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 مساهمة عامة وشركاتها التابعةشركة االتحاد العقارية 

دة  القوائم المالية الُمَوحَّ

 2020ديسمبر   31

 

 )صفحات( صفحة  المحتويات

 1 تقرير المدراء 

  9- 2 تقرير المدقق المستقل 

د   10 بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

د   11 بيان المركز المالي الُمَوحَّ

د   12 بيان التدفقات النقدية الُمَوحَّ

د   13 بيان التغيرات في حقوق الملكية الُمَوحَّ

دة     60 - 14 إيضاحات حول البيانات المالية الُمَوحَّ
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 تقرير المدراء
 

رررردة المدققررررة لشررررركة ا ت رررراد ال قاريررررة  يسررررر أ ضرررراء مرلرررر  اردارة  ررررري تقريررررريم مررررَ البيانررررات الماليررررة الُمَوحَّ

. ويؤكررررد أ ضرررراء مرلرررر  اردارة 2020ديسررررمبر  31وشررررركاتلا التاب ررررة عةالمرمو ررررةةل  رررر  السررررنة المنتليررررة فرررري 

دة.  مسؤوليتلم    إ داد بيانات المرمو ة المالية الُمَوحَّ

 

 النتائج المالية

ر وقررررردر   2020بلغرررررا إيررررررادات المرمو رررررة ل رررررا   مليرررررون  423.4: 2019مليرررررون دريرررررم إمررررراراتي ع 375.9مبلغرررررا

: بلغررررا مكا ررررا تقيرررريم ال قررررارات 2019مليررررون دريررررم إمرررراراتي ع 743.6يررررملل وبلغررررا مكا ررررا تقيرررريم ال قررررارات در

: إجمررررالي ربررررح قرررردر  2019مليررررون دريررررم إمرررراراتي ع 201إجماليررررة قرررردريا اربررررا  مليررررون دريررررمل نررررت   نلررررا 3.3

إجمررررالي : 2019مليرررون دريرررم إمررراراتي ع 185.5بقيمرررة  إجمرررالي الررردخل الشررررامل مليرررون دريرررم إمررراراتيلل و 224,3

 مليون دريم إماراتيل. 208.8خسارة شاملة 

 

٪ مررر  ااربرررا  البالغرررة 10ل ترررم ت ويرررل  2015ل رررا   2وفقررررا للقرررانون ا ت رررادإل لدولرررة ارمرررارات ال ربيرررة المت ررردة رقرررم 

 :   شيءل إلى ا حتياطي القانوني.2019مليون دريم إماراتي ع 20.1

 

٪ مررر  رأا مرررال الشرررركة المررردفوا وأت رررا  أ ضررراء 3.5ة الشرررركة إرررردار أ رررلم من رررة ت رررادل اقترررر  مرلررر  إدار

مليرررون دريرررم إمررراراتي والتررري تخضرررَ لموافقرررة المسرررايمي  فررري اجتمررراا الرم يرررة ال موميرررة  15مرلررر  اردارة البالغرررة 

 شركة.للالسنوإل المقبل 

 

 أعضاء مجلس اإلدارة

 يتألف مرل  اردارة م :

 رئي  مرل  اردارة  لي رالح ال مادإلالسيد/ خليفة حس  

 نائا رئي  مرل  اردارة والرئي  التنفيذإل السيد/ فت ي ب  غريرة

  ضو مرل  إدارة السيد/ ضاحي يو ف أحمد  بد هللا المنصورإل

  ضو مرل  إدارة السيد/ يورغ كالر

  ضو مرل  إدارة السيد/ م مد فردان  لي الفردان

  ضو مرل  إدارة أحمد الكتبيالسيد/ درويش  بدهللا 

  ضو مرل  إدارة السيد/  بد الويا  ال لبي

 

 المدققون

فررري ا جتمررراا السرررنوإل ال رررا   2020ديسرررمبر  31ُ ررري  السرررادة/ مرررزارح كمررردققي حسرررابات الشرررركة للسرررنة المنتليرررة فررري 

 .2021ايتماملا بتدقيق ل وقد أبدت  2021تدقيقماحار مؤيلة ر ادة الت يي  ل .2020يونيو  18في   قدالذإل 

 

 بالنيابة    مرل  اردارة

 

 

 خليفة حس   لي رالح ال مادإل

 رئي  مرل  اردارة
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دبيان    الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الُمَوحَّ

 2020ديسمبر  31للسنة المنتاية في 
 2019  2020 إيضاحات  

 ألف درام    ألف درهم   

 375,866 5 ا يرادات مت الرقود م  الرمالء
 

423,406 

سررافي الخسررارة مررت ابدوات الماليررة بالقيمررة الرادلررة 

 ( 43,923) 13 مت خالل الربح أو الخسارة

 

 ة94,959م

 ( 234,524) 12 شركة تابرة  إقتبرادالخسارة ءند 
 

 - 

حصررة مررت نتررائ  الشررركات المسررتثمر فياررا بطريقررة 

 ( 1,463) 12 حقوق الملكية

 

 ة20,923م

و أربررررا  التقيرررريم الرررررادل لإلقررررتثمارات الرقاريررررة 

 743,549 10 بالصافي

 

3,291 

 ( 90,494) 10 خسارة مت بي  ءقارات اقتثمارية
 

 ة12,829م

 3,542  2,655  إيرادات التمويل

 58,748 7 ىخرإيرادات ا
 

136,078 

 ( 361,699) 5 التكاليف المباشرة
 

 ة 323,900م

 ( 127,612) 6 مصاريف إدارية وءمومية
 

 ة 163,908م

 التكاليف المالية

و  23و 9

27 (120,119 ) 

 

 ة 174,079م

 200,984  أرباح/ )خسارة( للسنة
 

 ة 224,281م

     الدخل الشامل اآلخر

الرردخل الشررامل اآلخررر الررذة يمكررت إءررادة تصررنيفه إلررى 

   الربح أو الخسارة في فترات الحقة

 

 

 ( 15,508) 12 فروق الصرف ءلى تحويل الرمليات ابجنبية
 

15,508 

 ( 15,508)  إجمالي الدخل الشامل اآلخر
 

15,508 

 185,476  )الخسارة( / الدخل الشامل للسنةإجمالي 
 

(208,773) 

ــم  ــة )درهـــ ــية والمخففـــ ــهم األساســـ ــة الســـ ربحيـــ

 0.047 22 إماراتي(

 

 ة0.052م

 

دة. 34إلى  1تشكل ا يضاحات مت  ا ال يتدزأ مت اذ  البيانات المالية الُمَوحَّ  جزءق

 .9إلى  2أُدِرج تقرير المدقق المستقل في الصفحات مت 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

د  بيان المركز المالي الُمَوحَّ

 2020ديسمبر  31كما في 

 2019ديسمبر  31  2020ديسمبر   31 إيضاحات  

 ألف درام   ألف درهم   

     األصول

     الموجودات غير المتداولة

 358,042  348,076 8 ممتلكاتو منشآت ومردات

 31,048  26,371 9 أسول حق ا قتخدا 

 4,111,636  4,612,744 10 إقتثمارات ءقارية

 7,504  7,504 11 ءقارات لغر  التطوير

 481,937  87,368 12 اقتثمار في شركات شقيقة ومشرو  مشترك

اقررتثمارات بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الرررربح أو 

 114,608 13 الخسارة

 

184,516 

 33,285  33,194 14 المدينة غير المتداولةالذمم 

 5,207,968  5,229,865  إجمالي األصول غير المتداولة

     االصول المتداولة

اقرررتثمار بالقيمرررة الرادلرررة مرررت خرررالل الرررربح أو 

 37,276 13 الخسارة

 

12,996 

 5,005  7,913 11 المخزون

 217,049  218,864 15 دوأسول الرق

 293,374  394,888 16 وأرصدة مدينة أخرىذمم تجارية 

 52,018  7,648 17 مستحقات مت أطراف ذات ءالقة

 75,482  45,400 18 النقد الحاضر والنقد لدى البنوك

 655,924  711,989  إجمالي الممتلكات الحالية

 5,863,892  5,941,854  إجمالي األصول

     لمطلوباتحقوق الملكية وا

     الملكيةحقوق 

 4,289,540  4,289,540 19 رأم المال

 332,880  352,978 20 االحتياطي القانوني

 15,508  - 20 إحتياطي تحويل الرمالت ابجنبية

 212,689  212,689 20 فائض إءادة تقييم ابسول

 ة 2,141,959م  ( 1,961,073)  الخسائر المتراكمة

 2,708,658  2,894,134  إجمالي حقوق الملكية

     غير متداولةمطلوبات 

 506,330  463,056 23 غير متداول –قروض بنكية 

 8,118  8,118 24 إلتزامات العقود

 25,211  20,333 9 إلتزامات عقود اإليجار

 34,074  32,935 25 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

 573,733  524,442  المتداولةغير مطلوبات إجمالي ال

     الحالية مطلوباتال

 1,168,458  1,237,010 26 ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

 102,615  88,692 24 إلتزمات العقود

 7,131  5,084 9 إلتزامات عقود اإليجار

 291,323  192,235 27 السحب على المكشوف من البنوك

 1,011,974  1,000,257 23 متداول -قروض بنكية 

 2,581,501  2,523,278  الحالية مطلوباتإجمالي ال

 3,155,234  3,047,720  مطلوباتاجمالي ال

 5,863,892  5,941,854  إجمالي حقوق المساهمين والخصوم

  2021مارم  21تمي الموافقة ءلى إسدار اذ  البيانات المالية الموحدة مت قبل مدلع ا دارة بتاريخ 

 

 

 ...................... 

 مدير ءا 

 ...................... 

 ءضو مدلع ا دارة 

ا ال يتدزأ مت اذ  البيانات المالية  34إلى  1تشكل ا يضاحات مت  دة.جزءق  الُمَوحَّ

 .9إلى  2أُدِرج تقرير المدقق المستقل في الصفحات مت 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

د  بيان التدفقات النقدية الُمَوحَّ

 2020ديسمبر  31للسنة المنتاية في 
 2019  2020 إيضاحات  

 ألف درام   ألف درهم   

     األنشطة التشغيلية

 ة 224,281م  200,984  الربح/ مالخسارةة للرا 

     ترديالت:

 12,359  12,492 8 اقتاالك ممتلكاتو منشآت ومردات

 4,677  4,677 9 إقتاالك أسول حق ا قتخدا 

 12,829  90,494 10.4 خسائر مت بي  إقتثمارات ءقارية

 ة3,291م  ( 743,549) 10 أربا  التقييم الرادل لإلقتثمارات الرقارية

حصررة مررت نتررائ  االقررتثمارات المحتسرربة بطريقررة حقرروق 

 20,923  1,463 12 الملكية

 26,934  7,991 30 مخصص خسارة االئتمان المتوقرة

خسرررارة فررري ابدوات الماليرررة بالقيمرررة الرادلرررة مرررت خرررالل 

 94,959  43,923 13 الربح أو الخسارة

 -   234,524 12 خسارة مت اقتبراد شركة قميلة

 ة3,542م  ( 2,655)  إيرادات التمويل

 174,079  120,119  تكاليف تمويل

 115,646  ( 29,537)  التدفقات النقدية التشغيلية قبل تغيير رأم المال الرامل

 1,566  ( 2,908)  تغيير في المخزون

 ة2,431م  14,968  دوالتغيير في أسول الرق

 ة3,520م  ( 8,191)  المدينة التدارية وابخرىالتغيير في الذمم 

 ة2,316م  11,870  التغيير في المستحق مت ابطراف ذات الرالقة

 -   16,309  التغير في إلتزامات غير متداولة

التغيررررر فرررري الررررذمم التداريررررة وأرسرررردة دائنررررة أخرررررى 

 ة 179,702م  (21,611)  وإلتزامات الرقود

 ة1,373م  ( 1,139)  الخدمة للموظفيت مسافيةالتغير في مكافآة نااية 

 ة72,130م  (20,239)  سافي النقد المستخد  مت ابنشطة التشغيلية

     نشاطات إستثمارية

 ة16,210م  ( 12,359) 8 ا ضافات إلى الممتلكات والمنشآت والمردات

 ة11,754م  - 10 إقتثمارات ءقاريةا ضافات واالقتحواذ ءلى 

المتحصرررالت مرررت/ اقرررتثمارات فررري أدوات ماليرررة بالقيمرررة 

 5,673  2,918 13 الرادلة في الربح أو الخسارة و سافي

 101,692  78,022  إقتثمارات ءقاريةءائدات بي   

 -   125,518  اقتثمار في شركة قميلة اقتبرادمتحصالت مت 

 3,542  2,655  الفوائد المقبوضة

 27,733  ( 5,573)  البنكيةتغيير في الودائ  

 110,676  191,181  سافي النقد مت/ ممستخد  فية ابنشطة االقتثمارية

     األنشطة التمويلية

 151,586  47,697 23 االقتفادة مت القرو  المصرفية

 ة 178,195م  ( 102,688) 23 قداد القرو  المصرفية

 (2,914)  (8,746) 9 دفرات إلتزامات االيدار

 ة55,682م  ( 32,075)  الفائدة المدفوءة

 ة85,205م  ( 95,812)  سافي النقد المستخد  في ابنشطة التمويلية

 ة46,659م  75,130  صافي االنخفاض في النقد والنقد المعادل

 ة 201,236م  ( 247,895)  النقد والنقد المرادل في بداية الرا 

 ة 247,895م  ( 172,765) 18 المعادل في نهاية العامالنقد والنقد 

 

دة. 34إلى  1تشكل ا يضاحات مت  ا ال يتدزأ مت اذ  البيانات المالية الُمَوحَّ  جزءق

 .9إلى  2أُدِرج تقرير المدقق المستقل في الصفحات مت 
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 عامة وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة 

د  بيان التغيرات في حقوق الملكية الُمَوحَّ

 2020ديسمبر  31للسنة المنتاية في 

 

 رأس المال  

اإلحتياطي   

 القانوني 

إحتياطي تحويل   

 العمالت األجنبية 

فائض إعادة تقييم   

 األصول  

 

 الخسائر المتراكمة 

 

 المجموع 

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

 4,289,540 2019يناير  1في 

 

332,880 

 

 - 

 

212,689 

 

 ة 1,905,273م

 

2,929,836 

تأثير التغيير في السياقات المحاقبية ما يضا   

 -  ة 2- 3

 

 - 

 

 - 

 

 - 

 

 ة12,405م

 

 ة12,405م

 -  إجمالي الدخل الشامل للسنة  
 

 - 
 

15,508 
 

 - 
 

 ة 224,281م
 

 ة 208,773م

 4,289,540 2019ديسمبر   31في 
 

332,880 
 

15,508 
 

212,689 
 

(2,141,959 ) 
 

2,708,658 

 4,289,540 2020يناير  1في 
 

332,880 
 

15,508 
 

212,689 
 

 ة 2,141,959م
 

2,708,658 

 -  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة  
 

 - 
 

 ة15,508م
 

 - 
 

200,984 
 

185,476 

  األخرى   حقوق الملكيةحركات 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

التحويل إلى االحتياطي القانوني مراج  إيضا   

 -  ة23

 

20,098 

 

 - 

 

 - 

 

 ة20,098م

 

 - 

 4,289,540 2020ديسمبر   31في 
 

352,978 
 

- 
 

212,689 
 

(1,961,073 ) 
 

2,894,134 

 

 

دة. 34إلى  1تشكل ا يضاحات مت   ا ال يتدزأ مت اذ  البيانات المالية الُمَوحَّ  جزءق

 .9إلى  2أُدِرج تقرير المدقق المستقل في الصفحات مت 

 

 



 

14 

 وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عامة 

دة إيضاحات  ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 

 الوضع القانوني واألنشطة األساسية - 1

كشررركة مسرراامة ءامررة  1993أكترروبر  28تأقسرري شررركة االتحرراد الرقاريررة المسرراامة الرامررة موالشررركةوة فرري 

ق للمرقررو  الرروقارة لدولررة ا مررارات الرربيررة المتحرردة. يقرر  ءنرروان  المكتررم المسرردل للشررركة فرري سررندوق بريررد وفقررا

 و دبيو ا مارات الرربية المتحدة موإ.  .  .وة.24649رقم: 

 

تتمثررل ابنشررطة الرئيسررية للشررركة فرري إقررتثمار وتطرروير الرقرراراتو إدارة وسرريانة ممتلكاتاررا الخاسررة بمررا فرري ذلررك 

رات بالنيابررة ءررت أطررراف أخرررى مبمررا فرري تشررغيل مخرراقن التبريررد الترري تمتلكارراو التراررد بالخرردمات المترلقررة بالرقررا

ذلررك أطررراف ذات ءالقررةة با ضررافة إلررى الرمررل كشررركة قابضررة للشررركات التابرررة لاررا وا قررتثمار فرري المنشررآت 

 .4-2كما او مبيت في إيضا  ابخرى 

 

 مدتمريت باقم والمدموءةو. 4-2يُشار إلى الشركة والشركات التابرة لاا ءلى النحو المبيت في إيضا  

 

 أساس اإلعداد -2

 

 بيان االمتثال 2-1

ا للمرررايير الدوليررة للتقررارير الماليررة الصررادرة ءررت مدلررع مرررايير  دة للمدموءررة وفقررق دت البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ أُءررِ

 .2015ة لسنة 2ة ومتطلبات قانون دولة ا مارات الرربية المتحدة االتحادة رقم مIASBالمحاقبة الدولية م

 

 سأساس القيا 2-2

دة للمدموءررة ءلررى أقررام مبرردأ التكلفررة التاريخيررة باقررتثناء الرقررارات االقررتثمارية  دت البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ أُءررِ

والمررردات واالقررتثمارات بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة  والمنشرراتوابراضرري ضررمت الممتلكررات 

 والمقاقة بالقيمة الرادلة.

 

 المعلومات المقارنة 2-3

دة مرلومررات مقارنررة فيمررا يترلررق بررالفترة السررابقة. با ضررافة إلررى ذلرركو تقررد  المدموءررة تررو فر البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

ا إضررافيقا للمركررز المررالي فرري بدايررة الفترررة السررابقة فرري حالررة وجررود تطبيررق بررأثر رجررري لسياقررة محاقرربية أو  بيانررق

دة. إءادة سياغة بأثر رجري أو إءادة تصنيف للبنود في ال  بيانات المالية الُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة إيضاحات  متاب ة ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 أساس اإلعداد )تابع( -2

 

  أساس التوحيد 2-4

دة ءلررى البيانررات الماليررة للشررركة والشررركات  ديسررمبر  31التابرررة لاررا كمررا فرري تشررتمل اررذ  البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

 و كما او مبيت أدنا :  2020

 مكان التأسيس  الكيان 
 السريان 

2020 

 الملكية 

2019 
 األنشطة الرئيسية 

     الشركات التابعة

 ثيرمو ذ    
االمارات  

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

أءمررررررررررال المقرررررررررراوالت لألءمرررررررررررال 

الكاروميكانيكيررررررة والسررررررباكة لمشرررررراري  

 البناءو وخدمات إدارة المرافق 

الخلرررري  الميكررررانيكي 

لصرررررناءة التكييرررررف 

والصررررررررررررررررررروت 

 مجمامكوة ذ    

االمارات  

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

أءمرررررال التكييرررررف المركرررررزةو متطلبرررررات 

 التصني و مردات مكافحة الحريق

 جمرررامكو للتدرررارة

االمارات   مذم

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

تدررارة مررردات مكافحررة الحرائررق والحمايررةو 

محركرراتو تدررارة التكييفرراتو المضررخاتو ال

الصررمامات وقطرر  الغيررارو تدررارة قررخانات 

 الميا  وتدارة متطلبات مردات ا ضاءة

 جمامكو السرودية 

 ذ    

المملكة الرربية 

 السرودية 
100% 100 ٪ 

التكييرررررف المركرررررزةو متطلبرررررات أءمرررررال 

 التصني و مردات مكافحة الحريق

 قيرفيو ذ    
االمارات  

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

و أءمرررررررررال انإدارة المرافرررررررررقو ابمررررررررر

الكاروميكانيكررررا والسررررباكة وخرررردمات إدارة 

 الطاقة

 دبي أوتودرو  

االمارات   ذ    

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

االقتشرررارة وا دارة البنررراءو تقرررديم خررردمات 

لدميررررر  ممررررررات السرررررباقات وءمليرررررات 

التطرروير ذات الصررلة لدميرر  أنرروا  قررباقات 

 السيارات

االمارات   ذا فيي أوت ذ    

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 التصميم والديكور الداخلي

  ةسرودي الثيرمو 

 ذ    
المملكة الرربية 

 السرودية 
100% 100 ٪ 

الكاروميكانيكيررررة التراقررررد ءلرررري ابءمررررال 

والسرررباكة لمشررراري  البنررراء وخررردمات إدارة 

 المرافق

 ثيرمو أو بي قي

 ٪ 100 %100 قطر 

التراقررررد ءلرررري ابءمررررال الكاروميكانيكيررررة 

والسرررباكة لمشررراري  البنررراء وخررردمات إدارة 

 المرافق

االمارات   االتحاد القابضة

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 االقتثمارات في ابقام

برري كابيتررال يررو برري 

 لالقتثمارات ذ    

االمارات  

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 االقتثمارات في ابقام

االمارات   االتحاد مول

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 خدمات إدارة المرافق

يرررررررو بررررررري بررررررري 

     لالقتثمارات ذ

االمارات  

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 االقتثمارات في ابقام

االمارات   للترليما تحاد 

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 االقتثمار في الترليم وإدارته

يررو برري برري الدوليررة 

     لالقتثمارات ذ

االمارات  

 الرربية المتحدة
100% 100 ٪ 

 االقتثمارات في ابقام

     الشركات التابعة

 اقتثمار الرقارات 

 ذ    

االمارات  

 الرربية المتحدة
30 % 30 ٪ 

االقرررررتثمار فررررري الرقرررررارات وتطويرارررررا 

 وأنشطة التطوير المترلقة باا

برررالم ايلرررز للتطررروير 

  ش   
 %12.31 % 00.0 مصر

االقرررررتثمار فررررري الرقرررررارات وتطويرارررررا 

 وأنشطة التطوير المترلقة باا
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات ءلى البيانات المالية   متاب ة الُمَوحَّ

 

 أساس اإلعداد )تابع( -2

 

 أساس التوحيد )تابع( 2-4

 الشركات التابعة

الشررركات التابرررة ارري الكيانررات الخاضرررة لسرريطرة المدموءررة. تسرريطر المدموءررة ءلررى الشررركة المسررتثمر فياررا 

المسررتثمر فياررا مرر  تمتراررا بالقرردرة ءنرردما تترررر  أو لرردياا حقرروق فرري ءائرردات متغيرررة مررت مشرراركتاا مرر  الشررركة 

ءلررى التررأثير ءلررى تلررك الروائررد مررت خررالل قررلطتاا ءلررى الشررركة المسررتثمر فياررا. يررتم تضررميت البيانررات الماليررة 

دة مت تاريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتااء السيطرة.  للشركات التابرة في البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 الدمجالمعامالت المستبعدة عند 

تُحررذف ابرسرردة والمرررامالت داخررل المدموءررة وأة إيرررادات ومصررروفات غيررر محققررة ناتدررة ءررت المرررامالت 

دة.  داخل المدموءة بالكامل ءند إءداد اذ  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 العملة الوظيفية وعملة العرض 2-5

دة بالرردرام ا مرراراتي وارري ءملررة المدموءررة الوظيفيررة. تررم تقريررم جميرر  المبررالغ  ُءِرضرري البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

 إلى أقر  ألف موألف درام إماراتيوة و ما لم يُذكر خالف ذلك.

 

 استخدام التقديرات واألحكام 2-6

دةو قامرري ا دارة بإسرردار أحكررا  وتقررديرات وافتراضررات تررؤثر ءلررى تطبيررق  ءنررد إءررداد اررذ  البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

 لمدموءة والمبالغ المدرجة للموجودات والخصو  وا يرادات والمصروفات.السياقات المحاقبية ل

 

 تتم مراجرة التقديرات واالفتراضات ابقاقية بشكل مستمر. ويتم االءتراف بمراجرات التقديرات مستقبليا.

 

 بصررفة خاسررةو تررم توضرريح المرلومررات حررول المدرراالت الاامررة للتقررديرات غيررر المؤكرردة وابحكررا  الحاقررمة فرري

تطبيررق السياقررات المحاقرربية الترري تتمترر  بالتررأثير ابكثررر أاميررة ءلررى المبررالغ المرترررف باررا فرري البيانررات الماليررة 

دة في ا يضا    .31الُمَوحَّ

 

 قياس القيمة العادلة 2-7

تقرريع المدموءررة برررض ابدوات الماليررة مثررل الموجررودات الماليررة بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة 

والمرررداتو  المنشرراتالموجررودات غيررر الماليررة مثررل الرقررارات االقررتثمارية وابراضرري ضررمت الممتلكررات و وبرررض

 بالقيمة الرادلة في تاريخ كل تقرير.

