالي ذيررر المرردرف بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر 

الم ررام ت. يررتم قيررا  الرر مم المدينررة التجاريررة الترري ة تحترروة الررى انلررر تمررويلي اررا  أو الترري طبقررإ المجمواررة 

. راجررل السياتررات 15مررن أجلاررا الوترريلة ال مليررة بسرر ر الم املررة المحرردد بموجررم الم يررار الرردولي للتقررارير الماليررة 

 ن ال قود مل ال م ل.المحاتبية في قسم اإليرادات م

 

مررن أجررل تلررنيف األهررل المررالي وقياترر  بالتكلعررة المتعررية أو بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الرردخل الشررامل اآلخررر ل 

ش" الرررى المبلرررغ SPPIيجرررم أن ينرررتا ارررن كلرررف تررردفقات نقديرررة اررري "مررردفواات المبلرررغ األتاتررري والعائررردة فقرررط )

بررار مرردفواات المبلررغ األتاترري والعائرردة فقررط ويررتم إجرررا   الررى األتاترري القررائم. يشررار إلررى ارر ا التقيرريم باتررم اخت 

 مستوى األداة. 

 

يشرررير نمررروكف أامرررال المجموارررة إلدارة األهرررول الماليرررة إلرررى كيعيرررة إدارتارررا ألهرررولاا الماليرررة مرررن أجرررل توليرررد 

النقديرررة  التررردفقات النقديرررة. يحررردد نمررروكف األامرررال مرررا إكا كانرررإ التررردفقات النقديرررة ترررتنجم ارررن تحلررريل التررردفقات

 الت اقدية أو بيل األهول المالية أو كلياما.

 

يررتم اةاتررراف ب مليررات ارررال أو بيررل األهررول الماليررة الترري تتتلررم تسررليم األهررول فرري ذضررون إطررار  منرري محرردد 

بموجررم اللرروائق أو األاررراف فرري السرروق )اللررعقات ال اديررةش فرري ترراري  المترراجرةل أة الترراري  الرر ة تلتررز  فيرر  

 رال أو بيل األهل .المجمواة بش

 

 القياس الالحق

 األهول المالية بالتكلعة المتعية )أدوات الدينش
 تقيس المجمواة الموجودات المالية بالتكلعة المتعية إكا تم اتتيعال الشرطين التاليين:

 

يررتم اةحتعرراا باألهررل المررالي ضررمن نمرروكف أامررال بارردف اةحتعرراا باألهررول الماليررة مررن أجررل تحلرريل  •

 التدفقات النقدية الت اقدية. و

تررؤدة الشررروط الت اقديررة لعهررل المررالي فرري تررواري  محررددة إلررى ترردفقات نقديررة تكررون فقررط مرردفواات  •

 المبلغ األتاتي والعائدة الى المبلغ األتاتي القائم
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دةإيضاحات الى البيانات المالية   )تابلش الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات  -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( والقياس الالحق األولياالعتراف  -األدوات المالية 

 

 )تابع( أوالً( األصول المالية

 

 )تابع( القياس الالحق

ا باتررتخدا  طريقررة م رردل العائرردة الع لرري وتخضررل ةنخعرراة القيمررة. تُقررا  الموجررودات الماليررة بالتكلعررة المتعررية  ةحقررو

 يتم اةاتراف باألرباح والخسائر في الربق أو الخسارة اندما يتم اتتب اد األهل أو ت ديل  أو انخعاة قيمت .

 

سررتحق مررن تشررتمل الموجررودات الماليررة للمجمواررة بالتكلعررة المتعررية الررى كمررم مدينررة تجاريررة ومرردينون محتجررزون وم

 أطراف كات ا قة.

 

 موجودات مالية بالقيمة ال ادلة من خ ل الربق أو الخسارة
تشررمل الموجررودات الماليررة بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة الموجررودات الماليررة المحررتعه باررا للمترراجرة 

خرر ل الررربق أو الخسررارةل أو األهررول ل أو األهررول الماليررة الملررنعة انررد اةاتررراف األولرري بالقيمررة ال ادلررة مررن 

الماليررة المتلررو  قياترراا بالقيمررة ال ادلررة. تُلررنف األهررول الماليررة الررى أناررا محررتعه باررا للمترراجرة إكا تررم حيا تاررا 

ا تلررنيف المشررتقات ل بمررا فرري كلررف المشررتقات الضررمنية  لغرررة البيررل أو إاررادة الشرررال فرري المرردى القريررم. يررتم أيضررو

محررتعه باررا للمترراجرة مررا لررم تُلررنعاا كرريدوات تحرروط ف الررة. تُلررنف الموجررودات الماليررة كات المنعلررلة ل الررى أناررا 

الترردفقات النقديررة الترري ة تممررل فقررط مرردفواات أهررل المبلررغ والعوائررد وتقررا  بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو 

 الخسارة ل بغا النظر ان نموكف األامال.

 

ي تتُلررنعاا بالتكلعررة المتعررية أو بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الرردخل بلرررف النظررر اررن م ررايير أدوات الرردين الترر

الشررامل اآلخررر ل كمررا اررو موضررق أارر   ل يمكررن تلررنيف أدوات الرردين بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة 

 اند اةاتراف األولي إكا كان القيا  ب لف يلغي أو يقلل بشكل كبير من اد  التتابق المحاتبي .

 

درف  د بالقيمررة تررُ الموجررودات الماليررة بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة فرري بيرران المركررز المررالي الُمَوحررَّ

د.  ال ادلة مل اةاتراف بلافي التغيرات في القيمة ال ادلة في بيان الدخل الُمَوحَّ

 

 االستبعاد 

ل مررن مجمواررة مررن األهررول الماليررة يُسررتب د األهررل المررالي )أول انررد اةقتضررالل جررزل مررن األهررل المررالي أو جررز

د للمجمواةش في األحوال التالية:  الممارلةش بشكل أتاتي )أة ح ف  من بيان المركز المالي الُمَوحَّ

 

 انقضال الحق في اتت   التدفقات النقدية من األهل. أو •

ا برردفل قامررإ المجمواررة بتحويررل حقوقاررا فرري اتررت   الترردفقات النقديررة مررن األهررل أو تحملررإ التزامررو  •

الترردفقات النقديررة المسررتلمة بالكامررل دون ترريخير جرروارة إلررى طرررف رالررس بموجررم ترتيررم "مرررور"؛ 

وإمررا )أش المجمواررة نقلررإ بشرركل جرروارة جميررل مخرراطر ومزايررا األهررل ل أو ) ش لررم تقررم المجمواررة 

بتحويررل أو اةحتعرراا بشرركل جرروارة بجميررل مخرراطر ومزايررا األهررلل ولكناررا قامررإ بتحويررل السرريترة 

 الى األهل.

 

انرردما تقررو  المجمواررة بتحويررل حقوقاررا فرري اتررت   الترردفقات النقديررة مررن أهررل أو الرردخول فرري ترتيبررات القرربا 

 والدفلل فإناا تقو  بتقييم ما إكا كانإل وإلى أة مدىل قد احتعظإ بمخاطر ومزايا الملكية.

 

األهررلل أو نقررل السرريترة الررى األهررل انرردما ة تقررو  بتحويررل أو اةحتعرراا بشرركل جرروارة بجميررل مخرراطر ومنررافل 

ل تسررتمر المجمواررة فرري اةاتررراف باألهررل المحررول إلررى حررد مشرراركتاا المسررتمرة. فرري ارر   الحالررةل ت ترررف 

ا بررالتزا  مرررتبط. يررتم قيررا  األهررل المحررول والخلررو  المرتبتررة برر  الررى أتررا  ي كررس الحقرروق  المجمواررة أيضررو

 واةلتزامات التي تحتعه باا المجمواة.

 

تُقررا  المشرراركة المسررتمرة الترري تيخرر  ارركل ضررمان الررى األهررل المحررول بالقيمررة الدفتريررة األهررلية لعهررل والحررد 

 األقلى للمبلغ ال ة قد يُتلم من المجمواة تداد ل أياما أقل.
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دةإيضاحات الى البيانات المالية   )تابلش الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات  -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( االعتراف األولي والقياس الالحق -األدوات المالية 

 

 )تابع( أوالً( األصول المالية

 

 اضمحالل قيمة األصول المالية

المتوق ررة لجميررل أدوات الرردين ذيررر المحررتعه باررا بالقيمررة ال ادلررة ت ترررف المجمواررة بمخلررص خسررائر اةئتمرران 

مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة. تسررتند الخسررائر اةئتمانيررة المتوق ررة الررى العرررق بررين الترردفقات النقديررة الت اقديررة 

ا لل ا ل  قررودالمسررتحقة وفقررو م رردل وجميررل الترردفقات النقديررة الترري تتوقررل المجمواررة الحلررول الياررا ل مخلررومة تقريبررو

العائرردة الع لرري األهررلي. تتتضررمن الترردفقات النقديررة المتوق ررة الترردفقات النقديررة مررن بيررل الضررمانات المحررتعه باررا أو 

ا ة يتجزأ من الشروط الت اقدية.  الت زيزات اةئتمانية األخرى التي ت تبر جزلو

 

تمرران الترري لررم تحرردج  يررادة كبيرررة يررتم الت رررف الررى خسررائر اةئتمرران المتوق ررة الررى مرررحلتين. بالنسرربة لمخرراطر اةئ 

فررري مخررراطر اةئتمررران الخاهرررة بارررا منررر  اةاترررراف األولررري ل يرررتم تررروفير الخسرررائر اةئتمانيرررة المتوق رررة لخسرررائر 

ا القادمررة )الخسررائر اةئتمانيررة  اةئتمرران الناتجررة اررن أحررداج التخلررف اررن السررداد المحتملررة خرر ل اةرنرري اشررر اررارو

اش. بال 12المتوق ررة لمرردة  نسرربة لمخرراطر اةئتمرران الترري حرردرإ لاررا  يررادة كبيرررة فرري مخرراطر اةئتمرران منرر  اررارو

اةاتررراف األولرري ل يلررز  مخلررص خسررارة لخسررائر اةئتمررران المتوق ررة الررى مرردى ال مررر المتبقرري للمخررراطر ل 

 بغا النظر ان توقيإ الت مر )الخسائر اةئتمانية المتوق ة الى مدى ال مرش.

 

ل بمررا فرري كلررف الرر مم المدينررة مررن بيررل ال قررارات الترري   قررودتجاريررة والمحتجررزة وموجررودات البالنسرربة للرر مم المدينررة ال

ا مبسررتوا فرري احتسررا  الخسررائر اةئتمانيررة المتوق ررة. لرر لف  تحترروة الررى انلررر تمررويلي اررا ل تتبررق المجمواررة ناجررو

ف بمخلررص خسررارة بنررالو ل ة تقررو  المجمواررة بتتبررل التغيرررات فرري مخرراطر اةئتمررانل ولكناررا برردةو مررن كلررف ت تررر

الرررى الخسرررائر اةئتمانيرررة المتوق رررة الرررى مررردى ال مرررر فررري تررراري  كرررل تقريرررر. أنشررريت المجموارررة ملرررعوفة 

مخللررات تسررتند إلررى خبرتاررا التاريخيررة فرري خسررارة اةئتمررانل مررل ت ررديلاا حسررم ال وامررل التتل يررة الخاهررة 

 بالمدينين والبي ة اةقتلادية.
 

 ة يكون اناة توقل م قول ةتترداد التدفقات النقدية الت اقدية. يتم اتم األهل المالي اندما
 

 ( الخصوم الماليةثانيا

 

 االعتراف والقياس األولي

تُلررنف الخلررو  الماليررةل انررد التحقررق المبرردئيل كمتلوبررات ماليررة بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة ل 

 كمشتقات ملنعة كيدوات تحوط في تحوط ف الل حسم اةقتضال.ت ل أو كمم دائنة ل أو  أو قروة وتساي 

 

يررتم اةاتررراف بجميررل الخلررو  الماليررة مبرردئيوا بالقيمررة ال ادلررة ل وفرري حالررة القررروة والسررلف والرر مم الدائنررةل يررتم 

 خلم التكاليف المباارة المنسوبة للم املة.

 

وأخرررى ل ومتلوبررات إيجررارل وقررروة وتررلف بمررا فرري تشررتمل الخلررو  الماليررة للمجمواررة الررى كمررم دائنررة تجاريررة 

 كلف السحم الى المكشوف من البنوة.
 

 القياس الالحق

 ي تمد قيا  الخلو  المالية الى تلنيعاا كما او موضق أدنا :
 

 كمم تجارية دائنة وأخرى 
المسررتلمة ل ترروال تمررإ يررتم اةاتررراف بالخلررو  للمبررالغ الترري ترريتم دف اررا فرري المسررتقبل للبضررائل أو الخرردمات 

المتالبررة باررا مررن قبررل المررورد أ  ة. يررتم اةاتررراف بالرردائنين التجرراريين والرر مم الدائنررة األخرررى مبرردئيوا بالقيمررة 

 ال ادلة ويتم قياتاا ةحقوا بالتكلعة المتعية باتتخدا  طريقة م دل العائدة الع لي.
 

 القروة واةقتراضات
ا  قيرررا  القرررروة والتسررراي ت التررري تحمرررل فوائرررد ومتلوبرررات اإليجرررار بالتكلعرررة ب رررد التحقرررق المبررردئيل يرررتم ةحقرررو

المتعررية باتررتخدا  طريقررة م رردل العائرردة الع لرري. يررتم اةاتررراف باألربرراح والخسررائر فرري الررربق أو الخسررارة انررد 

 إلغال اةاتراف بالخلو  وك لف من خ ل املية إطعال م دل العائدة الع لي.
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( االعتراف األولي والقياس الالحق -األدوات المالية 
 

 )تابع(ثانيا( الخصوم المالية 
 

 )تابع(القياس الالحق 

يررتم احتسررا  التكلعررة المتعررية مررن خرر ل األخرر  فرري اةاتبررار أة خلررم أو ارر وة انررد اةتررتحواك والرتررو  أو 

ا ة يتجررزأ مررن م رردل العائرردة الع لرري. يررتم تضررمين إطعررال ترر ر العائرردة الع لرري كتكرراليف  التكرراليف الترري تشرركل جررزلو

 المجمل.تمويل في بيان الربق أو الخسارة 
 

 االستبعاد  

يرررتم إلغرررال اةاترررراف بررراةلتزا  المرررالي انررردما يرررتم اإلاعرررال مرررن اةلترررزا  بموجرررم اةلترررزا  أو إلغرررا   أو انتارررال 

هرر حيت . انرردما يررتم اتررتبدال التررزا  مررالي حررالي بررآخر مررن نعررس الُمقرررة بشررروط مختلعررة إلررى حررد كبيرررل أو يررتم 

إن ممررل ارر ا التبررادل أو الت ررديل يررتم الت امررل م رر  الررى أنرر  اتررتب اد ت ررديل اررروط التررزا  قررائم بشرركل جرروارة ل فرر

ل لتررزا  األهررلي واةاتررراف بررالتزا  جديررد . يررتم اةاتررراف بررالعرق فرري القرريم الدفتريررة كات اللررلة فرري بيرران الررربق 

د.  أو الخسارة الُمَوحَّ

 

 ثالثاً( مقاصة األدوات المالية

يررة والخلررو  الماليررة ويررتم تسررجيل هررافي المبلررغ فرري بيرران المركررز المررالي يررتم إجرررال المقاهررة بررين الموجررودات المال

ا لمقاهررة المبررالغ الم ترررف باررا وانرراة نيررة للتسرروية الررى  د إكا كرران انرراة حررق قررانوني واجررم النعرراك حاليررو الُمَوحررَّ

 أتا  اللافي لتحقيق الموجودات و تسوية الخلو  في وقإ واحد.

 

 النقد والنقد المعادل

والنقررد الم ررادل مررن النقررد فرري اللررندوق ولرردى البنرروة فرري الحسررابات الجاريررة وحسررابات الودائررل )الترري  يتكررون النقررد

تسررتحق خرر ل ر رررة أاررار أو أقررل باتررتمنال الودائررل المحتجررزةش. السررحم الررى المكشرروف مررن البنرروة الترري تسررتحق 

ا ة السررداد انررد التلررم والسررندات المخلررومة الترري تسررتحق خرر ل ر رررة أاررار أو أقررلل  إن وجرردت ل تشرركل جررزلو

د  يتجررزأ مررن إدارة النقررد للمجمواررة ويررتم تضررميناا كيحررد مكونررات النقررد والنقررد الم ررادل لغرررة بيرران الرردخل الُمَوحررَّ

 للتدفقات نقدية.

 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية

أحررد األهررول قررد انخعضررإ تقررو  المجمواررة ل فرري ترراري  كررل تقريررر مررالي ل بتقيرريم مررا إكا كرران انرراة مؤاررر الررى أن 

قيمترر . فرري حالررة وجررود أة مؤاررر ل أو انررد الحاجررة إلررى اختبررار انخعرراة القيمررة السررنوة لعهررلل تقررو  المجمواررة 

بتقرردير المبلررغ القابررل ل تررترداد لعهررل. القيمررة القابلررة ل تررترداد لعهررل ارري القيمررة ال ادلررة لعهررل أو للوحرردات 

ا تكرراليف البيررل  وقيمتاررا فرري اةتررتخدا  ل أيامررا أالررى. يررتم تحديررد المبلررغ القابررل ل تررترداد لعهررل المنتجررة للنقررد ناقلررو

العررردة ل مررا لررم يكررن األهررل ة يولررد ترردفقات نقديررة داخلررة مسررتقلة إلررى حررد كبيررر اررن تلررف الموجررودة فرري األهررول 

قيمترر  القابلررة  األخرررى أو مجمواررات األهررول. انرردما تتجرراو  القيمررة الدفتريررة لعهررل أو الوحرردة المنتجررة للنقررد

 ل تتردادل ي تبر األهل منخعا القيمة ويتم تخعيض  إلى قيمت  القابلة ل تترداد.

 

انررد تقرردير القيمررة فرري اةتررتخدا ل يررتم خلررم الترردفقات النقديررة المسررتقبلية المقرردرة إلررى قيمتاررا الحاليررة باتررتخدا  م رردل 

ة الزمنيررة للنقررود والمخرراطر الخاهررة باألهررل. الخلررم قبررل الضررريبة الرر ة ي كررس تقييمررات السرروق الحاليررة للقيمرر

ا تكرراليف البيررل ل يررتم أخرر  م ررام ت السرروق الحديمررة فرري اةاتبررار. فرري حالررة اررد   انررد تحديررد القيمررة ال ادلررة ناقلررو

إمكانيررة تحديررد ممررل ارر   الم ررام ت ل يررتم اتررتخدا  نمرروكف تقيرريم مناتررم. ارر   الحسررابات مداومررة بمضررااعات 

 تام المدرجة للشركات المتداولة النوا أو مؤارات القيمة ال ادلة األخرى المتاحة.التقييم ل وأت ار األ

 

ت تمررد المجمواررة فرري احتسررا  انخعرراة القيمررة الررى ميزانيررات تعلرريلية وحسررابات متوق ررة ل والترري أُِادترر  بشرركل 

غترري ارر   منعلررل لكررل مررن الوحرردات المنتجررة للنقررد للمجمواررة والترري يررتم تخلرريص األهررول العرديررة لاررا. ت 

ا فترررة تتررراوح مررن تررنة إلررى خمررس تررنوات. لعترررات أطررول ل يررتم حسررا   الميزانيررات وحسررابات التوق ررات امومررو

 م دل نمو طويل األجل وتتبيق  لتوقل التدفقات النقدية المستقبلية ب د السنة الخامسة.

 

ات الملررروفات المتوافقررة يررتم اةاتررراف بخسررائر انخعرراة القيمررة فرري بيرران الرردخل الشررامل المجمررل اآلخررر ضررمن ف رر

 مل وايعة األهل ال ة انخعضإ قيمت .
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةمحاسبية السياسات  -3

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع(اضمحالل قيمة األصول غير المالية 

بالنسرربة للموجررودات باتررتمنال الشررارة ل يررتم إجرررال تقيرريم فرري ترراري  كررل تقريررر لتحديررد مررا إكا كرران انرراة مؤاررر الررى 

انخعضررإ. فرري حالررة وجررود ممررل ارر ا المؤاررر ل أن خسررائر انخعرراة القيمررة الم ترررف باررا تررابقوا لررم ت ررد موجررودة أو 

تقررو  المجمواررة بتقرردير المبلررغ القابررل ل تررترداد لعهررل أو للوحرردة المنتجررة للنقررد. يررتم اكررس خسررارة انخعرراة 

القيمررة الم ترررف باررا تررابقوا فقررط إكا كرران انرراة تغييررر فرري اةفتراضررات المسررتخدمة لتحديررد المبلررغ القابررل ل تررترداد 

ةاتررراف بررآخر خسررارة انخعرراة فرري القيمررة. إن ال كررس محرردود بحيررس ة تتجرراو  القيمررة لعهررل منرر  أن تررم ا

الدفتريررة لعهررل قيمترر  القابلررة ل تررترداد ل وة تتجرراو  القيمررة الدفتريررة الترري كرران مررن الممكررن تحديررداا ل باللررافي 

السررابقة. يررتم اةاتررراف ب ررد اةتررتا ة ل إكا لررم يررتم اةاتررراف بخسررارة انخعرراة فرري القيمررة لعهررل فرري السررنوات 

بارر ا ال كررس فرري بيرران الرردخل الشررامل اآلخررر المجمررل مررا لررم يكررن األهررل مسررج و بررالمبلغ الم رراد تقييمرر  ل وفرري ارر   

 الحالة ل يتم الت امل مل ا ا ال كس كزيادة في إاادة التقييم.