 

تُرررد القيمررة الرادلررة ارري السرررر الررذة قرريتم اقررتالمه لبيرر  أسررل أو دفررره لتحويررل التررزا  فرري مراملررة منظمررة برريت 

ام. يرتمررد قيررام القيمررة الرادلررة ءلررى افترررا  أن مراملررة بيرر  ابسررل أو نقررل المشرراركيت فرري السرروق فرري ترراريخ القيرر

 االلتزا  تتم إما:

 

 في السوق الرئيسي لألسل أو الخصو ؛ أو •

 في حالة ءد  وجود قوق رئيسيو في السوق ابكثر فائدة لألسل أو المطلو . •

 

 ة.ويدم أن يتيسر للمدموءة الوسول إلى السوق الرئيسية أو ابكثر فائد

تُقررام القيمررة الرادلررة لألسررل أو الخصررو  باقررتخدا  االفتراضررات الترري قيسررتخدماا المشرراركون فرري السرروق ءنررد 

 تسرير ابسل أو الخصو و م  فرضية ءمل المشاركيت في السوق وفققا لمصلحتام االقتصادية.

 

السرروق ءلررى تحقيررق منرراف  يأخررذ قيررام القيمررة الرادلررة لألسررل غيررر المررالي فرري االءتبررار قرردرة المشررارك فرري 

ق ابسررل ءلرر الوجرره ابفضررل لرره أو ءررت طريررق بيررره إلررى مشررارك آخررر فرري السرروق يسررتخد   ىاقتصررادية مسررتخدما

 ابسل في أفضل اقتخدا  له. 

 

تسررتخد  المدموءررة أقرراليم تقيرريم تررتالئم والظررروف الترري يترروفر لاررا بيانررات كافيررة لقيررام القيمررة الرادلررةو وترظرريم 

 ت الملحوظة ذات الصلة وتقليل اقتخدا  المدخالت غير الملحوظة.اقتخدا  المدخال

 

تُصررنف جميرر  الموجررودات والخصررو  الترري يررتم قيررام القيمررة الرادلررة لاررا أو ا فصررا  ءناررا فرري البيانررات الماليررة 

قو بنرراءق ءلررى أدنررى مسررتوى مررت المرردخال دة ضررمت تسلسررل القيمررة الرادلررة الارمرريو كمررا وفررق الموضررح تاليررا ت الُمَوحررَّ

 المامة لقيام القيمة الرادلة ككل:
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 أساس اإلعداد )تابع( -2

 

 )تابع( قياس القيمة العادلة 2-7

 إلتزامرررات: أقررررار السررروق المدرجرررة مغيرررر المردلرررةة فررري ابقرررواق النشرررطة لموجرررودات أو 1المسرررتوى  •

 مماثلة.

: تقنيررات التقيرريم الترري يمكررت مالحظتاررا بشرركل مباشررر أو غيررر مباشررر مررت حيررث المرردخالت 2المسررتوى  •

 ذات المستوى ابدنى ذات ابامية بالنسبة لقيام القيمة الرادلة.

تقنيررات التقيرريم الترري يكررون فياررا أدنررى مسررتوى مررت المرردخالت الاامررة لقيررام القيمررة الرادلررة : 3المسررتوى  •

 غير قابل للمالحظة

 

إذا أمكررت تصررنيف المرردخالت المسررتخدمة لقيررام القيمررة الرادلررة للموجررودات أو الخصررو  فرري مسررتويات مختلفررة مررت 

لررة بكاملرره فرري نفررع مسررتوى التسلسررل الارمرري التسلسررل الارمرري للقيمررة الرادلررةو  ءندئررذ يصررنف قيررام القيمررة الراد

 للقيمة الرادلة كأدنى مستوى مت المدخالت ذات ابامية بالنسبة للقيام بأكمله.

 

دة بالقيمررة الرادلررة ءلررى أقررام متكررررو  بالنسرربة للموجررودات والخصررو  المرترررف باررا فرري البيانررات الماليررة الُمَوحررَّ

ثي برريت المسررتويات فرري التسلسررل الارمرري مررت خررالل إءررادة تقيرريم تحرردد المدموءررة مررا إذا كانرري التحررويالت قررد حررد

التصررنيف مبنرراءق ءلررى أدنررى مسررتوى مررت المرردخالت الاامررة بالنسرربة للقيمررة الرادلررة قيررام القيمررة ككررلة فرري ناايررة كررل 

 فترة تقرير.

 

 تتمت  المدموءة بإطار رقابي راقخ فيما يترلق بقيام القيم الرادلة.

 

ا دارة الررذة يتحمررل المسررؤولية الشرراملة ءررت ا شررراف ءلررى جميرر  قياقررات القيمررة الرادلررة يتضررمت ذلررك فريررق 

للقيمررة الرادلررة. يراجرر  فريررق ا دارة بانتظررا  المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة  3الاامررةو بمررا فرري ذلررك المسررتوى 

 للرسد وترديالت التقييم.

 

الرقررارات. فرري حالررة اقررتخدا  طرررف ثالررث لقيررام  يشررارك المقيمررون الخررارجيون فرري تقيرريم ابسررول الاامررةو مثررل

ثمت تقنيرررات ومررردخالت التقيررريم القرررتخداماا وتقيررريم ابدلرررة التررري ترررم  القررريم الرادلرررةو ينررراقش فريرررق ا دارة مررر  المرررُ

الحصررول ءلياررا مررت الطرررف الثالررث لرردءم االقررتنتاج باقررتيفاء اررذ  التقييمررات لمتطلبررات المرررايير الدوليررة  ءررداد 

ليررةو بمررا فرري ذلررك المسررتوى فرري التسلسررل الارمرري للقيمررة الرادلررة الررذة ينبغرري فيرره تصررنيف اررذ  التقررارير الما

 التقييمات.

 

 االلتزامات المالية 2-8

ق وقرردر   2020ديسررمبر  31بلغرري قرررو  وتسررايالت المدموءررة بترراريخ  مليررون دراررم إمرراراتي  1,655.5مبلغررا

يررون دراررم للسررحم ءلررى المكشرروف مررت البنرروكة. مل 192.2مليررون دراررم مررت القرررو  المصرررفية و  1,463.3م

 مليون درام كما في تاريخ التقرير. 1,811با ضافة ءلى ذلكو لدى المدموءة سافي خصو  متداولة بمبلغ 

 

ا مرررت تررراريخ التقريرررر. اقرررتنادقا إلرررى  12لقرررد قامررري ا دارة بتحليرررل مركرررز السررريولة للمدموءرررة ءلرررى مررردى  شرررارق

للمدموءرررةو لرررم تحررردد التررردفقات النقديرررة المتوقررررة مرررت الرمليررراتو وآجرررال اقرررتحقاق التسرررايالت التمويليرررة المتاحرررة 

القرررو  التراقديررةو وتكرراليف خدمررة الررديتو والنفقررات الرأقررمالية المقرردرة والملزمررةو وإدارة االقررتثمارات السررائلة 

و للوفررراء شررركوكقا جواريرررة قرررد تثيرررر شررركوكقا كبيررررة حرررول قررردرة المدموءرررة ءلرررى االقرررتمرار كمنشرررأة مسرررتمرة أ

 بالتزاماتاا المستقبلية.

 

وقررد راجرر  مدلررع ا دارة توقرررات الترردفقات النقديررة للمدموءررة وخلررص إلررى أن المدموءررة قررتكون قررادرة ءلررى 

 الوفاء بالتزاماتاا ءند اقتحقاقاا في المستقبل المنظور.

 

 سياسات محاسبية مهمة -3
 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3-1
 

 الزميلة والمشاريع المشتركةالشركات 

ترنرري الشررركات الزميلررة تلررك الكيانررات الترري تحررتفظ المدموءررة ءلياررا بتررأثير جرروارة. يُقصررد بالتررأثير الدرروارة 

القرردرة ءلررى المشرراركة فرري قرررارات السياقررة الماليررة والتشررغيلية للشررركة المسررتثمر فيارراو ولكررت لرريع السرريطرة أو 

 التحكم المشترك في تلك السياقات.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 )تابع(الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

الترتيبررات المشررتركة حيررث يكررون لألطررراف الترري لرردياا قرريطرة مشررتركة ءلررى المشرررو  المشررترك اررو نررو  مررت 

الترتيررم حقرروق فرري سررافي أسررول المشرررو  المشررترك. السرريطرة المشررتركة ارري المشرراركة المتفررق ءلياررا تراقررديقا 

للسررريطرة ءلرررى الترتيرررمو والتررري توجرررد فقرررط ءنررردما تتطلرررم القررررارات المترلقرررة بابنشرررطة ذات الصرررلة موافقرررة 

 ا  مت ابطراف المشتركة في السيطرة.با جم

 

تتماثررل االءتبررارات الترري يررتم إجراؤاررا ءنررد تحديررد التررأثير الدرروارة أو السرريطرة المشررتركة مرر  تلررك الضرررورية 

لتحديررد السرريطرة ءلررى الشررركات التابرررة. يررتم المحاقرربة ءررت اقررتثمار المدموءررة فرري شررركاتاا الزميلررة والمشرررو  

 طريقة حقوق الملكية.المشترك باقتخدا  

 

بموجررم طريقررة حقرروق الملكيررةو تُثبرري االقررتثمارات فرري شررركة قميلررة أو مشرررو  مشررترك مبرردئيقا بالتكلفررة. تُررردل 

القيمرررة الدفتريرررة لالقرررتثمار  ثبرررات التغيررررات فررري حصرررة المدموءرررة فررري سرررافي موجرررودات الشرررركة الزميلرررة أو 

الشررارة المترلقررة بالشررركة الزميلررة أو المشرررو  المشررترك  المشرررو  المشررترك منررذ ترراريخ االقررتحواذ. يررتم تضررميت

 في القيمة الدفترية لالقتثمار وال يُختبر انخفا  القيمة بشكل منفصل.

 

يركررع بيرران الررربح أو الخسررارة حصررة المدموءررة فرري نتررائ  ءمليررات الشررركات الزميلررة والمشرراري  المشررتركة. 

ءررت المرررامالت برريت المدموءررة والشررركة الزميلررة أو المشرررو  تقسررتبرد المكاقررم والخسررائر غيررر المحققررة الناتدررة 

 المشترك إلى حد الحصة في الشركات الزميلة أو المشرو  المشترك.

 

يظاررر إجمررالي حصررة المدموءررة فرري ربررح أو خسررارة الشررركة الزميلررة والمشرررو  المشررترك فرري سرردارة بيرران 

الرررربح أو الخسرررارة بررررد الضررررائم والمصرررالح غيرررر الرررربح أو الخسرررارة المدمررر  خرررارج ربرررح التشرررغيل ويمثرررل 

 المسيطرة في فرو  الشركة الزميلة أو المشرو  المشترك.

 

دت البيانررات الماليررة للشررركة الزميلررة أو المشرررو  المشررترك لررنفع الفترررة الماليررة للمدموءررة. ءنررد الضرررورةو  أُءررِ

 المدموءة.يتم إجراء ترديالت لتتوافق السياقات المحاقبية م  تلك الخاسة ب 

 

ءقررم تطبيررق طريقررة حقرروق الملكيررةو تحرردد المدموءررة مررا إذا كرران مررت الضرررورة االءتررراف بخسررارة انخفررا  فرري 

اقررتثماراتاا فرري شررركتاا الزميلررة أو مشررروءاا المشررترك. فرري ترراريخ كررل تقريرررو تحرردد المدموءررة مررا إذا كرران انرراك 

ة أو المشرررو  المشررترك. فرري حالررة وجررود مثررل دليررل موضرروءي ءلررى انخفررا  قيمررة االقررتثمار فرري الشررركة الزميلرر

اررذا الرردليلو تقررو  المدموءررة باحتسررا  مبلررغ االنخفررا  فرري القيمررة ءلررى أنرره الفرررق برريت المبلررغ القابررل لالقررترداد 

للشررركة الزميلررة أو المشرررو  المشررترك وقيمترره الدفتريررةو ومررت ثررم االءتررراف بالخسررارة ضررمت وحصررة أربررا  

د.الشركات الزميلة والمشرو  ا  لمشتركو في بيان الربح أو الخسارة الُمَوحَّ

 

ءنرررد فقررردان الترررأثير الملمررروم ءلرررى الشرررركة الزميلرررة أو السررريطرة المشرررتركة ءلرررى المشررررو  المشرررتركو تقرررو  

المدموءررة بقيررام وإدراج أة اقررتثمار محررتفظ برره بقيمترره الرادلررة. يررتم االءتررراف بررأة فرررق برريت القيمررة الدفتريررة 

مشرررو  المشررترك ءنررد فقرردان التررأثير الاررا  أو السرريطرة المشررتركة والقيمررة الرادلررة لالقررتثمار للشررركة الزميلررة أو ال

 المحتفظ به وءائدات البي  في الربح أو الخسارة.

 

 التصنيف المتداول مقابل غير المتداول

د بنرراءق ءلررى التصررنيف المترردا ول/ غيررر ترررر  المدموءررة الموجررودات والخصررو  فرري بيرران المركررز المررالي الُمَوحررَّ

 المتداول. يكون ابسل متداوالق ءندما يكون:

 

 مت المتوق  تحققه أو يرتز  بيره أو اقتاالكه في دورة التشغيل الرادية •

 محتفظ باا بشكل أقاقي لغر  المتاجرة •

ا برررد فترررة التقريررر؛ أ • نقرردا أو مررا يرادلرره نقرردا مررا لررم يحررد ,مررت المتوقرر  تحققرره فرري غضررون اثنرري ءشررر شررارق

الخصررو  أو اقررتخداماا لتسرروية االلتزامررات لمرردة اثنرري ءشررر شررارا ءلررى ابقررل برررد الفترررة مررت مبادلررة 

 المشمولة بالتقرير

 

 تُصنف جمي  ابسول ابخرى ءلى أناا غير متداولة.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع(التصنيف المتداول مقابل غير المتداول 

 

 غير متداولة ءندما: لتزاماتتكون اال

 مت المتوق  أن تتم تسويتاا في دورة التشغيل الرادية •

 محتفظ به بشكل أقاقي لغر  المتاجرة •

ا برد فترة التقرير أوتستحق التسوية خالل  •  اثني ءشر شارق

ا برد فترة التقرير •  ال يوجد حق غير مشروط لتأجيل تسوية الخصو  لمدة ال تقل ءت اثني ءشر شارق

 

 ابخرى ءلى أناا غير متداولة. لتزاماتتصنف المدموءة جمي  ا 

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء

وتررأجير الرقررارات وكررذلك تشررارك فرري أنشررطة التصررني  والتراقررد والتدررارة ترمررل المدموءررة فرري مدررال تطرروير وبيرر  

والخرردمات. يرررتم االءترررراف بررا يرادات مرررت الرقرررود المبرمرررة مرر  الرمرررالء ءنرررد تحويررل السررريطرة ءلرررى السرررل  أو 

الخرردمات إلررى الرميررل بمبلررغ يركررع المقابررل الررذة تتوقرر  المدموءررة الحصررول ءليرره مقابررل تلررك السررل  أو الخرردمات. 

قررتنتدي المدموءررة بشرركل ءررا  أناررا الطرررف الرئيسرري فرري ترتيبررات إيراداتارراو بناررا تررتحكم ءررادةق فرري السررل  أو ا

 الخدمات قبل تحويلاا إلى الرميل.

 

تررم توضرريح ا فصرراحات ءررت ابحكررا  والتقررديرات واالفتراضررات المحاقرربية الاامررة المترلقررة بررا يرادات مررت الرقررود 

 .31إيضا  المبرمة م  الرمالء في 

 

 أنشطة التداول

يررتم االءتررراف بررا يرادات مررت بيرر  البضررائ  فرري الوقرري الررذة يررتم فيرره تحويررل السرريطرة ءلررى ابسررل إلررى الرميررلو 

ا ءند التسليم. 90إلى   30بشكل ءا  ءند تسليم البضائ . تُرد فترة االئتمان الرادية اي   يومق

 

 أنشطة المقاوالت

د ابءمررال الميكانيكيررة والكاربائيررة والسررباكة وكررذلك مررت الاندقررة المرماريررة يررتم االءتررراف بررا يرادات مررت ءقررو

ة لقيررام التقررد  نحررو الرضررا الكامررل للخدمررةو حيررث 3 إيضررا الداخليررة بمرررور الوقرري باقررتخدا  طريقررة ا دخررال م

 يتلقي الرميل ويستالك في الوقي نفسه الفوائد التي تقدماا المدموءة.

 

ارري التزامررات أداء منفصررلة يدررم تخصرريص جررزء  رقررودانرري انرراك وءررود أخرررى فرري التنظررر المدموءررة فيمررا إذا ك

مررت قرررر المراملررة لاررا مءلررى قرربيل المثررالو التسررليم و التركيررمو الضررماناتو إلررخة. ءنررد تحديررد قرررر المراملررةو تأخررذ 

دةو والمقابررل المدموءررة فرري االءتبررار آثررار المقابررل المتغيرررو ووجررود مكونررات تمويليررة اامررةو والمقابررل غيررر النقرر

 المستحق الدف  للرميل مإن وجدة.

 

 المقابل المتغير
او تقررو  المدموءررة بتقرردير مبلررغ المقابررل الررذة يسررتحقه مقابررل تحويررل  رقررودإذا كرران المقابررل فرري ال ا متغيرررق يتضررمت مبلغررق

ويررتم تقييررد  حتررى يكررون مررت المحتمررل بدرجررة  رقررودالبضررائ  إلررى الرميررل. يررتم تقرردير المقابررل المتغيررر ءنررد بدايررة ال

ا ءنرردما يررتم حررل حالررة ءررد  كبيرررة أال يحرردث ءكررع ا يرررادات الاامررة فرري مبلررغ ا يرررادات التراكميررة المرترررف بارر

 التأكد المرتبطة بالمقابل المتغير الحققا.

 

تحرردد الرقررود المبرمررة مرر  الرمررالء أن المدموءررة مسررؤولة ءررت دفرر  غرامررة أو ترويضررات مقطوءررة فرري حالررة ءررد  

بقرربا  ال تُرررزى إلررى الرميررل. قررد يختلررف مبلررغ الغرامررة اررذا برراختالف  رقررودالوفرراء بشررروط مرينررة محررددة فرري ال

 رقررودالرقررود و / أو الرمررالء. ءنرردما تحرردد المدموءررة وجررود مقابررل متغيرررو فإناررا قررتقدر مبلررغ المقابررل ءنررد بدايررة ال

 باقتخدا  نا  القيمة المتوقرة وترترف بالتزا  للخسائر المستقبلية المتوقرة.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات ءلى البيانات المالي   متاب ة ة الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( أنشطة المقاوالت

 

 عقودتعديالت ال
ق بالنسرربة للمدموءررة بررالنظر إلررى طبيرررة التراقررد  تُرررد أوامررر التغييررر أو الترررديالت ءلررى الرقررود ابسررلية أمررراق شررائرا

. بشرركل ءررا و يررتم تسرررير االختالفررات ءقررودطويررل ابجررل لألءمررال. يررتم تحديررد شررروط أوامررر التغييررر فرري كررل 

ا للمريررار رقررودالمنقحررة المطلوبررة  تمررا  الوالكميررات  رقررودبررالرجو  إلررى مررردالت الوحرردة المتفررق ءلياررا فرري ال . وفقررق

و قررتقو  المدموءررة بالمحاقرربة ءررت الترررديل مررت خررالل ترررديل تراكمرري كلرري إذا 15الرردولي للتقررارير الماليررة رقررم 

ا فقررط  ا مررت التررزا  أداء منفرررد يررتم اقررتيفاؤ  جزئيررق كانرري السررل  أو الخرردمات فرري الترررديل غيررر مميررزة وتشرركل جررزءق

منفصررل إذا قاد نطرراق  رقررودك رقررود. وبرردالق مررت ذلرركو قررتقو  المدموءررة بالمحاقرربة ءررت ترررديل القررودرءنررد ترررديل ال

 بمقدار يركع أقرار البي  المستقلة للمدموءة. رقودبسبم إضافة قل  أو خدمات مميزة وقيادة قرر ال رقودال

 

 التزامات الضمان
تخدا  الرررادة و/ أو المتوقرر  والصرريانة لمرردة قررنة تقررد  المدموءررة ضررمانات لرمالئاررا ضررد الريررو  الناشررئة ءررت االقرر

واحرردة مررت ترراريخ اقررتال  الشرراادات. قيمرري ا دارة أن الضررمان لمرردة ءررا  للريررو  يرتبررر ضررمانقا مررت نررو  التراررد 

 رقررودحيررث أن اررذا الضررمان ضرررورة لضررمان أن تكررون المنتدات/الخرردمات المقدمررة ءلررى النحررو المحرردد فرري ال

 لفترة دنيا. وال يوجد التزا  منفصل بأداء اذا الضمان.

 

ءررادةق مررا يكررون الضررمان الممتررد الررذة تقدمرره المدموءررة لفترررة أطررول ممررا اررو مطلررو  بموجررم الممارقررة الراديررةو 

لغررر  اكتشرراف ابخطرراء أو الريررو  فرري الرمررل المندررز واررو ضرررورة لترروفير ضررمان أن السررل  أو الخرردمات 

ت المتفررق ءلياررا. وبنرراءق ءليررهو يررتم الترامررل مرر  اررذ  الضررمانات كضررمان مررت نررو  التراررد. تتوافررق مرر  المواسررفا

بخررالف ذلرركو وفرري حرراالت نررادرة و قرريتم الترامررل مرر  اررذا الضررمان كضررمان لنررو  الخدمررةو وبالتررالي قرريتم اءتبررار  

ا منفصالق لألداء.  التزامق

 

ءررة تسررتحق تكلفررة الوفرراء بالتزامررات الضررمان ءنرردما يررتم اءتبررار الضررمان كضررمان مررت نررو  الترارردو فررإن المدمو

 .37ءلى أقام الخبرات التاريخية وفققا بحكا  مريار المحاقبة الدولي 

 

 السيارات خدمات إدارة المرافق والصيانة والسباقات

يررتم اقررتيفاء ا يرررادات مررت الخرردمات بمرررور الوقرريو بن الرميررل يتلقررى ويسررتالك فرري نفررع الوقرري المزايررا الترري 

ثابرري أو باقررتخدا  طريقررة إدخررال لقيررام التقررد  نحررو الرضررا الكامررل للخدمررة.  ءقررودا المدموءررةو ءلررى أقررام تقرردما

 في الفترة التي يقا  فياا الحدث ذة الصلة.السيارات يتم االءتراف برقو  الرءاية المترلقة بسباقات 

 

 إيرادات اإليجار

ة كررإيرادات ءلررى أقررام القسررط الثابرري ءلررى مرردى فترررة يررتم االءتررراف بررإيرادات ا يدررار مررت الرقررارات االقررتثماري 

ا يدررار. يررتم االءتررراف بحرروافز ا يدررار الممنوحررة كدررزء ال يتدررزأ مررت إجمررالي دخررل ا يدررار ءلررى مرردى فترررة 

 ا يدار.

 

 اإليرادات من بيع عقارات للتطوير

و فرري حالررة اقررتيفاء أحررد تفرري المدموءررة بررالتزا  ابداء وترترررف بررا يرادات مررت بيرر  الرقررارات بمرررور الوقرري

 المرايير التالية:

 يتلقى الرميل ويستالك في الوقي نفسه الفوائد التي يوفراا أداء المدموءة أثناء أداء المدموءة؛ أو •

يررؤدة أداء المدموءررة إلررى إنشرراء أو تحسرريت أحررد ابسررول الترري يررتحكم باررا الرميررل ءنررد إنشرراء ابسررل أو  •

 تحسينه؛ أو

المدموءررة أسررل مرر  اقررتخدا  بررديل للمدموءررة وللمنشررأة حررق واجررم النفرراذ فرري السررداد ال ينررت  ءررت أداء  •

 مقابل ابداء المكتمل حتى تاريخه.

 

بالنسرربة اللتزامررات ابداء الترري ال يررتم فياررا اقررتيفاء أحررد الشررروط المررذكورة أءررال  و يررتم إثبررات ا يرررادات مررت بيرر  

 بالتزا  ابداء.الرقارات في الوقي الذة يتم فيه الوفاء 
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دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 عقودأرصدة ال

 

 رقودأسول ال
الحررق فرري الررثمت المقابررل مقابررل البضررائ  أو الخرردمات المحولررة إلررى الرميررل. إذا كانرري المدموءررة  رقرروديرنرري أسررل ال

تررؤدة ءررت طريررق تحويررل البضررائ  أو الخرردمات إلررى الرميررل قبررل أن يرردف  الرميررل المقابررل أو قبررل اقررتحقاق السرردادو 

 مقابل المقابل المكتسم المشروط. رقوديتم االءتراف بأسل ال

 

 الذمم التجارية
تمثررل الررذمم المدينررة حررق المدموءررة فرري مبلررغ مررت المقابررل غيررر مشررروط مءلررى قرربيل المثررالو يلررز  مرررور الوقرري 

 -فقرررط قبرررل اقرررتحقاق دفررر  المقابرررلة. راجررر  السياقرررات المحاقررربية للموجرررودات الماليرررة فررري قسرررم ابدوات الماليرررة 

 االءتراف ابولي والقيام الالحق.