 

 المخزونات

 ل أياما أقل. يتم تقييم المخزون الى أتا  التكلعة أو هافي القيمة الممكن تحقيقاا

 

 عقارات للبيع

تولررنف ال قررارات المحررتعه باررا للبيررل كمخررزون ويررتم إرباتاررا بالتكلعررة أو هررافي القيمررة الممكررن تحقيقاررال أيامررا أقررل. 

تتضررمن التكلعررة تلررف التكلعررة اإلجماليررة للتترروير وتكرراليف اةقتررراة المرتررملة والملررروفات المباارررة األخرررى. 

كررن تحقيقاررا مررن قبررل اإلدارة ل مررل األخرر  فرري اةاتبررار السرر ر المتوقررل الرر ة يمكررن يررتم تقرردير هررافي القيمررة المم

 تحقيق  في النااية ل بنالو الى اروف السوق السائدة.

 

يررتم اةاتررراف بقيمررة أة تخعرريا فرري الممتلكررات قيررد التترروير للبيررل كملررروف فرري العترررة الترري يحرردج فياررا 

رد ألة تخعرريا نرراتا اررن الزيرررادة فرري هررافي القيمررة الممكرررن  التخعرريا أو الخسررارة. يررتم اةاتررراف بمبلرررغ أة

 تحقيقاا في الربق أو الخسارة في العترة التي حدرإ فياا الزيادة.

 

 خرىاألمخزونات ال

ت تمررد تكلعررة المخررزون اآلخررر الررى طريقررة الرروارد أوةو يلرررف أوةو وتشررمل الملررروفات المتكبرردة فرري ارررال 

  الحاليررة. هررافي القيمررة الممكررن تحقيقاررا اررو ترر ر البيررل المقرردر فرري تررياق المخررزون وإيلررال  إلررى موق رر  وحالترر

ا التكاليف المقدرة لركمال وملاريف البيل.  األامال ال ادية ناقلو

 

 المخصصات

د انرردما يكررون لرردى المجمواررة التررزا  حررالي )قررانوني أو  يررتم اةاتررراف بالمخلررص فرري بيرران المركررز المررالي الُمَوحررَّ

لحررردج ترررابق ل ومرررن المحتمرررل أن يتتلرررم تررردفق خرررارف للمنرررافل اةقتلرررادية لتسررروية اةلترررزا  اترررتدةليش نتيجرررة 

 وموروق ب . يمكن امل تقدير لمبلغ اةلتزا .

 

 عقودمخصصات صيانة ال

األتاترري فترررة اللرريانة. يررتم تكرروين المخلررص الررى   قررودانرردما يرردخل ال  قرروديررتم اةاتررراف بمخلررص هرريانة ال

كرل وايعرة بردأت فيارا فتررة اللريانة وتسرتند إلرى بيانرات تكلعرة اللريانة التاريخيرة وتقيريم أتا  كرل حالرة الرى حردة ل

 جميل النتائا المحتملة مقابل اةحتماةت المرتبتة باا.

 

 2019يناير  1قبل  -مدفوعات اإليجار التشغيلي 

 المجمواة كمستيجر
مخرراطر ومزايررا الملكيررة ك قررود إيجررار تشررغيلي. تُلررنف اقررود إيجررار األهررول الترري بموجباررا يحررتعه المررؤجر بكافررة 

يررتم اةاتررراف بالرردف ات الترري تررتم بموجررم اقررود اإليجررار التشررغيلي فرري الررربق أو الخسررارة الررى أتررا  القسررط 

المابررإ الررى مرردى فترررة اإليجررار. يررتم اةاتررراف بحرروافز اإليجررار الترري يسررمق باررا المررؤجر فرري الررربق أو الخسررارة 

 مدفواات اإليجار. كجزل ة يتجزأ من إجمالي
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 المجمواة كمؤجر
تُلررنف اقررود اإليجررار الترري ة تقررو  المجمواررة بموجباررا بتحويررل جميررل مخرراطر ومزايررا ملكيررة األهررل ك قررود 

إيجررار تشررغيلي. يررتم احتسررا  دخررل اإليجررار النرراتا الررى أتررا  القسررط المابررإ الررى مرردى فترررات اإليجررار ويررتم 

جرر  فرري اإليرررادات فرري بيرران الررربق أو الخسررارة بسرربم طبي ترر  التشررغيلية. يررتم إضررافة التكرراليف األوليررة المباارررة إدرا

إيجررار تشررغيلي إلررى القيمررة الدفتريررة لعهررل المررؤجر ويررتم اةاتررراف باررا الررى  اقررودالمتكبرردة فرري التعرراوة وترتيررم 

باإليجررارات المحتملررة كررإيرادات فرري العترررة الترري مرردى فترررة اإليجررار الررى نعررس أتررا  دخررل اإليجررار. يررتم اةاتررراف 

 يتم فياا اكتساباا.

 

 2019يناير  1من  -اإليجارات 

إيجررار. ويُقلررد برر ل  اقررودإيجررار أو يحترروة الررى  اقررود  قررودبتقيرريم مررا إكا كرران ال  قررودتقررو  المجمواررة انررد بدايررة ال

 ينقل الحق في التحكم في اتتخدا  أهل محدد لعترة  منية مقابل مبلغ نقدة.  قودإكا كان ال

 

 المجموعة كمستأجر

تتبررق المجمواررة ناررا تحقررق وقيررا  واحررد لجميررل اقررود اإليجررار ل باتررتمنال اقررود اإليجررار قلرريرة األجررل واقررود 

فواات اإليجررار وأهررول إيجررار األهررول منخعضررة القيمررة. ت ترررف المجمواررة بمتلوبررات اقررود اإليجررار لسررداد مررد

 حق اةتتخدا  التي تممل الحق في اتتخدا  األهول األتاتية.

 

 أهول حق اةنتعاع
اإليجرررار )أة التررراري  الررر ة يكرررون األهرررل  اقرررودت تررررف المجموارررة بيهرررول حرررق اةترررتخدا  فررري تررراري  بررردل 

ا ل تررتخدا ش. يررتم قيررا  أهررول حررق اةتررتخدا  بالتكلعررة ل ناقلررو  ا أة اتررتا ة متررراكم وخسررائر األتاترري فيرر  متاحررو

انخعرراة القيمررة ل ويررتم ت ررديلاا ألة إاررادة قيررا  ةلتزامررات اإليجررار. تتضررمن تكلعررة أهررول حررق اةتررتخدا  مبلررغ 

التزامررات اإليجررار الم ترررف باررا والتكرراليف المباارررة األوليررة المتكبرردة ودف ررات اإليجررار الترري تمررإ فرري أو قبررل 

ا أة حرروافز إيجررا ر مسررتلمة. يررتم اتررتا ة أهررول حررق اةتررتخدا  الررى أتررا  القسررط المابررإ الررى ترراري  البرردل ناقلررو

 تنة. 25إلى  3مدى فترة اإليجار األقلر واألامار اإلنتاجية المقدرة لعهول بين 

 

ا ل نخعرراة فرري القيمررة. راجررل السياتررات المحاترربية فرري قسررم انخعرراة قيمررة  تخضررل أهررول حررق اةتررتخدا  أيضررو

 األهول ذير المالية.
 

 متلوبات اإليجار
اإليجررار ل ت ترررف المجمواررة بمتلوبررات اإليجررار المقاتررة بالقيمررة الحاليررة لمرردفواات اإليجررار  اقررودفرري ترراري  برردل 

المقررررر ترررداداا الرررى مررردى فتررررة اإليجرررار. تشرررتمل مررردفواات اإليجرررار الرررى مررردفواات رابترررة )بمرررا فررري كلرررف 

ا مناررا أة حرروافز  إيجررار مسررتحقة القرربا ل ومرردفواات اإليجررار المتغيرررة المرردفواات المابتررة الجواريررةش متروحررو

الترري ت تمررد الررى مؤاررر أو م رردل ل والمبررالغ المتوقررل دف اررا بموجررم ضررمانات القيمررة المتبقيررة. تتضررمن مرردفواات 

ا مرردفواات ذرامررات إناررال  اإليجررار ت كررس ممارتررة المجمواررة  اقرروداإليجررار ل إكا كانررإ مرردة  اقرروداإليجررار أيضررو

 لخيار اإلناال.
 

يررتم اةاتررراف برردف ات اإليجررار المتغيرررة الترري ة ت تمررد الررى مؤاررر أو م رردل كملررروفات فرري العترررة الترري يحرردج 

 فياا الحدج أو الحالة التي أدت إلى الدفل.
 

راة اإلضررافي فرري ترراري  برردل انررد احتسررا  القيمررة الحاليررة لمرردفواات اإليجررار ل تسررتخد  المجمواررة م رردل اةقترر

اإليجررار ة يمكررن تحديررد  بسرراولة. ب ررد ترراري  البرردل ل يررتم  يررادة  اقرروداإليجررار ألن م رردل العائرردة الضررمني فرري  اقررود

مبلررغ التزامررات اإليجررار لررت كس تررراكم العائرردة وتخعيضرراا لمرردفواات اإليجررار المدفواررة. باإلضررافة إلررى كلررف ل يررتم 

ةلتزامررات اإليجررار إكا كرران انرراة ت ررديل أو تغييررر فرري مرردة اإليجررار أو تغييررر فرري  إاررادة قيررا  القيمررة الدفتريررة

مرردفواات اإليجررار )الررى ترربيل الممررال ل التغييرررات فرري المرردفواات المسررتقبلية الناتجررة اررن تغييررر فرري مؤاررر أو 

 م دل مستخد  لتحديد كلف. مدفواات اإليجارش أو تغيير في تقييم خيار ارال األهل األتاتي.
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 )تابع(المجموعة كمستأجر 

 
 اإليجارات قليرة األجل واقود اإليجار لعهول منخعضة القيمة

تتبررق المجمواررة إاعررال إربررات اإليجررار قلررير األجررل الررى اقررود اإليجررار قلرريرة األجررل )أة اقررود اإليجررار الترري 

ا أو أقررل مررن ترراري  البرردل وة تحترروة الررى خيررار ارررالش. كمررا أناررا تتبررق إاعررال اةاتررراف  12لاررا مرردة إيجررار  اررارو

هررول منخعضررة القيمررة الررى اقررود إيجررار األهررول الترري ت تبررر منخعضررة القيمررة. يررتم اةاتررراف بمرردفواات باأل

اإليجررار الررى اقررود اإليجررار قلرريرة األجررل واقررود إيجررار األهررول منخعضررة القيمررة كملررروفات الررى أتررا  

 القسط المابإ الى مدى فترة اإليجار.

 

 المجموعة كمؤجر
تُلررنف اقررود اإليجررار الترري ة تقررو  فياررا المجمواررة بتحويررل جميررل المخرراطر والمكافررآت المت لقررة بملكيررة األهررل 

ك قررود إيجررار تشررغيلي. يررتم احتسررا  إيرررادات اإليجررارات الناارر ة الررى أتررا  القسررط المابررإ الررى مرردى فترررات 

األوليررة المباارررة المتكبرردة فرري التعرراوة  اإليجررار وترردرف فرري بيرران الررربق أو الخسررارة المجمررل. يررتم إضررافة التكرراليف

إيجررار تشررغيلي إلررى القيمررة الدفتريررة لعهررل المررؤجر ويررتم اةاتررراف باررا الررى مرردى فترررة اإليجررار  اقررودوترتيررم 

 الى نعس أتا  دخل اإليجار. يتم اةاتراف باإليجارات المحتملة كإيرادات في العترة التي يتم فياا اكتساباا.

 

 ربحية السهم

لمجموارررة بيانرررات ربحيرررة السرررام األتاترررية والمخععرررة ألتررراماا ال اديرررة. يرررتم احتسرررا  ربحيرررة السرررام ت ررررة ا

المرررجق ل رردد األتاتررية بقسررمة الررربق أو الخسررارة المنسرروبة إلررى المسرراامين ال رراديين للمجمواررة الررى المتوتررط 

الررربق أو الخسررارة المنسرروبة إلررى  األتررام ال اديررة القائمررة خرر ل العترررة. يررتم تحديررد ربحيررة السررام المخععررة بت ررديل

المسرراامين ال رراديين والمتوتررط المرررجق ل رردد األتررام ال اديررة القائمررة لترريريرات جميررل األتررام ال اديررة المحتملررة 

 المخععة.

 

 اإلبالغ اإلقطاعي

قترراع التشررغيل اررو أحررد مكونررات المجمواررة الترري تشررارة فرري أنشررتة تجاريررة قررد تحقررق مناررا إيرررادات وتتكبررد نعقررات 

ل بمرررا فررري كلرررف اإليررررادات والملرررروفات المت لقرررة بالم رررام ت مرررل أة مرررن مكونرررات المجموارررة األخررررى. ترررتم 

مراج ررة نتررائا القتااررات التشررغيلية بانتظررا  مررن قبررل مجلررس اإلدارة ةتخرراك قرررارات بشررين المرروارد الترري ترريتم 

 .تخليلاا للقتاع ولتقييم أدائ  والتي تتوفر بشيناا م لومات مالية منعللة

 

تتضررمن نتررائا وأهررول ومتلوبررات القتااررات البنررود المنسرروبة مباارررة للقترراع باإلضررافة إلررى تلررف الترري يمكررن 

 تخليلاا الى أتا  م قول.

 

ت لمنشرررآالملرررروفات الرأترررمالية للقتررراع اررري التكلعرررة اإلجماليرررة المتكبررردة خررر ل السرررنة ةمرررت ة الممتلكرررات وا

ت اتررتممارية أو إاررادة تترروير اقررارات اتررتممارية قائمررة والتكرراليف والم رردات والتكرراليف المتكبرردة لشرررال اقررارا

 المتكبدة تجا  تتوير ال قارات التي يُراد بي اا أو تحويلاا إلى اقارات اتتممارية.
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 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 3.2

 

 اعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة والتعديالت والتفسيرات

 

 2021يناير  1أ. تسري المعايير والتعديالت والتفسيرات اعتباًرا من 

 

تررم تتبيرررق الت ررردي ت التاليرررة الرررى الم ررايير الحاليرررة مرررن قبرررل المجموارررة ولكناررا إمرررا ذيرررر كات هرررلة ب مليرررات 

 المجمواة أو ليس لاا تيرير جوارة الى ا   البيانات المالية:

 

ل والم ررايير  39ل وم ررايير المحاترربة الدوليررة  9إلاررداد التقررارير الماليررة ت رردي ت الررى الم ررايير الدوليررة  •

ل والم ررايير الدوليررة للتقررارير الماليررة  4ل والم ررايير الدوليررة للتقررارير الماليررة  7الدوليررة للتقررارير الماليررة 

 ش.2المرحلة  -)إه ح م يار ت ر العائدة  16

تيجيررل الم يررار الرردولي  -ل اقررود الترريمين  4الماليررة رقررم ت رردي ت الررى الم يررار الرردولي إلاررداد التقررارير  •

 .9للتقارير المالية رقم 

 

ــكل  ــا بش ــتم تطبيقه ــم ي ــد ول ــول بع ــارية المفع ــبل س ــم تص ــا ل ــادرة ولكنه ــيرات الص ــديالت والتفس ــايير والتع ب. المع

 مجموعةمبكر من قبل ال

 

ق تررارية المع ررول ب ررد ولررم يررتم تتبيقاررا بشرركل تررم إهرردار الم ررايير والت رردي ت والتعسرريرات التاليررة ولكناررا لررم تلررب 

 مبكر من قبل المجمواة:

 

ل ارررة البيانررات الماليررة ل توضررق كيعيررة تلررنيف الررديون  1الت رردي ت الررى م يررار المحاترربة الرردولي  •

ا من   ش.2023يناير  1والمتلوبات األخرى الى أناا متداولة أو ذير متداولة )تارية ااتبارو

ل مجموارررات األامرررال: مرجرررل لرطرررار  3لررردولي إلارررداد التقرررارير الماليرررة ت ررردي ت الرررى الم يرررار ا •

ا من   ش.2022يناير  1المعاايمي )تارة المع ول ااتبارو

ل المخللررات ل اةلتزامررات المحتملررة واألهررول التارئررة  37ت رردي ت الررى م يررار المحاترربة الرردولي  •

ا من تكلعة إتما  ال قد )تارة المع  -المت لقة بال قود المراقة   ش.2022يناير  1ول ااتبارو

)التحسررينات السررنوية الررى م ررايير  41و  16و  9و  1ت رردي ت الررى الم ررايير الدوليررة للتقررارير الماليررة  •

ا مرررن 2018-2020 ل باترررتمنال الم يرررار الررردولي إلارررداد التقرررارير  2022ينررراير  1ش )ترررارية ااتبرررارو

 السريان ب دش.ل ال ة لم يتم تحديد تاري   16المالية رقم 

ل الممتلكرررات واآلةت والم ررردات المت لقرررة بال ائررردات  16ت ررردي ت الرررى م يرررار المحاتررربة الررردولي رقرررم  •

ا من   ش.2022يناير  1قبل اةتتخدا  المقلود )يسرة ااتبارو

ل اقرررود التررريمين ل مبرررادة اةاترررراف ب قرررود التررريمين  17يحررردد الم يرررار الررردولي للتقرررارير الماليرررة رقرررم  •

ا من وقياتاا   ش.2023يناير  1وارضاا واإلفلاح اناا )تارة المع ول ااتبارو

ا من  2وبيان الممارتة  1ت دي ت الى م يار المحاتبة الدولي  •  ش.2023يناير  1)يسرة ااتبارو

ل السياترررات المحاتررربية ل التغييرررر فررري التقرررديرات  8ت ررردي ت الرررى م يرررار المحاتررربة الررردولي رقرررم  •

ا مرررن المحاتررربية واألخترررال المت  ينررراير  1لقرررة بت ريرررف التقرررديرات المحاتررربية )ترررارة المع رررول ااتبرررارو

 ش.2023

ل ضرررائم الرردخل ل المت لقررة بموجررودات ومتلوبررات  12ت رردي ت الررى م يررار المحاترربة الرردولي رقررم  •

ا من   ش.2023يناير  1الضريبة المؤجلة )تارية ااتبارو

ل المت لرررق بامتيرررا ات اإليجرررار كات  16رقرررم  ت ررردي ت الرررى الم يرررار الررردولي إلارررداد التقرررارير الماليرررة •

ا من  2021يونيو   30ب د  19-الللة بر كوفيد  ش.2022أبريل  1)تارية ااتبارو
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 المالإدارة المخاطر المالية وإدارة رأس  -4

 

 نظرة عامة

 تت رة المجمواة للمخاطر التالية الناتجة ان اتتخداماا لعدوات المالية:

 

 .مخاطر اةئتمان •

 .مخاطر السيولة •

 مخاطر السوق. •

 إدارة رأ  المال •

 

ي رررة ارر ا اإليضرراح م لومررات حررول ت رررة المجمواررة لكررل مررن المخرراطر المرر كورة أارر   وأاررداف المجمواررة 

واملياتارررا لقيرررا  وإدارة المخررراطر وإدارة المجموارررة لررررأ  المرررال. اررر وة الرررى كلرررف ل ترررم تضرررمين وتياتررراتاا 

دة.  اإلفلاحات الكمية في ا   البيانات المالية الُمَوحَّ

 

يتحمررل مجلررس اإلدارة المسررؤولية الكاملررة اررن إنشررال ومراقبررة إطررار امررل إدارة المخرراطر للمجمواررة. تررم وضررل 

مجمواررة لتحديررد وتحليررل المخرراطر الترري تواجااررا المجمواررة ل ووضررل حرردود وضرروابط تياتررات إدارة المخرراطر لل

مناترربة للمخرراطر ل ومراقبررة المخرراطر واةلتررزا  بالحرردود. تررتم مراج ررة تياتررات وأنظمررة إدارة المخرراطر بانتظررا  

 لت كس التغيرات في اروف السوق والمنتجات الم روضة.

 

 مخاطر االئتمان

اميررل ل ممررا  اقرروداطر اررد  وفررال الترررف المقابررل بالتزاماترر  بموجررم أداة ماليررة أو ت نرري مخرراطر اةئتمرران مخرر

يررؤدة إلررى خسررارة ماليررة. تت رررة المجمواررة لمخرراطر اةئتمرران مررن أنشررتتاا التشررغيلية )الرر مم التجاريررة المدينررة 

وم رررام ت بشررركل أتاتررريش ومرررن أنشرررتتاا التمويليرررة ل بمرررا فررري كلرررف الودائرررل لررردى البنررروة والمؤتسرررات الماليرررة 

 اللرف األجنبي واألدوات المالية األخرى.