 

 رقودمطلوبات ال
اررو االلتررزا  بتحويررل البضررائ  أو الخرردمات إلررى الرميررل الترري اقررتلمي المدموءررة مقابلاررا مقابررل مأو  رقررودالتررزا  ال

مبلررغ مسررتحقة مررت الرميررل. إذا دفرر  الرميررل مقررابالق قبررل قيررا  المدموءررة بنقررل البضررائ  أو الخرردمات إلررى الرميررلو يررتم 

كررإيرادات  رقررودتم االءتررراف بمطلوبررات الءنررد السررداد أو اقررتحقاق الرردف  مأيامررا أقرربقة. يرر رقررودإثبررات التررزا  ال

 .رقودءندما ترمل المدموءة بموجم ال

 

 عقودتكلفة الحصول على 

 

يسرررمح للمدموءرررة  ءقررروداخترررارت المدموءرررة تطبيرررق الوقررريلة الرمليرررة االختياريرررة للتكررراليف للحصرررول ءلرررى 

طفرراء ابسررل الررذة كانرري بمصرراريف مثررل اررذ  التكرراليف ءلررى الفررور مالمدرجررة فرري تكلفررة المبيررراتة بن فترررة إ

 المدموءة قتستخدمه بخالف ذلك اي قنة واحدة أو أقل.

 

 عقودتكاليف ال

 

المباشرررة والتكرراليف ابخرررى المترلقررة بنشرراط المقرراوالت بشرركل ءررا   رقررودءلررى تكرراليف ال رقررودتشررتمل تكرراليف ال

ف ابخرررى الترري يررتم تحميلاررا التكررالي  رقررودوالترري يمكررت تخصيصرراا للرقررود. با ضررافة إلررى ذلررك و تشررمل تكرراليف ال

 ءلى وجه التحديد ءلى الرميل بموجم شروط الرقود.

 

 ضريبة القيمة المضافة

 

 يتم االءتراف بالمصروفات وابسول سافية مت مبلغ ضريبة القيمة المضافةو باقتثناء:

 

لالقررترداد ءنرردما تكررون ضررريبة القيمررة المضررافة المتكبرردة ءلررى شررراء ابسررول أو الخرردمات غيررر قابلررة  •

مررت مصررلحة الضرررائم و وفرري اررذ  الحالررة و يررتم االءتررراف بضررريبة القيمررة المضررافة كدررزء مررت تكلفررة 

 اقتناء ابسل أو كدزء مت بند المصاريف و حسم االقتضاء

 

 ءندما يتم إثبات الذمم المدينة والدائنة م  تضميت مبلغ ضريبة القيمة المضافة •

 

القيمرررة المضرررافة القابلرررة لالقرررترداد مرررتو أو المسرررتحقة الررردف  إلرررى مصرررلحة يرررتم تضرررميت سرررافي مبلرررغ ضرررريبة 

دة.  الضرائم كدزء مت الذمم المدينة أو الدائنة في البيانات المالية الُمَوحَّ
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دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ
 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1
 

 عمالت أجنبية

 المعامالت واألرصدة
يررتم تسررديل المرررامالت الترري تررتم بررالرمالت ابجنبيررة مبرردئيقا بالرملررة الوظيفيررة ءررت طريررق تطبيررق قرررر الصرررف 

المراملررة ءلررى مبلررغ الرملررة ابجنبيررة. يُررراد تحويررل الفررورة برريت الرملررة الوظيفيررة والرملررة ابجنبيررة فرري ترراريخ 

الموجرررودات والخصرررو  النقديرررة برررالرمالت ابجنبيرررة فررري تررراريخ التقريرررر إلرررى الرملرررة الوظيفيرررة باقرررتخدا  قررررر 

ا غررالق. مكسررم أو خسررارة الرملررة ابجنبيررة ءلررى البنررود النقديررة اررو الفرررق برريت التكلفررة المطفررأة بالرملررة الوظيفيررة 

فتررررةو بررررد تررررديلاا بالفائررردة الفرليرررة والمررردفوءات خرررالل الفتررررة و والتكلفرررة المطفرررأة بالرملرررة ابجنبيرررة فررري بدايرررة ال

المحولررة بسرررر الصرررف فرري ناايررة فترررة التقريررر. يررتم االءتررراف بدميرر  فروقررات الرمررالت ابجنبيررة فرري الررربح أو 

 الخسارة.

 

 استثمارات في كيانات أخرى
مليررات ابجنبيررة إلررى الرردرام ا مرراراتي بسرررر الصرررف السررائد فرري ترراريخ يررتم تحويررل موجررودات ومطلوبررات الر

التقريررر ويررتم تحويررل بيانررات ابربررا  أو الخسررائر بأقرررار الصرررف السررائدة فرري تررواريخ المرررامالت. يررتم االءتررراف 

 بفررروق الصرررف الناتدررة ءررت التحويررل فرري الرردخل الشررامل اآلخررر. ءنررد الررتخلص مررت ءمليررة أجنبيررةو يُررراد تصررنيف

 ءنصر الدخل الشامل اآلخر المترلق بتلك الرملية ابجنبية المرينة إلى الربح أو الخسارة.

 

 إيرادات ومصروفات التمويل

تشرررتمل إيررررادات التمويرررل ءلرررى إيررررادات الفوائرررد ءلرررى الودائررر  الثابترررة. يرررتم االءترررراف برررإيرادات الفوائرررد ءنرررد 

 ل الفائدة الفرلي.اقتحقاقاا في الربح أو الخسارة باقتخدا  طريقة مرد

 

تشررتمل مصررروفات التمويررل ءلررى مصررروفات الفوائررد ءلررى القرررو  المصرررفية وكررذلك مصررروفات الفوائررد ءلررى 

ا مررت  ا 2019ينرراير  1التزامررات ا يدررار اءتبررارق . جميرر  تكرراليف االقترررا و باقررتثناء الحررد الررذة يررتم رقررملته وفقررق

 ارة باقتخدا  الطريقة الساريةو طريقة الفائدة.للفقرة أدنا  و يتم االءتراف باا في الربح أو الخس

 

تكرراليف االقترررا  المنسرروبة مباشرررة إلررى اقتنرراء أو إنشرراء أو إنترراج ابسررل الررذة يسررتغرق بالضرررورة فترررة طويلررة 

ا لالقررتخدا  المقصررود أو البيرر  تررتم رقررملتاا كدررزء مررت تكلفررة ابسررل. يررتم تحميررل كافررة  مررت الوقرري ليصرربح جرراازق

  ابخرررى كمصررروفات فرري الفترررة الترري تحرردث فياررا. تتكررون تكرراليف االقترررا  مررت الفوائررد تكرراليف االقترررا

 والتكاليف ابخرى التي تتكبداا المدموءة فيما يترلق باقترا  ابموال.

 

 والمعدات واالستهالك منشآتالممتلكات وال
 

 االعتراف والقياس

ا االقررتاالك المتررراكم مراجرر   منشرراتبخررالف ابراضرريو يررتم قيررام بنررود الممتلكررات وال والمررردات بالتكلفررة ناقصررق

أدنرررا ة وخسرررائر انخفرررا  القيمرررة المتراكمرررة مراجررر  السياقرررة المحاقررربية بشرررأن انخفرررا  القيمرررةةو إن وجررردت. 

 لمنشررآتتتضررمت التكلفررة المصررروفات المنسرروبة مباشرررة إلررى اقتنرراء ابسررل. ءنرردما يكررون بجررزاء مررت الممتلكررات وا

إنتاجيررة مختلفررةو يررتم المحاقرربة ءناررا كبنررود منفصررلة ممكونررات رئيسرريةة للممتلكررات والمنشررآت والمررردات أءمررار 

ق تكلفرررة المررواد والرمالررة المباشرررة ونسررربة مناقرربة مررت النفقرررات  والمررردات. تتضررمت تكلفررة ابسرررول المنشررأة ذاتيررا

 الرامة.

 

ا خسرررا2019و  2020ديسرررمبر  31فررري  ئر انخفرررا  القيمرررة المتراكمرررة و ترررم قيرررام ابر  بالقيمرررة الرادلرررة ناقصرررق

المرترررف باررا برررد ترراريخ إءررادة التقيرريم. يررتم إجررراء التقيرريم بتكرررار كرراٍف للتأكررد مررت أن القيمررة الدفتريررة لألسررل المررراد 

 تقييمه ال تختلف جواريقا ءت قيمتاا الرادلة.

 

بسررول فرري حقرروق الملكيررة. يُسرردل فررائض إءررادة التقيرريم فرري الرردخل الشررامل اآلخررر ويُضرراف إلررى فررائض إءررادة تقيرريم ا

ومرر  ذلررك و إلررى الحررد الررذة يركررع فيرره ءدررز إءررادة التقيرريم لررنفع ابسررل المرترررف برره قررابققا فرري الررربح أو الخسررارة 

و يررتم االءتررراف بالزيررادة فرري الررربح والخسررارة. يررتم االءتررراف بردررز إءررادة التقيرريم فرري بيرران الررربح أو الخسررارة 

د و إال بالقرردر الررذة يرررو  فيرره الفررائض الحررالي ءلررى نفررع ابسررل المرترررف برره فرري فررائض إءررادة تقيرريم  الُمَوحررَّ

 ابسول.

والمردات فرري الررربح أو المنشررآت يررتم االءتررراف بررأة مكسررم أو خسررارة ناتدررة ءررت اقررتبراد بنررد مررت الممتلكررات و

 الخسارة.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات ءلى البيانات   متاب ة المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع(الممتلكات والمنشآت والمعدات واالستهالك 

 

 االستهالك

المقرردر يررتم االءتررراف باالقررتاالك فرري الررربح أو الخسررارة ءلررى أقررام القسررط الثابرري ءلررى مرردى الرمررر ا نترراجي 

والمردات. ال يرررتم اقرررتاالك ابر . ابءمرررار ا نتاجيرررة المقررردرة للفتررررة المنشرررآت لكرررل جرررزء مرررت بنرررد الممتلكرررات و

 الحالية والفترات المقارنة اي كما يلي:

 

 ءدد السنوات  ابسول

 20إلى  3مت  المباني وتحسينات الرقارات المستأجرة

 10إلى  5مت  المنشآت المنشآت و

 4إلى  2مت  والتدايزات والمردات المكتبيةابثاث 

 4 المركبات

 3إلى  2مت  المردات وابدوات

 

 يُراد تقييم طريقة ا قتاالك وابءمار ا نتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير.

 

 الي قيد التنفيذالم الرأس

ا خسررائر انخفررا  القيمررة المتراكمررة مراجرر  السياقررة المحاقرربية  المررال يررتم إثبررات الرررأم قيررد التنفيررذ بالتكلفررة ناقصررق

بشررأن انخفررا  القيمررةةو إن وجرردتو حتررى اكتمررال البنرراء. ءنررد االنتارراء مررت البنرراء و يررتم تحويررل تكلفررة اررذا ابسررل 

ابر  المرقررملةة إلررى فئررة مرر  التكلفررة المنسرروبة مباشرررة إلررى البنرراء مبمررا فرري ذلررك تكرراليف االقترررا  وإيدررار 

 ابسول المرنية. ال يتم احتسا  اقتاالك ءلى ابءمال الرأقمالية قيد التنفيذ.

 

 العقارات االستثمارية

 األعتراف

تُصرررنف ابراضررري والمبررراني المملوكرررة للمدموءرررة بغررررا  تحقيرررق إيررررادات إيداريرررة أو قيرررادة رأم المرررال أو 

ا تصررنيف الرقررارات الترري يررتم إنشرراؤاا أو تطويراررا لالقررتخدا  المسررتقبلي  كليامررا كرقررارات اقررتثمارية. يررتم أيضررق

كرقررارات اقررتثمارية ءلررى أناررا ءقررارات اقررتثمارية. ءنرردما تقررد  المدموءررة خرردمات إضررافية لشرراغلي الرقررارو فإناررا 

ا غير مام نسبيقا في الترتيم ككل.  تترامل م  اذا الرقار كرقار اقتثمارة إذا كاني الخدمات ءنصرق

 

نرردما تبرردأ المدموءررة فرري إءررادة تطرروير ءقررار اقررتثمارة قررائم لالقررتخدا  المسررتقبلي المسررتمر كرقررار اقررتثمارةو ء

يظررل الرقررار كرقررار اقررتثمارة و والررذة يررتم قياقرره بنرراءق ءلررى نمرروذج القيمررة الرادلررة وال يررتم إءررادة تصررنيفه كرقررار 

 للتطوير أثناء إءادة التطوير فيما يترلق به كرقار اقتثمارة.

 

 القياس

تُقررام الرقررارات االقررتثمارية مبرردئيقا بالتكلفررةو بمررا فرري ذلررك تكرراليف المراملررة ذات الصررلة. فرري أءقررا  االءتررراف 

المبرردئيو يررتم إثبررات الرقررارات االقررتثمارية بالقيمررة الرادلررة و والترري تركررع ظررروف السرروق فرري ترراريخ التقريررر. يررتم 

فرري القيمررة الرادلررة فرري الررربح أو الخسررارة. يررتم تحديررد القرريم االءتررراف بررأة مكسررم أو خسررارة ناتدررة ءررت التغييررر 

الرادلررة بنرراءق ءلررى تقيرريم نصررف قررنوة يررتم إجررراؤ  بواقررطة مررثمت خررارجي مسررتقل مرتمررد يطبررق نمرروذج تقيرريم 

 موسى به مت قبل لدنة مرايير التقييم الدولية.

 

للتحديررد بشرركل يرتمررد ءليررهو يررتم قيررام اررذا  ءنرردما تكررون القيمررة الرادلررة للرقررار االقررتثمارة قيررد التطرروير غيررر قابلررة

الرقررار بالتكلفررة حتررى ترراريخ االنتارراء مررت البنرراءو أيامررا أقررر و والترراريخ الررذة تصرربح فيرره القيمررة الرادلررة قابلررة للقيررام 

 بشكل موثوق.

 

 التحويل من عقارات للتطوير إلى عقارات استثمارية

المخررزون مررت ءقررارات للتطرروير إلررى ءقررارات اقررتثمارية ءنررد يررتم تحويررل برررض الرقررارات المحررتفظ باررا للبيرر  تحرري 

ا فررراج ءررت تلررك الرقررارات للتررأجير أو لزيررادة رأم المررال أو كليامررا. يررتم تحويررل الرقررارات المحررتفظ باررا للبيرر  

ءقررارات قيررد التطرروير إلررى ءقررارات اقررتثمارية بالتكلفررة. وبرررد االءتررراف ابولرري و تُقرردَّر قيمررة اررذ  الممتلكررات 

ق لسياقة القيام الخاسة بممتلكات االقتثمار.بالقي   مة الرادلة وفقا
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دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 التحويل من عقارات استثمارية إلى عقارات للتطوير

ءنررردما يتغيرررر اقرررتخدا  الرقرررارات االقرررتثمارية إلرررى محرررتفظ بارررا للبيررر  و يرررتم تحويرررل الرقرررارات ذات الصرررلة مرررت 

والترري تصرربح التكلفررة المرتبرررة ءقررارات اقررتثمارية إلررى ءقررارات للتطرروير بقيمتاررا الرادلررة فرري ترراريخ التحويررل و 

 للمحاقبة الالحقة.

 

 اإلستبعاد

يررتم اقررتبراد الرقررارات االقررتثمارية إمررا ءنرردما يررتم الررتخلص مناررا مأة فرري ترراريخ حصررول المتلقرري ءلررى السرريطرةة 

ا مرررت االقرررتخدا  وال يتوقررر  أة منفررررة اقتصرررادية مسرررتقبلية مرررت الرررتخلص منارررا. يرررتم  أو ءنررردما يرررتم قرررحباا ناائيرررق

االءترررراف برررالفرق بررريت سرررافي ءائررردات االقرررتبراد والقيمرررة الدفتريرررة لألسرررل فررري الرررربح أو الخسرررارة فررري فتررررة 

االقررتبراد. يُحرردد مبلررغ المقابررل الررذة قرريتم تضررمينه فرري الررربح أو الخسررارة النررات  ءررت اقررتبراد االقررتثمار الرقررارة 

 .15المالية رقم  وفققا لمتطلبات تحديد قرر المراملة في المريار الدولي للتقارير

 

 الالحق االعتراف األولي والقياس -األدوات المالية 

 ينشأ ءنه أسل مالي لكيان واحد والتزا  مالي أو أداة حقوق ملكية لكيان آخر. ءقودابداة المالية اي أة 

 

 أوالً( األصول المالية

 األولياالعتراف والقياس 

ا بالتكلفررة المطفررأة و أو بالقيمررة الرادلررة مررت تُصررنف الموجررودات الماليررةو ءنررد التحقررق  المبرردئي و كمررا تررم قياقرراا الحقررق

 خالل الدخل الشامل اآلخرو أو بالقيمة الرادلة مت خالل الربح أو الخسارة.

 

يرتمررد تصررنيف الموجررودات الماليررة ءنررد التحقررق المبرردئي ءلررى خصررائص الترردفقات النقديررة التراقديررة للموجررودات 

مررال المدموءررة  دارتاررا. باقررتثناء الررذمم التداريررة المدينررة الترري ال تحترروة ءلررى ءنصررر تمررويلي الماليررة ونمرروذج أء

اررا  أو الترري طبقرري المدموءررة مررت أجلاررا الوقرريلة الرمليررة و تقررو  المدموءررة مبرردئيقا بقيررام ابسررل المررالي بقيمترره 

ل الررربح أو الخسررارة وتكرراليف الرادلررة قائرردقاو فرري حالررة ابسررل المررالي غيررر المرردرج بالقيمررة الرادلررة مررت خررال

المرررامالت. يررتم قيررام الررذمم المدينررة التداريررة الترري ال تحترروة ءلررى ءنصررر تمررويلي اررا  أو الترري طبقرري المدموءررة 

. راجرر  السياقررات 15مررت أجلاررا الوقرريلة الرمليررة بسرررر المراملررة المحرردد بموجررم المريررار الرردولي للتقررارير الماليررة 

 ت الرقود م  الرمالء.المحاقبية في قسم ا يرادات م

 

مررت أجررل تصررنيف ابسررل المررالي وقياقرره بالتكلفررة المطفررأة أو بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الرردخل الشررامل اآلخررر و 

ةو ءلرررى المبلرررغ SPPIيدرررم أن ينرررت  ءرررت ذلرررك تررردفقات نقديرررة اررري ومررردفوءات المبلرررغ ابقاقررري والفائررردة فقرررط م

بررار مرردفوءات المبلررغ ابقاقرري والفائرردة فقررط ويررتم إجررراؤ  ءلررى ابقاقرري القررائم. يشررار إلررى اررذا التقيرريم باقررم اخت 

 مستوى ابداة. 

 

يشرررير نمررروذج أءمرررال المدموءرررة  دارة ابسرررول الماليرررة إلرررى كيفيرررة إدارتارررا بسرررولاا الماليرررة مرررت أجرررل توليرررد 

النقديرررة  التررردفقات النقديرررة. يحررردد نمررروذج ابءمرررال مرررا إذا كانررري التررردفقات النقديرررة قرررتندم ءرررت تحصررريل التررردفقات

 التراقدية أو بي  ابسول المالية أو كلياما.

 

يررتم االءتررراف برمليررات شررراء أو بيرر  ابسررول الماليررة الترري تتطلررم تسررليم ابسررول فرري غضررون إطررار قمنرري محرردد 

بموجررم اللرروائح أو ابءررراف فرري السرروق مالصررفقات الراديررةة فرري ترراريخ المترراجرةو أة الترراريخ الررذة تلتررز  فيرره 

 المدموءة بشراء أو بي  ابسل .

 

 القياس الالحق

 ابسول المالية بالتكلفة المطفأة مأدوات الديتة
 تقيع المدموءة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا تم اقتيفاء الشرطيت التالييت:

 

صرريل يررتم االحتفرراظ بابسررل المررالي ضررمت نمرروذج أءمررال بارردف االحتفرراظ بابسررول الماليررة مررت أجررل تح •

 التدفقات النقدية التراقدية. و

تررؤدة الشررروط التراقديررة لألسررل المررالي فرري تررواريخ محررددة إلررى ترردفقات نقديررة تكررون فقررط مرردفوءات  •

 المبلغ ابقاقي والفائدة ءلى المبلغ ابقاقي القائم
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دةإيضاحات ءلى البيانات   متاب ة المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( والقياس الالحق األولياالعتراف  -األدوات المالية 

 

 )تابع( أوالً( األصول المالية

 

 )تابع( القياس الالحق
 

ا باقررتخدا  طريقررة مررردل الفائرردة الفرلرري وتخضرر  النخفررا  القيمررة. تُقررام الموجررودات الماليررة بالتكلفررة  المطفررأة الحقررق

 يتم االءتراف بابربا  والخسائر في الربح أو الخسارة ءندما يتم اقتبراد ابسل أو ترديله أو انخفا  قيمته.

 

تدررزون ومسررتحق مررت تشررتمل الموجررودات الماليررة للمدموءررة بالتكلفررة المطفررأة ءلررى ذمررم مدينررة تداريررة ومرردينون مح

 أطراف ذات ءالقة.

 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشررمل الموجررودات الماليررة بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة الموجررودات الماليررة المحررتفظ باررا للمترراجرة 

مررت خررالل الررربح أو الخسررارةو أو ابسررول و أو ابسررول الماليررة المصررنفة ءنررد االءتررراف ابولرري بالقيمررة الرادلررة 

الماليررة المطلررو  قياقرراا بالقيمررة الرادلررة. تُصررنف ابسررول الماليررة ءلررى أناررا محررتفظ باررا للمترراجرة إذا تررم حياقتاررا 

ا تصررنيف المشررتقات و بمررا فرري ذلررك المشررتقات الضررمنية  لغررر  البيرر  أو إءررادة الشررراء فرري المرردى القريررم. يررتم أيضررق

اررا محررتفظ باررا للمترراجرة مررا لررم تُصررنفاا كررأدوات تحرروط فرالررة. تُصررنف الموجررودات الماليررة ذات المنفصررلة و ءلررى أن 

الترردفقات النقديررة الترري ال تمثررل فقررط مرردفوءات أسررل المبلررغ والفوائررد وتقررام بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو 

 الخسارة و بغض النظر ءت نموذج ابءمال.

 

الررديت الترري قتُصررنفاا بالتكلفررة المطفررأة أو بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الرردخل بصرررف النظررر ءررت مرررايير أدوات 

الشررامل اآلخررر و كمررا اررو موضررح أءررال  و يمكررت تصررنيف أدوات الررديت بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة 

 .ءند االءتراف ابولي إذا كان القيا  بذلك يلغي أو يقلل بشكل كبير مت ءد  التطابق المحاقبي 

 

د بالقيمررة  درج الموجررودات الماليررة بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة فرري بيرران المركررز المررالي الُمَوحررَّ تررُ

د.  الرادلة م  االءتراف بصافي التغيرات في القيمة الرادلة في بيان الدخل الُمَوحَّ

 

 االستبعاد 

ابسررل المررالي أو جررزء مررت مدموءررة مررت ابسررول الماليررة يُسررتبرد ابسررل المررالي مأوو ءنررد االقتضرراءو جررزء مررت 

د للمدموءةة في ابحوال التالية:  المماثلةة بشكل أقاقي مأة حذفه مت بيان المركز المالي الُمَوحَّ

 

 انقضاء الحق في اقتال  التدفقات النقدية مت ابسل. أو •

ا برردف  قامرري المدموءررة بتحويررل حقوقاررا فرري اقررتال  الترردفقات النقديررة مررت ابسرر • ل أو تحملرري التزامررق

الترردفقات النقديررة المسررتلمة بالكامررل دون تررأخير جرروارة إلررى طرررف ثالررث بموجررم ترتيررم ومرررورو؛ 

وإمررا مأة المدموءررة نقلرري بشرركل جرروارة جميرر  مخرراطر ومزايررا ابسررل و أو م ة لررم تقررم المدموءررة 

مرري بتحويررل السرريطرة بتحويررل أو االحتفرراظ بشرركل جرروارة بدميرر  مخرراطر ومزايررا ابسررلو ولكناررا قا

 ءلى ابسل.

 

ءنرردما تقررو  المدموءررة بتحويررل حقوقاررا فرري اقررتال  الترردفقات النقديررة مررت أسررل أو الرردخول فرري ترتيبررات القرربض 

 والدف و فإناا تقو  بتقييم ما إذا كانيو وإلى أة مدىو قد احتفظي بمخاطر ومزايا الملكية.

 

دميرر  مخرراطر ومنرراف  ابسررلو أو نقررل السرريطرة ءلررى ابسررل ءنرردما ال تقررو  بتحويررل أو االحتفرراظ بشرركل جرروارة ب 

و تسررتمر المدموءررة فرري االءتررراف بابسررل المحررول إلررى حررد مشرراركتاا المسررتمرة. فرري اررذ  الحالررةو ترترررف 

ا بررالتزا  مرررتبط. يررتم قيررام ابسررل المحررول والخصررو  المرتبطررة برره ءلررى أقررام يركررع الحقرروق  المدموءررة أيضررق

 باا المدموءة.وااللتزامات التي تحتفظ 

 

تُقررام المشرراركة المسررتمرة الترري تأخررذ شرركل ضررمان ءلررى ابسررل المحررول بالقيمررة الدفتريررة ابسررلية لألسررل والحررد 

 ابقصى للمبلغ الذة قد يُطلم مت المدموءة قداد و أياما أقل.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات ءلى البيانات   متاب ة المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( االعتراف األولي والقياس الالحق -األدوات المالية 

 

 )تابع( أوالً( األصول المالية

 

 اضمحالل قيمة األصول المالية

االئتمرران المتوقرررة لدميرر  أدوات الررديت غيررر المحررتفظ باررا بالقيمررة الرادلررة ترترررف المدموءررة بمخصررص خسررائر 

مررت خررالل الررربح أو الخسررارة. تسررتند الخسررائر االئتمانيررة المتوقرررة ءلررى الفرررق برريت الترردفقات النقديررة التراقديررة 

ا لل ا لمررردل وجميرر  الترردفقات النقديررة الترري تتوقرر  المدموءررة الحصررول ءلياررا و مخصررومة  رقررودالمسررتحقة وفقررق تقريبررق

الفائرردة الفرلرري ابسررلي. قتتضررمت الترردفقات النقديررة المتوقرررة الترردفقات النقديررة مررت بيرر  الضررمانات المحررتفظ باررا أو 

ا ال يتدزأ مت الشروط التراقدية.  الترزيزات االئتمانية ابخرى التي ترتبر جزءق

 

خرراطر االئتمرران الترري لررم تحرردث قيررادة كبيرررة يررتم التررررف ءلررى خسررائر االئتمرران المتوقرررة ءلررى مرررحلتيت. بالنسرربة لم

فررري مخررراطر االئتمررران الخاسرررة بارررا منرررذ االءترررراف ابولررري و يرررتم تررروفير الخسرررائر االئتمانيرررة المتوقررررة لخسرررائر 

ا القادمررة مالخسررائر االئتمانيررة  االئتمرران الناتدررة ءررت أحررداث التخلررف ءررت السررداد المحتملررة خررالل االثنرري ءشررر شررارق

اة. بالنسرربة لمخرراطر االئتمرران الترري حرردثي لاررا قيررادة كبيرررة فرري مخرراطر االئتمرران منررذ شررا 12المتوقرررة لمرردة  رق

االءتررراف ابولرري و يلررز  مخصررص خسررارة لخسررائر االئتمررران المتوقرررة ءلررى مرردى الرمررر المتبقرري للمخررراطر و 

 بغض النظر ءت توقيي الترثر مالخسائر االئتمانية المتوقرة ءلى مدى الرمرة.

 

و بمررا فرري ذلررك الررذمم المدينررة مررت بيرر  الرقررارات الترري  رقررودلمدينررة التداريررة والمحتدررزة وموجررودات البالنسرربة للررذمم ا

ا مبسررطقا فرري احتسررا  الخسررائر االئتمانيررة المتوقرررة. لررذلك  تحترروة ءلررى ءنصررر تمررويلي اررا و تطبررق المدموءررة نادررق

ذلررك ترترررف بمخصررص خسررارة بنرراءق  و ال تقررو  المدموءررة بتتبرر  التغيرررات فرري مخرراطر االئتمررانو ولكناررا برردالق مررت

ءلرررى الخسرررائر االئتمانيرررة المتوقررررة ءلرررى مررردى الرمرررر فررري تررراريخ كرررل تقريرررر. أنشرررأت المدموءرررة مصرررفوفة 

مخصصررات تسررتند إلررى خبرتاررا التاريخيررة فرري خسررارة االئتمررانو مرر  ترررديلاا حسررم الروامررل التطلريررة الخاسررة 

 بالمدينيت والبيئة االقتصادية.
 

 ابسل المالي ءندما ال يكون اناك توق  مرقول القترداد التدفقات النقدية التراقدية.يتم شطم 
 

 المالية مطلوبات( الثانيا

 

 االعتراف والقياس األولي

تُصررنف الخصررو  الماليررةو ءنررد التحقررق المبرردئيو كمطلوبررات ماليررة بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة و 

 دائنة و أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فرالو حسم االقتضاء. ت و أو ذممالأو قرو  وتساي 

 

يررتم االءتررراف بدميرر  الخصررو  الماليررة مبرردئيقا بالقيمررة الرادلررة و وفرري حالررة القرررو  والسررلف والررذمم الدائنررةو يررتم 

 خصم التكاليف المباشرة المنسوبة للمراملة.

 

دائنررة تداريررة وأخرررى و ومطلوبررات إيدررارو وقرررو  وقررلف بمررا فرري تشررتمل الخصررو  الماليررة للمدموءررة ءلررى ذمررم 

 ذلك السحم ءلى المكشوف مت البنوك.
 

 القياس الالحق

 يرتمد قيام الخصو  المالية ءلى تصنيفاا كما او موضح أدنا :
 

 ذمم تدارية دائنة وأخرى 
الخرردمات المسررتلمة و قررواء تمرري يررتم االءتررراف بالخصررو  للمبررالغ الترري قرريتم دفراررا فرري المسررتقبل للبضررائ  أو 

المطالبررة باررا مررت قبررل المررورد أ  ال. يررتم االءتررراف بالرردائنيت التدررارييت والررذمم الدائنررة ابخرررى مبرردئيقا بالقيمررة 

 الرادلة ويتم قياقاا الحققا بالتكلفة المطفأة باقتخدا  طريقة مردل الفائدة الفرلي.
 

 القرو  واالقتراضات
ا قيرررام القررررو  والتسرررايالت التررري تحمرررل فوائرررد ومطلوبرررات ا يدرررار بالتكلفرررة  بررررد التحقرررق المبررردئيو يرررتم الحقرررق

المطفررأة باقررتخدا  طريقررة مررردل الفائرردة الفرلرري. يررتم االءتررراف بابربررا  والخسررائر فرري الررربح أو الخسررارة ءنررد 

 إلغاء االءتراف بالخصو  وكذلك مت خالل ءملية إطفاء مردل الفائدة الفرلي.
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 )تابع( القروض واالقتراضات
يررتم احتسررا  التكلفررة المطفررأة مررت خررالل ابخررذ فرري االءتبررار أة خصررم أو ءررالوة ءنررد االقررتحواذ والرقررو  أو 

ا ال يتدررزأ مررت مررردل الفائرردة الفرلرري. يررتم تضررميت إطفرراء قرررر الفائرردة الفرلرري كتكرراليف  التكرراليف الترري تشرركل جررزءق

 تمويل في بيان الربح أو الخسارة المدم .
 

 االستبعاد  

يرررتم إلغررراء االءترررراف برررااللتزا  المرررالي ءنررردما يرررتم ا ءفررراء مرررت االلترررزا  بموجرررم االلترررزا  أو إلغررراؤ  أو انتاررراء 

سررالحيته. ءنرردما يررتم اقررتبدال التررزا  مررالي حررالي بررآخر مررت نفررع الُمقررر  بشررروط مختلفررة إلررى حررد كبيرررو أو يررتم 

ترررديل شررروط التررزا  قررائم بشرركل جرروارة و فررإن مثررل اررذا التبررادل أو الترررديل يررتم الترامررل مررره ءلررى أنرره اقررتبراد 

لاللتررزا  ابسررلي واالءتررراف بررالتزا  جديررد . يررتم االءتررراف بررالفرق فرري القرريم الدفتريررة ذات الصررلة فرري بيرران الررربح 

د.  أو الخسارة الُمَوحَّ

 

 ثالثاً( مقاصة األدوات المالية

يررتم إجررراء المقاسررة برريت الموجررودات الماليررة والخصررو  الماليررة ويررتم تسررديل سررافي المبلررغ فرري بيرران المركررز المررالي 

ا لمقاسررة المبررالغ المرترررف باررا وانرراك نيررة للتسرروية ءلررى  د إذا كرران انرراك حررق قررانوني واجررم النفرراذ حاليررق الُمَوحررَّ

 حد.أقام الصافي لتحقيق الموجودات و تسوية الخصو  في وقي وا

 

 النقد والنقد المعادل

يتكررون النقررد والنقررد المرررادل مررت النقررد فرري الصررندوق ولرردى البنرروك فرري الحسررابات الداريررة وحسررابات الودائرر  مالترري 

تسررتحق خررالل ثالثررة أشررار أو أقررل باقررتثناء الودائرر  المحتدررزةة. السررحم ءلررى المكشرروف مررت البنرروك الترري تسررتحق 

ا ال السررداد ءنررد الطلررم والسررندات المخصرروم ة الترري تسررتحق خررالل ثالثررة أشررار أو أقررلو إن وجرردت و تشرركل جررزءق

د  يتدررزأ مررت إدارة النقررد للمدموءررة ويررتم تضررميناا كأحررد مكونررات النقررد والنقررد المرررادل لغررر  بيرران الرردخل الُمَوحررَّ

 للتدفقات نقدية.

 

 اضمحالل قيمة األصول غير المالية

قيرريم مررا إذا كرران انرراك مؤشررر ءلررى أن أحررد ابسررول قررد انخفضرري تقررو  المدموءررة و فرري ترراريخ كررل تقريررر مررالي و بت 

قيمترره. فرري حالررة وجررود أة مؤشررر و أو ءنررد الحاجررة إلررى اختبررار انخفررا  القيمررة السررنوة لألسررلو تقررو  المدموءررة 

بتقرردير المبلررغ القابررل لالقررترداد لألسررل. القيمررة القابلررة لالقررترداد لألسررل ارري القيمررة الرادلررة لألسررل أو للوحرردات 

ا تكرراليف البيرر  وقيمتاررا فرري االقررتخدا  و أيامررا أءلررى. يررتم تحديررد المبلررغ القابررل لالقررترداد لألسررل ا لمنتدررة للنقررد ناقصررق

الفررردة و مررا لررم يكررت ابسررل ال يولررد ترردفقات نقديررة داخلررة مسررتقلة إلررى حررد كبيررر ءررت تلررك الموجررودة فرري ابسررول 

ريررة لألسررل أو الوحرردة المنتدررة للنقررد قيمترره القابلررة ابخرررى أو مدموءررات ابسررول. ءنرردما تتدرراوق القيمررة الدفت 

 لالقتردادو يرتبر ابسل منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لالقترداد.

 

ءنررد تقرردير القيمررة فرري االقررتخدا و يررتم خصررم الترردفقات النقديررة المسررتقبلية المقرردرة إلررى قيمتاررا الحاليررة باقررتخدا  مررردل 

يركررع تقييمررات السرروق الحاليررة للقيمررة الزمنيررة للنقررود والمخرراطر الخاسررة بابسررل.  الخصررم قبررل الضررريبة الررذة

ا تكرراليف البيرر  و يررتم أخررذ مرررامالت السرروق الحديثررة فرري االءتبررار. فرري حالررة ءررد   ءنررد تحديررد القيمررة الرادلررة ناقصررق

ءومررة بمضرراءفات إمكانيررة تحديررد مثررل اررذ  المرررامالت و يررتم اقررتخدا  نمرروذج تقيرريم مناقررم. اررذ  الحسررابات مد

 التقييم و وأقرار ابقام المدرجة للشركات المتداولة ءلنقا أو مؤشرات القيمة الرادلة ابخرى المتاحة.

 

ترتمررد المدموءررة فرري احتسررا  انخفررا  القيمررة ءلررى ميزانيررات تفصرريلية وحسررابات متوقرررة و والترري أُِءدترره بشرركل 

ي يررتم تخصرريص ابسررول الفرديررة لاررا. تغطرري اررذ  منفصررل لكررل مررت الوحرردات المنتدررة للنقررد للمدموءررة والترر

ا فترررة تتررراو  مررت قررنة إلررى خمررع قررنوات. لفترررات أطررول و يررتم حسررا   الميزانيررات وحسررابات التوقرررات ءمومررق

 مردل نمو طويل ابجل وتطبيقه لتوق  التدفقات النقدية المستقبلية برد السنة الخامسة.

 

الرردخل الشررامل المدمرر  اآلخررر ضررمت فئررات المصررروفات المتوافقررة  يررتم االءتررراف بخسررائر انخفررا  القيمررة فرري بيرران

 م  وظيفة ابسل الذة انخفضي قيمته.
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بالنسرربة للموجررودات باقررتثناء الشررارة و يررتم إجررراء تقيرريم فرري ترراريخ كررل تقريررر لتحديررد مررا إذا كرران انرراك مؤشررر ءلررى 

انخفضرري. فرري حالررة وجررود مثررل اررذا المؤشررر و أن خسررائر انخفررا  القيمررة المرترررف باررا قررابققا لررم ترررد موجررودة أو 

تقررو  المدموءررة بتقرردير المبلررغ القابررل لالقررترداد لألسررل أو للوحرردة المنتدررة للنقررد. يررتم ءكررع خسررارة انخفررا  

القيمررة المرترررف باررا قررابققا فقررط إذا كرران انرراك تغييررر فرري االفتراضررات المسررتخدمة لتحديررد المبلررغ القابررل لالقررترداد 

الءتررراف بررآخر خسررارة انخفررا  فرري القيمررة. إن الركررع محرردود بحيررث ال تتدرراوق القيمررة لألسررل منررذ أن تررم ا

الدفتريررة لألسررل قيمترره القابلررة لالقررترداد و وال تتدرراوق القيمررة الدفتريررة الترري كرران مررت الممكررت تحديررداا و بالصررافي 

السررابقة. يررتم االءتررراف برررد االقررتاالك و إذا لررم يررتم االءتررراف بخسررارة انخفررا  فرري القيمررة لألسررل فرري السررنوات 

باررذا الركررع فرري بيرران الرردخل الشررامل اآلخررر المدمرر  مررا لررم يكررت ابسررل مسرردالق بررالمبلغ المررراد تقييمرره و وفرري اررذ  

 الحالة و يتم الترامل م  اذا الركع كزيادة في إءادة التقييم.

 

 المخزونات

 و أياما أقل. يتم تقييم المخزون ءلى أقام التكلفة أو سافي القيمة الممكت تحقيقاا

 

 عقارات للبيع

تقصررنف الرقررارات المحررتفظ باررا للبيرر  كمخررزون ويررتم إثباتاررا بالتكلفررة أو سررافي القيمررة الممكررت تحقيقارراو أيامررا أقررل. 

تتضررمت التكلفررة تلررك التكلفررة ا جماليررة للتطرروير وتكرراليف االقترررا  المرقررملة والمصررروفات المباشرررة ابخرررى. 

كررت تحقيقاررا مررت قبررل ا دارة و مرر  ابخررذ فرري االءتبررار السرررر المتوقرر  الررذة يمكررت يررتم تقرردير سررافي القيمررة المم

 تحقيقه في النااية و بناءق ءلى ظروف السوق السائدة.

 

يررتم االءتررراف بقيمررة أة تخفرريض فرري الممتلكررات قيررد التطرروير للبيرر  كمصررروف فرري الفترررة الترري يحرردث فياررا 

رد بة تخفرريض نررات  ءررت الزيرررادة فرري سررافي القيمررة الممكرررت  التخفرريض أو الخسررارة. يررتم االءتررراف بمبلرررغ أة

 تحقيقاا في الربح أو الخسارة في الفترة التي حدثي فياا الزيادة.

 

 قوائم مخزونات أخرى

ترتمررد تكلفررة المخررزون اآلخررر ءلررى طريقررة الرروارد أوالق يصرررف أوالق وتشررمل المصررروفات المتكبرردة فرري شررراء 

لترره الحاليررة. سررافي القيمررة الممكررت تحقيقاررا اررو قرررر البيرر  المقرردر فرري قررياق المخررزون وإيصرراله إلررى موقررره وحا

ا التكاليف المقدرة لإلكمال ومصاريف البي .  ابءمال الرادية ناقصق

 

 المخصصات

د ءنرردما يكررون لرردى المدموءررة التررزا  حررالي مقررانوني أو  يررتم االءتررراف بالمخصررص فرري بيرران المركررز المررالي الُمَوحررَّ

اقرررتداللية نتيدرررة لحررردث قرررابق و ومرررت المحتمرررل أن يتطلرررم تررردفق خرررارج للمنررراف  االقتصرررادية لتسررروية االلترررزا  

 وموثوق به. يمكت ءمل تقدير لمبلغ االلتزا .

 

 عقودمخصصات صيانة ال

ابقاقرري فترررة الصرريانة. يررتم تكررويت المخصررص ءلررى  رقررودءنرردما يرردخل ال رقرروديررتم االءتررراف بمخصررص سرريانة ال

أقام كرل حالرة ءلرى حردة لكرل وظيفرة بردأت فيارا فتررة الصريانة وتسرتند إلرى بيانرات تكلفرة الصريانة التاريخيرة وتقيريم 

 جمي  النتائ  المحتملة مقابل االحتماالت المرتبطة باا.

 

 2019يناير  1قبل  -مدفوعات اإليجار التشغيلي 

 ستأجرالمدموءة كم
تُصررنف ءقررود إيدررار ابسررول الترري بموجباررا يحررتفظ المررؤجر بكافررة مخرراطر ومزايررا الملكيررة كرقررود إيدررار تشررغيلي. 

يررتم االءتررراف بالرردفرات الترري تررتم بموجررم ءقررود ا يدررار التشررغيلي فرري الررربح أو الخسررارة ءلررى أقررام القسررط 

ترري يسررمح باررا المررؤجر فرري الررربح أو الخسررارة الثابرري ءلررى مرردى فترررة ا يدررار. يررتم االءتررراف بحرروافز ا يدررار ال

 كدزء ال يتدزأ مت إجمالي مدفوءات ا يدار.

 

  



 

29 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( 2019يناير  1قبل  -مدفوعات اإليجار التشغيلي 

 

 المدموءة كمؤجر
تُصررنف ءقررود ا يدررار الترري ال تقررو  المدموءررة بموجباررا بتحويررل جميرر  مخرراطر ومزايررا ملكيررة ابسررل كرقررود 

إيدررار تشررغيلي. يررتم احتسررا  دخررل ا يدررار النررات  ءلررى أقررام القسررط الثابرري ءلررى مرردى فترررات ا يدررار ويررتم 

إضررافة التكرراليف ابوليررة المباشرررة  إدراجرره فرري ا يرررادات فرري بيرران الررربح أو الخسررارة بسرربم طبيرترره التشررغيلية. يررتم

إيدررار تشررغيلي إلررى القيمررة الدفتريررة لألسررل المررؤجر ويررتم االءتررراف باررا ءلررى  ءقررودالمتكبرردة فرري التفرراو  وترتيررم 

مرردى فترررة ا يدررار ءلررى نفررع أقررام دخررل ا يدررار. يررتم االءتررراف با يدررارات المحتملررة كررإيرادات فرري الفترررة الترري 

 يتم فياا اكتساباا.

 

 2019يناير  1من  -يجارات اإل

إيدررار. ويُقصررد بررهو  ءقررودإيدررار أو يحترروة ءلررى  ءقررود رقررودبتقيرريم مررا إذا كرران ال رقررودتقررو  المدموءررة ءنررد بدايررة ال

 ينقل الحق في التحكم في اقتخدا  أسل محدد لفترة قمنية مقابل مبلغ نقدة. رقودإذا كان ال

 

 المجموعة كمستأجر

تطبررق المدموءررة نارر  تحقررق وقيررام واحررد لدميرر  ءقررود ا يدررار و باقررتثناء ءقررود ا يدررار قصرريرة ابجررل وءقررود 

فوءات ا يدررار وأسررول إيدررار ابسررول منخفضررة القيمررة. ترترررف المدموءررة بمطلوبررات ءقررود ا يدررار لسررداد مررد

 حق االقتخدا  التي تمثل الحق في اقتخدا  ابسول ابقاقية.

 

 أسول حق االنتفا 
ا يدرررار مأة التررراريخ الرررذة يكرررون ابسرررل  ءقرررودترتررررف المدموءرررة بأسرررول حرررق االقرررتخدا  فررري تررراريخ بررردء 

ا لالقررتخدا ة. يررتم قيررام أسررول حررق االقررتخدا  بالتكلفررة و ناقصررق  ا أة اقررتاالك متررراكم وخسررائر ابقاقرري فيرره متاحررق

انخفررا  القيمررة و ويررتم ترررديلاا بة إءررادة قيررام اللتزامررات ا يدررار. تتضررمت تكلفررة أسررول حررق االقررتخدا  مبلررغ 

التزامررات ا يدررار المرترررف باررا والتكرراليف المباشرررة ابوليررة المتكبرردة ودفرررات ا يدررار الترري تمرري فرري أو قبررل 

ا أة حرروافز إيدررا ر مسررتلمة. يررتم اقررتاالك أسررول حررق االقررتخدا  ءلررى أقررام القسررط الثابرري ءلررى ترراريخ البرردء ناقصررق

 قنة. 25إلى  3مدى فترة ا يدار ابقصر وابءمار ا نتاجية المقدرة لألسول بيت 

 

ا لالنخفررا  فرري القيمررة. راجرر  السياقررات المحاقرربية فرري قسررم انخفررا  قيمررة  تخضرر  أسررول حررق االقررتخدا  أيضررق

 ابسول غير المالية.
 

 مطلوبات ا يدار
ا يدررار و ترترررف المدموءررة بمطلوبررات ا يدررار المقاقررة بالقيمررة الحاليررة لمرردفوءات ا يدررار  ءقررودفرري ترراريخ برردء 

المقررررر قرررداداا ءلرررى مررردى فتررررة ا يدرررار. تشرررتمل مررردفوءات ا يدرررار ءلرررى مررردفوءات ثابترررة مبمرررا فررري ذلرررك 

ا مناررا أة حرروافز إيدررار مسررتحقة القرربض و ومرردفوءات ا ي  دررار المتغيرررة المرردفوءات الثابتررة الدواريررةة مطروحررق

الترري ترتمررد ءلررى مؤشررر أو مررردل و والمبررالغ المتوقرر  دفراررا بموجررم ضررمانات القيمررة المتبقيررة. تتضررمت مرردفوءات 

ا مرردفوءات غرامررات إنارراء  ا يدررار تركررع ممارقررة المدموءررة  ءقررودا يدررار و إذا كانرري مرردة  ءقررودا يدررار أيضررق

 لخيار ا نااء.
 

يرررة الترري ال ترتمررد ءلررى مؤشررر أو مررردل كمصررروفات فرري الفترررة الترري يحرردث يررتم االءتررراف برردفرات ا يدررار المتغ

 فياا الحدث أو الحالة التي أدت إلى الدف .
 

ءنررد احتسررا  القيمررة الحاليررة لمرردفوءات ا يدررار و تسررتخد  المدموءررة مررردل االقترررا  ا ضررافي فرري ترراريخ برردء 

 يمكررت تحديررد  بسرراولة. برررد ترراريخ البرردء و يررتم قيررادة ا يدررار ال ءقررودا يدررار بن مررردل الفائرردة الضررمني فرري  ءقررود

مبلررغ التزامررات ا يدررار لررتركع تررراكم الفائرردة وتخفيضرراا لمرردفوءات ا يدررار المدفوءررة. با ضررافة إلررى ذلررك و يررتم 

إءررادة قيررام القيمررة الدفتريررة اللتزامررات ا يدررار إذا كرران انرراك ترررديل أو تغييررر فرري مرردة ا يدررار أو تغييررر فرري 

ات ا يدررار مءلررى قرربيل المثررال و التغييرررات فرري المرردفوءات المسررتقبلية الناتدررة ءررت تغييررر فرري مؤشررر أو مرردفوء

 مردل مستخد  لتحديد ذلك. مدفوءات ا يدارة أو تغيير في تقييم خيار شراء ابسل ابقاقي.
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دةإيضاحات ءلى   متاب ة البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3
 

 )تابع(ملخص السياسات المحاسبية الهامة  3-1

 

 )تابع( 2019يناير  1من  -اإليجارات 

 

 )تابع(المجموعة كمستأجر 

 
 ا يدارات قصيرة ابجل وءقود ا يدار لألسول منخفضة القيمة

إثبررات ا يدررار قصررير ابجررل ءلررى ءقررود ا يدررار قصرريرة ابجررل مأة ءقررود ا يدررار الترري تطبررق المدموءررة إءفرراء 

ا أو أقررل مررت ترراريخ البرردء وال تحترروة ءلررى خيررار شررراءة. كمررا أناررا تطبررق إءفرراء االءتررراف  12لاررا مرردة إيدررار  شررارق

اف بمرردفوءات بابسررول منخفضررة القيمررة ءلررى ءقررود إيدررار ابسررول الترري ترتبررر منخفضررة القيمررة. يررتم االءتررر

ا يدررار ءلررى ءقررود ا يدررار قصرريرة ابجررل وءقررود إيدررار ابسررول منخفضررة القيمررة كمصررروفات ءلررى أقررام 

 القسط الثابي ءلى مدى فترة ا يدار.

 

 المجموعة كمؤجر
تُصررنف ءقررود ا يدررار الترري ال تقررو  فياررا المدموءررة بتحويررل جميرر  المخرراطر والمكافررآت المترلقررة بملكيررة ابسررل 

يدررار تشررغيلي. يررتم احتسررا  إيرررادات ا يدررارات الناشررئة ءلررى أقررام القسررط الثابرري ءلررى مرردى فترررات كرقررود إ

ا يدررار وترردرج فرري بيرران الررربح أو الخسررارة المدمرر . يررتم إضررافة التكرراليف ابوليررة المباشرررة المتكبرردة فرري التفرراو  

تررراف باررا ءلررى مرردى فترررة ا يدررار إيدررار تشررغيلي إلررى القيمررة الدفتريررة لألسررل المررؤجر ويررتم االء ءقررودوترتيررم 

 ءلى نفع أقام دخل ا يدار. يتم االءتراف با يدارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم فياا اكتساباا.