 

 دوال مم المدينة التجارية وأهول ال ق
دار مخرراطر ائتمرران ال مررر ل مررن قبررل كررل وحررردة امررل تخضررل لسياتررة وإجررررالات المجمواررة الم مررول بارررا  تررُ

لل ميررل ويررتم تحديررد حرردود اةئتمرران والرقابررة المت لقررة بررإدارة مخرراطر اةئتمرران لل مرر ل. يررتم تقيرريم جررودة اةئتمرران 

ا لارر ا التقيرريم. تررتم مراقبررة الرر مم المدينررة لل مرر ل وأهررول ال  2021ديسررمبر  31بشرركل منررتظم. فرري   قررودالعرديررة وفقررو

 ل كان لدى المجمواة كمم مدينة من ادد كبير من ال م ل. 2020و 

 

ال قررارات حيررس تسررمق المجمواررة ل م ئاررا تت رررة المجمواررة لمخرراطر اةئتمرران الررى الرر مم المدينررة مررن مبي ررات 

تررنوات. مررن أجررل التخعيررف مررن مخرراطر اةئتمرران ل تتلقررى المجمواررة  5إلررى  2بالسررداد الررى أقسرراط الررى مرردى 

دف ررات مقدمررة مررن ام ئاررا فرري وقررإ البيررل والشرريكات مؤجلررة الرردفل للرهرريد المتبقرري وقررإ التسررليم. باإلضررافة إلررى 

لكيررة القانونيررة لل قررار إلررى ال ميررل حتررى يررتم دفررل كامررل المبلررغ. ارر وة الررى كلررف ل كلررف ل ة تقررو  المجمواررة بنقررل الم

فررإن مخررراطر الخسررارة الماليرررة للمجمواررة بسررربم تخلررف ال ميرررل اررن السرررداد منخعضررة ألن ملكيرررة ال قررار ت مرررل 

 كضمان.

 

 ش قود)أهول ال  قودال مم المدينة التجارية وأهول ال
يررتم إجرررال تحليررل انخعرراة القيمررة فرري ترراري  كررل تقريررر باتررتخدا  ملررعوفة المخلررص لقيررا  خسررائر اةئتمرران 

المتوق ررة. تسرررتند م ررردةت المخللرررات إلررى األيرررا  التررري فرررات مواررد اترررتحقاقاا لمجموارررات قتاارررات ال مررر ل 

ي كرررس الحسرررا  النتيجرررة  المختلعرررة التررري لارررا أنمررراط خسرررارة ممارلرررة )أة نررروع المنرررتا ونررروع ال ميرررل وتلرررنيع ش.

المرجحررة اةحتماليررة والقيمررة الزمنيررة للمررال والم لومررات الم قولررة والداامررة المترروفرة فرري ترراري  إاررداد التقررارير 

حررول األحررداج الماضررية والظررروف الحاليررة والتنبررؤات بررالظروف اةقتلررادية المسررتقبلية. بشرركل اررا  ل يررتم اررتم 

اترررتحقاقاا ألكمرررر مرررن ارررا  وة تخضرررل لنشررراط اإلنعررراك. الحرررد األقلرررى  الررر مم المدينرررة التجاريرررة إكا تررريخر موارررد

للت رررة لمخرراطر اةئتمرران فرري ترراري  التقريررر اررو القيمررة الدفتريررة لكررل ف ررة مررن ف ررات الموجررودات الماليررة المعلررق 

 . ة تحتعه المجمواة بضمانات كت اد.31اناا في إيضاح 

 

الررى أنرر  مررنخعال   قررودق بالرر مم المدينررة التجاريررة وموجررودات التقررو  المجمواررة بتقيرريم تركيررز المخرراطر فيمررا يت لرر

 حيس أن األرهدة مستحقة من ادد كبير من ال م ل ال املين في مختلف اللنااات.

 

 .31تمإ مناقشة الت رة لمخاطر اةئتمان من ال مم المدينة التجارية بالتعليل في اإليضاح 
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 وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عامة 

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال -4

 

 )تابع(مخاطر االئتمان 

 

 األدوات المالية والودائل النقدية
دار مخرراطر اةئتمرران مررن األرهرردة لرردى البنرروة والمؤتسررات الماليررة مررن قبررل إدارة  ا تررُ الخزانررة بالمجمواررة وفقررو

لسياترررة المجموارررة. ت تبرررر المجموارررة أن مخررراطر اةئتمررران الرررى األرهررردة الملررررفية ضررر يلة برررالنظر إلرررى أن 

األطرررراف المقابلرررة اررري بنررروة كات تلرررنيعات ائتمانيرررة االيرررة مخللرررة مرررن قبرررل وكررراةت التلرررنيف اةئتمررراني 

 ندات الدين كات مخاطر اةئتمان المنخعضة.الدولية. تستممر المجمواة فقط في األتام المتداولة وت

 

د فررري  ديسرررمبر  31الحرررد األقلرررى لت ررررة المجموارررة لمخررراطر اةئتمررران لمكونرررات بيررران المركرررز المرررالي الُمَوحرررَّ

 .31او القيم الدفترية كما او موضق في اإليضاح  2020و   2021

 

 مخاطر السيولة

ت نرري مخرراطر السرريولة تلررف المخرراطر المتمملررة فرري أن المجمواررة تررتواج  هرر وبة فرري الوفررال بالتزاماتاررا المرتبتررة 

بمتلوباتاررا الماليررة الترري يررتم تسررويتاا اررن طريررق تسررليم النقررد أو أهررل مررالي  خررر. تت لررق مخرراطر السرريولة بالرر مم 

الدائنررة ذيررر المتداولررةش والودائررل األمنيررة والمبررالغ الدائنررة التجاريررة والرر مم الدائنررة األخرررى )بمررا فرري كلررف الرر مم 

المسرررتحقة إلرررى األطرررراف كات اللرررلة ومتلوبرررات اإليجرررار والقرررروة الملررررفية قلررريرة األجرررل والقرررروة 

الملرررفية طويلررة األجررل. يتممررل ناررا المجمواررة فرري إدارة السرريولة فرري التيكررد ل قرردر اإلمكرران ل مررن أنرر  ترريكون 

ا ترريولة كافيررة  للوفررال بالتزاماتاررا انررد اتررتحقاقاا ل فرري اررل الظررروف ال اديررة والظررروف اللرر بة ل دون لرردياا دائمررو

تكبررد خسررائر ذيررر مقبولررة أو المخرراطرة بسررم ة المجمواررة. تررم اإلفلرراح اررن ملررف اتررتحقاق الخلررو  الماليررة 

 .31للمجمواة في إيضاح 

 

 مخاطر السوق

لسرروق ل ممررل أترر ار العائرردة وأترر ار األتررام ل مخرراطر السرروق ارري المخرراطر الناتجررة اررن التغيرررات فرري أترر ار ا

والترري تررتؤرر الررى دخررل المجمواررة أو قيمررة أدواتاررا الماليررة. الارردف مررن إدارة مخرراطر السرروق اررو إدارة ومراقبررة 

 الت رة لمخاطر السوق ضمن م ايير مقبولة ل مل تحسين ال ائد.

 

 مخاطر األتام
لقابلرررة للترررداول. تراقرررم إدارة المجموارررة مرررزيا األوراق تقرررو  المجموارررة بشررررال وبيرررل ب رررا األوراق الماليرررة ا

الماليررة فرري محعظررة اةتررتممار بنررالو الررى توق ررات السرروق ويررتم ااتمرراد ارر   الم ررام ت فرري األوراق الماليررة القابلررة 

 للتداول من قبل مجلس اإلدارة.

 

 مخاطر م دل العائدة
ال ادلرررة أو التررردفقات النقديرررة المسرررتقبلية لرررعداة الماليرررة بسررربم مخررراطر أتررر ار العائررردة اررري مخررراطر تقلرررم القيمرررة 

التغيرررات فرري أترر ار العائرردة فرري السرروق. إن ت رررة المجمواررة لمخرراطر التغيرررات فرري أترر ار العائرردة فرري السرروق 

 يت لق بشكل أتاتي بالتزامات ديون المجمواة كات م دةت العائدة المتغيرة.

 .31لعائدة في اإليضاح تم اإلفلاح ان تحليل حساتية ت ر ا

 

 مخاطر ال م ت األجنبية
ت نررري مخررراطر ال مررر ت األجنبيرررة مخررراطر تقلرررم القيمرررة ال ادلرررة أو التررردفقات النقديرررة المسرررتقبلية للت ررررة بسررربم 

التغيرررات فرري أترر ار هرررف ال مرر ت األجنبيررة. إن ت رررة المجمواررة لمخرراطر التغيرررات فرري أترر ار هرررف 

أتاترري باألنشررتة التمويليررة للمجمواررة فيمررا يت لررق بالتزامررات الررديون المقومررة  ال مرر ت األجنبيررة يت لررق بشرركل

 بالجني  الملرة.
 

 . 31تم اإلفلاح ان تحليل حساتية مخاطر ال م ت األجنبية في اإليضاح 
 

  



36 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال -4

 

 إدارة رأس المال

الارردف األتاترري إلدارة رأ  المررال للمجمواررة اررو الحعرراا الررى ايكررل رأ  المررال األممررل مررن أجررل داررم أامالاررا 

 وبالتالي  يادة قيمة المساامين والعوائد ألهحا  المللحة اآلخرين.

 

ل حررردد مجلرررس إدارة الشرررركة ال ديرررد مرررن المخالعرررات المشرررتب  بارررا وأبلرررغ السرررلتات التنظيميرررة فررري خررر ل ال رررا  

ا لتررررف رالرررس للتحقيرررق فررري األمرررور  ا خارجيرررو اإلمرررارات ال ربيرررة المتحررردة بررر لف. اينرررإ الشرررركة محاتررربوا جنائيرررو

 المشبواة وأة أمور أخرى تنشي ان تلف المخالعات.

 

الخررارجي مررن الترررف المالررس تحقيقرر  حيررس أكررد النتررائا الترري تضررمنإ مخالعررة الم ررايير أناررى المستشررار الجنررائي 

المحاتررربية والسرررج ت والرررنظم إلخعرررال الخسرررائر التررري تتكبرررداا الشرررركة مرررن خررر ل تغييرررر تلرررنيف اترررتمماراتاا 

ل وبنررالو اليرر  ل  2021واخررت   األمرروال والممتلكررات ل وجميررل أررررت تلررف النتررائا تررلبوا الررى البيانررات الماليررة ل ررا  

مقابررل اتررتمماراتاا بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة ل  -قررررت المجمواررة تسررجيل مخللررات مت ررددة 

وجميررل األمررور المشررتب  باررا األخرررى الترري تنشرري  -والسررلف المقدمررة للمقرراولين ل واألامررال الرأتررمالية قيررد التنعيرر  

 اإلدارة. خ ل التحقيق وتوهل إلى الم اإلدارة ومجلس

 

الرررى الررررذم مرررن اترررتمرار اإلدارة ومجلرررس اإلدارة فررري متاب رررة التحقيرررق ل وقرررد يختلرررف المبلرررغ النارررائي ارررن 

 .2021ديسمبر  31المخللات التقديرية المحجو ة خ ل السنة المنتاية في 

 

مرررا يت لرررق بنرررالو الرررى نترررائا التحقيرررق الجرررارة ولررروائق اةتارررا  اللرررادرة ارررن مكترررم المرررداي ال رررا  بالمنتقرررة في 

بالتحريعررات الررواردة فرري التقررارير السررنوية للشررركة الترري حرردداا فريررق اإلدارة الم ررين حررديموا والمستشررار الجنررائي ل 

 فإن الشركة في طور رفل ال ديد من القضايا القانونية ضد األطراف الم نية.

 

 

 

 

  



37 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات الى البي   )تابلش انات المالية الُمَوحَّ

 

 اإليرادات والتكاليف المباشرة  5

 

 معلومات مفصلة عن اإليرادات والتكلفة 5-1

 2021ديسمبر   31لسنة المنتهية في  ل 

 األقسا 

 العقارات 

 درهم  ألف  

 التعاقد 

 ألف درهم 

البضائع  

 والخدمات 

 ألف درهم 

 اإلجمالي 

 ألف درهم 

     البضائعنوع خدمات أو 

 40,780 - - 40,780 تيجير ال قارات

 7,153 - 7,153 - الميكانيكية والكاربائية والسباكة

 256,291 256,291 - - إدارة المرافق وخدمات الليانة

 39,943 - 39,943 - ال مارة الداخلية

 40,837 40,837 - - خدمات تباقات السيارات

 13,695 13,695 - - مبي ات السلل

ــن  ــرادات مــ ــالي اإليــ ــودإجمــ ــع  العقــ مــ

 398,699 310,823 47,096 40,780 العمالء

     

     توقيت إثبات اإليرادات

 13,695 13,695 - - نقل األهول والبضائل في وقإ ما

 345,061 297,128 7,153 40,780 نقل الخدمات بمرور الوقإ

البضررائل والخرردمات )المجم ررةش المنقولررة 

 39,943 - 39,943 - بمرور الوقإ

ــع  ــود مــ ــن العقــ ــرادات مــ ــالي اإليــ إجمــ

 398,699 310,823 47,096 40,780 العمالء

 (330,867) (251,028) (40,704) (39,135) التكاليف المباشرة

 67,832 59,795 6,392 1,645 اجمالي الربل

 

 

 2020ديسمبر  31للسنة المنتاية في 

 

 األقسا 

 ال قارات 

 ألف درام  

 الت اقد

 ألف درام 

البضائل  

 والخدمات 

 ألف درام 

 اإلجمالي 

 ألف درام 

     نوع خدمات أو البضائل

 55,020 -  -  55,020 تيجير ال قارات

 17,491 -  17,491 -  الميكانيكية والكاربائية والسباكة

 218,331 218,331 -  -  إدارة المرافق وخدمات الليانة

 44,327 -  44,327 -  ال مارة الداخلية

 24,846 24,846 -  -  خدمات تباقات السيارات

 15,851 15,851 -  -  مبي ات السلل

إجمرررالي اإليررررادات مرررن اةتلررراةت مرررل 

 375,866 259,028 61,818 55,020 ال م ل

     

     توقيإ إربات اإليرادات

 23,649 23,149 -  500 نقل األهول والبضائل في وقإ ما

 338,634 256,513 13,692 68,429 نقل الخدمات بمرور الوقإ

البضرررائل والخررردمات )المجم رررةش المنقولرررة 

 61,123 -  61,123 - بمرور الوقإ

 423,406 259,028 61,818 55,020 إجمالي اإليرادات من ال قود مل ال م ل

 (323,900) ش 218,796) ش63,757) (41,347) التكاليف المباارة

 14,167 53,707 8,922 (48,462) اجمالي الربق
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( اإليرادات والتكاليف المباشرة 5

 

 معلومات التكاليف المباشرة 5-2

 المباارة ما يلي:تشمل التكاليف 

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 130,549  149,923 تكاليف المواعين

 34,670  35,710 رتو  خدمة الممتلكات 

 25,438  25,438 المخزون المحدد كتكلعة 

 3,493  4,950 ش 9.3)ايضاح  تتا ةاإل

    

 أرصدة العقود 5-3

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 249,936  221,100 ش17و  15مدينة )إيضاح  محتجزاتتجارية وكمم 

 218,864  35,263 ش16أهول ال قود )اإيضاح 

 96,810  58,306 ش25ال قود )اإيضاح  إلتزامات

 

 المدينة الذمم التجارية

ا من  90إلى  30فائدة واي بشكل اا  بشروط تتراوح من ال مم التجارية المدينة ة تحمل   تاري  البيل.يومو

 

 محتجزات مدينة

ة تحمررل فائرردة وتممررل المرردفواات المحتجررزة مررن قبررل ال مرر ل الررى مرردى فترررة م ينررة  دينررةالمبررالغ المحتجررزة المإن 

و ةتعاقيررات ت اقديررة بررين المجمواررة وال مرر ل. يررتم احتسررا  ارر   ال الررى أتررا  نسرربة م ويررة  مبررالغ المحتجررزةووفقررا

أرنررال   قررودبممابررة ضررمانات لل مرر ل مررن أجررل التنعيرر  السررليم لل محتجررزات مدينررةل. م ينررة مررن إجمررالي فرراتورة ال مرر

 وب د اةنتاال من المشاريل.

 

 عقودأصول ال

مبرردئيوا لريرررادات المكتسرربة مررن أنشررتة الت اقررد حيررس أن اتررت   المقابررل مشررروط   قررودال يهرروليررتم اةاتررراف ب 

ى كمررم مدينررة تجاريررة. إلرر اقررودل يررتم إاررادة تلررنيف المبررالغ الم ترررف باررا كيهررول لبقبررول ال ميررل. انررد قبررول ال ميرر

: ة 2020)  قررودل لررم يررتم اةاتررراف بررية مخلررص لخسررائر اةئتمرران المتوق ررة الررى أهررول ال2021فرري اررا  

 ايلش.

 

 عقودال مطلوبات

ال قرررود السرررلف المسرررتلمة مرررن ال مررر ل لتسرررليم المشررراريلل السرررللل الخررردماتل والررردف ات المقدمرررة متلوبرررات تممرررل 

 ش25لتيجير ال قارات والعواتير الزائدة )إيضاح 

 

 التزامات األداء 5-4

 تم تلخيص الم لومات حول التزامات أدال المجمواة أدنا :

 

 مبيعات السلع

 90إلررى  30تحلرريل/ تسررليم البضررائل ويكررون الرردفل مسررتحقوا بشرركل اررا  فرري ذضررون يررتم الوفررال بررالتزا  األدال انررد 

ا من تاري  البيل.  يومو

 

تتلقررى المجمواررة دف ررات مقدمررة قلرريرة األجررل مقابررل الوفررال بالتزامررات األدال كات اللررلةل والترري ة تحترروة الررى 

 منعل و. أة مكون تمويليل وتوفر ضمان نوع التيمينل وال ة ة ي تبر التزا  أدال
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( المباشرةاإليرادات والتكاليف  5

 

 )تابع( التزامات األداء 5-4

 المقاوالت

الميكانيكيرررةل الكاربائيرررة وأامرررال السرررباكة والرررديكورات الداخليرررة يرررتم الوفرررال بالتزامرررات األدال الخاهرررة باألامرررال 

بمرررور الوقررإل ألن ال ميررل يتلقررى ويسررتالف فرري نعررس الوقررإ العوائررد الترري تقرردماا المجمواررة. يكررون الرردفل بشرركل 

اررا  مسررتحقوا انررد تقررديم ارراادات الرردفل وقبولاررا مررن قبررل ال مرر ل. ترر ر الم املررة المخلررص ةلتزامررات األدال 

 ديسمبر او كما يلي: 31بقية )ذير مرٍة أو ذير ُمرٍة جزئيواش كما في المت 

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 29,384 خ ل تنة واحدة 
 

19,644 

 

 بيع العقارات

اتررتنادوا إلررى اررروط اقررود البيررل الحاليررة قيررد اإلهرردارل يررتم الوفررال بررالتزا  األدال لبيررل ال قررارات فرري نقتررة  منيررةل 

تكمررل الشررركة التسررليم الع لرري للممتلكررات المبااررة. يكررون الرردفل بشرركل اررا  مسررتحقوا انررد تسررليم ال قررار ويررتم انرردما 

 تيجيل ب ا الحاةت الى اكل أقساط.

 

 عائد اإليجار من العقارات

يررتم الوفررال بررالتزا  األدال لترريجير ال قررارات بمرررور الوقررإل ألن ال ميررل يتلقررى ويسررتالف فرري نعررس الوقررإ العوائررد 

ا. اقودالتي تقدماا المجمواة. اادة ما تتلقى المجمواة مدفواات مقابل   اإليجار مقدمو

 

 الخدمات

تررباقات السرريارات بمرررور الوقررإل ألن يررتم الوفررال بالتزامررات األدال الخاهررة بررإدارة المرافررق واللرريانة وخرردمات 

 ال ميل يتلقى ويستالف في نعس الوقإ العوائد التي تقدماا المجمواة.