 

 ربحية السهم

تررررر  المدموءرررة بيانرررات ربحيرررة السرررام ابقاقرررية والمخففرررة بقررراماا الراديرررة. يرررتم احتسرررا  ربحيرررة السرررام 

المرررجح لررردد ابقاقررية بقسررمة الررربح أو الخسررارة المنسرروبة إلررى المسررااميت الرررادييت للمدموءررة ءلررى المتوقررط 

بترررديل الررربح أو الخسررارة المنسرروبة إلررى ابقررام الراديررة القائمررة خررالل الفترررة. يررتم تحديررد ربحيررة السررام المخففررة 

المرررجح لررردد ابقررام الراديررة القائمررة لتررأثيرات جميرر  ابقررام الراديررة المحتملررة المسررااميت الرررادييت والمتوقررط 

 المخففة.

 

 اإلبالغ اإلقطاعي

إيرررادات وتتكبررد نفقررات قطررا  التشررغيل اررو أحررد مكونررات المدموءررة الترري تشررارك فرري أنشررطة تداريررة قررد تحقررق مناررا 

و بمرررا فررري ذلرررك ا يررررادات والمصرررروفات المترلقرررة بالمررررامالت مررر  أة مرررت مكونرررات المدموءرررة ابخررررى. ترررتم 

مراجرررة نتررائ  القطاءررات التشررغيلية بانتظررا  مررت قبررل مدلررع ا دارة التخرراذ قرررارات بشررأن المرروارد الترري قرريتم 

 مرلومات مالية منفصلة. تخصيصاا للقطا  ولتقييم أدائه والتي تتوفر بشأناا

 

تتضررمت نتررائ  وأسررول ومطلوبررات القطاءررات البنررود المنسرروبة مباشرررة للقطررا  با ضررافة إلررى تلررك الترري يمكررت 

 تخصيصاا ءلى أقام مرقول.

 

ت لمنشرررآالمصرررروفات الرأقرررمالية للقطرررا  اررري التكلفرررة ا جماليرررة المتكبررردة خرررالل السرررنة المرررتالك الممتلكرررات وا

المتكبرردة لشررراء ءقررارات اقررتثمارية أو إءررادة تطرروير ءقررارات اقررتثمارية قائمررة والتكرراليف  والمررردات والتكرراليف

 المتكبدة تدا  تطوير الرقارات التي يُراد بيراا أو تحويلاا إلى ءقارات اقتثمارية.
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دةإيضاحات ءلى البيانات   متاب ة المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( سياسات محاسبية مهمة -3

 

 التغييرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات 3.2

 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة

 

 2020يناير  1أ. تسري المعايير والتعديالت والتفسيرات اعتباًرا من 

 

المرررايير الحاليررة مررت قبررل الشررركة ولكناررا إمررا غيررر ذات سررلة برمليررات الشررركة أو تررم تطبيررق الترررديالت التاليررة ءلررى 

 ليع لاا تأثير جوارة ءلى اذ  البيانات المالية:

 

و دمرر  ابءمررال و ترمررل ءلررى تحسرريت ترريررف 3ترررديالت ءلررى المريررار الرردولي  ءررداد التقررارير الماليررة  •

 ابءمال أو مدموءة ابسول.

 

 إلى ا طار المفاايمي في المرايير الدولية  ءداد التقارير المالية.ترديالت ءلى ا شارات  •

 

و 8و ءرررر  البيانرررات الماليرررة ومريرررار المحاقررربة الررردولي 1التررررديالت ءلرررى مريرررار المحاقررربة الررردولي  •

 السياقات المحاقبية و التغييرات في التقديرات المحاقبية وابخطاء المترلقة بترريف المواد.

 

و ابدوات الماليرررة: االءترررراف والقيرررام والمريرررار 9ريرررار الررردولي للتقرررارير الماليرررة تررررديالت ءلرررى الم •

 و ابدوات المالية: ا فصاحات مإسال  مريار قرر الفائدةة. 7الدولي للتقارير المالية 

 

و ءقررود ا يدررار و وامتيرراقات ا يدررار 16ترررديالت ءلررى المريررار الرردولي  ءررداد التقررارير الماليررة رقررم  •

 و.19 -قة بر كوفيدالمترل

 

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

 مبكر من قبل الشركة

 

تررم إسرردار المرررايير والترررديالت والتفسرريرات التاليررة ولكناررا لررم تصرربح قررارية المفرررول برررد ولررم يررتم تطبيقاررا بشرركل 

 الشركة:مبكر مت قبل 

 

و ءررر  البيانررات الماليررة و توضررح كيفيررة تصررنيف الررديون  1الترررديالت ءلررى مريررار المحاقرربة الرردولي  •

 والخصو  ابخرى ءلى أناا متداولة أو غير متداولة.

 

و دمررر  ابءمرررال مالرجرررو  إلرررى ا طرررار  3تررررديالت ءلرررى المريرررار الررردولي  ءرررداد التقرررارير الماليرررة  •

 المفاايمية.

 

و المخصصرررا و االلتزامررات المحتملرررة وابسررول المحتملرررة  37مريررار المحاقررربة الرردولي ترررديالت ءلرررى  •

 ة.رقودتكلفة الوفاء بال -مالرقود المراقة 

 

مالتحسررينات السررنوية ءلررى مرررايير  41و  16و  9و  1ترررديالت ءلررى المرررايير الدوليررة للتقررارير الماليررة  •

 ة.2020-2018 المرايير الدولية  ءداد التقارير المالية

 

والمردات مالرائررردات قبرررل المنشرررآت و الممتلكرررات و 16تررررديالت ءلرررى مريرررار المحاقررربة الررردولي رقرررم  •

 االقتخدا  المقصودة.

 

و ءقرررود الترررأميت و يحررردد مبرررادق االءترررراف برقرررود الترررأميت  17المريرررار الررردولي للتقرررارير الماليرررة رقرررم  •

 وقياقاا وءرضاا وا فصا  ءناا.
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دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال -4

 

 نظرة عامة

 تترر  المدموءة للمخاطر التالية الناتدة ءت اقتخداماا لألدوات المالية:

 

 مخاطر االئتمان؛ •

 مخاطر السيولة؛ و •

 مخاطر السوق. •

 

يرررر  اررذا ا يضررا  مرلومررات حررول ترررر  المدموءررة لكررل مررت المخرراطر المررذكورة أءررال  وأاررداف المدموءررة 

وقياقررراتاا وءملياتارررا لقيرررام وإدارة المخررراطر وإدارة المدموءرررة لررررأم المرررال. ءرررالوة ءلرررى ذلرررك و ترررم تضرررميت 

دة.  ا فصاحات الكمية في اذ  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

ل مدلررع ا دارة المسررؤولية الكاملررة ءررت إنشرراء ومراقبررة إطررار ءمررل إدارة المخرراطر للمدموءررة. تررم وضرر  يتحمرر

قياقررات إدارة المخرراطر للمدموءررة لتحديررد وتحليررل المخرراطر الترري تواجااررا المدموءررة و ووضرر  حرردود وضرروابط 

ظمررة إدارة المخرراطر بانتظررا  مناقرربة للمخرراطر و ومراقبررة المخرراطر وااللتررزا  بالحرردود. تررتم مراجرررة قياقررات وأن 

 لتركع التغيرات في ظروف السوق والمنتدات المرروضة.

 

 مخاطر االئتمان

ءميررل و ممررا  ءقررودترنرري مخرراطر االئتمرران مخرراطر ءررد  وفرراء الطرررف المقابررل بالتزاماترره بموجررم أداة ماليررة أو 

يلية مالررذمم التداريررة المدينررة يررؤدة إلررى خسررارة ماليررة. تترررر  المدموءررة لمخرراطر االئتمرران مررت أنشررطتاا التشررغ

بشررركل أقاقرررية ومرررت أنشرررطتاا التمويليرررة و بمرررا فررري ذلرررك الودائررر  لررردى البنررروك والمؤقسرررات الماليرررة ومررررامالت 

 الصرف ابجنبي وابدوات المالية ابخرى.

 

 دوالذمم المدينة التدارية وأسول الرق
دار مخرراطر ائتمرران الرمرررالء مررت قبررل كررل وحررردة ءمررل تخضرر   لسياقررة وإجرررراءات المدموءررة المرمررول بارررا تررُ

والرقابررة المترلقررة بررإدارة مخرراطر االئتمرران للرمررالء. يررتم تقيرريم جررودة االئتمرران للرميررل ويررتم تحديررد حرردود االئتمرران 

ا لاررذا التقيرريم. تررتم مراقبررة الررذمم المدينررة للرمررالء وأسررول ال  2020ديسررمبر  31بشرركل منررتظم. فرري  رقررودالفرديررة وفقررق

 ان لدى المدموءة ذمم مدينة مت ءدد كبير مت الرمالء.و ك 2019و 

 

تترررر  المدموءررة لمخرراطر االئتمرران ءلررى الررذمم المدينررة مررت مبيرررات الرقررارات حيررث تسررمح المدموءررة لرمالئاررا 

قررنوات. مررت أجررل التخفيررف مررت مخرراطر االئتمرران و تتلقررى المدموءررة  5إلررى  2بالسررداد ءلررى أقسرراط ءلررى مرردى 

ئاررا فرري وقرري البيرر  والشرريكات مؤجلررة الرردف  للرسرريد المتبقرري وقرري التسررليم. با ضررافة إلررى دفرررات مقدمررة مررت ءمال

ذلررك و ال تقررو  المدموءررة بنقررل الملكيررة القانونيررة للرقررار إلررى الرميررل حتررى يررتم دفرر  كامررل المبلررغ. ءررالوة ءلررى ذلررك و 

ملكيرررة الرقررار ترمرررل  فررإن مخررراطر الخسررارة الماليرررة للمدموءررة بسررربم تخلررف الرميرررل ءررت السرررداد منخفضررة بن

 كضمان.

 

يررتم إجررراء تحليررل انخفررا  القيمررة فرري ترراريخ كررل تقريررر باقررتخدا  مصررفوفة المخصررص لقيررام خسررائر االئتمرران 

المتوقرررة. تسرررتند مرررردالت المخصصرررات إلررى ابيرررا  التررري فرررات موءررد اقرررتحقاقاا لمدموءرررات قطاءرررات الرمرررالء 

لمنرررت  ونرررو  الرميرررل وتصرررنيفهة. يركرررع الحسرررا  النتيدرررة المختلفرررة التررري لارررا أنمررراط خسرررارة مماثلرررة مأة نرررو  ا

المرجحررة االحتماليررة والقيمررة الزمنيررة للمررال والمرلومررات المرقولررة والداءمررة المترروفرة فرري ترراريخ إءررداد التقررارير 

حررول ابحررداث الماضررية والظررروف الحاليررة والتنبررؤات بررالظروف االقتصررادية المسررتقبلية. بشرركل ءررا  و يررتم شررطم 

دينرررة التداريرررة إذا ترررأخر موءرررد اقرررتحقاقاا بكثرررر مرررت ءرررا  وال تخضررر  لنشررراط ا نفررراذ. الحرررد ابقصرررى الرررذمم الم

للترررر  لمخرراطر االئتمرران فرري ترراريخ التقريررر اررو القيمررة الدفتريررة لكررل فئررة مررت فئررات الموجررودات الماليررة المفصررح 

 . ال تحتفظ المدموءة بضمانات كتراد.30ءناا في إيضا  

 

ءلررى أنرره مررنخفضو  رقرروديرريم تركيررز المخرراطر فيمررا يترلررق بالررذمم المدينررة التداريررة وموجررودات التقررو  المدموءررة بتق

 حيث أن ابرسدة مستحقة مت ءدد كبير مت الرمالء الرامليت في مختلف الصناءات.

 

 .30تمي مناقشة الترر  لمخاطر االئتمان مت الذمم المدينة التدارية بالتفصيل في ا يضا  
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 )تابع( إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال -4
 

 )تابع(مخاطر االئتمان 
 

 ابدوات المالية والودائ  النقدية
دار مخرراطر االئتمرران مررت ابرسرردة لرردى البنرروك  ا تررُ والمؤقسررات الماليررة مررت قبررل إدارة الخزانررة بالمدموءررة وفقررق

لسياقرررة المدموءرررة. ترتبرررر المدموءرررة أن مخررراطر االئتمررران ءلرررى ابرسررردة المصررررفية ضرررئيلة برررالنظر إلرررى أن 

ابطرررراف المقابلرررة اررري بنررروك ذات تصرررنيفات ائتمانيرررة ءاليرررة مخصصرررة مرررت قبرررل وكررراالت التصرررنيف االئتمررراني 

 موءة فقط في ابقام المتداولة وقندات الديت ذات مخاطر االئتمان المنخفضة.الدولية. تستثمر المد

 

د فررري  ديسرررمبر  31الحرررد ابقصرررى لتررررر  المدموءرررة لمخررراطر االئتمررران لمكونرررات بيررران المركرررز المرررالي الُمَوحرررَّ

 .30او القيم الدفترية كما او موضح في ا يضا   2019و   2020

 

 مخاطر السيولة

تلررك المخرراطر المتمثلررة فرري أن المدموءررة قررتواجه سررروبة فرري الوفرراء بالتزاماتاررا المرتبطررة  ترنرري مخرراطر السرريولة

بمطلوباتاررا الماليررة الترري يررتم تسررويتاا ءررت طريررق تسررليم النقررد أو أسررل مررالي آخررر. تترلررق مخرراطر السرريولة بالررذمم 

ولررةة والودائرر  ابمنيررة والمبررالغ الدائنررة التداريررة والررذمم الدائنررة ابخرررى مبمررا فرري ذلررك الررذمم الدائنررة غيررر المتدا

المسرررتحقة إلرررى ابطرررراف ذات الصرررلة ومطلوبرررات ا يدرررار والقررررو  المصررررفية قصررريرة ابجرررل والقررررو  

المصرررفية طويلررة ابجررل. يتمثررل نارر  المدموءررة فرري إدارة السرريولة فرري التأكررد و قرردر ا مكرران و مررت أنرره قرريكون 

ا قرريولة كافيررة للوفرراء بالتزاماتاررا ءنررد اقررتحقاقاا و فرري ظررل الظررروف الراديررة والظررروف الصررربة و دون  لرردياا دائمررق

تكبررد خسررائر غيررر مقبولررة أو المخرراطرة بسررمرة المدموءررة. تررم ا فصررا  ءررت ملررف اقررتحقاق الخصررو  الماليررة 

 .30للمدموءة في إيضا  

 

 مخاطر السوق

لفائرردة وأقرررار ابقررام و مخرراطر السرروق ارري المخرراطر الناتدررة ءررت التغيرررات فرري أقرررار السرروق و مثررل أقرررار ا

والترري قررتؤثر ءلررى دخررل المدموءررة أو قيمررة أدواتاررا الماليررة. الارردف مررت إدارة مخرراطر السرروق اررو إدارة ومراقبررة 

 الترر  لمخاطر السوق ضمت مرايير مقبولة و م  تحسيت الرائد.
 

 مخاطر ابقام
للترررداول. تراقرررم إدارة المدموءرررة مرررزي  ابوراق تقرررو  المدموءرررة بشرررراء وبيررر  بررررض ابوراق الماليرررة القابلرررة 

الماليررة فرري محفظررة االقررتثمار بنرراءق ءلررى توقرررات السرروق ويررتم اءتمرراد اررذ  المرررامالت فرري ابوراق الماليررة القابلررة 

 للتداول مت قبل مدلع ا دارة.
 

 مخاطر مردل الفائدة
النقديرررة المسرررتقبلية لرررألداة الماليرررة بسررربم مخررراطر أقررررار الفائررردة اررري مخررراطر تقلرررم القيمرررة الرادلرررة أو التررردفقات 

التغيرررات فرري أقرررار الفائرردة فرري السرروق. إن ترررر  المدموءررة لمخرراطر التغيرررات فرري أقرررار الفائرردة فرري السرروق 

 يترلق بشكل أقاقي بالتزامات ديون المدموءة ذات مردالت الفائدة المتغيرة.
 

 .30تم ا فصا  ءت تحليل حساقية قرر الفائدة في ا يضا  

 

 مخاطر الرمالت ابجنبية
ترنررري مخررراطر الرمرررالت ابجنبيرررة مخررراطر تقلرررم القيمرررة الرادلرررة أو التررردفقات النقديرررة المسرررتقبلية للتررررر  بسررربم 

التغيرررات فرري أقرررار سرررف الرمررالت ابجنبيررة. إن ترررر  المدموءررة لمخرراطر التغيرررات فرري أقرررار سرررف 

بابنشررطة التمويليررة للمدموءررة فيمررا يترلررق بالتزامررات الررديون المقومررة الرمررالت ابجنبيررة يترلررق بشرركل أقاقرري 

 بالدنيه المصرة.
 

 . 30تم ا فصا  ءت تحليل حساقية مخاطر الرمالت ابجنبية في ا يضا  
 

 إدارة رأس المال

والسرروق تتمثررل قياقررة مدلررع ا دارة فرري الحفرراظ ءلررى قاءرردة رأقررمالية قويررة للحفرراظ ءلررى ثقررة الرردائنيت والرمررالء 

والحفررراظ ءلرررى التنميرررة المسرررتقبلية لألءمرررال. يقرررو  مدلرررع ا دارة بمراقبرررة الرائرررد ءلرررى رأم المرررال ومسرررتوى 

 توقيرات ابربا  ءلى أقام ابربا  التي حققتاا المدموءة خالل الرا .
 

أحكرررا  لررم تكرررت انرراك تغييررررات فررري نارر  المدموءرررة  دارة رأم المرررال خررالل الررررا . باقرررتثناء االمتثررال لررربرض 

و ال تخضررر  الشرررركة بة متطلبرررات  2015ة لررررا  2القرررانون االتحرررادة لدولرررة ا مرررارات الرربيرررة المتحررردة رقرررم م

 رأم مال مفروضة مت الخارج.
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 اإليرادات والتكاليف المباشرة  5

 

 معلومات مفصلة عن اإليرادات والتكلفة 5-1

 2020ديسمبر   31لسنة المنتهية في  ل 

 ابقسا 

 العقارات 

 درهم  ألف  

 التعاقد 

 ألف درهم 

البضائع  

 والخدمات 

 ألف درهم 

 اإلجمالي 

 ألف درهم 

     نوع خدمات أو البضائع

 55,020 -  -  55,020 تأجير الرقارات

 17,491 -  17,491 -  الميكانيكية والكاربائية والسباكة

 218,331 218,331 -  -  إدارة المرافق وخدمات الصيانة

 44,327 -  44,327 -  الرمارة الداخلية

 24,846 24,846 -  -  خدمات قباقات السيارات

 15,851 15,851 -  -  مبيرات السل 

 375,866 259,028 61,818 55,020 مع العمالء العقودإجمالي اإليرادات من 

     

     توقيت إثبات اإليرادات

 15,851 15,851 -  -  نقل ابسول والبضائ  في وقي ما

 315,688 243,177 17,491 55,020 نقل الخدمات بمرور الوقي

البضررررائ  والخرررردمات مالمدمرررررةة المنقولررررة 

 44,327 -  44,327 -  الوقيبمرور 

 375,866 259,028 61,818 55,020 إجمالي اإليرادات من العقود مع العمالء

 ( 361,699) ( 205,321) ( 52,896) ( 103,482) التكاليف المباشرة

 14,167 53,707 8,922 ( 48,462) اجمالي الربح

 

 

 2019ديسمبر  31للسنة المنتاية في 

 

 ابقسا 

 الرقارات 

 ألف درام  

 التراقد

 ألف درام 

البضائ   

 والخدمات 

 ألف درام 

 ا جمالي 

 ألف درام 

     نو  خدمات أو البضائ 

 68,929 -  -  68,929 تأجير الرقارات

 13,692 -  13,692 -  الميكانيكية والكاربائية والسباكة

 223,781 223,781 -  -  إدارة المرافق وخدمات الصيانة

 61,123 -  61,123 -  الداخليةالرمارة 

 32,732 32,732 -  -  خدمات قباقات السيارات

 23,149 23,149 -  -  مبيرات السل 

 423,406 279,662 74,815 68,929 إجمالي ا يرادات مت االتصاالت م  الرمالء

     

     توقيي إثبات ا يرادات

 23,649 23,149 -  500 نقل ابسول والبضائ  في وقي ما

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

البضرررررائ  والخررررردمات مالمدمررررررةة المنقولرررررة 

 61,123 -  61,123 -  بمرور الوقي

 423,406 279,662 74,815 68,929 إجمالي ا يرادات مت الرقود م  الرمالء

 ة 323,900م ة 218,796م ة63,757م ة41,347م التكاليف المباشرة

 99,506 60,866 11,058 27,582 اجمالي الربح
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 )تابع( اإليرادات والتكاليف المباشرة 5

 

 معلومات التكاليف المباشرة 5-2

 يلي:تشمل التكاليف المباشرة ما 

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 148,187  130,549 تكاليف الموظفيت

 33,660  34,670 رقو  خدمة الممتلكات 

 28,619  25,438 المخزون المحدد كتكلفة 

 3,474  3,493 ة 8 يضا ما قتاالكا 

    

 أرصدة العقود 5-3

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 257,806  249,936 ة16و  14مدينة مإيضا   محتدزاتذمم تدارية و

 217,049  218,864 ة15ماإيضا   رقودأسول ال

 110,733  96,810 ة24ماإيضا   رقودال إلتزامات

 

 المدينة الذمم التجارية

ا مت تاريخ  90إلى  30فائدة واي بشكل ءا  بشروط تتراو  مت الذمم التدارية المدينة ال تحمل   البي .يومق

 

 محتجزات مدينة

ال تحمررل فائرردة وتمثررل المرردفوءات المحتدررزة مررت قبررل الرمررالء ءلررى مرردى فترررة مرينررة  دينررةالمبررالغ المحتدررزة المإن 

ق التفاقيررات تراقديررة برريت المدموءررة والرمررالء. يررتم احتسررا  اررذ  ال ءلررى أقررام نسرربة مئويررة  مبررالغ المحتدررزةووفقررا

أثنرراء  رقررودبمثابررة ضررمانات للرمررالء مررت أجررل التنفيررذ السررليم لل دررزات مدينررةمحت مرينررة مررت إجمررالي فرراتورة الرمررل. 

 وبرد االنتااء مت المشاري .

 

مليررون دراررم إمرراراتي كمخصررص لخسررائر االئتمرران المتوقرررة ءلررى الررذمم  8و تررم االءتررراف بمبلررغ 2020فرري ءررا  

 مليون درامة. 26.9: 2019التدارية المدينة والمحتدزة م

 

 عقودأصول ال

مبرردئيقا لإليرررادات المكتسرربة مررت أنشررطة التراقررد حيررث أن اقررتال  المقابررل مشررروط  رقررودال أسرروليررتم االءتررراف ب 

ى ذمررم مدينررة تداريررة. إلرر ءقررودم إءررادة تصررنيف المبررالغ المرترررف باررا كأسررول و يررت لبقبررول الرميررل. ءنررد قبررول الرميرر

: ال 2019م رقررودو لررم يررتم االءتررراف بررأة مخصررص لخسررائر االئتمرران المتوقرررة ءلررى أسررول ال2020فرري ءررا  

 شيءة.

 

 عقودخصوم ال

تمثررل خصررو  الرقررود السررلف المسررتلمة مررت الرمررالء لتسررليم المشرراري و السررل و الخرردماتو والرردفرات المقدمررة لتررأجير 

 ة24الرقارات والفواتير الزائدة مإيضا  

 

 التزامات األداء 5-4

 تم تلخيص المرلومات حول التزامات أداء المدموءة أدنا :

 

 مبيعات السلع

 90إلررى  30ابداء ءنررد تحصرريل/ تسررليم البضررائ  ويكررون الرردف  مسررتحققا بشرركل ءررا  فرري غضررون يررتم الوفرراء بررالتزا  

ا مت تاريخ البي .  يومق
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 )تابع(اإليرادات والتكاليف المباشرة  5
 

 )تابع( التزامات األداء 5-4
 

 )تابع( مبيعات السلع
 

تتلقررى المدموءررة دفرررات مقدمررة قصرريرة ابجررل مقابررل الوفرراء بالتزامررات ابداء ذات الصررلةو والترري ال تحترروة ءلررى 

 منفصالق.أة مكون تمويليو وتوفر ضمان نو  التأميتو والذة ال يرتبر التزا  أداء 

 

 المقاوالت

يرررتم الوفررراء بالتزامرررات ابداء الخاسرررة بابءمرررال الميكانيكيرررةو الكاربائيرررة وأءمرررال السرررباكة والرررديكورات الداخليرررة 

بمرررور الوقرريو بن الرميررل يتلقررى ويسررتالك فرري نفررع الوقرري الفوائررد الترري تقرردماا المدموءررة. يكررون الرردف  بشرركل 

قبولاررا مررت قبررل الرمررالء. قرررر المراملررة المخصررص اللتزامررات ابداء ءررا  مسررتحققا ءنررد تقررديم شرراادات الرردف  و

 ديسمبر او كما يلي: 31المتبقية مغير مرٍ  أو غير ُمرٍ  جزئيقاة كما في 
 

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 19,644 خالل قنة واحدة 
 

10,225 

 

 بيع العقارات

ا سرردارو يررتم الوفرراء بررالتزا  ابداء لبيرر  الرقررارات فرري نقطررة قمنيررةو اقررتنادقا إلررى شررروط ءقررود البيرر  الحاليررة قيررد 

ءنرردما تكمررل الشررركة التسررليم الفرلرري للممتلكررات المباءررة. يكررون الرردف  بشرركل ءررا  مسررتحققا ءنررد تسررليم الرقررار ويررتم 

 تأجيل برض الحاالت ءلى شكل أقساط.
 

 عائد اإليجار من العقارات

يررتم الوفرراء بررالتزا  ابداء لتررأجير الرقررارات بمرررور الوقرريو بن الرميررل يتلقررى ويسررتالك فرري نفررع الوقرري الفوائررد 

ا. ءقودالتي تقدماا المدموءة. ءادة ما تتلقى المدموءة مدفوءات مقابل   ا يدار مقدمق
 

 الخدمات

قررباقات السرريارات بمرررور الوقرريو بن يررتم الوفرراء بالتزامررات ابداء الخاسررة بررإدارة المرافررق والصرريانة وخرردمات 

 الرميل يتلقى ويستالك في نفع الوقي الفوائد التي تقدماا المدموءة.

 

 مصاريف إدارية وعمومية 6

 وتشمل اذ  ما يلي:

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

    
 73,275  60,349 تكاليف الموظفيت

 25,023  21,906 الرقو  والتراخيص المانية

 8,885  8,999 ة8والمردات مإيضا   منشآتاقتاالك الممتلكاتو ال

 4,677  4,677 ة9اقتاالك أسول حق االقتخدا  مإيضا  

 3,837  2,131 مصاريف التسويق واالءالن

مصرررروفات الخسرررارة االئتمانيرررة المتوقررررة ءلرررى الرررذمم المدينرررة 

 7,991 ة30مإيضا  

 

26,934 

 12,601 المكتم مصاريف
 

6,822 
 

 ىخرإيرادات ا 7 

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 105,210  36,490 أدنا ة يضا مراج  ا إءادة ا لتزامات

 30,868  22,258 ايرادات متنوءة

 58,748  136,078 
 

بالمشرراري  المندررزة تترلررق ءمليررات رد الخصررو  بشرركل أقاقرري بالررذمم الدائنررة والمبررالغ المسررتحقة الرردف  فيمررا يترلررق 

 وإلغاء الرقود التي قدرت ا دارة أنه لت تكون اناك حاجة لتسوية مقابلاا.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات ءلى البيانات المالية   متاب ة الُمَوحَّ

 

 والمعدات منشآتالممتلكات، ال 8

 

 األرض 

 

 ألف درهم 

تحسينات   المباني و

 أجور المفي 

 

 ألف درهم 

 وآالت  منشآت

 

 ألف درهم 

األثاث والتجهيزات  

 والمعدات المكتبية 

 

 ألف درهم 

 السيارات 

 

 ألف درهم 

المعدات  

 واألدوات 

 

 ألف درهم 

العمل  

الرأسمالي قيد  

 التنفيذ 

 

 درهم ألف  

 المجموع 

 

 ألف درهم 

         التكلفة واعادة التقييم 

 589,464 12,464 12,931 59,858 81,577 35,488 135,169 251,977 2019يناير  1في 

 16,210 11,912 194 917 2,137 332 718 -  االضافات 

 ة4,540م ة278م ة774م ة2,036م ة546م ة906م -  -  قتبراداتاال

 601,134 24,098 12,351 58,739 83,168 34,914 135,887 251,977 2019ديسمبر  31في 

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

 ة989م ة152م -  ة733م -  -  ة104م -  قتبراداتاال

 ة8,570م -  -  -  -  -  ة8,570م -  التحويالت 

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

         
         االستهالك: 

 233,462 -  12,204 49,258 79,001 34,382 58,617 -  2019يناير  1في 

 12,359 -  700 1,794 3,594 345 5,926 -  ا قتاالك المحمل للسنة 

 ة2,729م -  ة684م ة593م ة545م ة907م -  -  قتبراداتاال

 243,092 -  12,220 950,45 82,050 33,820 64,543 -  2019ديسمبر  31في 

 12,492 -  12 2,936 2,425 157 6,962 -  ا قتاالك المحمل للسنة 

 ة475م -  -  ة475م -  -  -  -  قتبراداتاال

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

         سافي القيمة الدفترية: 

 348,076 30,991 197 7,246 317 1,316 56,032 251,977 2020ديسمبر   31في 

 358,042 24,098 131 8,280 1,118 1,094 71,344 251,977 2019ديسمبر  31في 
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 وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة عامة 

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ
 

 )تابع(  والمعدات نشآتالممتلكات، الم 8
 

 األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ 8-1

 تمثل ابءمال الرأقمالية قيد التنفيذ بشكل رئيسي مدفوءات لتدديد المكاتم والمردات.
 

 إعادة تقييم األرض 8-2

. لررذلكو لررم 2019ابر  ءلررى أقررام مسررتقبلي فرري ءررا   تقيرريمالمدموءررة السياقررة المحاقرربية فيمررا يترلررق ب غيرررت 

 .2019يناير  1يتم قيام القيمة الرادلة لألر  في 
 

 مليون درام إماراتي. 39.3ابر  باقتخدا  نموذج التكلفةو فستكون القيمة الدفترية   تقييمإذا اقتمر 
 

الرادلررة لررألر  باقررتخدا  مناديررة تقيرريم تسررتند إلررى نمرروذج الترردفقات النقديررة المخصررومةو حيررث تررم تحديررد القيمررة 

مررت  2019ديسررمبر  31يوجررد نقررص فرري بيانررات السرروق القابلررة للمقارنررة بسرربم طبيرررة الرقررار. تررم إجررراء التقيرريم فرري 

تراضررات الترري أءرردتاا ا دارة قبررل مقيمرريت مسررتقليت لررديام خبرررة تقيرريم محررددة للرقررارات المماثلررة بنرراءق ءلررى االف

والترري تررم التحقررق مررت سررحتاا مررت قبررل المررثمت الخررارجي. تررم اقررتخدا  المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة للرسررد فرري 

تقرردير القيمررة الرادلررة للممتلكررات بمررا فرري ذلررك توقرررات الترردفق النقرردة والنفقررات الرأقررمالية المسررتقبلية ومررردل الخصررم 

 ومردل الزيادة.
 

و أءررادت ا دارة تقيرريم المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة للرسررد المسررتخدمة فرري التقيرريم الررذة تررم 2019خررالل ءررا  

و ممررا أدى إلررى مراجرررة برررض المرردخالتو وبنرراءق ءليررهو تررم تخفرريض المكاقررم 2018ديسررمبر  31إجررراؤ  فرري 

مليررون دراررم إمرراراتيو حيررث تررم  177 مليررون دراررم إمرراراتي بمقرردار 390المسرردلة قررابققا مررت إءررادة التقيرريم البالغررة 

مليررون دراررم مررت إءررادة تقيرريم ابر  فرري الرردخل الشررامل اآلخررر  213إءررادة بيرران مكاقررم قرردراا تررم االءتررراف بررر 

و واررو مررا يمثررل مكاقررم إءرررادة التقيرريم مررت المسررتوى الثالررث. ترتقررد ا دارة أن القيمررة الدفتريرررة 2018فرري ءررا  

 ال تختلف جواريقا ءت قيمتاا الرادلة.  2020بر ديسم 31لألر  المراد تقييماا في 
 

الزيررادات مالنقصررانة الكبيرررة فرري المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة للرسررد قررتؤدة إلررى قيمررة ءادلررة أءلررى مأقررلة بشرركل 

 ملحوظ.
 

 ستهالكاإل 8-3

 االقتاالك في الربح أو الخسارة ءلى النحو التالي: إحتسا يتم  

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 درام ألف 

 3,474  3,493 ة5.2مراد تسديلاا كتكلفة مااليضا  

 8,885  8,999 ة6مراد تسديلاا كمصروفات ءمومية وإدارية مااليضا  

 12,492  12,359 
 

 إيجارات 9

 المجموعة كمستأجر 9-1
 

بموجررم ءقررود لرردى المدموءررة ءقررود إيدررار لقطرر  أراضرري ومكتررم مسررتخد  فرري ءملياتاررا. إن التزامررات المدموءررة 

ا يدرررار مضرررمونة بملكيرررة المرررؤجر لألسرررول المرررؤجرة. بشررركل ءرررا و ال يرررتم تقييرررد المدموءرررة مرررت التنررراقل ءرررت 

ابراضرري المررؤجرة وتأجيراررا مررت البرراطت. انرراك الرديررد مررت ءقررود ا يدررار الترري تشررمل خيررارات التمديررد وا نارراءو 

 والتي تمي مناقشتاا بمزيد مت التفصيل أدنا .

 

ا ءقررود إيدررار مرينررة للمبرراني والسرريارات بشررروط إيدررار مرردتاا لرردى المدموءرر ا أو أقررل وءقررود  12ة أيضررق شررارق

إيدررار لمررردات مكتبيررة ذات قيمررة منخفضررة. تطبررق المدموءررة إءفرراء وا يدررار قصررير ابجررلو و وإيدررار ابسررول 

 منخفضة القيمةو لرقود ا يدار اذ .

 

 مبينة أدنا  اي: ا والترامالت خالل السنةالقيم الدفترية بسول حق االقتخدا  المرترف با
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دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 تابع( (إيجارات 9

 

 )تابع( المجموعة كمستأجر 9-1

 ألف درهم  الكلفة:

  
 35,725 2020و  2019يناير   1كما في 

 35,725 2020ديسمبر  31كما في 
 

  :مجمع االستهالك

 4,677 2020و  2019يناير   1كما في 

 4,677 2019ديسمبر  31كما في 

 4,677 اقتاالك خالل السنة

 9,354 2020ديسمبر  31كما في 
 

  :القيمة الدفترية

 26,371 2020ديسمبر  31كما في 

 31,048 2019ديسمبر  31كما في 
 

 خالل السنة: الترامالتالقيم الدفترية اللتزامات ا يدار والمبينة أدنا  اي 

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

ا مت   33,694  32,342 يناير 1اءتبارق

 1,562  1,821 تراكم الفائدة

 ة2,914م  ( 8,746) المدفوءات

 32,342  25,417 2019ديسمبر  31كما في 

 7,131  5,084 المتداولة

 25,211  20,333 المتداولةغير 
 

 .30تم ا فصا  ءت تحليل اقتحقاق خصو  الرقود ا يدار في إيضا  
 
 

و 2020دراررم إمرراراتي فرري ءررا  مليررون  8.8بلررغ إجمررالي الترردفقات النقديررة الخارجررة مررت ءقررود ا يدررار للمدموءررة 

درارررم مليرررون  35.7ءقرررود ا يدرررار بمبلرررغ  إلتزامررراتوا ضرررافات غيرررر النقديرررة ءلرررى أسرررول حرررق االقرررتخدا  و

ءنررد تطبيررق المريررار الرردولي للتقررارير الماليررة  2020دراررم إمرراراتي ءلررى الترروالي فرري ءررا   مليررون 33.7إمرراراتي و 

 . ال توجد تدفقات نقدية خارجة مستقبلية تترلق برقود ا يدار التي لم تبدأ برد في تاريخ التقرير.16رقم 
 

 د إيدار تحتوة ءلى مدفوءات متغيرة.ليع لدى المدموءة ءقو
 

لرردى المدموءررة الرديررد مررت ءقررود ا يدررار الترري تشررمل خيررارات التمديررد وا نارراء. يررتم التفرراو  ءلررى اررذ  الخيررارات 

مررت قبررل ا دارة لترروفير المرونررة فرري إدارة محفظررة ابسررول المررؤجرة وتتماشررى مرر  احتياجررات أءمررال المدموءررة. 

ا  ا فرري تحديررد مررا إذا كانرري خيررارات التمديررد وا نارراء اررذ  مؤكرردقا بشرركل مرقررول أناررا قررتتم تمررارم ا دارة حكمررق اامررق

 ة.31ممارقتاا مراج  إيضا  
 

ا يدررار بررالنظر  إلتزامرراتاحتسرربي المدموءررة خيررارات التمديررد لدميرر  ءقررود إيدررار ابراضرري كدررزء مررت تحديررد 

ات ابءمررال طويلررة ابجررل للمدموءررة. إن مرردفوءات إلررى الشررروط التراقديررة قصرريرة ابجررل لاررذ  الرقررود واحتياجرر

ا يدررار المسررتقبلية المحتملررة غيررر المخصررومة المترلقررة بررالفترات الترري تلرري ترراريخ ممارقررة خيررار التمديررد المترلررق 

 مليون درام يمكت ممارقتاا في غضون خمع قنوات. 15.3بإيدار مكتم غير مدرج في مدة ا يدار اي 
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 مساهمة عامة وشركاتها التابعة االتحاد العقارية شركة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 تابع( (إيجارات 9
 

 المجموعة كمؤجر 9-2

أبرمررري المدموءرررة ءقرررود إيدرررار تشرررغيلية ءلرررى محفظتارررا الرقاريرررة االقرررتثمارية المكونرررة مرررت ءقرررارات تداريرررة 

شررروط تتررراو  برريت قررنة وخمررع قررنوات. تتضررمت جميرر  ءقررود ة. اررذ  ا يدررارات لاررا 10وقرركنية مانظررر إيضررا  

ا لظررروف السرروق السررائدة.  ا يدررار بنرردقا لتمكرريت المراجرررة التصرراءدية لرقررو  ا يدررار ءلررى أقررام قررنوة وفقررق

ا تقديم ضمان القيمة المتبقية ءلى الرقارات.  يدم ءلى المستأجر أيضق

 

مليررون  68.9: 2019مليررون دراررم م55 ءررة خررالل الرررا  بلغرري إيرررادات ا يدررارات المرترررف باررا مررت قبررل المدمو

 درامة.

 

 عقارات استثمارية 10

تتكررون الرقررارات االقررتثمارية للمدموءررة مررت ءقررارات تداريررة وقرركنية وكررذلك أراضرري فرري دبرري موتررور قرريتيو 

وجررد لرردى مررت التسلسررل الارمرري للقيمررة الرادلررة. ال ي  3والترري يررتم إدراجاررا بالقيمررة الرادلررة ءلررى أقررام المسررتوى 

المدموءررة قيررود ءلررى إمكانيررة تحقيررق ءقاراتاررا االقررتثمارية وال توجررد التزامررات تراقديررة لشررراءو إنشرراء أو تطرروير 

 ءقارات اقتثمارية أو لإلسالحات والصيانة والترزيزات.

 

 كما يلي:اي في الرقارات االقتثمارية خالل السنة  الحركة

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 4,211,112  4,111,636 يناير 1 في

 11,754  - الحياقة خالل الرا 

 -   8,570 ة8والمردات مإيضا   منشآتالتحويل مت الممتلكاتو ال

 3,291  743,549 ةو الصافي2-10ربح مت التقييم الرادل مإيضا  

 ة 114,521م  ( 251,011) ة4-10بي  ءقارات اقتثمارية مإيضا  

 4,111,636  4,612,744 ديسمبر 31 في

 
 والمعدات المنشآتالتحويل من الممتلكات و 10-1

 : ال شيءة مت الممتلكات و 2019مليون درام م  8.6خالل السنة و قامي المدموءة بتحويل ءقارات بقيمة 

 اآلالت والمردات إلى الرقارات االقتثمارية ءند التغيير في االقتخدا . 

 

 العقارات االستثماريةتقييم  10-2

ا مررت  و تسررتند القرريم الرادلررة للرقررارات إلررى التقييمررات الترري تررم إجراؤاررا مررت قبررل 2019و  2020ديسررمبر  31اءتبررارق

ا لمررا  فالوقررترات للمقرراوالت مشررركة منطقررة حرررةةو مررثمت مرتمررد ومسررتقل مسرردل. تررم تطبيررق نمرروذج تقيرريم وفقررق

ثمت المسررتقل القيمررة الرادلررة لمحفظررة الرقررارات االقررتثمارية  أوسررى برره مدلررع مرررايير التقيرريم الدوليررة. يقررد  المررُ

 للمدموءة في نااية كل ءا .

 

ا لرردليل التقيرريم والتثمرريت الصررادر ءررت  ثمت المسررتقل المسرردل التقيرريم ءلررى أقررام تقيرريم السرروق المفتررو  وفقررق أجرررى المررُ

المرارررد الملكررري للمسررراحيت المرتمرررديتو باءتمررراد أقرررام المررررايير الدوليرررة  ءرررداد التقرررارير الماليرررة للقيمرررة الرادلرررة 

ثمت  المسررتقل بمراجرررة خطررة تطرروير المدتمرر  الرئيسررية المحدثررة واقررتخدا  تقنيررات التقيرريم المرمررول باررا. قررا  المررُ

 .2019و  2020ديسمبر  31في تشكيل وجاة نظر  للقيمة الرادلة للمحفظة كما في  موتور قيتيلمشرو  
 

تررم تحديررد القرريم الرادلررة مررت خررالل ابخررذ فرري االءتبررار الترردفقات النقديررة المخصررومة ءنرردما يكررون لرردى الشررركة 

إيدررار مسررتمرة. فرري اررذا الصررددو تررم أخررذ ترتيبررات ا يدررار الحاليررة للمدموءررةو والترري يررتم إبراماررا ءلررى ترتيبررات 

أقررام مبرردأ المسرراواة برريت الدنسرريتو والترري يمكررت مقارنتاررا مرر  تلررك الخاسررة بالرقررارات المماثلررة فرري نفررع الموقرر و 

 في االءتبار.
 

إيدررار مسررتمرةو يررتم تحديررد القرريم الرادلررةو ءنررد االقتضرراءو فرري الحرراالت الترري ال يوجررد فياررا لرردى الشررركة أة ترتيبررات 

مرر  ابخررذ فرري االءتبررار مرررامالت السرروق ابخيرررة للرقررارات المماثلررة وكررذلك مرر  ابخررذ فرري االءتبررار التغيرررات 

المتوقرررة فرري توريررد الرقررارات فرري وحولاررا نفررع موقرر  الرقررارات االقررتثمارية للمدموءررة. يررتم ترررديل اررذ  القرريم 

 ت في السمات الرئيسية مثل حدم الممتلكات.لالختالفا
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 تابع( (عقارات استثمارية 10

 

 تابع( (تقييم العقارات االستثمارية 10-2

ا مررت نارر  الرردخل بالنسرربة للرقررار قيررد ا نشرراءو تررم تحديررد  التقيرريم باقررتخدا  نارر  القيمررة المتبقيررة الررذة يتضررمت مزيدررق

والتكلفررة. يررتم تقرردير القيمررة السرروقية لاررذ  الرقررارات ءلررى افترررا  أن الرقررارات مكتملررة كمررا فرري ترراريخ التقيرريمو 

ار فرري حالترره والترري يررتم مررت خاللاررا إجررراء اقررتقطاءات مناقرربة لتكرراليف إكمررال المشرررو  مررت أجررل تقرردير قيمررة الرقرر

 الحالية.

 

ا لررذلكو واقررتنادقا إلررى التقيرريم أءررال و تررم االءتررراف بأربررا  القيمررة الرادلررة البالغررة  مليررون دراررم إمرراراتي  743.6وفقررق

مليرررون درارررم  3.3: 2019م 2020ديسرررمبر  31فررري بيررران الرررربح أو الخسرررارة المدمررر  للسرررنة المنتايرررة فررري 

 إماراتية.

 

بمراجرررة االفتراضررات والمناديررة المسررتخدمة مررت قبررل المررثمت المسررتقل المسرردلو وفرري قررا  مدلررع إدارة الشررركة 

 رأيهو ترتبر اذ  االفتراضات ومنادية التقييم مناقبة وحكيمة كما في تاريخ التقرير.

 

إن أة حركرررة جواريرررة فررري االفتراضرررات المسرررتخدمة فررري التقيررريم الررررادل للرقرررارات االقرررتثمارية قرررد ترررؤدة إلرررى 

 انخفا / ارتفا  القيمة الرادلة لتلك ابسول بشكل ملحوظ.

 

 مكسب التقييم على المساحة األرضية اإلجمالية اإلضافية 10-3

ا موتررور قرريتيو أجرررت الشررركة مراجرررة كاملررة للمخطررط الرئيسرري ل2019فرري ءررا   . كانرري الشررركة قررد قرردمي طلبررق

حررة لموقرر  المشرررو  مرر  ترررديل إجمررالي المسرراحات رقررميقا إلررى الداررات التنظيميررة المرنيررة  سرردار خريطررة منق

ابرضررية. توقررري الشررركة الحصررول ءلررى الموافقررات الالقمررة ءلررى خرررائط موقرر  المشرررو  المردلررة فرري المسررتقبل 

مليررون دراررم فرري تقيرريم بنررك  351القريررمو وبنرراءق ءلررى ذلررك اءتمرردت إدراج اررذا إجمررالي المسرراحات ابرضررية بقيمررة 

 .2019ديسمبر  31الية للمدموءة كما في موتور قيتي لألراضي الم

 

ا لتوجياررات قررلطة دبرري للتطررويرو ءينرري الشررركة مسرراحيت مسررتقليت مررت أطررراف ثالثررة  خررالل الرررا  الحرراليو ووفقررق

. بنرراءق ءلررى تقريررر المسررا  الرقررمي الصررادر ءررت موتررور قرريتي جررراء مسررح تفصرريلي للبنررك الرقررارة بأكملرره فرري 

ل الرررا  الحرراليو حصررلي الشررركة ءلررى شرراادة مررت دبرري النررد للحصررول إجمررالي طرررف ثالررث والررذة تررم اقررتالمه خررال

 1,249المسررراحات ابرضرررية ا ضرررافيةو وبنررراءق ءليررره اءتمررردت إدراج ارررذا المدمرررو  ا جمرررالي ا ضرررافي بقيمرررة 

: 2019م 2020ديسررمبر  31مليررون دراررم فرري التقيرريم مررت أر  بنررك موتررور قرريتي للمدموءررة الماليررة كمررا فرري 

 درامة. مليون  351

 

 بيع العقارات االستثمارية 10-4

مليررون دراررم ممررا أدى  160.5مليررون دراررم مقابررل  251خررالل الرررا و تررم بيرر  ءقررارات اقررتثمارية بقيمررة دفتريررة 

 مليون درام. 90.5إلى خسارة 

 

 اقتناء عقارات استثمارية 10-5

مليرررون درارررم  11.8خرررالل الررررا  السرررابقو اقرررتحوذت المدموءرررة ءلرررى قطررررة أر  فررري موترررور قررريتي مقابرررل 

إمرراراتي و والترري تررم بيراررا قررابققاو كدررزء مررت سررفقة تبررادل أبرمرري مرر  نفررع المشررترةو حيررث حصررل ابخيررر ءلررى 

بررح سرراف قرردر  مليررون دراررم. نررت  ءررت اررذ  الصررفقة ر 45.1أر  أخرررى مررت المدموءررة فرري نفررع المنطقررة مقابررل 

 .2019ديسمبر  31مليون درام بما في ذلك مكاقم مت تقييم الممتلكات المقتنا  في   0.3

 

 وصف أساليب التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثمارية 10-6

قابررل للمقارنررةة ءلررى تررم تحديررد التقييمررات بشرركل أقاقرري باقررتخدا  نارر  تقيرريم الرردخل أو نارر  تقيرريم السرروق مالبيرر  ال

 .3أقام المدخالت الاامة غير القابلة للرسد بحيث تم تصنيف قيام القيمة الرادلة ءلى المستوى 

 

 نهج تقييم الدخل

ءنررد تحديررد القيمررة الرادلررة للرقررارات باقررتخدا  نارر  تقيرريم الرردخلو أخررذ المقرريم فرري االءتبررار المرلومررات الخاسررة 

حاليررة المتراقررد ءلياررا ومصرراريف التشررغيل المتوقرررة. طبررق المررثمت افتراضررات بالرقررار مثررل اتفاقيررة ا يدررارات ال

لمررردالت ءائررد الرقررملة وإيدررارات السرروق المقرردرةو والترري تتررأثر بخصررائص محررددةو مثررل موقرر  الرقررارو ءائررد 

رسررد الرردخل وحيرراقة كررل ءقررار فرري المحفظررةو للوسررول إلررى التقيرريم الناررائي. تشررمل المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة لل

مررا يلرري: القيمررة ا يداريررة المقرردرة للقررد  المربرر و نفقررات التشررغيل المتوقرررةو ومررردل الشررغور طويررل ابجررل ومررردل 

 الخصم.
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 تابع( (عقارات استثمارية 10
 

 تابع( (أساليب التقييم المستخدمة والمدخالت الرئيسية لتقييم العقارات االستثماريةوصف  10-6
 

 )تابع( نهج تقييم الدخل
 

او والرررذة يأخرررذ فررري االءتبرررار توقررررات المشررراركيت  ا متبقيرررق بالنسررربة للرقرررارات قيرررد التطرررويرو اقرررتخد  المرررثمت نادرررق

ا إجمررالي تكلفررة المتصرروريت فرري السرروق مررت إجمررالي قيمررة التطرروير لألسررل  بررافترا  اكتمررال التطررويرو ناقصررق

التطرروير موارري التكلفررة المتوقرررة  كمررال التطرروير ة للوسررول إلررى قيمررة الرقررار فرري حالترره الحاليررة غيررر المكتملررة. فرري 

اررذا النررو  مررت الررنا و يررتم اقررتخدا  مرردخالت إضررافية غيررر قابلررة للرسررد بمررا فرري ذلررك مررردالت ا يدررار القابلررة 

 قتخدا  المستقبلي المتوق  لألسل والوقي والتكلفة المتوقريت القتكمال التطوير.للمقارنةو اال
 

 نهج تقييم السوق

ثمت فرري االءتبررار قرررر القررد  المربرر   ءنررد تحديررد القيمررة الرادلررة للرقررارات باقررتخدا  نارر  تقيرريم السرروقو أخررذ المررُ

خرراص بالرقررار المرنرري و / أو الترري لاررا لمرررامالت السرروق ابخيرررة للرقررارات المماثلررة فرري وحررول نفررع الموقرر  ال

نفررع جررودة وخصررائص الممتلكررات القيمررة. تمثررل المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة للرسررد لاررذا النررو  مررت التقيرريم بشرركل 

 أقاقي قرر القد  المرب  المطبق ءلى منطقة الرقار في تحديد قيمة الرقار المرني.
 