 

 مصاريف إدارية وعمومية 6

 وتشمل ما يلي:

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

    
 60,349  52,738 تكاليف المواعين

 21,906  22,770 الرتو  والتراخيص المانية

 8,999  3,011 ش9والم دات )إيضاح  منشآتاتتا ة الممتلكاتل ال

 4,677  4,677 ش10اتتا ة أهول حق اةتتخدا  )إيضاح 

 2,131  2,654 ملاريف التسويق واةا ن

ملرررروفات الخسرررارة اةئتمانيرررة المتوق رررة الرررى الررر مم المدينرررة 

 17,999 ش31)إيضاح 

 

7,991 

 12,369 المكتم ملاريف
 

12,601 

 

 ىخرإيرادات ا 7 

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 36,490  50,727 )راجل ايضاح أدنا ش إاادة اإللتزامات

 -  7,095 والم دات  منشآتالممتلكاتل ال أرباح مبيل  

 22,258  13,068 ايرادات متنواة

 70,890  58,748 
 

تت لررق امليررات رد الخلررو  بشرركل أتاترري بالرر مم الدائنررة والمبررالغ المسررتحقة الرردفل فيمررا يت لررق بالمشرراريل المنجررزة 

 وإلغال ال قود التي قدرت اإلدارة أن  لن تكون اناة حاجة لتسوية مقابلاا.
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 فقدان السيطرة على شركة تابعة 8

اينررإ  2021أذسررتس  8خرر ل السررنوات السررابقة ل كانررإ إحرردى الشررركات التاب ررة للمجمواررة قيررد التلررعية وفرري 

 فقدت المجمواة إداريوا وتشغيليوا السيترة الى اركتاا التاب ة.المحكمة ملعيوا جديدوا حيس 

 

وبنرررالو اليررر  ل قامرررإ اإلدارة بتقيررريم المخللرررات المتلوبرررة التررري ت رررادل هرررافي المتلوبرررات المسرررتحقة لرررعوراق 

مليررون دراررم  781الماليررة والضررمانات مررن الشررركة األ  نيابررة اررن الشررركة التاب ررة فرري وقررإ فقرردان السرريترة بمبلررغ 

الترري ترريتم اةحتعرراا باررا حتررى كلررف الوقررإ انرردما يكررون انرراة المزيررد الم لومررات المتاحررة أو حتررى حرردوج مزيررد و

 من التتورات.

 

 فيما يلي ملخص لنتائا الم كور أا   كما في تاري  فقدان السيترة:

 

 (2,277,636)  هافي حقوق الملكية إلى ال جز في الشركة التاب ة

 1,143,993  المدينة من الشركة التاب ةالشركة األ  

 (1,133,643)  ربقش بسبم فقدان السيترة الى اركة تاب ةالهافي )

 781,242  المخللات المتلوبة مقابل اةلتزامات واألوراق المالية المستقبلية

 (352,401)  إجمالي )الربقش بسبم فقدان السيترة الى اركة تاب ة

 

ا قدر    مليون درام ب د تلعية جميل المخللات الم كورة أا  . 352.4نتا ان فقدان السيترة ربحو
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 والمعدات منشآتالممتلكات، ال 9

 التكلفة واعادة التقييم 

 األرض 

 ألف درهم 

المباني و تحسينات  

 أجور المفي 

 ألف درهم 

 وآالت  منشآت

 ألف درهم 

األثاث والتجهيزات  

 والمعدات المكتبية 

 ألف درهم 

 السيارات 

 ألف درهم 

المعدات  

 واألدوات 

 ألف درهم 

الرأسمالي  العمل 

 قيد التنفيذ 

 ألف درهم 

 المجموع 

 ألف درهم 

         
 601,134 24,098 12,351 58,739 83,168 34,914 135,887 251,977 2020يناير  1في 

 11,610 7,045 78 2,160 1,624 379 324 -  اةضافات 

 - - -  - -  -  - -  ش2.9إاادة تقييم ) إيضاح 

 ش989) ش152) -  ش733) -  -  ش104) -  تتب اداتاة

 ش8,570) -  -  -  -  -  ش8,570) -  ش1.11تحويل ) إيضاح 

 603,185 30,991 12,429 60,166 84,792 35,293 127,537 251,977 2020ديسمبر  31في 

 10,127 5,230 180 762 2,768 92 1,095 -  اةضافات 

 (27,567) - (252) (12,255) (5,706) - (9,354) -  فقدان السيترة الى اركة تاب ة الحركة من

 (11,948) - (2) (674) (162) - (11,110) -  تتب اداتاة

 (26,476) (26,476) - - - - - -  والم دات لالمنشآت اضمح ل قيمة الممتلكات 

 (8,167) (8,167) - - - - - -  التحوي ت إلى ال قارات اةتتممارية 

 539,154 1,578 12,355 47,999 81,692 35,385 108,168 251,977 2021ديسمبر   31في 

         
         االستهالك: 

 243,092 -  12,220 950,45 82,050 33,820 64,543 -  2020يناير  1في 

 12,492 -  12 2,936 2,425 157 6,962 -  اإلتتا ة المحمل للسنة 

 ش475) -  -  ش475) -  -  -  -  تتب اداتاة

 255,109 -  12,232 52,920 84,475 33,977 71,505 -  2020ديسمبر  31في 

 7,961 - 71 1,850 1,849 206 3,985 -  اإلتتا ة المحمل للسنة 

 (8,984) - - (265) (14) - (8,705) -  تتب اداتاة

 (27,567) - (252) (12,255) (5,706) - (9,354) - فقدان السيترة الى اركة تاب ة الحركة من

 226,519 - 12,051 42,250 80,604 34,183 57,431 - 2021ديسمبر   31في 

         هافي القيمة الدفترية: 

 312,635 1,578 304 5,749 1,088 1,202 50,737 251,977 2021ديسمبر   31في 

 348,076 30,991 197 7,246 317 1,316 56,032 251,977 2020ديسمبر  31في 
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 )تابع(  والمعدات نشآتالممتلكات، الم 9
 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 9-1

 تممل األامال الرأتمالية قيد التنعي  بشكل رئيسي مدفواات لتجديد المكاتم والم دات.
 

 إعادة تقييم األرض 9-2

. لرر لفل لررم 2020األرة الررى أتررا  مسررتقبلي فرري اررا   تقيرريمذيرررت المجمواررة السياتررة المحاترربية فيمررا يت لررق ب 

 .2020يناير  1يتم قيا  القيمة ال ادلة لعرة في 
 

 مليون درام إماراتي. 39.3األرة باتتخدا  نموكف التكلعةل فستكون القيمة الدفترية   تقييمإكا اتتمر 
 

نمرروكف الترردفقات النقديررة المخلررومة ل حيررس تررم تحديررد القيمررة ال ادلررة لررعرة باتررتخدا  مناجيررة تقيرريم تسررتند إلررى 

مررن  2019ديسررمبر  31يوجررد نقررص فرري بيانررات السرروق القابلررة للمقارنررة بسرربم طبي ررة ال قررار. تررم إجرررال التقيرريم فرري 

قبررل مقيمررين مسررتقلين لررديام خبرررة تقيرريم محررددة لل قررارات الممارلررة بنررالو الررى اةفتراضررات الترري أارردتاا اإلدارة 

هررحتاا مررن قبررل المررممن الخررارجي. تررم اتررتخدا  المرردخ ت الاامررة ذيررر القابلررة للرهررد فرري  والترري تررم التحقررق مررن

تقرردير القيمررة ال ادلررة للممتلكررات بمررا فرري كلررف توق ررات الترردفق النقرردة والنعقررات الرأتررمالية المسررتقبلية وم رردل الخلررم 

 وم دل النمو.

 

قابلررة للرهررد المسررتخدمة فرري التقيرريم الرر ة تررم ل أاررادت اإلدارة تقيرريم المرردخ ت الاامررة ذيررر ال 2019خرر ل اررا  

ل ممررا أدى إلررى مراج ررة ب ررا المرردخ ت ل وبنررالو اليرر  ل تررم تخعرريا المكاتررم  2018ديسررمبر  31إجرررا   فرري 

مليررون دراررم حيررس تررم إاررادة بيررران  177مليررون درارررم بمقرردار  390المسررجلة تررابقوا مررن إاررادة التقيرريم البالغررة 

مليررون دراررم مررن إاررادة تقيرريم األرة فرري الرردخل الشررامل اآلخررر فرري اررا   213مكاتررم بقيمررة تررم اةاتررراف بررر 

ل واررو مررا يممررل مكاتررم إاررادة التقيرريم مررن المسررتوى المالررس. ت تقررد اإلدارة أن القيمررة الدفتريررة لررعرة  2018

 ة تختلف جواريوا ان قيمتاا ال ادلة. 2021ديسمبر  31الم اد تقييماا في 

 

ة فرري المرردخ ت الاامررة ذيررر القابلررة للرهررد تررتؤدة إلررى قيمررة اادلررة أالررى )أقررلش بشرركل الزيررادات )النقلررانش الكبيررر

 ملحوا.
 

 ستهالكاإل 9-3

 اةتتا ة في الربق أو الخسارة الى النحو التالي: إحتسا يتم  

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 3,493  4,950 ش2.5م اد تسجيلاا كتكلعة )اةيضاح 

 8,999  3,011 ش6كملروفات امومية وإدارية )اةيضاح م اد تسجيلاا 

 7,961  12,492 
 

 إيجارات 10

 المجموعة كمستأجر 10-1
 

لرردى المجمواررة اقررود إيجررار لقتررل أراضرري ومكتررم مسررتخد  فرري املياتاررا. إن التزامررات المجمواررة بموجررم اقررود 

يرررتم تقييرررد المجموارررة مرررن التنرررا ل ارررن اإليجرررار مضرررمونة بملكيرررة المرررؤجر لعهرررول المرررؤجرة. بشررركل ارررا ل ة 

األراضرري المررؤجرة وتيجيراررا مررن البرراطن. انرراة ال ديررد مررن اقررود اإليجررار الترري تشررمل خيررارات التمديررد واإلناررالل 

 والتي تمإ مناقشتاا بمزيد من التعليل أدنا .

 

ا اقررود إيجررار م ينررة للمبرراني والسرريارات بشررروط إيجررار مرردتاا  ا 12لرردى المجمواررة أيضررو أو أقررل واقررود  اررارو

إيجررار لم رردات مكتبيررة كات قيمررة منخعضررة. تتبررق المجمواررة إاعررال "اإليجررار قلررير األجررل" و "إيجررار األهررول 

 منخعضة القيمة" ل قود اإليجار ا  .

 

 مبينة أدنا  اي: القيم الدفترية ألهول حق اةتتخدا  الم ترف باا والت ام ت خ ل السنة
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دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 تابع( (إيجارات 10

 

 )تابع( المجموعة كمستأجر 10-1

 ألف درهم  :الكلفة

  
 35,725 2021و  2020يناير   1كما في 

 35,725 2021ديسمبر  31كما في 
 

  :مجمع االستهالك

 4,677 2020يناير   1كما في 

 4,677 اتتا ة خ ل السنة

 9,354 2021يناير   1كما في 

 4,677 اتتا ة خ ل السنة

 14,031 2021ديسمبر  31كما في 
 

 

 21,694 2021ديسمبر  31كما في 

 26,371 2020ديسمبر  31كما في 
 

 خ ل السنة: الت ام تالمبينة أدنا  اي القيم الدفترية ةلتزامات اإليجار و

 

2120 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 32,342  25,417 الرهيد اإلفتتاحي

 1,821  1,570 للسنة ةالمحمل العائدة

 ش8,746)  (4,721) خ ل السنة المدفواات

 25,417  22,266 الرهيد الختامي 

 5,084  4,453 المتداولة

 20,333  17,813 ذير المتداولة

 

 .31تم اإلفلاح ان تحليل اتتحقاق خلو  ال قود اإليجار في إيضاح 
 

: 2020)ل 2021دراررم فرري اررا  مليررون  4.7بلررغ إجمررالي الترردفقات النقديررة الخارجررة مررن اقررود اإليجررار للمجمواررة 

 35.7اقررود اإليجررار بمبلررغ  إلتزامرراتواإلضررافات ذيررر النقديررة الررى أهررول حررق اةتررتخدا  وملررون دراررمش  8.7

انررد تتبيررق الم يررار الرردولي للتقررارير الماليررة  2019دراررم الررى الترروالي فرري اررا   مليررون 33.7دراررم إ و  مليررون

 . ة توجد تدفقات نقدية خارجة مستقبلية تت لق ب قود اإليجار التي لم تبدأ ب د في تاري  التقرير.16رقم 
 

 ليس لدى المجمواة اقود إيجار تحتوة الى مدفواات متغيرة.

 

لرردى المجمواررة ال ديررد مررن اقررود اإليجررار الترري تشررمل خيررارات التمديررد واإلناررال. يررتم التعرراوة الررى ارر   الخيررارات 

مررن قبررل اإلدارة لترروفير المرونررة فرري إدارة محعظررة األهررول المررؤجرة وتتمااررى مررل احتياجررات أامررال المجمواررة. 

ا فرري تحديررد مررا إكا كانررإ خيررارات التمديرر ا اامررو د واإلناررال ارر   مؤكرردوا بشرركل م قررول أناررا تررتتم تمررار  اإلدارة حكمررو

 ش.32ممارتتاا )راجل إيضاح 

 

اإليجررار بررالنظر  إلتزامرراتاحتسرربإ المجمواررة خيررارات التمديررد لجميررل اقررود إيجررار األراضرري كجررزل مررن تحديررد 

اات إلررى الشررروط الت اقديررة قلرريرة األجررل لارر   ال قررود واحتياجررات األامررال طويلررة األجررل للمجمواررة. إن مرردفو

اإليجررار المسررتقبلية المحتملررة ذيررر المخلررومة المت لقررة بررالعترات الترري تلرري ترراري  ممارتررة خيررار التمديررد المت لررق 

 مليون درام يمكن ممارتتاا في ذضون خمس تنوات. 15.3بإيجار مكتم ذير مدرف في مدة اإليجار اي 
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 تابع( (إيجارات 10
 

 المجموعة كمؤجر 10-2

أبرمرررإ المجموارررة اقرررود إيجرررار تشرررغيلية الرررى محعظتارررا ال قاريرررة اةترررتممارية المكونرررة مرررن اقرررارات تجاريرررة 

ش. ارر   اإليجررارات لاررا اررروط تتررراوح بررين تررنة وخمررس تررنوات. تتضررمن جميررل اقررود 11وترركنية )انظررر إيضرراح 

ا لظررروف السرروق السررائدة. اإليجررار بنرردوا لتمكررين المراج ررة التلرراادية لرتررو  اإليجررار الررى أتررا  تررنوة  وفقررو

ا تقديم ضمان القيمة المتبقية الى ال قارات.  يجم الى المستيجر أيضو

 

مليررون  55: 2020مليررون دراررم )40.8 بلغررإ إيرررادات اإليجررارات الم ترررف باررا مررن قبررل المجمواررة خرر ل ال ررا 

 درامش.

 

 عقارات استثمارية 11

ات تجاريررة وترركنية وكرر لف أراضرري فرري دبرري موتررور ترريتيل تتكررون ال قررارات اةتررتممارية للمجمواررة مررن اقررار

مررن التسلسررل الارمرري للقيمررة ال ادلررة. ة يوجررد لرردى  3والترري يررتم إدراجاررا بالقيمررة ال ادلررة الررى أتررا  المسررتوى 

المجمواررة قيررود الررى إمكانيررة تحقيررق اقاراتاررا اةتررتممارية وة توجررد التزامررات ت اقديررة لشرررالل إنشررال أو تترروير 

 تتممارية أو لره حات والليانة والت زيزات.اقارات ا

 

 كما يلي:اي في ال قارات اةتتممارية خ ل السنة  الحركة

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 4,111,636  4,612,744 يناير 1 في

 8,570  8,167 ش9والم دات )إيضاح  منشآتالتحويل من الممتلكاتل ال

 743,549  (1,109,302) شل اللافي2.11ربق من التقييم ال ادل )إيضاح ال

 ش 251,011)  (250,883) ش4.11بيل اقارات اتتممارية )إيضاح 

 4,612,744  3,260,726 ديسمبر 31 في

 
 والمعدات المنشآتالتحويل من الممتلكات و 11-1

مرررن ممتلكررراتل : هرررعرش 2020) مليرررون درارررم  8.6خررر ل السرررنة ل قامرررإ المجموارررة بتحويرررل اقرررارات بقيمرررة 

 وم دات إلى اقارات اتتممارية اند التغيير في اةتتخدا .نشآت م

 

 تقييم العقارات االستثمارية 11-2

ل وترررم ةنررد تررتارلينغإلررى التقييمررات الترري أجرتاررا  لل قررراراتل تسررتند القرريم ال ادلررة  2021ديسررمبر  31كمررا فرري 

ل مقيمرررين مسرررجلين  لرتتشرررارات ارررركة منتقرررة حررررة فالوترررتراتمرررن قبرررل  2020ديسرررمبر  31إجررررال تقييمرررات 

ممن المسررتقل  ا لمررا أوهررى برر  مجلررس م ررايير التقيرريم الدوليررة. يقررد  المررُ مسررتقلين م تمرردين. تررم تتبيررق نمرروكف تقيرريم وفقررو

 محعظة اةتتممار ال قارية للمجمواة في نااية كل اا .القيمة ال ادلة ل

 

ا لرردليل التقيرريم والتممررين اللررادر اررن  ممن المسررتقل المسررجل التقيرريم الررى أتررا  تقيرريم السرروق المعترروح وفقررو أجرررى المررُ

لرررة الم ارررد الملكررري للمسررراحين الم تمررردينل بااتمررراد أترررا  الم رررايير الدوليرررة إلارررداد التقرررارير الماليرررة للقيمرررة ال اد

ممن المسررتقل بمراج ررة ختررة تترروير المجتمررل الرئيسررية المحدرررة  واتررتخدا  تقنيررات التقيرريم الم مررول باررا. قررا  المررُ

 .2020و  2021ديسمبر  31في تشكيل وجاة نظر  للقيمة ال ادلة للمحعظة كما في  موتورتيتيلمشروع 
 

يررة المخلررومة انرردما يكررون لرردى الشررركة تررم تحديررد القرريم ال ادلررة مررن خرر ل األخرر  فرري اةاتبررار الترردفقات النقد

ترتيبررات إيجررار مسررتمرة. فرري ارر ا اللررددل تررم أخرر  ترتيبررات اإليجررار الحاليررة للمجمواررةل والترري يررتم إبراماررا الررى 

أتررا  مبرردأ المسرراواة بررين الجنسررينل والترري يمكررن مقارنتاررا مررل تلررف الخاهررة بال قررارات الممارلررة فرري نعررس الموقررلل 

 في اةاتبار.
 

الحرراةت الترري ة يوجررد فياررا لرردى الشررركة أة ترتيبررات إيجررار مسررتمرةل يررتم تحديررد القرريم ال ادلررةل انررد اةقتضررالل فرري 

مررل األخرر  فرري اةاتبررار م ررام ت السرروق األخيرررة لل قررارات الممارلررة وكرر لف مررل األخرر  فرري اةاتبررار التغيرررات 

تررتممارية للمجمواررة. يررتم ت ررديل ارر   القرريم المتوق ررة فرري توريررد ال قررارات فرري وحولاررا نعررس موقررل ال قررارات اة

 ل خت فات في السمات الرئيسية ممل حجم الممتلكات.
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 تابع( (عقارات استثمارية 11

 

 تابع( (االستثماريةتقييم العقارات  11-2

ا مررن ناررا الرردخل  بالنسرربة لل قررار قيررد اإلنشررالل تررم تحديررد التقيرريم باتررتخدا  ناررا القيمررة المتبقيررة الرر ة يتضررمن مزيجررو

والتكلعررة. يررتم تقرردير القيمررة السرروقية لارر   ال قررارات الررى افتررراة أن ال قررارات مكتملررة كمررا فرري ترراري  التقيرريمل 

ااات مناترربة لتكرراليف إكمررال المشررروع مررن أجررل تقرردير قيمررة ال قررار فرري حالترر  والترري يررتم مررن خ لاررا إجرررال اتررتقت

 الحالية.

 

ا لرر لفل واتررتنادوا إلررى التقيرريم أارر  ل تررم اةاتررراف بيربرراح القيمررة ال ادلررة البالغررة  مليررون دراررم فرري  1,109.3وفقررو

 مليون درامش. 743.6: 2020) 2021ديسمبر  31بيان الربق أو الخسارة المجمل للسنة المنتاية في 

 

قررا  مجلررس إدارة الشررركة بمراج ررة اةفتراضررات والمناجيررة المسررتخدمة مررن قبررل المررممن المسررتقل المسررجلل وفرري 

 رأي ل ت تبر ا   اةفتراضات ومناجية التقييم مناتبة وحكيمة كما في تاري  التقرير.

 

ل قرررارات اةترررتممارية قرررد ترررؤدة إلرررى إن أة حركرررة جواريرررة فررري اةفتراضرررات المسرررتخدمة فررري التقيررريم ال رررادل ل

 انخعاة/ ارتعاع القيمة ال ادلة لتلف األهول بشكل ملحوا.

 

 مكسب التقييم على المساحة األرضية اإلجمالية اإلضافية 11-3

ا  موتورترريتيخرر ل السررنوات الماضررية ل أجرررت المجمواررة مراج ررة كاملررة للمختررط الرئيسرري لرردبي  وقرردمإ طلبررو

ارر وة الررى كلررف .مررل ت ررديل المسرراحات اإلجماليررة خريتررة منقحررة لتنظيميررة الم نيررة إلهرردار رتررميوا إلررى السررلتات ا

ا لتوجياررات تررلتة دبرري للتترروير ل اينررإ المجمواررة مسرراحين مسررتقلين م تمرردين إلجرررال مسررق تعلرريلي  ل ووفقررو

. بنرررالو الرررى تقرررارير المسررراح الرترررمية لتررررف رالرررس ل حلرررلإ موتورتررريتيللبنرررف ال قرررارة بيكملررر  فررري دبررري 

ا  اليررةت ررديل المسرراحات اإلجمالمجمواررة الررى ارراادة مررن دبرري ةنررد للحلررول الررى  إضررافي وب ررد كلررف حلررلإ أيضررو

 31الررى الموافقررة الررى دراتررة ترريرير حركررة المرررور مررن اي ررة الترررق والمواهرر ت خرر ل السررنة المنتايررة فرري 

. بنررالو الررى تقررارير المسرراح ل التقيرريم والموافقررات الررواردة مررن الخبرررال والاي ررات ل واهررلإ اإلدارة 2021ديسررمبر 

فرري البيانررات الماليررة  موتورترريتيمليررون دراررم فرري تقيرريم بنررف  677افي بقيمررة إدراف إجمررالي النرراتا المحلرري اإلضرر

 مليون درامش. 249ل1: 2020ديسمبر  31) 2021ديسمبر  31الموحدة للمجمواة كما في 

 

 بيع العقارات االستثمارية 11-4

مليررون دراررم ممررا أدى  261.7مليررون دراررم مقابررل 250.9خرر ل ال ررا ل تررم بيررل اقررارات اتررتممارية بقيمررة دفتريررة 

 مليون درام.  10.8 ربقإلى 

 

 وصف أساليب التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثمارية 11-5

تررم تحديررد التقييمررات بشرركل أتاترري باتررتخدا  ناررا تقيرريم الرردخل أو ناررا تقيرريم السرروق )البيررل القابررل للمقارنررةش الررى 

 .3أتا  المدخ ت الاامة ذير القابلة للرهد بحيس تم تلنيف قيا  القيمة ال ادلة الى المستوى 

 

 نهج تقييم الدخل

انررد تحديررد القيمررة ال ادلررة لل قررارات باتررتخدا  ناررا تقيرريم الرردخلل أخرر  المقرريم فرري اةاتبررار الم لومررات الخاهررة 

ا وملرراريف التشررغيل المتوق ررة. طبررق المررممن افتراضررات بال قررار ممررل اتعاقيررة اإليجررارات الحاليررة المت اقررد اليارر

لم رردةت اائررد الرتررملة وإيجررارات السرروق المقرردرةل والترري تترريرر بخلررائص محررددةل ممررل موقررل ال قررارل اائررد 

الرردخل وحيررا ة كررل اقررار فرري المحعظررةل للوهررول إلررى التقيرريم الناررائي. تشررمل المرردخ ت الاامررة ذيررر القابلررة للرهررد 

اإليجاريررة المقرردرة للقررد  المربررلل نعقررات التشررغيل المتوق ررةل وم رردل الشررغور طويررل األجررل وم رردل مررا يلرري: القيمررة 

 الخلم.
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 تابع( (عقارات استثمارية 11
 

 تابع( (وصف أساليب التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثمارية 11-5
 

ال والررر ة ييخررر  فررري اةاتبرررار توق رررات المشررراركين  ا متبقيرررو بالنسررربة لل قرررارات قيرررد التترررويرل اترررتخد  المرررممن ناجرررو

ا إجمررالي تكلعررة المتلررورين فرري السرروق مررن إجمررالي قيمررة التترروير لعهررل بررافتراة اكتمررال التتررويرل  ناقلررو

التترروير )وارري التكلعررة المتوق ررة إلكمررال التترروير ش للوهررول إلررى قيمررة ال قررار فرري حالترر  الحاليررة ذيررر المكتملررة. فرري 

ارر ا النرروع مررن الررناال يررتم اتررتخدا  مرردخ ت إضررافية ذيررر قابلررة للرهررد بمررا فرري كلررف م رردةت اإليجررار القابلررة 

 ل لعهل والوقإ والتكلعة المتوق ين ةتتكمال التتوير.للمقارنةل اةتتخدا  المستقبلي المتوق

 

 نهج تقييم السوق

ممن فرري اةاتبررار ترر ر القررد  المربررل  انررد تحديررد القيمررة ال ادلررة لل قررارات باتررتخدا  ناررا تقيرريم السرروقل أخرر  المررُ

و الترري لاررا لم ررام ت السرروق األخيرررة لل قررارات الممارلررة فرري وحررول نعررس الموقررل الخرراص بال قررار الم نرري و / أ

نعررس جررودة وخلررائص الممتلكررات القيمررة. تممررل المرردخ ت الاامررة ذيررر القابلررة للرهررد لارر ا النرروع مررن التقيرريم بشرركل 

 أتاتي ت ر القد  المربل المتبق الى منتقة ال قار في تحديد قيمة ال قار الم ني.

 

 معلومات أخرى

يررر القابلررة للرهررد إلررى قرريم اادلررة أالررى )أقررلش بشرركل قررد تررؤدة الزيررادات )النقلررانش الكبيرررة فرري المرردخ ت الاامررة ذ

 ملحوا.

 

 .2020يتوافق أتا  التقييم واةفتراضات المستخدمة في تقييم ال قارات اةتتممارية مل تلف المتبقة في اا  

 

 لم تكن اناة تغييرات الى أتاليم التقييم خ ل ال ا .

 

 المخزون 12

 المتعلقة بالمشروع والمخزونات التجارة

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

    
بتي ررة )هررافي مخلررص المررواد المررواد المت لقررة بالمشررروع  

 3,607  1,666 الحركةش

 3,405  1,724 مخزون للتجارةال

 901  1,342 قتل الغيار والمواد اةتتا كية

 4,732  7,913 

 خصائص التطوير

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 درام ألف 

 7,504 ديسمبر 31في 
 

7,504 
 

: 2020مليرررون درارررم ) 1.6ب رررد خلرررم المخلرررص البرررالغ  2021ديسرررمبر  31ترررم إدراف اقرررارات للتتررروير فررري 

مليررون دراررم مررن رهرريد المخلررص فرري الررربق أو  9.4مليررون دراررمش. خرر ل ال ررا  السررابق تررم اكررس مبلررغ  1.6

 الخسارة.
 

 استثمارات في شركات تابعة  13

 استثمارات في شركات تابعة

 عامال الحركة خالل

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

    
 481,937  87,368 الرهيد اةفتتاحي

 ش1,463)  (2,955) حلة من )الخسارةش

 (376,385)  - ش28شركة تاب ة )إيضاح ل إتتب اد
ال ادلرررة مرررن خررر ل األربررراح التحويرررل إلرررى اترررتممارات بالقيمرررة 

 (1,213)  - والخسائر

 ش15,508)  - األجنبية  تال م هرففروق اللرف في 

 87,368  84,413 الرهيد الختامي
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 تابع( (استثمارات في شركات تابعة 13
 

    الربل أو الخسارة:

 ش9,281)  (2,955) اقارات ل تتممار ك    حلة من )الخسارةش في 

 7,818  - حلة من أرباح اركة بالم ايلز للتتوير ش.  . ع

 ش1,463)  (2,955) 

 اتتممار في بالم ايلز للتتوير

مليررون دراررم م ترررف باررا فرري  234.5التاب ررة خسررارة مررن اةتررتب اد بمبلررغ نررتا اررن اتررتب اد الحلررة فرري الشررركة 

 ش.28)إيضاح  الربق أو الخسارة

 

 اةتتممار في ال قارية ل تتممار ك.  .  
 

٪ مررن حقرروق الملكيررة فرري اررركة ال قاريررة ل تررتممار ك.  .  ل والترري تشررارة فرري اتررتممارات 30تمتلررف المجمواررة 

ال قاريررة ل تررتممار ك.  .   ارري كيرران خرراص ذيررر مرردرف فرري أة بورهررة اامررة. يررتم احتسررا  اقاريررة. اررركة 

حلررة المجمواررة فرري ال قاريررة ل تررتممار ك.  .   باتررتخدا  طريقررة حقرروق الملكيررة فرري البيانررات الماليررة الموحرردة. 

 ل تتممار ك.  .  : يوضق الجدول التالي الم لومات المالية الملخلة ةتتممار المجمواة في اركة ال قارية

 

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

    الوضع المالي:

 195,889  395,697 األهول ذير المتداولة

 670,709  288,734 األهول المتداولة

 ش 281,752)  (45,782) الخلو  ذير متداولة

 ش 293,621)  (357,274) الخلو  المتداولة

 291,225  281,375 حقوق الملكية

 84,413 ٪30 - حقوق الملكيةحصة المجموعة في 
 

87,368 

 

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

    لعام ا  الحركة خالل

 96,649  87,368 الرهيد اةفتتاحي 

 ش9,281)  (2,955) حلة النتائا 

 84,413 الرهيد الختامي
 

87,368 
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 استثمارات بقيمة عادلة من خالل الربل أو الخسارة 14

 تتكون اةتتممارات بالقيمة ال ادلة من خ ل الربق أو الخسارة مما يلي:

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 - األتام المس رة
 

8151,12 

 756  756 الملكية ذير المدرجةحقوق 

 756  151,884 

 

 أو الخسارة خ ل السنة كما يلي: كانإ الم املة في اةتتممارات بالقيمة ال ادلة من خ ل الربق

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 151,884 يناير 1في 
 

197,512 

 830,395  111,941 اإلضافات

 ش 833,313)  (113,787) اتتب ادات

 1,213  - تحويل من اتتممار في اركة تاب ة 

 ش43,923)  5,361 خسارة في إاادة التقييم

خسررارة انخعرراة قيمررة األدوات الماليررة بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل 

 (154,643) الربق أو الخسارة

 

- 

 151,884  756 ديسمبر 31في 
 

 من القيم ال ادلة. 1اةفتتاحية إلى األرهدة الختامية للمستوى يوضق الجدول التالي التسوية من األرهدة 

 

 :1المستوى 

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 196,164  151,128 يناير 1في 

 830,395  111,941 اإلضافات

 ش 833,313)  (113,787) اتتب ادات

 1,213  - تحويل من اتتممار في اركة تاب ة

    إجمالي الخسارةل اللافي 

 ش43,331)  5,361 في بيان الربق أو الخسارة المجمل -

خسررارة انخعرراة قيمررة األدوات الماليررة بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل 

 (154,643) الربق أو الخسارة

 

- 

 - ديسمبر 31في 
 

151,128 

 

كاتررتممارات بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو الخسررارة تحررتعه المجمواررة باتررتممارات فرري أوراق ماليررة ملررنعة 

 .9وفقوا للم يار الدولي للتقارير المالية 

 

 استثمارات في الصناديق المتداولة واألسهم المدرجة

ا مررن تحقيقررات  ا جررزلو خرر ل ال ررا  ل ااررتب  مجلررس إدارة الشررركة فرري اررراية ارر   اةتررتممارات الترري كانررإ أيضررو

 ش.4)راجل الم حظة  التدقيق الجنائي

  

تررم اتررترداد األمرروال الترري تررتم إدارتاررا وتحررإ وهرراية ال ديررد مررن كيانررات إدارة اللررناديق واخت ترراا ل ويررتم رفررل 

رداد األمرروال المختلسررة ب ررد تحديررد اويررة األاررخاص الرر ين تررم تحويررل األتررام أو النقررد اإلجرررالات القانونيررة ةتررت 

 األتاتي إليام.

  

ا خرر ل  154.6لرر لف ل قررررت اإلدارة احتسررا  مخلررص مقابررل القيمررة المتبقيررة لارر   اةتررتممارات بمبلررغ  درامررو

 .2021ديسمبر  31السنة المنتاية في 

  

ا فرر ا اتررتممارو  0.8: 2020مليررون دراررم فرري ناايررة العترررة ) 0.8ي هررندوق اقررارة بقيمررة تمتلررف المجمواررة أيضررو

 مليون درامش.
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 ذمم مدينة غير متداولة 15

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 5,167  4,301 المدينةالمبالغ المحتجزة 

 28,027  - كمم مبي ات ال قارات

 4,301  ,19433 
 

تررم اإلفلرراح اررن ت رررة المجمواررة لمخرراطر اةئتمرران وخسررائر انخعرراة القيمررة المت لقررة باألهررول الماليررة فرري 

 .31اإليضاح 

 

 عقودأصول ال 16

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 34,851 ش3.5أامال ال قود قيد التنعي  )اةيضاح 
 

215,851 

 3,013  412 ل  يهدر باا فواتير إيرادات

 35,263  218,864 

 

 الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى 17

 أدوات مالية

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

    
 1,955,931  252,750 ال مم التجارية المدينة

 52,059  15,579 المبالغ المحتجزة المدينة

 46,104  65,322 كمم مبي ات ال قارات

 333,651  2,054,094 

و: مخلررررص برررردل خسررررائر اةئتمرررران المتوق ررررة  ناقلررررا

 (116,852) ش1.17)إيضاح 

 

 ش 1,837,352)

 216,799  216,742 

 64,441  65,545 ينة األخرىدال مم الم

 281,183  282,344 المجموع )أ(

    األدوات غير المالية

 26,241  11,634 ش2.17)إيضاح  الدف ات المقدمة للمقاولين

الرردف ات المقدمرررة للبنرروة مقابرررل أهررل القررررة والعائررردة 

 112,000 ش23)إيضاح 

 

70,000 

 17,464  19,168 المدفواات المسبقة والدف ات المقدمة

 113,705  142,802 المجموع )ب(

 425,146 المجموع )أ + ب(
 

394,888 

 

القيمررة المت لقررة باألهررول الماليررة فرري تررم اإلفلرراح اررن ت رررة المجمواررة لمخرراطر اةئتمرران وخسررائر انخعرراة 

 .30اإليضاح 

 
 مخصص بدل خسائر االئتمان المتوقعة  1.17

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 116,852 مخلص ال مم المدينة التجارية
 

1,837,352 

 -  90,592 ش2.17إيضاح للمقاولين ) الدف ات المقدمةمخللات 

 207,444  1,837,352 
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 الدفعات المقدمة للمقاولين   2.17

 

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 102,226 الدف ات المقدمة للمقاولين
 

26,241 

 -  (90,592) خسائر اإلئتمان المتوق ة مخلصينقص : 

 11,634  26,241 

 
خررارجي. تررم  مرروردإلررى  2021مليررون دراررم ل بررين مررايو وأكترروبر  90.6تررم تررداد مرردفواات كبيرررة بلررغ مجموااررا 

ا فيمررا يت لررق بررال قود المختلعررة المت لقررة بالتلررميم وإدارة المشررروع ل الررى الرررذم مررن  توريررق ارر   المرردفواات داخليررو

أن اإلدارة حررددت أنرر  لررم يررتم اتررت   أة خدمررة أو تررم إامالاررا ل لرر لف قررررت الشررركة تلررنيعاا الررى أناررا دف ررات 

 مقدمة للمقاولين.

  

واررة لمخرراطر اةئتمرران وخسررائر انخعرراة القيمررة المت لقررة بالرر مم المدينررة فرري تررم اإلفلرراح اررن ت رررة المجم

 .31إيضاح 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 18

ترردخل المجمواررةل فرري تررياق األامررال ال اديررةل فرري م ررام ت مررل مؤتسررات أخرررى وأفررراد يق ررون ضررمن ت ريررف 

لشررروط وأحكررا  م تمرردة  الت ررام ت. تخضررل ارر   24الرروارد فرري م يررار المحاترربة الرردولي رقررم  أطررراف كات ا قررة

 من قبل إدارة المجمواة.

 

أرهرردة  2020ديسررمبر  31تممررل األرهرردة مررل أطررراف كات ا قررة فرري بيرران المركررز المررالي الموحررد كمررا فرري 

دراررم ل وخرر ل السررنة المنتايررة فرري  مليررون 10.6مسررتحقة مررن اررركة مسررتممر فياررا بتريقررة حقرروق الملكيررة بقيمررة 

 مليون كمدينين تجاريين . 31.5ل تم تلنيف أطراف أخرى كات ا قة بمبلغ  2020ديسمبر   31

  

خرر ل السررنة ل أبرمررإ المجمواررة اتعاقيررة بيررل وارررال مررل طرررف كة هررلة )"المشررترة"ش لبيررل اقررارات اتررتممارية 

 79.2: 2020مليرررون درارررم )  127ون درارررمش مقابرررل مليررر 141.2: 2020مليرررون درارررم ) 172.8بقيمرررة دفتريرررة 

 مليون درامش. 62: 2020مليون درام ) 45.8مليون درامش مما أدى إلى خسارة 

 

تررم اإلفلرراح اررن ت رررة المجمواررة لمخرراطر اةئتمرران ومخرراطر السرريولة المت لقررة بيرهرردة األطررراف كات ال  قررة 

 .31في اإليضاح رقم 

 

 فيما يلي ت ويضات أاضال مجلس اإلدارة وأاضال اإلدارة الرئيسية اآلخرين:

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 10,185  10,939 األجلالرواتم ومزايا المواعين األخرى قليرة 

 514  734 مخلص لمزايا نااية الخدمة للمواعين
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 وفي البنوكصندوق النقد ال -19

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 889  1,239 النقد في اللندوق 

    النقد في البنوة

 14,781  2,898 في حسابات الودائل المراونة  - 

 18,581  52,057 في الحسابات الجارية  - 

 11,149  9,603 في حسابات الودائل األخرى  - 

 65,797  45,400 

 

 والنقد المعادل)أ( النقد 

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

    المعادلوالنقد يشمل النقد 

النقررررد فرررري اللررررندوق وفرررري البنرررروة )باتررررتمنال الودائررررل 

 19,470  53,296 المراونةش

 ش 192,235)  (113,670) ش28السحم الى المكشوف من البنوة )راجل إيضاح 

 ش 172,765)  (60,374) 
 

 )ب( النقدية لدى البنوك في حسابات الودائع

 الودائل فائدة بيت ار تجارية.تحمل النقد في البنوة في حسابات 

 

 .31تم اإلفلاح ان ت رة المجمواة لمخاطر أت ار العائدة وتحليل حساتية األهول المالية في إيضاح 
 

 رأس المال 20

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

    ديسمبر 31صادر ومدفوع بالكامل في 

    ش4,289,540,134: 2020)  4,289,540,134

 4,289,540  4,289,540 درام إماراتي لكل تام 1بقيمة تام 

 

ل يتكررون رأ  المررال مررن أتررام ااديررة. والمرردفوع بالكامررل جميررل األتررام الملرردرة. يحررق 2021ديسررمبر  31فرري 

لحرراملي األتررام ال اديررة الحلررول الررى أربرراح األتررام كمررا اررو م لررن مررن وقررإ آلخررر ويحررق لاررم هرروت واحررد لكررل 

اجتمااررات الجم يررة ال موميررة للشررركة. جميررل األتررام مرتبررة بالتسرراوة فيمررا يت لررق باألهررول المتبقيررة تررام فرري 

 للشركة.

 

 مليارات تام. 7ل بلغ رأ  مال الشركة الملرح ب  2021ديسمبر  31في 

 

 احتياطيات 21

 

 االحتياطي القانوني

ا للقررانون اةتحررادة لدولررة اإلمررارات ال ربيررة المتحرردة رقررم ) والنظررا  األتاترري للشررركة ل يررتم  2015لسررنة  ش2وفقررو

٪ مرررن 50٪ مرررن األربررراح السرررنوية للمجموارررة ل حتيررراطي القرررانوني حترررى ي رررادل اررر ا اةحتيررراطي 10تخلررريص 

انرردما يسرراوة اةحتيرراطي القررانوني نلررف رأ   مخللرراترأ  مررال الشررركة المرردفوع.  قررد يررتم إيقرراف ارر   ال

المررال المرردفوع للشررركة. خرر ل ال ررا  الحررالي ل لررم تقررم الشررركة بررية تحويررل إلررى اةحتيرراطي القررانوني بررالنظر إلررى أناررا 

 مليون درام إلى اةحتياطي القانونيش. 20.1: تم تحويل 2020تكبدت خسارة )
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 )تابع( احتياطيات 21

 

 فائض إعادة تقييم األصول

والم رردات المقاتررة  المنشررآت يررتم اةاتررراف بررالتغييرات فرري القيمررة ال ادلررة ألراضرري المجمواررة ضررمن الممتلكررات و

 بالقيمة ال ادلة في الدخل الشامل اآلخر ويتم إضافتاا إلى فائا إاادة تقييم األهول في حقوق الملكية.

 

 احتياطي تحويل العمالت

يررتم اةاتررراف بعررروق اللرررف الناتجررة اررن تحويررل ال مليررات األجنبيررة فرري الرردخل الشررامل اآلخررر ويررتم تجمي اررا فرري 

 اطي تحويل ال م ت.حقوق الملكية ضمن احتي 

 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 22

ا مانيررة لمررديرة الشررركة مقابررل الخدمررة فرري أة لجنررةل ولتخلرريص وقررإ وااتمررا  خاهررين ألامررال  يممررل ارر ا أت ابررو

لرررم يررتم دفرررل  2020و  2021أو اررؤون الشرررركة وألدال الخرردمات خرررارف نترراق أنشرررتتام ال اديررة. خررر ل اررامي 

 أت ا  أاضال مجلس اإلدارة.