 معلومات أخرى

يرررة فرري المرردخالت الاامررة غيررر القابلررة للرسررد إلررى قرريم ءادلررة أءلررى مأقررلة بشرركل قررد تررؤدة الزيررادات مالنقصررانة الكب 

 ملحوظ.
 

 .2019يتوافق أقام التقييم واالفتراضات المستخدمة في تقييم الرقارات االقتثمارية م  تلك المطبقة في ءا  
 

 لم تكت اناك تغييرات ءلى أقاليم التقييم خالل الرا .

 

 المخزون 11

 التجارة والمخزونات المتعلقة بالمشروع

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

    المواد المترلقة بالمشرو 

 440  3,607 الحركةةبطيئة مسافي مخصص المواد 

 3,736  3,405 مخزون للتدارةال

 829  901 قط  الغيار والمواد االقتاالكية

 7,913  5,005 

 عقارات لغرض التطوير 

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 7,504 ديسمبر 31في 
 

7,504 
 

: 2019مليرررون درارررم م 1.6بررررد خصرررم المخصرررص البرررالغ  2020ديسرررمبر  31ترررم إدراج ءقرررارات للتطررروير فررري 

مليررون دراررم مررت رسرريد المخصررص فرري الررربح أو  9.4مليررون دراررمة. خررالل الرررا  السررابق تررم ءكررع مبلررغ  1.6

 الخسارة.
 

 استثمارات في شركات تابعة ومشروع مشترك 12

 استثمارات في شركات تابعة

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

    التعامالت للعام

 499,757  481,937 الرسيد االفتتاحي

 ة20,923م  ( 1,463) حصة مت الربح/ مالخسارةة

 ة12,405م  - تأثير التغيرات في السياقة المحاقبية

 -   (376,385) ة27بشركة تابرة مإيضا   إقتبراد

 -  (1,213) التحويل إلى اقتثمارات بالقيمة الرادلة مت خالل ابربا  والخسائر

 15,508  ( 15,508) ابجنبية التالرم سرففروق الصرف في 

 481,937  87,368 الرسيد الختامي
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 تابع( (استثمارات في شركات تابعة ومشروع مشترك 12
 

    الربح أو الخسارة:

 ة29,885م  ( 9,281) حصة مت الربح / مالخسارةة في االقتثمار الرقارة

 8,962  7,818 حصة مت أربا  شركة بالم ايلز للتطوير ش.  .  

 (1,463 )  (20,923 ) 

 اقتثمار في بالم ايلز للتطوير

مليررون دراررم مرترررف باررا فرري  234.5نررت  ءررت اقررتبراد الحصررة فرري الشررركة التابرررة خسررارة مررت االقررتبراد بمبلررغ 

 ة.27ايضا  م الربح أو الخسارة.

 

2019 

 ألف درهم 

  الوضع المالي:

 4,334,616 ابسول غير المتداولة

 3,955,519 المتداولةابسول 

 ة 1,723,406م غير متداولةمطلوبات 

 ة 4,294,904م المتداولةمطلوبات 

 ة 126,890م الحصص غير المسيطرة

 2,144,935 ابقام

 264,042 ٪ة12.31: 2019ديسمبر  31٪ م0 - حقوق الملكيةحصة المدموءة في 

 121,246 المكتسبةترديل القيمة الرادلة لصافي ابسول المحددة 

 385,288 ديسمبر 31القيمة الدفترية في 

 

 االقتثمار في الرقارية لالقتثمار ذ.  .  
 

٪ مررت حقرروق الملكيررة فرري شررركة الرقاريررة لالقررتثمار ذ.  .  و والترري تشررارك فرري اقررتثمارات 30تمتلررك المدموءررة 

مرردرج فرري أة بورسررة ءامررة. يررتم احتسررا  ءقاريررة. شررركة الرقاريررة لالقررتثمار ذ.  .   ارري كيرران خرراص غيررر 

حصررة المدموءررة فرري الرقاريررة لالقررتثمار ذ.  .   باقررتخدا  طريقررة حقرروق الملكيررة فرري البيانررات الماليررة الموحرردة. 

 يوضح الددول التالي المرلومات المالية الملخصة القتثمار المدموءة في شركة الرقارية لالقتثمار ذ.  .  :

 

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

    الوضع المالي:

 214,795  195,889 ابسول غير المتداولة

 683,813  670,709 ابسول المتداولة

 ة 371,027م  ( 281,752) غير متداولة مطلوبات

 ة 205,419م  ( 293,621) المتداولة مطلوبات

 322,162  291,225 حقوق الملكية

 96,649  87,368 %30 - حقوق الملكيةحصة المجموعة في 

 

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

    التعامالت للعام 

 138,940  96,649 الرسيد االفتتاحي 

 ة12,405م  - ة 2- 3تأثير التغيرات في السياقة المحاقبية مإيضا  

 ة29,886م  ( 9,281) حصة النتائ  

 96,649  87,368 الرسيد الختامي
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 استثمارات بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة 13

 

 تتكون االقتثمارات بالقيمة الرادلة مت خالل الربح أو الخسارة مما يلي:

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 8151,12 المسررةابقام 
 

196,164 

 1,348  756 حقوق الملكية غير المدرجة

 151,884  197,512 

 

 كاني المراملة في االقتثمارات بالقيمة الرادلة مت خالل الربح أو الخسارة خالل السنة كما يلي:

 

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 197,512 يناير 1في 
 

298,144 

 2,107,777  830,395 ا ضافات

 ة 2,113,450م  ( 833,313) اقتبرادات

 -   1,213 تحويل مت اقتثمار في شركة تابرة 

 ة94,959م  ( 43,923) خسارة في إءادة التقييم

 197,512  151,884 ديسمبر 31في 

 

 الرادلة.مت القيم  1يوضح الددول التالي التسوية مت ابرسدة االفتتاحية إلى ابرسدة الختامية للمستوى 

 

 :1المستوى 

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 296,796  196,164 يناير 1في 

 2,107,777  830,395 ا ضافات

 ة 2,113,450م  ( 833,313) اقتبرادات

 -   1,213 تحويل مت اقتثمار في شركة تابرة

    إجمالي الخسارةو الصافي 

 ة94,959م  ( 43,331) في بيان الربح أو الخسارة المدم  -

 151,128 ديسمبر 31في 
 

196,164 

 

تحررتفظ المدموءررة باقررتثمارات فرري أوراق ماليررة مصررنفة كاقررتثمارات بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو الخسررارة 

 .9وفققا للمريار الدولي للتقارير المالية 

 

 استثمارات في الصناديق المتداولة واألسهم المدرجة

 

الرررا و باءرري المدموءررة اقررتثمارات فرري سررناديق واقررتثمرت فرري الرديررد مررت اقررتثمارات ابقررام المدرجررةو خررالل 

 196.2: اقررتثمارات فرري سررناديق 2019مليررون دراررم إمرراراتي فرري ترراريخ التقريررر م 151.1بقيمررة ءادلررة قرردراا 

مليررون دراررم خررالل  43.9مليررون دراررم إمرراراتيةو ممررا أدى إلررى سررافي خسررارة مررت التغييررر فرري القيمررة الرادلررة 

 مليون درامة. 95: خسارة 2019الرا  م

 

ا فرري سررندوق ءقررارة بقيمررة  ا اقررتثمارق : 2019مليررون دراررم إمرراراتي فرري ناايررة الرررا  م 0.8تمتلررك المدموءررة أيضررق

 مليون درام إماراتية.  1.35
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 ذمم مدينة غير متداولة 14

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 5,258  5,167 المبالغ المحتدزة المستحقة القبض 

 28,027  28,027 ذمم مبيرات الرقارات

 ,19433  33,285 
 

القيمررة المترلقررة بابسررول الماليررة فرري تررم ا فصررا  ءررت ترررر  المدموءررة لمخرراطر االئتمرران وخسررائر انخفررا  

 .30ا يضا  

 

 عقودأصول ال 15

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 215,851 ة3-5 اليضا قيد التنفيذ ما رقودأءمال ال
 

198,721 

 18,328  3,013 ل  يسدر باا فواتير إيرادات

 218,864  217,049 

 

 الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى 16

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

    أدوات مالية

 1,927,019  1,955,931 الذمم التدارية المدينة

 64,405  52,059 المبالغ المحتدزة المستحقة القبض

 64,747  46,104 ذمم مبيرات الرقارات

 2,054,094  2,056,171 

ق: مخصص   ة 1,831,650م  ( 1,837,352) بدل خسائر االئتمان المتوقرةناقصا

 216,742  224,521 

 40,901  64,441 ينة ابخرىدالذمم الم

 265,422  281,183 المجموع )أ(

    األدوات غير المالية

 13,728  26,241 الدفرات المقدمة للمقاوليت

والفائررردة الرردفرات المقدمرررة للبنرروك مقابرررل أسررل القرررر  

 70,000 ة23مإيضا  

 

 - 

 14,224  17,464 المدفوءات المسبقة والدفرات المقدمة

 27,952  113,705 المجموع )ب(

 394,888 المجموع )أ + ب(
 

293,374 

 

تررم ا فصررا  ءررت ترررر  المدموءررة لمخرراطر االئتمرران وخسررائر انخفررا  القيمررة المترلقررة بابسررول الماليررة فرري 

 .30ا يضا  

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة 17

ترردخل المدموءررةو فرري قررياق ابءمررال الراديررةو فرري مرررامالت مرر  مؤقسررات أخرررى وأفررراد يقرررون ضررمت ترريررف 

لشررروط وأحكررا  مرتمرردة  الترررامالت. تخضرر  اررذ  24الرروارد فرري مريررار المحاقرربة الرردولي رقررم  أطررراف ذات ءالقررة

 مت قبل إدارة المدموءة.

 

أطررراف ذات ءالقررة فرري بيرران المركررز المررالي الموحررد أرسرردة مسررتحقة مررت شررركة مسررتثمر فياررا تمثررل ابرسرردة مرر  

المنتايررة فرري  السررنة مليررون دراررمة وخررالل فترررة 20.5: 2019مليررون دراررم م 10.6بطريقررة حقرروق الملكيررة بمبلررغ 

 .مليون درام كمدينيت تدارييت 31.5و تم تصنيف أطراف أخرى ذات ءالقة بمبلغ 2020 ديسمبر 31

 

تررم ا فصررا  ءررت ترررر  المدموءررة لمخرراطر االئتمرران ومخرراطر السرريولة المترلقررة بأرسرردة ابطررراف ذات الرالقررة 

 .30في ا يضا  رقم 
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 )تابع( معامالت مع أطراف ذات عالقة 17
 

 فيما يلي ترويضات أءضاء مدلع ا دارة وأءضاء ا دارة الرئيسية اآلخريت:

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 11,625  10,185 الرواتم ومزايا الموظفيت ابخرى قصيرة ابجل

 451  514 مخصص لمزايا نااية الخدمة للموظفيت

 

 النقد الحاضرة وفي البنوك -18

 

2020 

  درهم ألف  

2019 

 ألف درام 

 734  889 النقدية الحاضرة 

    النقد في البنوك

 16,872  14,781 في حسابات الودائ  المراونة  - 

 42,694  18,581 في الحسابات الدارية  - 

 15,182  11,149 في حسابات الودائ  ابخرى  - 

 45,400  75,482 

 

 )أ( النقد وما يعادله

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

    يشمل النقد وما يعادله

النقررررد فرررري الصررررندوق وفرررري البنرررروك مباقررررتثناء الودائرررر  

 43,428  19,470 المراونةة

 ة 291,323م  ( 192,235) ة27السحم ءلى المكشوف مت البنوك مراج  إيضا  

 ة 247,895م  ( 172,765) 
 

 )ب( النقدية لدى البنوك في حسابات الودائع

 البنوك في حسابات الودائ  فائدة بأقرار تدارية.تحمل النقد في 

 

 .30تم ا فصا  ءت ترر  المدموءة لمخاطر أقرار الفائدة وتحليل حساقية ابسول المالية في إيضا  
 

 رأس المال 19

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

    ديسمبر 31صادر ومدفوع بالكامل في 

    ة4,289,540,134: 2018م  4,289,540,134

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

 

و يتكررون رأم المررال مررت أقررام ءاديررة. والمرردفو  بالكامررل جميرر  ابقررام المصرردرة. يحررق 2020ديسررمبر  31فرري 

لحرراملي ابقررام الراديررة الحصررول ءلررى أربررا  ابقررام كمررا اررو مرلررت مررت وقرري آلخررر ويحررق لاررم سرروت واحررد لكررل 

فرري اجتماءررات الدمريررة الرموميررة للشررركة. جميرر  ابقررام مرتبررة بالتسرراوة فيمررا يترلررق بابسررول المتبقيررة قررام 

 للشركة.

 

 مليارات قام. 7و بلغ رأم مال الشركة المصر  به 2020ديسمبر  31في 

 

 احتياطيات 20

 االحتياطي القانوني

ا للقررانون االتحررادة لدولررة ا مررارات الرربيررة المتحرردة رقررم م والنظررا  ابقاقرري للشررركةو يررتم  2015ة لسررنة 2وفقررق

٪ مرررت 50٪ مرررت ابربررا  السرررنوية للمدموءررة لالحتيررراطي القررانوني حترررى يسرراوة ارررذا االحتيرراطي 10تخصرريص 

: 2019ممليررون دراررم الررى االحتيرراطي القررانوني  20.1خررالل السررنة حولرري الشررركة رأم المررال المرردفو  للشررركة. 

 ة.ال شيء
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 )تابع( احتياطيات 20

 

 فائض إعادة تقييم األصول

والمررردات المقاقررة  المنشررآت يررتم االءتررراف بررالتغييرات فرري القيمررة الرادلررة براضرري المدموءررة ضررمت الممتلكررات و

 بالقيمة الرادلة في الدخل الشامل اآلخر ويتم إضافتاا إلى فائض إءادة تقييم ابسول في حقوق الملكية.

 

 احتياطي تحويل العمالت

يررتم االءتررراف بفررروق الصرررف الناتدررة ءررت تحويررل الرمليررات ابجنبيررة فرري الرردخل الشررامل اآلخررر ويررتم تدميراررا فرري 

 اطي تحويل الرمالت.حقوق الملكية ضمت احتي 

 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 21

ا مانيررة لمررديرة الشررركة مقابررل الخدمررة فرري أة لدنررةو ولتخصرريص وقرري وااتمررا  خاسرريت بءمررال  يمثررل اررذا أترابررق

لرررم يررتم دفررر   2019و  2020أو شررؤون الشرررركة وبداء الخرردمات خرررارج نطرراق أنشرررطتام الراديررة. خرررالل ءررامي 

 ة.أترا  أءضاء مدلع ا دار

 

 األرباح األساسية والمخفضة لكل سهم 22

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 200,984 ةألف درامممالخسارةة / الربح الرائد للمسااميت 
 

 ة 224,281م

 4,289,540,134  4,289,540,134 المرجح لردد ابقامالمتوقط 

 0.047 ابربا  ابقاقية والمخفضة لكل قام مدرامة
 

 ة0.052م

 

 القروض البنكية 23

يقررد  اررذا ا يضررا  مرلومررات حررول الشررروط التراقديررة للقرررو  المصرررفية الترري تحمررل فوائررد للمدموءررةو والترري 

يررتم قياقرراا بالتكلفررة المطفررأة. لمزيررد مررت المرلومررات حررول ترررر  المدموءررة لمخرراطر السرريولة ومخرراطر أقرررار 

 .30الفائدةو راج  إيضا  

 

2020 

  درهم ألف  

2019 

 ألف درام 

 1,518,304  1,463,313 ديسمبر 31في 

ا: الدزء الحالي  ة 1,011,974م  ( 1,000,257) ناقصق

 506,330  463,056 الدزء غير المتداول

 

 تحمل القرو  المصرفية فائدة بأقرار تدارية. المزيد مت التفاسيل المترلقة بالقرو  المصرفية مبينة أدنا .

 الترامالت ءلى القرو  المصرفية خالل الرا  كما يلي:كاني 

 

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 1,544,913  1,518,304 يناير 1في 

 151,586  47,697 متوفر خالل الرا 

 ة 178,195م  ( 102,688) أقساط السداد خالل الرا 

 1,518,304  1,463,313 ديسمبر 31في 

 

 المصرفية بشكل رئيسي التسايالت التالية:تشمل القرو  

 

و أبرمرري المدموءررة اتفاقيررة مرر  أحررد البنرروك المحليررة للحصررول ءلررى قررر  بجررل بمبلررغ 2014فرري ءررا    مأوالة

مليررون دراررم والررذة اقررتخدمته المدموءررة لتسرروية القرررو  البنكيررة قصرريرة ابجررل القائمررة فرري ذلررك  1,078.2

مليررون دراررم إمرراراتي تبرردأ فرري  100أقسرراط قررنوية متسرراوية بقيمررة  6الترراريخ. يررتم قررداد اررذا القررر  بجررل ءلررى 

و 2022يونيرررو  30مليرررون درارررم إمررراراتي مسرررتحقة الررردف  فررري  478.2ودفررررة أخيررررة بقيمرررة  2016يونيرررو  30

 با ضافة إلى مدفوءات الفائدة نصف السنوية.
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 )تابع(القروض البنكية  23

 

القسرررط ابول وتسررروية مبكررررة مليرررون درارررم إمررراراتي مقابرررل  100و قامررري المدموءرررة بتسررروية 2016خرررالل ءرررا  

 مليون درام إماراتي مقابل ابقساط السنوية المتبقية.  500بقيمة 

 

مليررون دراررمة. تررم  477.7: 2019مليررون دراررم م 477.7و بلررغ مبلررغ القررر  القررائم 2020ديسررمبر  31كمررا فرري 

لقررر  مرر  البنرركو ويررتم تصررنيف القررر  كررالتزا  متررداول بسرربم ا خررالل بالرردف  التراقرردة. تررتم إءررادة ايكلررة اررذا ا

 توقي  المستندات ولكت الشروط السابقة مرلقة.

 

 12.6و حصررلي الشررركة ءلررى قررر  بنكرري طويررل ابجررل مررت بنررك محلرري بقيمررة 2019خررالل ءررا   مثانياة 

با ضررافة إلررى  2019مليررون دراررم إمرراراتي. يررتم قررداد القررر  ءلررى ثالثررة ءشررر قسررط ربرر  قررنوة برردأ فرري ديسررمبر 

 مليون درام إماراتي. 8.6و بلغ مبلغ القر  المستحق 2020ديسمبر  31الفائدة. في 

 

و دخلرري المدموءررة فرري اتفاقيررة مرر  بنررك محلرري للحصررول ءلررى قررر  بنكرري طويررل 2016خررالل ءررا   مثالثاة  

ا مراجرر  أوال أءررال ة. يررتم قررداد القررر   550ابجررل بقيمررة  مليررون دراررم إمرراراتي لتسرروية قررر  بنكرري آخررر جزئيررق

و 2020يسررمبر د 31ويحمررل مررردل فائرردة تدررارة. فرري  2016قسررطقا متسرراويقا ربرر  قررنويقا برردأ فرري قرربتمبر  36ءلررى 

 مليون درامة. 398.7: 2019مليون درام م  399بلغ مبلغ القر  القائم 

 

و لررم تلتررز  الشررركة بأحررد ترارردات البنرركو وبنرراءق ءليررهو تررم تصررنيف القررر  كررالتزا  2019ديسررمبر  31كمررا فرري 

اول و اقررتمر تصررنيف القررر  كررالتزا  متررد2020ديسررمبر  31متررداول فرري بيرران المركررز المررالي الموحررد. وفرري 

مليررون دراررم  398.7و بلررغ مبلررغ القررر  القررائم 2020ديسررمبر  31بسرربم ا خررالل بالسررداد التراقرردة. كمررا فرري 

مليررون دراررمة. تررم تصررنيف القررر  كررالتزا  متررداول بسرربم ا خررالل بالرردف  التراقرردة. تررتم إءررادة  398.7: 2019م

و قررددت 2020بقة مرلقررة. خررالل ءررا  ايكلررة اررذا القررر  مرر  البنرركو ويررتم توقيرر  المسررتندات ولكررت الشررروط السررا

 مليون درام للبنك. راج  ا يضا  مأوالة أءال . 70الشركة دفرة مقدمة 

 

و أبرمررري الشرررركة اتفاقيرررة مررر  بنكررريت محليررريت وحصرررلي ءلرررى قرررر  بنكررري طويرررل 2016خرررالل ءرررا   مرابراة 

 12سرردد القررر  ءلررى مليررون دراررم لبنرراء وأويرراوو واررو مبنررى قرركني فرري موتورقرريتي. يُ  290ابجررل بحررد أقصررى 

و يبلرررغ مبلرررغ القرررر  المسرررتحق 2020ديسرررمبر  31. فررري 2019قسرررطقا متسررراويقا ربررر  قرررنويقا تبررردأ فررري قررربتمبر 

مليررون دراررمة. تررم تأجيررل قسررطيت مررت اررذا القررر  مررت قبررل البنررك بسرربم  181.6: 2019مليررون دراررم م 148.6

ا  رشرررادات البنرررك المسرررتددمفي إطرررار مخطرررط الررردءم االقتصرررادة ا 19 -حالرررة جائحرررة كوفيرررد لمسرررتادفةو وفقرررق

 المركزة لدولة ا مارات الرربية المتحدة.

 

و دخلرري المدموءررة فرري اتفاقيررة مرر  أحررد البنرروك المحليررة للحصررول ءلررى قررر  طويررل 2018خررالل ءررا   مخامساة 

ا. يررتم قررداد ال 350ابجررل بمبلررغ  تسررايل مليررون دراررم إمرراراتيو والررذة تررم اقررتخدامه لتسرروية قررر  بنكرري آخررر مبكرررق

وقسررط ناررائي بقيمررة  2018قسررطقا ربرر  قررنويقا ءلررى أقررام الرسرريد المتزايررد الررذة برردأ فرري قرربتمبر  39الدديررد ءلررى 

مليرررون درارررم إمررراراتي فررري  316.75. ويبلرررغ رسررريد القرررر  2028مليرررون درارررم يسرررتحق فررري مرررارم  143.5

اررذا القررر  مررت قبررل البنررك  مليررون دراررم إمرراراتية. تررم تأجيررل ثالثررة أقسرراط مررت 322.88: 2019ناايررة الرررا  م

ا  رشرررادات البنرررك  19 -بسررربم حالرررة جائحرررة كوفيرررد مفررري إطرررار مخطرررط الررردءم االقتصرررادة المسرررتادفةو وفقرررق

 المركزة لدولة ا مارات الرربية المتحدة

 

و دخلرري المدموءررة فرري اتفاقيررة مرر  بنررك محلرري للحصررول ءلررى قررر  طويررل ابجررل 2018خررالل ءررا   مقادقاة 

. 2018قسررطقا متسرراويقا ربرر  قررنويقا برردأ فرري أبريررل  24راررم إمرراراتي. يُسرردد القررر  ءلررى مليررون د 100بقيمررة 

مليررون دراررم إمرراراتية. تررم  70.8: 2019مليررون دراررم إمرراراتي فرري ناايررة الرررا  م 62.5ويبلررغ رسرريد القررر  

مفررري إطرررار مخطرررط الررردءم  19 -تأجيرررل قسرررطيت مرررت ارررذا القرررر  مرررت قبرررل البنرررك بسررربم حالرررة جائحرررة كوفيرررد

 قتصادة المستادفةو وفققا  رشادات البنك المركزة لدولة ا مارات الرربية المتحدة.اال

 

: 2019مليررون دراررم إمرراراتي فرري ناايررة الرررا  م 12.6تسررايالت خصررم الفررواتير الترري يبلررغ رسرريداا  مقابراة 

 مليون درام إماراتية.  23.1
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 )تابع(القروض البنكية  23

 

 الضمانات

 القرو  المصرفية المذكورة أءال  مضمونة بواحد أو أكثر مما يلي:

ديسرررمبر  31مليرررون درارررم فررري  2,171أ. الررررات الرقرررارة المسررردل لألراضررري والممتلكرررات بقيمرررة ءادلرررة تبلرررغ 

 مليون درامة؛2,408: 2019م  2020

  . التناقل ءت بوليصات التأميت ءلى الممتلكات المراونة؛

 ج. التناقل ءت ءائدات ا يدار لبرض الوحدات ا يدارية؛ و

 للشركة وبرض الشركات التابرة؛د. ضمانات الشراكة 

 ؛ وذمم المدينة . إحالة ال

 و. التناقل ءت حسا  ضمان بحد المشاري 

 

 عقودالتزامات ال 24

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 97,667  84,249 المتداولة -الدفرات المقدمة مت الرمالء 

 8,118  8,118 غير المتداولة -الدفرات المقدمة مت الرمالء 

 4,948  4,443 الفواتير الزائدة ءلى مشرو  الرمل قيد التنفيذ

 96,810  110,733 

 

ا لدررداول السررداد كمررا اررو  تمثررل خصررو  الرقررود غيررر المتداولررة السررلف المسررتلمة مررت الرمررالء مقابررل بيرر  الرقررارات وفقررق

 با يراد ءند تسليم الممتلكات.مذكور في اتفاقيات البي  والشراء ذات الصلةو حيث يتم االءتراف 

 

 نهاية الخدمة للموظفين تعويضمخصصات  25

ناايررة الخدمررة للمرروظفيتو الررذة تررم ا فصررا  ءنرره ءلررى أنرره التررزا  غيررر متررداولو  ترررويضيررتم احتسررا  مخصررص 

 وفققا لقانون الرمل ا ماراتي.