 

 األساسية والمخفضة لكل سهم األرباح 23

 2021  2020 

 (966,755) شألف درام))الخسارةش / الربق ال ائد للمساامين 
 

200,984 

 4,289,540,134  4,289,540,134 المتوتط المرجق ل دد األتام

 (0.225) )درامشاألرباح األتاتية والمخعضة لكل تام 
 

0.047 

 

 القروض البنكية 24

يقررد  ارر ا اإليضرراح م لومررات حررول الشررروط الت اقديررة للقررروة الملرررفية الترري تحمررل فوائررد للمجمواررةل والترري 

يررتم قياترراا بالتكلعررة المتعررية. لمزيررد مررن الم لومررات حررول ت رررة المجمواررة لمخرراطر السرريولة ومخرراطر أترر ار 

 .31العائدةل راجل إيضاح 

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 1,463,313  878,656 ديسمبر 31في 

ا: الجزل ال  ش 1,000,257)  (569,410) متداولناقلو

 463,056  309,246 الجزل ذير المتداول

 

 تحمل القروة الملرفية فائدة بيت ار تجارية. المزيد من التعاهيل المت لقة بالقروة الملرفية مبينة أدنا .

 ال ا  كما يلي:كانإ الت ام ت الى القروة الملرفية خ ل 

 

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 1,518,304  1,463,313 يناير 1في 

 47,697  73,513 متوفر خ ل ال ا 

 ش 102,688)  (171,564) أقساط السداد خ ل ال ا 

 -   (486,606) الحركة من فقدان السيترة الى اركة تاب ة

 1,463,313  878,656 ديسمبر 31في 

 

 القروة الملرفية بشكل رئيسي التساي ت التالية:تشمل 

 

ل أبرمررإ المجمواررة اتعاقيررة مررل أحررد البنرروة المحليررة للحلررول الررى قرررة ألجررل بمبلررغ 2014فرري اررا    )أوةش

مليررون دراررم والرر ة اتررتخدمت  المجمواررة لتسرروية القررروة البنكيررة قلرريرة األجررل القائمررة فرري كلررف  1,078.2

يونيررو  30مليررون دراررم تبرردأ فرري  100أقسرراط تررنوية متسرراوية بقيمررة  6رة ألجررل الررى الترراري . يررتم تررداد ارر ا القرر

ل باإلضررافة إلررى 2022يونيررو  30مليررون دراررم إمرراراتي مسررتحقة الرردفل فرري  477.7ودف ررة أخيرررة بقيمررة  2016

 مدفواات العائدة نلف السنوية.
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 )تابع(القروض البنكية  24

 

مليررون دراررم إمرراراتي مقابررل القسررط األول وتسرروية مبكرررة  100ل قامررإ المجمواررة بتسرروية  2016خرر ل اررا  

الماليررة بسرربم مليررون دراررم مقابررل األقسرراط السررنوية المتبقيررة. لررم ي ررد ارر ا القرررة موحرردوا ارر   البيانررات  500بقيمررة 

 فقدان السيترة الى الشركة التاب ة.

 

 12.6ل حلررلإ الشررركة الررى قرررة بنكرري طويررل األجررل مررن بنررف محلرري بقيمررة 2019خرر ل اررا   )رانياش 

باإلضررافة إلررى العائرردة.  2019مليررون دراررم. يررتم تررداد القرررة الررى ر رررة اشررر قسررط ربررل تررنوة برردأ فرري ديسررمبر 

لررم ي ررد ارر ا القرررة موحرردوا فرري ارر    مليررون دراررم. 8.6ل بلررغ مبلررغ القرررة المسررتحق 2021ديسررمبر  31فرري 

 البيانات المالية بسبم فقدان السيترة الى اركة تاب ة.

 

ل دخلررإ المجمواررة فرري اتعاقيررة مررل بنررف محلرري للحلررول الررى قرررة بنكرري طويررل 2016 خرر ل اررا  )رالماش  

ا )راجررل أوة أارر  ش. يررتم تررداد القرررة  550األجررل بقيمررة  مليررون دراررم إمرراراتي لتسرروية قرررة بنكرري  خررر جزئيررو

 ويحمل م دل فائدة تجارة 2016قستوا متساويوا ربل تنويوا بدأ في تبتمبر  36الى 

 

ل لررم تلتررز  الشررركة بيحررد ت ارردات البنررفل وبنررالو اليرر ل تررم تلررنيف القرررة كررالتزا  2019ر ديسررمب  31كمررا فرري 

ل اتررتمر تلررنيف القرررة كررالتزا  متررداول 2021ديسررمبر  31متررداول فرري بيرران المركررز المررالي الموحررد. وفرري 

دراررم مليررون 394.9ل بلررغ مبلررغ القرررة القررائم 2021ديسررمبر  31بسرربم اإلخرر ل بالسررداد الت اقرردة. كمررا فرري 

 مليون درامش.   394.9: 2020)

ل قامررإ الشررركة بسررداد  2021ديسررمبر  31تررتم إاررادة ايكلررة ارر ا القرررة مررل البنررف وخرر ل السررنة المنتايررة فرري 

 ش.17مليون درامش للبنف )راجل إيضاح  70: 2020ديسمبر  31مليون درام ) 42مدفواات بقيمة 

 

ل أبرمرررإ الشرررركة اتعاقيرررة مرررل بنكرررين محليرررين وحلرررلإ الرررى قررررة بنكررري طويرررل 2016خررر ل ارررا   )راب اش 

 12مليررون دراررم لبنررال "أويررا"ل واررو مبنررى ترركني فرري موتورترريتي. يُسرردد القرررة الررى  290األجررل بحررد أقلررى 

 53.7ل بلررغ مبلررغ القرررة المسررتحق 2021ديسررمبر  31. فرري 2019قسررتوا متسرراويوا ربررل تررنويوا تبرردأ فرري ترربتمبر 

مليررون دراررمش. تررم تيجيررل قسررتين مررن ارر ا القرررة مررن قبررل البنررف بسرربم حالررة  148.6: 2020مليررون دراررم )

ا إلراررادات البنررف المركررزة  19 -جائحررة كوفيررد المسررتجد)في إطررار مختررط الرردام اةقتلررادة المسررتادفشل وفقررو

 لدولة اإلمارات ال ربية المتحدة.

 

فرري اتعاقيررة مررل أحررد البنرروة المحليررة للحلررول الررى قرررة طويررل  ل دخلررإ المجمواررة2018خرر ل اررا   )خامساش 

ا. يررتم تررداد التسررايل الجديررد  350األجررل بمبلررغ  مليررون دراررم ل والرر ة تررم اتررتخدام  لتسرروية قرررة بنكرري  خررر مبكرررو

وقسررط ناررائي بقيمررة  2018قسررتوا ربررل تررنويوا الررى أتررا  الرهرريد المتزايررد الرر ة برردأ فرري ترربتمبر  39الررى 

مليررون دراررم إمرراراتي فرري ناايررة  316.8. ويبلررغ رهرريد القرررة 2028راررم يسررتحق فرري مررار  مليررون د 143.5

مليررون دراررم إمرراراتيش. تررم تيجيررل ر رررة أقسرراط مررن ارر ا القرررة مررن قبررل البنررف بسرربم  316.8: 2020ال ررا  )

ا إلراررادات البنررف المركرررز 19 -حالررة جائحررة كوفيررد ة )فرري إطررار مختررط الرردام اةقتلررادة المسررتادفشل وفقررو

 لدولة اإلمارات ال ربية المتحدة

 

ل دخلررإ المجمواررة فرري اتعاقيررة مررل بنررف محلرري للحلررول الررى قرررة طويررل األجررل 2018خرر ل اررا   )تادتاش 

. 2018قسررتوا متسرراويوا ربررل تررنويوا برردأ فرري أبريررل  24مليررون دراررم إمرراراتي. يُسرردد القرررة الررى  100بقيمررة 

 مليون درام إماراتيش.  62.5: 2020في نااية ال ا  )مليون درام إماراتي  49.4ويبلغ رهيد القرة 

 

: 2020مليررون دراررم إمرراراتي فرري ناايررة ال ررا  ) 23.9تسرراي ت خلررم العررواتير الترري يبلررغ رهرريداا  )تاب اش 

 مليون درام إماراتيش.  12.6

 

 الضمانات

 القروة الملرفية الم كورة أا   مضمونة بواحد أو أكمر مما يلي:

ديسرررمبر  31مليرررون درارررم فررري  1,605أ. الرررران ال قرررارة المسرررجل لعراضررري والممتلكرررات بقيمرررة اادلرررة تبلرررغ 

 مليون درامش؛2,171: 2020)  2021

  . التنا ل ان بوليلات التيمين الى الممتلكات المراونة؛

 ف. التنا ل ان اائدات اإليجار لب ا الوحدات اإليجارية؛ و

  ا الشركات التاب ة؛د. ضمانات الشراكة للشركة وب 

 ؛ و مم المدينةال ان  . التنا ل

 و. التنا ل ان حسا  ضمان ألحد المشاريل
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 عقودالتزامات ال 25

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 84,249  4,871 المتداولة -المقدمة من ال م ل الدف ات 

 8,118  8,118 ذير المتداولة -الدف ات المقدمة من ال م ل 

 4,443  45,317 العواتير الزائدة الى مشروع ال مل قيد التنعي 

 58,306  96,810 

 

ا لجررداول السررداد كمررا تممررل متلوبررات ال قررود ذيررر المتداولررة السررلف المسررتلمة مررن ال مرر ل مقابررل بيررل  ال قررارات وفقررو

 او م كور في اتعاقيات البيل والشرال كات الللة ل حيس تيتم اةاتراف باإليراد اند تسليم الممتلكات.

 

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضمخصصات  26

ناايررة الخدمررة للمررواعينل الرر ة تررم اإلفلرراح انرر  الررى أنرر  التررزا  ذيررر متررداولل  ت ررويايررتم احتسررا  مخلررص 

 وفقوا لقانون ال مل اإلماراتي.

 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

 34,074  32,935 يناير 1في 

 5,947  8,996 المخللات خ ل ال ا 

 ش7,086)  (5,710) المدفواات التي تمإ خ ل ال ا 

 -  (7,077) فقدان السيترة الى اركة تاب ةالحركة من 

 32,935  29,144 ديسمبر 31في 

 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 27

 ماليةالاألدوات 

2021 

  ألف درهم 

2020 

 ألف درام 

    
 323,471  113,297 ال مم الدائنة التجارية

 39,355  3,589 ال مم المحتجزة

 874,184  1,076,660 والمستحقات األخرى )راجل )أش أدنا شال مم الدائنة 

 1,237,010  1,193,546 مجموعال
 

 تشمل المبالغ المستحقة الدفل والمستحقات األخرى ما يلي:

2020 

  ألف درام 

2021 

  ألف درهم 

518,716  781,242 

)إيضرراح  المخللررات و المسررتحقات مقابررل أامررال المقرراوةت

 ش8

 مخلص ال مم الدائنة المت لقة بالمواعين 39,294  42,415

 مخللات وحسابات الدفل لتكلعة المقاولين 30,322  36,504
 

فرري تررم اإلفلرراح اررن ت رررة المجمواررة لمخرراطر السرريولة المت لقررة بالرردائنين التجرراريين والرر مم الدائنررة األخرررى 

 .31اإليضاح 
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 على المكشوف السحب البنكي 28

2020 

  درام ألف 

2021 

  ألف درهم 

 السحم الى المكشوف  113,670  192,235

 

 شروط وأحكام مهمة

تررم الحلررول الررى السررحم الررى المكشرروف مررن البنرروة المحليررة واألجنبيررة / البنرروة لتمويررل متتلبررات رأ  المررال 

 ال امل للمجمواةل والتي تحمل فائدة بيت ار تجارية.

 

 الضمانات

 البنوة مضمون من خ ل:السحم الى المكشوف من 

 

 تندات إكنية؛ •

 الضمانات المشتركة والمت ددة للشركة. •

ختررا  ت اررد مررن الشررركة ب ررد  تخعرريا حلررتاا فرري ريرمررو ك. .  )"اررركة تاب ررة"ش طالمررا أن التسرراي ت  •

 الملرفية قائمة؛ و

 التنا ل ان اقود م ينة واحتجا  ال مم المدينة. •

 

ل كانررإ المجمواررة قررد انتاكررإ بنرردوا ت اقرردوا إلحرردى تسرراي ت السررحم الررى المكشرروف 2019ديسررمبر  31كمررا فرري 

حيرررس ترررم رارررن التسرررايل الرررى كامرررل اترررتممار المجموارررة فررري ارررركتاا األجنبيرررة الزميلرررة )"الشرررركة التاب رررة 

األجنبيررة مررن قبررل الترررف ل تررم بيررل كامررل اتررتممار المجمواررة فرري الشررركة التاب ررة 2020األجنبيررة"ش. فرري يوليررو 

ا لتقرردير  الخرراصل واتررتخد  الترررف المقابررل هررافي اائرردات البيررل البالغررة  مليررون دراررم مقابررل  125.5المقابررل وفقررو

 ش.13الرهيد القائم بموجم تسايل السحم الى المكشوف )إيضاح 

 

فرري ارر   البيانررات موحرردوا  2020ديسررمبر  31مليررون دراررم كمررا فرري  87.7لررم ي ررد السررحم الررى المكشرروف البررالغ 

 المالية بسبم فقدان السيترة الى اركة تاب ة.

 

 .31لمزيد من الم لومات حول ت رة المجمواة لمخاطر السيولة ومخاطر أت ار العائدةل راجل إيضاح 

 

 المحتملة والمطلوباتالتزامات رأس المال  29

2020 

  ألف درام 

2021 

  ألف درهم 

 والشركات التابعة لها:التزامات الشركة    

 التزامات رأ  المال 28,297  34,297

 :الخصوم المحتملة   

 ختابات الضمان 294,460  294,452

 خصوم طارئة للشركة التابعة:   

 ختابات الضمان 252,500  252,500

 

٪ 50يت لررق بنسرربة ل أهرردرت الشررركة ضررمانوا مؤتسرريوا للررالق بنررف دبرري اإلترر مي ش. .ع فيمررا 2016خرر ل اررا  

برررين "ال قاريرررة  2016مرررن المبرررالغ المسرررتحقة بموجرررم اتعاقيرررة تسررراي ت المرابحرررة المؤرخرررة فررري أذسرررتس 

 لرتتممار ك. . " وبنف دبي اإلت مي )"اتعاقية تسايل المرابحة"ش لكامل مدة اتعاقية تسايل المرابحة.

 

 خصوم العقود المحتملة

م ينررة تنشرري خرر ل تررير ال مررل ال ررادة. يقررو  مجلررس اإلدارة بمراج ررة ارر   انرراة متالبررات وخلررو  اقررود طارئررة 

ا لمزايااررا  الشرركاوى بشرركل منررتظم انرردما يررتم تلقرري ارر   الشرركاوى و / أو المتالبررات ويررتم الت امررل مررل كررل حالررة وفقررو

 كة الللة.  قودواروط ال
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات الى ال  )تابلش بيانات المالية الُمَوحَّ

 

 التقارير القطاعية 30

 

 قطاعات األعمال

تشررمل أنشررتة المجمواررة أرب ررة قتااررات أامررال رئيسرريةل وارري إدارة الممتلكررات ال قاريررةل أنشررتة المقرراوةتل 

القترراع وأهررول القترراع أنشررتة اةتررتممارل ومبي ررات السررلل والخرردمات. فيمررا يلرري تعاهرريل إيرررادات القترراع ونتررائا 

 وخلو  اقود القتاع:

 مجموع  االستثمارات  بضائع وخدمات  المقاوالت  العقارات  

 ألف درهم  2021
 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 
 

 ألف درهم 

 398,699 - 310,823 47,096 40,780 إيرادات القتاع 

خسارة في األدوات المالية بالقيمة  

 (149,282) (149,282) - - - الخسارة ال ادلة من خ ل الربق أو 

 (2,955) (2,955) - - - حلة في نتائا الشركات التاب ة 

ربق من اإلنتاال من مشروع 

 352,401 - - - 352,401 مشترة

 (1,109,302) - - - (1,109,302) مكاتم من تقييم ال قاراتل اللافي 

 10,834 - - - 10,834 خسارة من بيل اقارات اتتممارية

 2,017 - - 44 1,973 إيرادات التمويل 

 70,890 - 7,973 238 62,679 إيرادات أخرى 

 (330,867) - (251,028) (40,704) (39,135) التكاليف المباارة

 (133,020) (4,787) (53,473) (8,621) (66,139) ملاريف ادارية وامومية 

 (76,170) (5,293) (3,925) (27,685) (39,267) تكاليف التمويل

 (966,755) (162,317) 10,370 (29,632) (785,176) )الخسارة( للسنة  

 18,294 - 8,828 - 9,466 نفقات رأسمالية

لالمنشآت اتتا ة الممتلكات 

 7,961 - 4,162 231 3,568 والم دات 

 4,677 - 915 - 3,762 إا ة حق اتتخدا  األهول 

 4,138,554 315 561,109 54,224 3,522,906 القتااية األهول 

 84,413 84,413 - - - اتتممارات في اركات تاب ة 

 4,222,967 84,728 561,109 54,224 3,522,906 إجمالي األصول 

 2,295,588 114,839 198,726 838,930 1,143,093 الخصوم القطاعية 

2020      

 375,866 -  259,028 61,818 55,020 إيرادات القتاع 

خسارة في األدوات المالية بالقيمة  

 ش43,923) ش43,923) -  -  -  ال ادلة من خ ل الربق أو الخسارة 

 ش1,463) ش1,463) -  -  -  حلة في نتائا الشركات التاب ة 

 743,549 -  -  -  743,549 مكاتم من تقييم ال قاراتل اللافي 

 2,655 -  -  129 2,526 إيرادات التمويل 

 58,748 843 5,714 218 51,973 إيرادات أخرى 

 ش 361,699) -  ش 205,321) ش52,896) ش 103,482) التكاليف المباارة

 ش 127,612) ش6,119) )34,491( ش7,895) ش79,107) ملاريف ادارية وامومية 

 ش 120,119) ش19,629) ش5,719) ش41,369) ش53,402) تكاليف التمويل

 200,984 ش 304,815) 19,211 ش39,995) 526,583 الربل للسنة 

 12,033 -  4,632 216 7,185 نفقات رأسمالية

لالمنشآت اتتا ة الممتلكات 

 12,492 - 5,833 243 6,416 والم دات 

 4,677 - 915 - 3,762 إا ة حق اتتخدا  األهول 

 5,854,486 151,516 552,222 285,016 4,865,732 األهول القتااية 

 87,368 87,368 -  -  -  اتتممارات في اركات تاب ة 

 5,941,854 238,884 552,222 285,016 4,865,732 إجمالي األصول 
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 3,047,720 107,417 191,024 1,536,599 1,212,680 الخصوم القطاعية 

 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات الى   )تابلش البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 األدوات المالية 31

تشررتمل األهررول الماليررة للمجمواررة الررى كمررم مدينررة ذيررر متداولررة واتررتممارات بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر ل الررربق أو 

الخسررارة وكمررم مدينررة تجاريررة وأخرررى ومبررالغ مسررتحقة مررن أطررراف كات هررلة والنقديررة الحاضرررة ولرردى البنرروة. 

خلررو  ال قررود الماليررة للمجمواررة كمررم دائنررة تجاريررة وأخرررىل ومبررالغ مسررتحقة ألطررراف كات ا قررةل وتتضررمن 

وخلرررو  اقرررود اإليجرررارل وقرررروة بنكيرررة قلررريرة األجرررل وقرررروة بنكيرررة طويلرررة األجرررل. ترررم اإلفلررراح ارررن 

. يوضرررق الجررردول أدنرررا  تلرررنيف 3السياترررات المحاتررربية لعهرررول وخلرررو  ال قرررود الماليرررة تحرررإ اإليضررراح 

 مجمواة لكل ف ة من ف ات األهول المالية وخلو  ال قود المالية وقيماا ال ادلة للسنوات الحالية والمقارنة:ال
 

 ايضاحات  

بالقيمة  

العادلة  

من خالل  

الربل أو  

  الخسارة 

بالتكلفة  

  المطفأة 

القيمة  

 القيمة العادلة   الدفترية 

  2021ديسمبر   31

ألف  

 درهم ألف    ألف درهم   ألف درهم   درهم 

         األصول المالية 

 4,301  4,301  4,301  - 15 كمم مدينة ذير متداولة

اتتممارات بالقيمة ال ادلة  

 756  756  -  756 14 من خ ل الربق أو الخسارة 

 282,344  282,344  282,344  - 17 كمم تجارية مدينة وأخرى 

 65,797  65,797  65,797  - 19 والبنوة  في اللندوقالنقد 

 353,198  353,198  352,442  756  مجموع ال

         الخصوم المالية 

 1,193,546  1,193,546  1,193,546  - 27 كمم تجارية دائنة وأخرى 

 113,670  113,670  113,670  - 28 السحم الى المكشوف 

 878,656  878,656  878,656  - 24 القروة الملرفية 

 22,266  22,266  22,266  - 10 اإليجار خلو  

 2,208,138  2,208,138  2,208,138  -  مجموع ال
 

 ايضاحات  

بالقيمة  

العادلة من  

خالل  

الربل أو  

  الخسارة 

بالتكلفة  

  المطفأة 

القيمة  

 القيمة العادلة   الدفترية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   2020ديسمبر  31

         الماليةاألصول 

 33,194  33,194  33,194  -  15 كمم مدينة ذير متداولة

اترررتممارات بالقيمرررة ال ادلرررة 

مررررررن خرررررر ل الررررررربق أو 

 106,256  106,256  -   106,256 14 الخسارة

 281,183  281,183  281,183  -  17 كمم تجارية مدينة وأخرى

المسررتحق مررن أطررراف كات 

 7,648  7,648  7,648  -  18 ا قة

 45,400  45,400  45,400  -  19 والبنوة في اللندوقالنقد 

 473,681  473,681  367,425  106,256  مجموعال

         الخصوم المالية

 1,237,010  1,237,010  1,237,010  - 27 كمم تجارية دائنة وأخرى

 192,235  192,235  192,235  - 28 السحم الى المكشوف

 1,463,313  1,463,313  1,463,313  - 24 القروة الملرفية

 25,417  25,417  25,417  - 22 خلو  اإليجار
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 2,917,975  2,917,975  2,917,975  -   مجموعال
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات الى البيانات المالية   )تابلش الُمَوحَّ

 

 )تابع( األدوات المالية 31

 

 مخاطر االئتمان

 التعرض لمخاطر االئتمان

 

تممرررل القيمرررة الدفتريرررة لعهرررول الماليرررة الحرررد األقلرررى للت ررررة لمخررراطر اةئتمررران. وقرررد كررران الحرررد األقلرررى 

 للت رة لمخاطر اةئتمان في تاري  التقرير كما يلي:

2020 

 ألف درام 

 2021 

  ايضاحات  درهم ألف  

 )أدنا  ةيضاحراجل ا(كمم مدينة ذير متداولة  15 4,301  33,194

 اتتممارات بالقيمة ال ادلة من خ ل الربق أو الخسارة 14 756  106,256

281,183 

 

282,344 17 

الرر مم التجاريرررة المدينرررة والررر مم المدينرررة األخررررى )راجرررل 

 )أدنا  ةيضاحا

 المستحق من أطراف كات ا قة 18 -  7,648

 النقد في البنوة 19 64,558  43,846

472,127  351,959   

 

 خسائر اضمحالل القيمة

 الرر مم المحتجررزةالمبينررة أدنررا  ارري الم لومررات حررول الت رررة لمخرراطر اةئتمرران الررى الرر مم المدينررة التجاريررة و

 للمجمواة باتتخدا  ملعوفة المخلص:

  الذمم التجارية    

  موعد االستحقاق  بعد    

 

سلف  

 المقاولين 

 درهم ألف  

ة  ا المحتجز

 المستحقة 

 ألف درهم 

 المتداول 

 ألف درهم 

 يوم  90- 1

 ألف درهم 

91-365  

 يوم 

 ألف درهم 

 يوم   365 >

 ألف درهم 

 اإلجمالي 

 ألف درهم 

ديسمبر    31

2021        

خسارة  م دل 

 %2.39 ٪0.00 %0.00 %88.62 اةئتمان المتوقل 

20.77

% 82.81%  

 المبلغ اإلجمالي

102,22

6 19,880 

66,13

8 

20,79

2 33,793 132,027 374,856 

م دل خسارة  

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

ديسمبر    31

2020        

م دل خسارة  

  %99.37 ٪11.00 ٪18.92 ٪0.00 ٪70.70 %0.00 اةئتمان المتوقل 

 57,226 26,241 المبلغ اإلجمالي

74,51

5 58,632 100,900 

1,786,01

5 

2,103,52

9 

م دل خسارة  

 11,095 11,094 - 40,456 - اةئتمان المتوقل 

1,774,70

7 

1,837,35

2 

 

بالرر مم المدينررة التجاريررة واةحتعرراا باررا فيمررا يلرري الت ررام ت فرري مخلررص خسررائر اةئتمرران المتوق ررة فيمررا يت لررق 

 خ ل السنة:

2020 

  ألف درام 

2021 

  ألف درهم 

 يناير 1في  1,843,054  1,837,352

 ش6 ةيضاحال ا  )راجل اخ ل مخلص  17,999  7,991

 المبالغ المشتوبة -  ش2,289)

 الحركة من فقدان السيترة الى اركة تاب ة (1,744,201)  -

 ش1.17 إيضاحمخللات ُتلف للمقاولين ) 90,592  -

 ش1.17 يضاحديسمبر )ا 31في كمف  207,444  1,843,054
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات الى البيانات المالية   )تابلش الُمَوحَّ

 

 )تابع( األدوات المالية 31

 

 مخاطر العمالت األجنبية

٪ مقابررل الرردرام إلررى ترريرير 5بة إن ت رررة المجمواررة لمخرراطر ال مرر ت األجنبيررة يت لررق بشرركل أتاترري بتسرراي ت بنكيررة مقومررة بالجنيرر  الملرررة. ترريؤدة ارتعرراع الجنيرر  الملرررة بنسرر

٪ مقابررل الرردرام ترريكون لرر  ترريرير 5الجنيرر  الملرررة بنسرربة مليررون دراررمش. تخعرريا قيمررة  5.2: 2020مليررون دراررم الررى األربرراح أو الخسررائر وحقرروق الملكيررة ) 5.2تررلبي قرردر  

 اكسي.

 

 مخاطر السيولة

 فيما يلي اةتتحقاقات الت اقدية لخلو  ال قود الماليةل بما في كلف مدفواات العائدة وتيرير اتعاقيات المقاهة في تاري  التقرير:

 

أكثر من خمس  

 سنوات 

 ألف درهم 

 

  5حتى   1من 

 سنوات 

 ألف درهم 

 

عام    اقل من

 واحد 

 ألف درهم 

 

 على الطلب 

 ألف درهم 

التدفقات   

النقدية  

 التعاقدية 

 ألف درهم 

 

القيمة  

 الدفترية 

 الخصوم المالية  ايضاحات  ألف درهم 

 2021ديسمبر   31            

 األدوات المالية غير المشتقة            

 - 

 

 - 

 

1,193,546 

 

 - 

 

1,193,546 

 

1,193,546 27 

دائنة  كمم تجارية 

 وأخرى 

 السحم الى المكشوف  28 113,670  113,670  113,670  -  -   - 

 القروة الملرفية  24 878,656  878,656  434,915  134,497  111,529  197,715

 خلو  اإليجار  10 22,266  22,266  -  22,266  -  -

197,715 
 

111,529 
 

1,350,309 
 

548,585 
 

2,208,138 
 

 المجموع   2,208,138

             
 2020ديسمبر  31            

 األدوات المالية ذير المشتقة            

 األدوات             

 - 

 

 - 

 

1,237,010 

 

 - 

 

1,237,010 

 

1,237,010 27 

كمم تجارية دائنة  

 وأخرى 

 السحم الى المكشوف  28 192,235  192,235  192,235  -   -   - 

 القروة الملرفية  24 1,463,313  1,737,167  955,247  170,129  362,478  249,313

 خلو  اإليجار   25,417  25,417  -   25,417  -   - 

 المجموع   2,917,975  3,191,829  1,147,482  1,432,556  362,478  249,313
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( األدوات المالية 31

 

 مخاطر معدل الفائدة

النقرررد لررردى البنررروةل والقرررروة الملررررفية قلررريرة األجرررل تت ررررة المجموارررة لمخررراطر أتررر ار العائررردة الرررى 

 ش التي تحمل م دةت فائدة متغيرة.20ل و19ل 16والقروة البنكية طويلة األجل )راجل اإليضاحات 

 

فرري ترراري  التقريرررل كرران ملررف أترر ار العائرردة للخلررو  ال قررود الماليررة المتغيرررة الترري تحمررل فائرردة للمجمواررة الررى 

 النحو التالي:

 

2021 

 ألف درهم 

 2020 

 ألف درام 

 192,235  113,670 ش28 ةيضاحالسحم الى المكشوف من البنف )راجل ا

 1,463,313  878,656 ش 24ةيضاحقروة بنكية )راجل ا

 992,326 
 

1,655,548 

 

 تحليل حساتية التدفق النقدة لعدوات كات الس ر المتغير

 

العائرردة فرري ترراري  التقريررر مررن اررين  أن يزيررد / )يررنقصش مررن حقرروق الملكيررة نقتررة أتاتررية فرري أترر ار  100تغييررر 

واألربررراح أو الخسرررائر بالمبرررالغ الموضرررحة أدنرررا . يسرررتب د التحليرررل أدنرررا  العائررردة الرأترررمالية ويعتررررة أن جميرررل 

 المتغيرات األخرى تظل رابتة.

 التأثير على الربل أو الخسارة واألسهم  

نقطة أساسية   100 

 زيادة 

 ألف درهم 

نقطة أساسية   100 

 نقص 

 ألف درهم 

    2021ديسمبر  31

 9,923  (9,923) أدوات كات م دل متغير

    2020ديسمبر  31

 16,555  (16,555) أدوات كات م دل متغير

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

بالقيمررة ال ادلررةل حسررم طريقررة التقيرريم. تررم تحديررد المسررتويات المختلعررة يحلررل الجرردول أدنررا  األدوات الماليررة المدرجررة 

 الى النحو التالي:

 

 األت ار الم لنة )ذير الم دلةش في األتواق النشتة ألهول أو خلو  ال قود ممارلة. :1لمستوى • ا

 

بة لعهررل أو والترري يمكررن م حظتاررا بالنسرر 1المرردخ ت بخرر ف األترر ار المدرجررة فرري المسررتوى  :2المســتوى • 

 اةلتزا ل إما بشكل مباار )ممل األت ارش أو بشكل ذير مباار )أة المشتقة من األت ارش ؛ و

 

مرردخ ت لعهررل أو اةلتررزا  الترري ة تسررتند إلررى بيانررات السرروق الترري يمكررن م حظتاررا )مرردخ ت  :3• المســتوى 

 ذير قابلة للرهدش.

 

 ل األربرراح أو الخسررائر والترري يررتم إاااراررا بالقيمررة ال ادلررة. لرردى المجمواررة اتررتممارات بالقيمررة ال ادلررة مررن خرر

ا إيضاح   .14راجل أيضو

 

 1المستوى 

 ألف درهم 

 3مستوى  

 ألف درهم 

 اإلجمالي  

 ألف درهم 

      2021ديسمبر   31

 756  756  - اةتتممارات في القيمة ال ادلة من خ ل الربق والخسارة 

      2020ديسمبر   31

 151,884  756  151,128 اةتتممارات في القيمة ال ادلة من خ ل الربق والخسارة 

 

 لم تتم إاادة تلنيف بين مستويات التقييم خ ل السنة الحالية أو السنة السابقة.
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 التقديرات واألحكام الهامة 32

تقررو  المجمواررة ب مررل تقررديرات وافتراضررات تررؤرر الررى المبررالغ المدرجررة لعهررول وخلررو  ال قررود خرر ل السررنة 

الماليررة التاليررة. يررتم تقيرريم التقررديرات واألحكررا  بشرركل مسررتمر وارري تسررتند إلررى الخبرررة التاريخيررة واوامررل أخرررىل 

توق ررات األحررداج المسررتقبلية الترري ي تقررد أناررا م قولررة فرري اررل الظررروف. فيمررا يلرري التقررديرات واألحكررا  بمررا فرري كلررف 

 المحاتبية الاامة المستخدمة من قبل اإلدارة في إاداد ا   البيانات المالية الموحدة:

 

 األحكام

والترري لاررا ترريرير كبيررر الررى فرري امليررة تتبيررق السياتررات المحاترربية للمجمواررةل اتخرر ت اإلدارة األحكررا  التاليررةل 

 المبالغ الم ترف باا في البيانات المالية الموحدة:

 

 نشاط االفتراضيالاستمرار 

 تم إاداد البيانات المالية الموحدة للمجمواة الى أتا  مبدأ اةتتمرارية.

 

ا مررن  مليررون دراررم مررن رأ   2,928ل بلغررإ الخسررائر المتراكمررة الحاليررة للمجمواررة  2021ديسررمبر  31ااتبررارو

٪ مررن رأ  مالاررا الملرردر. لرر لف ل بنررالو 50مليررون دراررم إمرراراتي ل وبالتررالي تجرراو ت  4,290مررال ملرردر قرردر  

ل  2015ش لسرررنة 2حررردة رقرررم )مرررن قرررانون الشرررركات اةتحرررادة لدولرررة اإلمرررارات ال ربيرررة المت  302الرررى المرررادة 

ل يت رررين الرررى  2019ش لسرررنة RT/  32مرررن قررررار مجلرررس إدارة اي رررة األوراق الماليرررة والسرررلل رقرررم ) 4والمرررادة 

المجمواررة الررداوة ةجتمرراع الجم يررة ال موميررة. التلررويإ الررى حررل المجمواررة أو مواهررلة نشرراطاا بختررة إاررادة 

ا من إهدار ا   البيا 30ايكلة مناتبة خ ل   نات المالية الموحدة.يومو

 

يلتررز  فريررق إدارة المجمواررة بتنعيرر  ختررة ارراملة لترارريد التكلعررة لتقليررل تكرراليف التشررغيل والنعقررات ال امررة إلررى جانررم 

ا الرررى نمررروكف امرررل الكيررران والايكرررل المرررالي وفريرررق اإلدارة ل  التغييرررر فررري برنررراما اإلدارة الررر ة تررريخلق تررريريرو

 قيمة الشركة للمساامين.لمواجاة التحديات من أجل  يادة ال

 

باإلضررافة إلررى كلررف ل طلبررإ اإلدارة الحاليررة إجرررال ترردقيق جنررائي مررن طرررف رالررس لتقيرريم األرررر المررالي لسررول اإلدارة 

 المنسو  إلى فريق اإلدارة السابق.

أارردت إدارة المجمواررة ختررة إتررتراتيجية قلرريرة ومتوتررتة مداومررة بر يررة طويلررة األجررل لمرردة ررر ج تررنوات 

ي  اررر   البيانرررات الماليرررة الموحررردة ل وانررراة احتمرررال كبيرررر أن يكرررون لررردى المجموارررة المررروارد الكافيرررة مرررن ترررار

 لمواهلة املاا في المستقبل المنظور.

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء

المبرمررة طبقررإ المجمواررة األحكررا  التاليررة الترري تررؤرر بشرركل كبيررر الررى تحديررد مبلررغ وتوقيررإ اإليرررادات مررن ال قررود 

 مل ال م ل:

 

 تحديد توقيإ الرضا ان بيل ال قارات
مررن اقوداررا مررل ال مرر ل لبيررل ال قررارات لتحديررد مررا إكا كانررإ التزامررات  اقرروديت ررين الررى المجمواررة تقيرريم كررل 

األدال قررد تررم الوفررال باررا بمرررور الوقررإ أو فرري وقررإ مررا مررن أجررل تحديررد التريقررة المناترربة ل اتررراف برراإليرادات. 

المجمواررة بتقيرريم أنرر  بنررالو الررى اتعاقيررات البيررل والشرررال الحاليررة المبرمررة مررل ال مرر ل وأحكررا  القرروانين قامررإ 

واللرروائق كات اللررلةل حيررس يررتم إبرررا  اقررود لترروفير أهررول اقاريررة لل مرر لل فررإن المجمواررة ة تنشررئ أو ت ررز  

الف العوائررد الترري يوفراررا أدال المجمواررة أهرر و يررتحكم بال ميررل انررد إنشررال األهررل أو تحسررين  ويتلقررى ال ميررل ويسررت 

انرردما يررتم تحويررل األهررل إلررى ال ميررلل وبالترراليل يررتم اةاتررراف برراإليرادات مررن ارر   ال قررود فرري وقررإ مررال انرردما 

 يكون ال قار قد تم تسليم  لل ميل.

 

ا لتحديررد توقيررإ  كمررا قامررإ المجمواررة بتقيرريم أنرر ل فرري تلررف ال قررودل ة ي تبررر نقررل الملكيررة القانونيررة للممتلكررات م يررارو

ا ألن ارر ا التحويررل يررتم اررادةو تيجيلرر  حتررى يررتم اتررت   السررداد الكامررل مررن ال ميررلل والرر ة ي تبررر  الوفررال بررالبيلل نظرررو

 ضمانوا مقابل ال مم المدينة.

 

  قودالنظر في انلر التمويل الاا  في ال
وانررد   قررودفررل ترر ر الم املررة انررد توقيررل التتضررمن مبي ررات اقررارات المجمواررة خيررارين بررديلين للرردفل لل ميررلل أة د

تسررليم ال قررارل أو الرردفل الررى أتررا  ختررة األقسرراط المؤجلررة. وقررد اتررتنتجإ المجمواررة أن انرراة انلررر تمويررل اررا  

لتلررف ال قررود حيررس يختررار ال ميررل الرردفل الررى أقسرراط مررل األخرر  فرري اةاتبررار طررول العترررة الزمنيررة بررين دفررل ال ميررل 

 وتاري  التسليم.
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 )تابع( التقديرات واألحكام الهامة 32

 )تابع( األحكام

 

 )تابلش النظر في انلر التمويل الاا  في ال قود

المقابررلل خللررإ المجمواررة إلررى أن م رردل العائرردة الضررمني فرري انررد تحديررد العائرردة الترري ترريتم تتبيقاررا الررى المبلررغ 

ا أو فرري وقررإ   قررودال )أة م رردل العائرردة الرر ة يخلررم ترر ر البيررل النقرردة للممتلكررات إلررى المبلررغ المرردفوع مقرردمو

التسررليمش مناتررم ألن ارر ا يتناتررم مررل السرر ر الرر ة تررين كس فرري م املررة تمويررل منعلررلة بررين المجمواررة وام ئاررا 

 . قودالاند بداية 

 

 تحديد توقيإ الرضا ان اإليرادات من أنشتة المقاوةت
خللررإ المجمواررة إلررى أنرر  يجررم اةاتررراف برراإليرادات مررن أنشررتة الت اقررد بمرررور الوقررإ ألن ال ميررل يتلقررى 

ا  خررر لررن يحترراف إلررى إاررادة أدال  ويسررتالف فرري نعررس الوقررإ العوائررد الترري تقرردماا المجمواررة. إن حقيقررة أن كيانررو

الرر ة قدمترر  المجمواررة حتررى اآلن يرردل الررى أن ال ميررل يتلقررى ويسررتالف فرري نعررس الوقررإ   قررودبموجررم ال الخرردمات

 مزايا أدال المجمواة أرنال أدائاا.

 

حررددت المجمواررة أن طريقررة المرردخ ت ارري أفضررل طريقررة لقيررا  تقررد  خرردمات أنشررتة الت اقررد ألن انرراة ا قررة 

ش ونقررل الخدمررة والبضررائل  قررود)أة التكلعررة الع ليررة المتكبرردة فرري تنعيرر  المباارررة بررين التكلعررة الترري تكبرردتاا المجمواررة 

لل ميررل. وت ترررف المجمواررة برراإليرادات الررى أتررا  التكلعررة الع ليررة المتكبرردة بالنسرربة إلجمررالي التكلعررة المتوق ررة 

 إلكمال المشروع.

 

 شركةتأثير كبير على ال

ا الررى اررركة بررالم ايلررز للتتررويرل وارري اررركة  ميلررةل الررى الرررذم مررن  ا كبيرررو خللررإ المجمواررة إلررى أن لاررا ترريريرو

٪ مررن األتررام فرري 12.47فرري المائررة مررن حقرروق التلررويإ للكيرران. تمتلررف المجمواررة نسرربة  20أناررا تمتلررف أقررل مررن 

ا الشررركة التاب ررة وارري ممملررة فرري مجلررس إدارة الشررركة التاب ررة ب ضرروين مررن  ٪. 18 مررم و أهررل أحررد اشررر اضرروو

ومررل كلررفل مررن خرر ل مشرراركتاا فرري امليررة اتخرراك القرررار فرري مجلررس إدارة الشررركة التاب ررةل قامررإ المجمواررة بتقيرريم 

 أن  تم تحقيق تيرير كبير.
 

 المجموعة كمؤجر -اإليجار  عقودتصنيف 

تررتممارية. وقررد حررددت المجمواررةل دخلررإ المجمواررة فرري اقررود إيجررار اقررارات تجاريررة الررى محعظتاررا ال قاريررة اة

ا رئيسرريوا مررن ال مررر اةقتلررادة  بنررالو الررى تقيرريم لشررروط وأحكررا  الترتيبرراتل ممررل مرردة اإليجررار الترري ة تشرركل جررزلو

لل قررار التجررارة والقيمررة الحاليررة للحررد األدنررى مررن مرردفواات اإليجررار الترري ة تلررل إلررى جميررل مررن القيمررة ال ادلررة 

عه بكافررة المخرراطر والمزايررا الاامررة لملكيررة ارر   ال قررارات وتحاتررم ال قررود ك قررود لل قررار التجررارةل بحيررس تحررت 

 إيجار تشغيلي.

 

 المجموعة كمستأجر -اإليجار مع خيارات التجديد واإلنهاء  عقودتحديد مدة 

اإليجررارل إلررى جانررم أة فترررات  اقرروداإليجررار الررى أناررا مرردة ذيررر قابلررة لرلغررال مررن  اقررودتحرردد المجمواررة مرردة 

اإليجررار إكا كرران مررن المؤكررد بشرركل م قررول أنرر  ترريتم ممارتررت ل أو أة فترررات يغتياررا  اقرروديغتياررا خيررار تمديررد 

 اإليجارل إكا من المؤكد بشكل م قول اد  ممارتت . اقودخيار إناال 

 

تمتلررف المجمواررة ال ديررد مررن اقررود اإليجررار الترري تشررمل خيررارات التمديررد واإلناررال. تتبررق المجمواررة الحكررم فرري 

اإليجررار أ  ة. أة أنرر  ييخرر  فرري  اقررودتقيرريم مررا إكا كرران مررن المؤكررد بشرركل م قررول ممارتررة خيررار تجديررد أو إناررال 

ا اقتلرراديوا لرر  مررن حيررس ممارتررة التجديررد أو اإلناررال. وب ررد اةاتبررار جم يررل ال وامررل كات اللررلة الترري تخلررق حررافزو

اإليجررار إكا كرران انرراة حرردج ماررم أو تغيررر فرري الظررروف الترري تقررل  اقررودترراري  البرردلل ت يررد المجمواررة تقيرريم مرردة 

و اإلناررال )الررى ترربيل الممررالل تحررإ ترريترتاا ويررؤرر الررى قرردرتاا الررى ممارتررة أو اررد  ممارتررة خيررار التجديررد أ

 بنال تحسينات كبيرة الي ال قارات المستيجرة أو تخليلات كبيرة لعهل المؤجرش.

 

أدرجررإ المجمواررة فترررة التجديررد كجررزل مررن مرردة اإليجررار لجميررل اقررود إيجررار األراضرري كات العترررة القلرريرة ذيررر 

خياراررا للتجديررد لارر   اإليجررارات ألنرر  ترريكون انرراة  تررنة واحرردةش. اررادة مررا تمررار  المجمواررة مررم و القابلررة لرلغررال )

ا بسرراولة. ارر وة الررى كلررفل يررتم تضررمين العترررات  ترريرير تررلبي كبيررر الررى ال مليررات إكا لررم يكررن األهررل البررديل متاحررو

 التي تغتياا خيارات اإلناال كجزل من مدة اإليجار فقط اندما يكون من المؤكد بشكل م قول اد  ممارتتاا.

 

  



63 

 العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعةاالتحاد 

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( التقديرات واألحكام الهامة 32

 

 التقديرات واالفتراضات

فيمررا يلرري وهررف ل فتراضررات الرئيسررية المت لقررة بالمسررتقبل والملررادر الرئيسررية األخرررى للتقررديرات ذيررر المؤكرردة 

ترراري  التقريرررل والترري تنترروة الررى مخرراطر كبيرررة للتسرربم فرري ت ررديل جرروارة الررى القرريم الدفتريررة لعهررول فرري 

والخلررو  ال قررود خرر ل السررنة الماليررة التاليررة. اتررتندت المجمواررة فرري افتراضرراتاا وتقررديراتاا إلررى الم ررايير المتاحررة 

واةفتراضررات الحاليررة حررول التترررورات  انررد إاررداد البيانررات الماليررة الموحرردة. ومررل كلرررفل قررد تتغيررر الظررروف

المسررتقبلية بسرربم تغيرررات السرروق أو الظررروف الناارر ة الترري تكررون خارجررة اررن ترريترة المجمواررة. تررن كس ارر   

 التغييرات في اةفتراضات اند حدوراا.

 

 تحديد مدى تقدم المشروع في أنشطة التعاقد

كات اللرررلة. يتتلرررم   قرررودوحسرررا  إيررررادات التسرررتخد  المجموارررة طريقرررة اإلدخرررال انرررد قيرررا  تقرررد  المشررراريل 

اتررتخدا  طريقررة المرردخ ت مررن المجمواررة تقرردير التكرراليف المتكبرردة حتررى تاريخرر  الررى ال قررود كنسرربة مررن إجمررالي 

الترري ترريتم تكبررداا. دقررة ارر ا التقرردير لاررا ترريرير جرروارة الررى مبلررغ اإليرررادات واألربرراح كات اللررلة   قررودتكرراليف ال

تسررا  أة ت ررديل الررى الررربق نرراتا اررن التغييرررات فرري التقررديرات فرري العترررة الترري تلرربق فياررا الم ترررف باررا. يررتم اح

 التغييرات م روفة.

 

 العمر اإلنتاجي لممتلكاتها ومعداتها

تحررردد إدارة المجموارررة األامرررار اإلنتاجيرررة المقررردرة لممتلكاتارررا وم رررداتاا ةحتسرررا  اةترررتا ة. يرررتم تحديرررد اررر ا 

اةتررتخدا  المتوقررل لعهررل أو اةتررتا ة المررادة. تقررو  اإلدارة بمراج ررة القيمررة المتبقيررة التقرردير ب ررد النظررر فرري 

واألامررار اإلنتاجيررة تررنويوا وترريتم ت ررديل رتررو  اةتررتا ة المسررتقبلية انرردما ت تقررد اإلدارة أن األامررار اإلنتاجيررة 

 تختلف ان التقديرات السابقة.

 

 مخصص نفقات الضمان

وتسرررليماا لل ميرررل لعتررررة الضرررمان. ي تمرررد   قرررودبمخللرررات ملررراريف الضرررمان انرررد اكتمرررال اليرررتم اةاترررراف 

 المخلص الى بيانات الضمان التاريخية وتقييم جميل النتائا المحتملة مقابل اةحتماةت المرتبتة باا.
 

 والمعدات واألصول غير الملموسةالمنشآت خسائر انخفاض قيمة الممتلكات، 

اج ررة ممتلكاتاررال  ةتاررا وم ررداتاا وأهررولاا ذيررر الملموتررة لتقيرريم اةنخعرراة فرري القيمررةل إكا تقررو  المجمواررة بمر

كرران انرراة مؤاررر الررى انخعرراة القيمررة. انررد تحديررد مررا إكا كرران يجررم اةاتررراف بخسررائر انخعرراة القيمررة فرري 

ا حررول مررا إكا كانررإ انرراة أة بيانررات يمكررن م حظ تاررا تشررير إلررى وجررود الررربق أو الخسررارةل تتخرر  المجمواررة أحكامررو

ا لرر لفل يررتم تكرروين المنشررآت انخعرراة فرري القيمررة الدفتريررة للممتلكررات و والم رردات أو األهررول ذيررر الملموتررة. وفقررو

مخلررص ةنخعرراة القيمررة انررد وجررود حرردج أو حالررة خسررارة محررددة والترريل بنررالو الررى الخبرررة السررابقةل دليررل الررى 

 الم دات أو األهول ذير الملموتة.والمنشآت انخعاة القيمة الدفترية للممتلكاتل 
 

 خسائر انخفاض قيمة العقارات المحتفظ بها للبيع في المخزون

تقررو  إدارة المجمواررة بمراج ررة ال قررارات المحررتعه باررا للبيررل تحررإ المخررزون لتقيرريم اةنخعرراة فرري القيمررةل إكا كرران 

سررائر انخعرراة القيمررة فرري الررربق أو انرراة مؤاررر الررى انخعرراة القيمررة. انررد تحديررد مررا إكا كرران يجررم اةاتررراف بخ

الخسررارةل تقررو  اإلدارة بتقيرريم أترر ار البيررل الحاليررة لوحرردات ال قررارات والتكرراليف المتوق ررة إلكمررال ارر   الوحرردات 

ال قاريررة لل قررارات الترري ة تررزال ذيررر مبااررة فرري ترراري  التقريررر. إكا كانررإ أترر ار البيررل الحاليررة أقررل مررن التكلعررة 

انررد اةنتاررالل يررتم اةاتررراف بمخلررص انخعرراة القيمررة لحرردج أو حالررة الخسررارة المحررددة اإلجماليررة المتوق ررة 

 لخعا تكلعة ال قارات للتتوير إلى هافي القيمة الممكن تحقيقاا.

 

 والمعداتالمنشآت العمر اإلنتاجي المقدر والقيمة المتبقية للممتلكات و

اإلارر ة المت لررق بممتلكاتاررا و ةتاررا وم ررداتاا الررى تحرردد إدارة المجمواررة األامررار اإلنتاجيررة المقرردرة ومخلررص 

والم رردات كمررا المنشررآت أتررا  تررنوة. أجرررت المجمواررة مراج ررة للقرريم المتبقيررة واألامررار اإلنتاجيررة للممتلكررات و

ولرررم تحررردد اإلدارة أة متتلبرررات لت رررديل القررريم المتبقيرررة واألامرررار اإلنتاجيرررة المتبقيرررة  2021ديسرررمبر  31فررري 

 لعهول في العترات الحالية أو المستقبلية. يتم إجرال ا ا التقييم في تاري  كل تقرير.
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 )تابع(  التقديرات واالفتراضات
 

 والمعدات والعقارات االستثماريةالمنشآت إعادة تقييم الممتلكات، 

تحمررل المجمواررة اقاراتاررا اةتررتممارية بالقيمررة ال ادلررة مررل اةاتررراف بررالتغيرات فرري القيمررة ال ادلررة فرري الررربق أو 

بالنسررربة لل قرررارات اةترررتمماريةل يرررتم اترررتخدا  مناجيرررة تقيررريم تسرررتند إلرررى نمررروكف التررردفقات النقديرررة الخسرررارة. 

المخلرررومةل انررردما يكرررون انررراة نقرررص فررري بيانرررات السررروق القابلرررة للمقارنرررة بسررربم طبي رررة ب رررا ال قرررارات. 

والم دات بالمبررالغ الم رراد تقييماررال المنشررآت باإلضررافة إلررى كلررفل تقررو  المجمواررة بقيررا  األرة تحررإ الممتلكررات و

الترري  الت ررام تمررل إدراف التغيرررات فرري القيمررة ال ادلررة فرري الرردخل الشررامل اآلخررر. تررم تقيرريم األرة بررالرجوع إلررى 

تنترروة الررى اقررارات كات طبي ررة وموقررل وحالررة ممارلررة. اتررت انإ المجمواررة بيخلررائي تقيرريم مسررتقل لتقيرريم القرريم 

لعراضررري  2021ديسرررمبر  31لل قرررارات اةترررتممارية كمرررا فررري  2020و  2021 ديسرررمبر 31ال ادلرررة كمرررا فررري 

 والم دات. المنشآت ضمن الممتلكاتل 

 

 8اةفتراضررات الرئيسررية المسررتخدمة لتحديررد القيمررة ال ادلررة للممتلكررات وتحلرري ت الحساتررية مبينررة فرري اإليضرراحين 

 .9و 

 

 مخصص المخزون المتقادم

ا لتقيرريم الخسررارة الررى حسررا  التقرراد  بشرركل منررتظم. انررد تحديررد مررا إكا كرران تقررو  المجمواررة بمراج ررة مخزونارر

ا بشررين مررا إكا كانررإ انرراة أة  يجررم اةاتررراف بمخلررص التقرراد  فرري الررربق أو الخسررارةل تتخرر  المجمواررة أحكامررو

ارر ا بيانررات يمكررن م حظتاررا تشررير إلررى وجررود أة قابليررة بيررل مسررتقبلية للمنررتا وهررافي القيمررة الممكررن تحقيقاررا ل

المنررتا. وبنررالو اليرر ل يررتم تكرروين مخلررص ةنخعرراة القيمررة انرردما يكررون هررافي القيمررة الممكررن تحقيقاررا أقررل مررن 

التكلعررة بنررالو الررى أفضررل التقررديرات مررن قبررل اإلدارة. ي تمررد مخلررص المخررزون المتقرراد  الررى تقرراد  وحركررة 

 المخزون السابقة.
 

 لمدينةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية ا

تسررتخد  المجمواررة ملررعوفة المخلررص ةحتسررا  الخسررائر اةئتمانيررة المتوق ررة للرر مم المدينررة التجاريررة. تسررتند 

م رردةت المخللررات إلررى أيررا  تجرراو  اةتررتحقاق لمجمواررات قتااررات ال مرر ل المختلعررة الترري لاررا أنمرراط خسررارة 

 متشاباة )أة نوع المنتال نوع ال ميل وتلنيع ش.

 

المخلرررص مبررردئيوا إلرررى م ررردةت التخلرررف ارررن السرررداد التاريخيرررة الملحوارررة للمجموارررة. ترررتقو   تسرررتند ملرررعوفة

المجمواررة بم ررايرة الملررعوفة لت ررديل تجربررة خسررارة اةئتمرران التاريخيررة مررل الم لومررات التتل يررة. فرري كررل ترراري  

ات فررري التقرررديرات تقريررررل يرررتم تحرررديس م ررردةت التخلرررف ارررن السرررداد التاريخيرررة الملحوارررة ويرررتم تحليرررل التغييرررر

 اةتتشرافية.

 

إن تقيرريم ال  قررة بررين م رردةت التخلررف اررن السررداد التاريخيررة الملحواررةل الظررروف اةقتلررادية المتوق ررة والخسررائر 

اةئتمانيرررة المتوق رررة ارررو تقررردير ارررا . إن مبلرررغ الخسرررائر اةئتمانيرررة المتوق رررة حسرررا  للتغيررررات فررري الظرررروف 

التاريخيررة للمجمواررة وتنبررؤات الظررروف  واألحرروال اةقتلررادية المتوق ررة. قررد ة تكررون تجربررة خسررارة اةئتمرران

ا ممملرررة للتخلرررف الع لررري لل ميرررل فررري المسرررتقبل. ترررم اإلفلررراح ارررن الم لومرررات حرررول الخسرررائر  اةقتلرررادية أيضرررو

 .31اةئتمانية المتوق ة الى ال مم المدينة التجارية للمجمواة في إيضاح 

 

 مخصص مقابل المطالبات والخصوم الطارئة

لررى أتررا  منررتظم بررإجرال تقيرريم معلررل لكررل متالبررة واةلتزامررات التارئررة الترري تنشرري خرر ل تقررو  إدارة المجمواررة ا

ترررير األامرررال ال اديرررةل وبالترررالي تقرررو  برررإجرال تقيررريم للمخلرررص المتلرررو  لتسرررويتاا. تسرررتند اررر   التقييمرررات 

تجاريررةل مررل  التعلرريلية إلررى الخبرررة السررابقة لررردارة فرري تسرروية ارر   المتالبررات واةلتزامررات التارئررة بشررروط

ترررجيق النتررائا المحتملررة مقابررل اةحتمرراةت المرتبتررة باررا. وفرري حالررة اخررت ف التقرردير بشرركل كبيرررل ترريتم المحاترربة 

 ان التغيير كتغيير في التقدير وتوف تتيرر البيانات المالية الموحدة بشكل كبير في المستقبل.

 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -اإليجارات 

اإليجررارل وبالترراليل فإناررا تسررتخد  م رردل  اقررودمواررة بسرراولة تحديررد م رردل العائرردة الضررمني فرري ة يمكررن للمج

اةقتررراة اإلضررافي  لقيررا  التزامررات اإليجررار. م رردل اةقتررراة اإلضررافي  اررو م رردل العائرردة الرر ة يت ررين الررى 

لررول الررى أهررل المجمواررة دف رر  ل قتررراة الررى مرردى فترررة ممارلررةل وبضررمان ممارررلل األمرروال ال  مررة للح

بقيمررة ممارلررة ألهررل حررق اةتررتخدا  فرري بي ررة اقتلررادية ممارلررة. واليرر ل ي كررس م رردل البنررف الرردولي مررا يجررم الررى 

ا فرري حالررة اررد  ترروفر م رردةت ملحواررة )ممررل الشررركات التاب ررة  المجمواررة أن تدف رر ل األمررر الرر ة يتتلررم تقررديرو

 اإليجار. اقودت ديل لت كس أحكا  واروط  التي ة تدخل في م ام ت تمويليةش أو اندما تحتاف إلى

  



65 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابلش إيضاحات الى البيانات المالية الُمَوحَّ
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 )تابع(  التقديرات واالفتراضات

 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -اإليجارات 

المجمواررة م رردل اةقتررراة اإلضررافي باتررتخدا  المرردخ ت الترري يمكررن م حظتاررا )ممررل أترر ار العائرردة فرري تقرردر 

السرروقش انرردما تكررون متاحررة ومتلوبررة ل مررل تقررديرات م ينررة خاهررة بالمنشررية )ممررل التلررنيف اةئتمرراني المسررتقل 

 للشركة التاب ةش.

 

 أرقام المقارنة 33

 

 عمليات إعادة التصنيف

يف أو إاررادة جدولررة ب ررا أرقررا  المقارنررةل حيممررا كرران كلررف ضررروريوال لتتوافررق مررل ال رررة المتبررق تررم إاررادة تلررن 

فرري ارر   البيانررات الماليررة الموحرردة. ة تررؤرر امليررات إاررادة التلررنيف ارر   الررى الررربقل هررافي األهررول أو حقرروق 

 الملكية الم لن اناا تابقوا للمجمواة.

 

 19 -تأثير جائحة كوفيد 34

وانتشررار  فرري جميررل أنحررال ال ررالم  2020ش فرري أوائررل اررا  19 -ود فيرررو  كورونررا المسررتجد )كوفيرردتررم تيكيررد وجرر

يسرربم اضررترابات لعامررال والنشرراط اةقتلررادة. خرر ل العترررة الحاليررةل لررم تشرراد المجمواررة أة ترريرير مررادة الررى 

 ررات خرر ل العترررة المتبقيررة مررن األامررال اإلجماليررةل وبالترراليل ة تتوقررل اإلدارة أة انخعرراة حرراد فرري إجمررالي المبي 

 ال ا .
 

قامررإ المجمواررة بتنعيرر  اإلجرررالات والبروتوكرروةت خرر ل الموقررف. وقررد تررم الشررروع فرري ختررط ال مررل اررن ب ررد 

 واتخ ت تدابير لضمان اتتمرار األامال.
 

 تتواهل المجمواة مراقبة التيرير الى املياتاا وتتتخ  اإلجرالات ال  مة حسم الحاجة.
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 المساهمات االجتماعية 35

 تاامإ المجمواة خ ل ال ا  في المساامات اةجتمااية التالية:

 

 طبيعة المساهة 

نوع  

 المساهة 

قيمة 

 المساهة 

نعاع برنرراما المسررتقبل ل  هررناع المسررتقبل الرر ة برردأ  -برنرراما الترردريم اإلمرراراتي هررُ

ل ارراد ر رررة خررريجين يخضرر ون لجرردول  منرري مكمررف لتجربررة  2021فرري ينرراير 

 الترردريم أرنررال ال مررل ل والترردريبات فرري المكتررم الخلعرري ل والمراج ررات مررن قبررل

اررؤةل اإلدارة ال ليررا وجلسررات التوجيرر  المعيرردة للغايررة مررن قبررل اإلدارة. وقررد مررنق ارر ا 

األفررراد فرهررة رائ ررة ةتتكشرراف مانررة فرري ارر   اللررنااة. تررم اةاتررراف برريدال 

ومخرجررات األفررراد مررن قبررل ال مرر ل ممررل و ارة الداخليررة الترري أوهررإ بترقيررة أحررد 

 المتدربين إلى منلم دائم.

 

 - اينيا

الررتخلص اآلمررن مررن أنابيررم العلورتررنإ ل تتمااررى ارر   المبررادرة مررل حملررة حكومررة 

 .2040اإلمارات ال ربية المتحدة لحظر المبردات الضارة بالبي ة بحلول اا  

 

 - اينيا

ألررف دراررم  40الترري جم ررإ أكمررر مررن  TheReachيرردام دبرري أوتررودرو  حملررة 

ل ت اونرررإ  2021إمرراراتي. برررروح ال مرررل الخيررررة خرر ل ارررار رمضررران المبرررارة 

ل برردام مرررن الارر ل األحمرررر اإلمرراراتي ل لجمرررل  The Reachالمجمواررة وحملررة 

األمررروال لتتررروير الوقايرررة وال ررر ف مرررن دال ك بيرررة الررر نم )امرررى الناررررش ودال 

 1.5ل العيرررلش ل مرضررران يرررؤرران الرررى أكمرررر مرررن أو دا LFالعي ريرررات اللمعررري )

مليررار مررن أفقررر ترركان ال ررالم ويكلعرران اةقتلررادات الناميررة مليررارات الرردوةرات كررل 

 اا .

 

 - اينيا

 رمضان توة درايفل إتاحة التبراات باألل ا  خ ل اار رمضان  2021

 
 - اينيا

تررم إجرررال الترردريبات العنيررة فرري مجررال الاندتررة الكاربائيررة والميكانيكيررة والرردورات 

 تااة تدريبية تم تحقيقاا. 3,469التدريبية التنشيتية بانتظا  لما مجموا  

 

 - اينيا

تررم إجرررال ترردريبات الررى ماررارات الترردبير المنزلرري التنشرريتية بانتظررا  لررم مجموارر  

 الماارات التدريبية تم تحقيقاا.ل منال التدبير المنزلي  11,616

 

 - اينيا

المسرراامة فرري ف اليررة اليررو  الرروطني لدولررة اإلمررارات ال ربيررة المتحرردة لمجتمررل موتررور 

 تيتي

 

- 10,672 

 المساامة في رااية تباق الخيل 

 
- 42,000 

 