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

 35,447  34,074 يناير 1في 

 5,016  5,947 المخصصات خالل الرا 

 ة6,389م  ( 7,086) المدفوءات التي تمي خالل الرا 

 34,074  32,935 ديسمبر 31في 

 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 26

 

2020 

  ألف درهم 

2019 

 ألف درام 

    ماليةالاألدوات 

 314,222  323,471 الذمم الدائنة التدارية

 39,351  39,355 المحتدزةالذمم 

 814,885  874,184 الذمم الدائنة والمستحقات ابخرى مراج  مأة أدنا ة

 1,168,458  1,237,010 مجموع

 

 تشمل المبالغ المستحقة الدف  والمستحقات ابخرى ما يلي:

2019 

  ألف درام 

2020 

  ألف درهم 

 أءمال المقاوالتالمخصصات و المستحقات مقابل  518,716  518,870

 مخصص الذمم الدائنة المترلقة بالموظفيت 42,415  29,358

 مخصصات وحسابات الدف  لتكلفة المقاوليت 36,504  34,297
 

فرري تررم ا فصررا  ءررت ترررر  المدموءررة لمخرراطر السرريولة المترلقررة بالرردائنيت التدررارييت والررذمم الدائنررة ابخرررى 

 .30ا يضا  
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 السحب البنكي 27

2019 

  ألف درام 

2020 

  درهم ألف  

 السحم ءلى المكشوف  192,235  291,323

 

 شروط وأحكام مهمة

تررم الحصررول ءلررى السررحم ءلررى المكشرروف مررت البنرروك المحليررة وابجنبيررة / البنرروك لتمويررل متطلبررات رأم المررال 

 الرامل للمدموءةو والتي تحمل فائدة بأقرار تدارية.

 

 الضمانات

 خالل:السحم ءلى المكشوف مت البنوك مضمون مت 

 

 قندات إذنية؛ •

 الضمانات المشتركة والمترددة للشركة. •

خطررا  تراررد مررت الشررركة برررد  تخفرريض حصررتاا فرري ثيرمررو ذ. .  موشررركة تابرررةوة طالمررا أن التسررايالت  •

 المصرفية قائمة؛ و

 التناقل ءت ءقود مرينة واحتداق الذمم المدينة. •

 

ا تراقرردقا  حرردى تسررايالت السررحم ءلررى المكشرروف و كانرري المدموءررة قررد انتاكرري بنرردق 2019ديسررمبر  31كمررا فرري 

حيرررث ترررم رارررت التسرررايل ءلرررى كامرررل اقرررتثمار المدموءرررة فررري شرررركتاا ابجنبيرررة الزميلرررة موالشرررركة التابررررة 

و تررم بيرر  كامررل اقررتثمار المدموءررة فرري الشررركة التابرررة ابجنبيررة مررت قبررل الطرررف 2020ابجنبيررةوة. فرري يوليررو 

ا لتقرردير  الخرراصو مليررون دراررم مقابررل  125.5واقررتخد  الطرررف المقابررل سررافي ءائرردات البيرر  البالغررة  المقابررل وفقررق

 ة.12الرسيد القائم بموجم تسايل السحم ءلى المكشوف مإيضا  

 

ا بمراحررل متقدمررة مررت المناقشررات المكثفررة مرر  الطرررف المقابررل للحصررول ءلررى تسررايالت قررحم  تمررر المدموءررة حاليررق

بموجررم ترارردات جديرردة وإءررادة تملررك كامررل االقررتثمار المحررتفظ برره قررابققا فرري ءلررى المكشرروف / اقترررا  جديرردة 

 الشركة التابرة ابجنبية.

 

 .30لمزيد مت المرلومات حول ترر  المدموءة لمخاطر السيولة ومخاطر أقرار الفائدةو راج  إيضا  

 

 التزامات رأس المال وخصوم العقود المحتملة 28

2019 

  ألف درام 

2020 

  ألف درهم 

 التزامات الشركة والشركات التابعة لها:   

 التزامات رأم المال 34,297  34,297

 :الخصوم المحتملة   

 خطابات الضمان 294,460  294,452

 خصوم طارئة للشركة التابعة:   

 خطابات الضمان 252,500  252,500

 

٪ 50ا قررالمي ش. .  فيمررا يترلررق بنسرربة و أسرردرت الشررركة ضررمانقا مؤقسرريقا لصررالح بنررك دبرري 2016خررالل ءررا  

بررريت والرقاريرررة  2016مرررت المبرررالغ المسرررتحقة بموجرررم اتفاقيرررة تسرررايالت المرابحرررة المؤرخرررة فررري أغسرررطع 

 لإلقتثمار ذ. . و وبنك دبي ا قالمي مواتفاقية تسايل المرابحةوة لكامل مدة اتفاقية تسايل المرابحة.

 

 خصوم العقود المحتملة

مطالبررات وخصررو  ءقررود طارئررة مرينررة تنشررأ خررالل قررير الرمررل الرررادة. يقررو  مدلررع ا دارة بمراجرررة اررذ  انرراك 

ا لمزايااررا  الشرركاوى بشرركل منررتظم ءنرردما يررتم تلقرري اررذ  الشرركاوى و / أو المطالبررات ويررتم الترامررل مرر  كررل حالررة وفقررق

 ذة الصلة. رقودوشروط ال
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 التقارير القطاعية 29

 

 قطاعات األعمال

تشررمل أنشررطة المدموءررة أربرررة قطاءررات أءمررال رئيسرريةو وارري إدارة الممتلكررات الرقاريررةو أنشررطة المقرراوالتو 

إيرررادات القطررا  ونتررائ  القطررا  وأسررول القطررا  أنشررطة االقررتثمارو ومبيرررات السررل  والخرردمات. فيمررا يلرري تفاسرريل 

 وخصو  ءقود القطا :

 مجموع  االستثمارات  بضائع وخدمات  المقاوالت  العقارات  

 ألف درهم  2020

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 375,866 - 259,028 61,818 55,020 إيرادات القطا  

خسارة في ابدوات المالية  

الرادلة مت خالل الربح  بالقيمة 

 ( 43,923) ( 43,923) - - - أو الخسارة 

 ( 1,463) ( 1,463) - - - حصة في نتائ  الشركات التابرة 

ربح مت ا نتااء مت مشرو  

 ( 234,524) ( 234,524) - - - مشترك

مكاقم مت تقييم الرقاراتو 

 743,549 - - - 743,549 الصافي 

خسارة مت بي  ءقارات  

 ( 90,494) - - - ( 90,494) اقتثمارية

 2,655 - - 129 2,526 إيرادات التمويل 

 58,748 843 5,714 218 51,973 مصدر دخل آخر 

 ( 361,699) - ( 205,321) ( 52,896) ( 103,482) التكاليف المباشرة

 ( 127,612) ( 6,119) )34,491( ( 7,895) ( 79,107) مصاريف ادارية وءمومية 

 ( 120,119) ( 19,629) ( 5,719) ( 41,369) ( 53,402) التمويلتكاليف 

 200,984 ( 304,815) 19,211 ( 39,995) 526,583 الربح / )الخسارة( للسنة 

 12,033 - 4,632 216 7,185 عرض رأس المال 

 17,169 - 6.748 243 10,178 االستهالك 

 5,854,486 151,516 552,222 285,016 4,865,732 ابسول القطاءية 

 87,368 87,368 - - - اقتثمارات في شركات تابرة 

 5,941,854 238,884 552,222 285,016 4,865,732 إجمالي األصول 

 3,047,720 107,417 191,024 1,536,599 1,212,680 الخصوم القطاعية 

2019      

 423,406 -  279,662 74,815 68,929 إيرادات القطا  

ابدوات المالية  خسارة في 

بالقيمة الرادلة مت خالل الربح  

 ة94,959م ة94,959م -  -  -  أو الخسارة 

حصة في أربا  الشركات  

 ة20,923م ة20,923م -  -  -  التابرة

مكاقم مت تقييم الرقاراتو 

 3,291 -  -  -  3,291 الصافي 

 3,542 -  42 307 3,193 إيرادات التمويل 

 136,078 360 5,122 251 130,345 مصدر دخل آخر 

 ة 323,900م -  (218,796) ة63,757م ة41,347م التكاليف المباشرة

 ة 163,908م ة18,060م ة37,635م ة18,938م ة89,275م مصاريف ادارية وءمومية 

 ة 174,079م ة53,368م ة7,786م )46,367( ة66,558م تكاليف التمويل

 ة 224,281م ة 186,950م 20,609 ة53,689م ة4,251م الربح / )الخسارة( للسنة 

 27,964 -  2,539 305 25,120 النفقات الرأسمالية 

 17,036 -  5,637 432 10,967 االستهالك 

 5,381,955 197,998 193,627 285,625 4,704,705 ابسول القطاءية 

اقتثمار في شركة قميلة  

 481,937 481,937 -  -  -  ومشرو  مشترك

 5,863,892 679,935 193,627 285,625 4,704,705 إجمالي األصول 
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 3,155,234 215,057 185,592 1,485,740 1,268,845 الخصوم القطاعية 

  



 

53 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 األدوات المالية 30

مدينررة غيررر متداولررة واقررتثمارات بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل الررربح أو تشررتمل ابسررول الماليررة للمدموءررة ءلررى ذمررم 

الخسررارة وذمررم مدينررة تداريررة وأخرررى ومبررالغ مسررتحقة مررت أطررراف ذات سررلة والنقديررة الحاضرررة ولرردى البنرروك. 

وتتضررمت خصررو  الرقررود الماليررة للمدموءررة ذمررم دائنررة تداريررة وأخرررىو ومبررالغ مسررتحقة بطررراف ذات ءالقررةو 

د ا يدرررارو وقررررو  بنكيرررة قصررريرة ابجرررل وقررررو  بنكيرررة طويلرررة ابجرررل. ترررم ا فصرررا  ءرررت وخصرررو  ءقرررو

. يوضرررح الدررردول أدنرررا  تصرررنيف 3السياقرررات المحاقررربية لألسرررول وخصرررو  الرقرررود الماليرررة تحررري ا يضرررا  

 قارنة:المدموءة لكل فئة مت فئات ابسول المالية وخصو  الرقود المالية وقيماا الرادلة للسنوات الحالية والم
 

 ايضاحات  

بالقيمة  

العادلة من  

خالل الربح  

  أو الخسارة 

بالتكلفة  

  المطفأة 

القيمة  

 القيمة العادلة   الدفترية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   2020ديسمبر   31

         األصول المالية 

 33,194  33,194  33,194  -  14 ذمم مدينة غير متداولة

اقتثمارات بالقيمة الرادلة  

مت خالل الربح أو  

 151,884  151,884  -   151,884 13 الخسارة 

ذمم تدارية مدينة 

 281,183  281,183  281,183  -  16 وأخرى 

المستحق مت أطراف  

 7,648  7,648  7,648  -  17 ذات ءالقة 

النقدية الحاضرة ولدى  

 45,400  45,400  45,400  -  18 البنوك

 519,309  519,309  367,425  151,884  مجموع 

         الخصوم المالية 

 1,237,010  1,237,010  1,237,010  - 26 ذمم تدارية دائنة وأخرى 

 192,235  192,235  192,235  - 27 السحم ءلى المكشوف 

 1,463,313  1,463,313  1,463,313  - 23 القرو  المصرفية 

 25,417  25,417  25,417  - 9 خصو  ا يدار 

 2,917,975  2,917,975  2,917,975  -  اإلجمالي 
 

 ايضاحات  

بالقيمة  

العادلة من  

خالل الربح  

  أو الخسارة 

بالتكلفة  

  المطفأة 

القيمة  

 القيمة العادلة   الدفترية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   2019ديسمبر  31

         األصول المالية

 33,285  33,285  33,285  -  14 ذمم مدينة غير متداولة

اقرررتثمارات بالقيمرررة الرادلرررة 

مررررررت خررررررالل الررررررربح أو 

 197,512  197,512  -   197,512 13 الخسارة

 265,422  265,422  265,422  -  16 ذمم تدارية مدينة وأخرى

المسررتحق مررت أطررراف ذات 

 52,018  52,018  52,018  -  17 ءالقة

النقديررررة الحاضرررررة ولرررردى 

 75,482  75,482  75,482  -  18 البنوك

 623,719  623,719  426,207  197,512  ا جمالي

       -  الخصوم المالية

 1,168,458  1,168,458  1,168,458  -  26 ذمم تدارية دائنة وأخرى

 291,323  291,323  291,323  -  27 السحم ءلى المكشوف

 1,518,304  1,518,304  1,518,304  -  23 المصرفيةالقرو  

 32,342  32,342  32,342  -  21 خصو  ا يدار

 3,010,427  3,010,427  3,010,427  -  مدمو 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الماليةاألدوات  30

 

 مخاطر االئتمان

 التعرض لمخاطر االئتمان

 

تمثرررل القيمرررة الدفتريرررة لألسرررول الماليرررة الحرررد ابقصرررى للتررررر  لمخررراطر االئتمررران. وقرررد كررران الحرررد ابقصرررى 

 للترر  لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير كما يلي:

2019 

 ألف درام 

 2020 

  ايضاحات  ألف درهم 

 )أدنا  اليضا راج  ا(ذمم مدينة غير متداولة  14 33,194  33,285

 اقتثمارات بالقيمة الرادلة مت خالل الربح أو الخسارة 13 151,884  197,512

265,422 

 

281,183 16 

الررذمم التداريرررة المدينرررة والرررذمم المدينرررة ابخررررى مراجررر  

 )أدنا  اليضا ا

 المستحق مت أطراف ذات ءالقة 17 7,648  52,018

 النقد في البنوك 18 43,846  74,748

622,985  517,755   

 

 خسائر اضمحالل القيمة

 الررذمم المحتدررزةالمبينررة أدنررا  ارري المرلومررات حررول الترررر  لمخرراطر االئتمرران ءلررى الررذمم المدينررة التداريررة و

 للمدموءة باقتخدا  مصفوفة المخصص:

 الذمم التجارية   

 موعد االستحقاق  بعد  

 

المبالغ  

المحتجزة  

 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

2020       

مردل خسارة  

  %99.28 %11.00 %18.92 %0.00 %70.70 االئتمان المتوق  

 58,632 74,515 57,226 المبلغ ا جمالي

100,90

0 

1,787,54

9 

2,078,82

2 

مردل خسارة  

 11,095 11,094 - 40,456 االئتمان المتوق  

1,774,70

7 

1,837,35

2 

ديسمبر    31

2019       

مردل خسارة  

  ٪99.90 ٪16.12 ٪24.34 ٪3.00 ٪75.4 االئتمان المتوق  

 97,541 25,068 134,876 69,663 المبلغ ا جمالي

1,754,92

4 2,081,982 

مردل خسارة  

 15,708 6,101 4,053 52,550 االئتمان المتوق  

1,753,23

8 1,831,650 

 

فيمررا يلرري الترررامالت فرري مخصررص خسررائر االئتمرران المتوقرررة فيمررا يترلررق بالررذمم المدينررة التداريررة واالحتفرراظ باررا 

 خالل السنة:

2019 

 ألف درام 

 2020 

 ألف درهم 

 

 في يناير 1,831,650  1,805,375

 ة6 اليضا مخصص الرا  مراج  ا 7,991  26,934

 المبالغ المشطوبة ( 2,289)  ة659م

 ة16 يضا افي ديسمبر م 1,837,852  1,831,650
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( األدوات المالية 30
 

 بع()تا مخاطر االئتمان
 

 مخاطر العمالت األجنبية

إن تررررر  المدموءرررة لمخررراطر الرمرررالت ابجنبيرررة يترلرررق بشررركل أقاقررري بتسرررايالت بنكيرررة مقومرررة بالدنيررره 

مليررون  5.2٪ مقابررل الرردرام ا مرراراتي إلررى تررأثير قررلبي قرردر  5المصرررة. قرريؤدة ارتفررا  الدنيرره المصرررة بنسرربة 

إمرراراتية. تخفرريض قيمررة  مليررون دراررم 10.5: 2019دراررم إمرراراتي ءلررى ابربررا  أو الخسررائر وحقرروق الملكيررة م

 ٪ مقابل الدرام ا ماراتي قيكون له تأثير ءكسي.5الدنيه المصرة بنسبة 

 

 مخاطر السيولة

فيمررا يلرري االقررتحقاقات التراقديررة لخصررو  الرقررود الماليررةو بمررا فرري ذلررك مرردفوءات الفائرردة وتررأثير اتفاقيررات المقاسررة 

 في تاريخ التقرير:

 

أكثر من  

خمس  

 سنوات 

 ألف درهم 

حتى   1 من

 سنوات  5

 ألف درهم 

اقل من عام  

 واحد 

 ألف درهم 

 على الطلب 

 ألف درهم 

التدفقات  

النقدية  

 التعاقدية 

 ألف درهم 

القيمة  

 الدفترية 

  ايضاحات  ألف درهم 

       

الخصوم  

 المالية 

       

ديسمبر    31

2020 

       

األدوات  

المالية غير  

 المشتقة 

 -  - 1,237,010  - 1,237,010 1,237,010 26 

ذمم تدارية  

دائنة 

 وأخرى 

 -  -  - 192,235 192,235 192,235 27 

السحم ءلى 

 المكشوف 

249,313 362,478 170,129 955,247 1,737,167 1,463,313 23 

القرو   

 المصرفية 

 -  - 32,342  - 32,342 25,417 9 

خصو   

 ا يدار

 اإلجمالي   2,917,975 3,198,754 1,147,482 1,439,481 362,478 249,313

        

       

ديسمبر   31

2019 

       

ابدوات  

المالية غير 

 المشتقة

 ابدوات        

 -  - 1,168,458  - 1,168,458 1,168,458 26 

ذمم تدارية  

دائنة 

 وأخرى 

 -  -  - 291,323 291,323 291,323 27 

السحم ءلى 

 المكشوف 

249,313 362,478 170,129 955,247 1,737,167 1,518,304 23 

القرو   

 المصرفية 

 -  - 32,342  - 32,342 32,342  

خصو   

 ا يدار

 ا جمالي   3,010,427 3,229,290 1,246,570 1,370,929 362,478 249,313

 

 مخاطر معدل الفائدة



 

57 

والقررررو  المصررررفية قصررريرة ابجرررل تتررررر  المدموءرررة لمخررراطر أقررررار الفائررردة ءلرررى النقرررد لررردى البنررروكو 

 ة التي تحمل مردالت فائدة متغيرة.20و و19و 16والقرو  البنكية طويلة ابجل مراج  ا يضاحات 

 

فرري ترراريخ التقريرررو كرران ملررف أقرررار الفائرردة للخصررو  الرقررود الماليررة المتغيرررة الترري تحمررل فائرردة للمدموءررة ءلررى 

 النحو التالي:

 

2020 

 ألف درهم 

 2019 

 ألف درام 

 291,323  192,235 ة27 اليضا السحم ءلى المكشوف مت البنك مراج  ا

 1,518,304  1,463,313 ة23اليضا قرو  بنكية مراج  ا

 1,655,548 
 

1,809,627 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( األدوات المالية 30

 

 تحليل حساقية التدفق النقدة لألدوات ذات السرر المتغير

 

نقطررة أقاقررية فرري أقرررار الفائرردة فرري ترراريخ التقريررر مررت شررأنه أن يزيررد / ميررنقصة مررت حقرروق الملكيررة  100تغييررر 

الرأقرررمالية ويفترررر  أن جميررر  وابربرررا  أو الخسرررائر بالمبرررالغ الموضرررحة أدنرررا . يسرررتبرد التحليرررل أدنرررا  الفائررردة 

 المتغيرات ابخرى تظل ثابتة.

 التأثير على الربح أو الخسارة واألسهم  

نقطة أساسية   100 

 نقص 

 ألف درهم 

نقطة أساسية   100 

 زيادة 

 ألف درهم 

    2020ديسمبر  31

 16,555  ( 16,555) أدوات ذات مردل متغير

    2019ديسمبر  31

 18,096  ة18,096م متغيرأدوات ذات مردل 

 

 التسلسل الهرمي للقيمة العادلة

يحلررل الدرردول أدنررا  ابدوات الماليررة المدرجررة بالقيمررة الرادلررةو حسررم طريقررة التقيرريم. تررم تحديررد المسررتويات المختلفررة 

 ءلى النحو التالي:

 

 ابقرار المرلنة مغير المردلةة في ابقواق النشطة بسول أو خصو  الرقود مماثلة. :1لمستوى • ا

 

والترري يمكررت مالحظتاررا بالنسرربة لألسررل أو  1المرردخالت بخررالف ابقرررار المدرجررة فرري المسررتوى  :2المســتوى • 

 وااللتزا و إما بشكل مباشر ممثل ابقرارة أو بشكل غير مباشر مأة المشتقة مت ابقرارة ؛ 

 

مرردخالت لألسررل أو االلتررزا  الترري ال تسررتند إلررى بيانررات السرروق الترري يمكررت مالحظتاررا ممرردخالت  :3• المســتوى 

 غير قابلة للرسدة.

 

لرردى المدموءررة اقررتثمارات بالقيمررة الرادلررة مررت خررالل ابربررا  أو الخسررائر والترري يررتم إظااراررا بالقيمررة الرادلررة. 

ا إيضا    .13راج  أيضق

 

 1المستوى 

 ألف درهم 

 3مستوى  

 ألف درهم 

 اإلجمالي  

 ألف درهم 

      2020ديسمبر   31

 151,884  756  151,128 االقتثمارات في القيمة الرادلة مت خالل الربح والخسارة 

      2019ديسمبر   31

 197,512  1,348  196,164 االقتثمارات في القيمة الرادلة مت خالل الربح والخسارة 

 

 إءادة تصنيف بيت مستويات التقييم خالل السنة الحالية أو السنة السابقة.لم تتم  

 

 التقديرات واألحكام الهامة 31

تقررو  المدموءررة برمررل تقررديرات وافتراضررات تررؤثر ءلررى المبررالغ المدرجررة لألسررول وخصررو  الرقررود خررالل السررنة 

تسررتند إلررى الخبرررة التاريخيررة وءوامررل أخرررىو الماليررة التاليررة. يررتم تقيرريم التقررديرات وابحكررا  بشرركل مسررتمر وارري 

بمررا فرري ذلررك توقرررات ابحررداث المسررتقبلية الترري يرتقررد أناررا مرقولررة فرري ظررل الظررروف. فيمررا يلرري التقررديرات وابحكررا  

 المحاقبية الاامة المستخدمة مت قبل ا دارة في إءداد اذ  البيانات المالية الموحدة:

 

 األحكام

المحاقرربية للمدموءررةو اتخررذت ا دارة ابحكررا  التاليررةو والترري لاررا تررأثير كبيررر ءلررى فرري ءمليررة تطبيررق السياقررات 

 المبالغ المرترف باا في البيانات المالية الموحدة:
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( الهامةالتقديرات واألحكام  31

 

 استمرار نشاط االفتراض

قامرري إدارة المدموءررة بررإجراء تقيرريم مفصررل لقرردرة المدموءررة ءلررى االقررتمرار ءلررى أقررام مبرردأ االقررتمراريةو 

ا مررت ترراريخ التقريرررو بنرراءق ءلررى برررض ابحررداث والظررروف المحررددة الترري قررد  والررذة يغطرري فترررة اثنرري ءشررر شررارق

 ا بشأن قدرة المدموءة ءلى االقتمرار كمنشأة مستمرة.تثيرو بشكل فردة أو جماءيو شكوكق 

 

ا مررت ترراريخ التقريررر  أءرردت إدارة المدموءررة توقرررات أءمالاررا وتوقرررات الترردفقات النقديررة لفترررة االثنرري ءشررر شررارق

ءلررى أقررام مررتحفظ. تررم إءررداد التوقرررات مرر  ابخررذ فرري االءتبررار طبيرررة وحالررة أءمالارراو ودرجررة تأثراررا بالروامررل 

 ية والبيانات المالية وغير المالية ابخرى المتاحة في وقي إءداد مثل اذ  التوقرات.الخارج

 

ءلررى أقررام اررذ  التوقررراتو ترررى إدارة المدموءررة أن المدموءررة قررتكون قررادرة ءلررى مواسررلة ءملياتاررا لألشررار 

لبيانررات الماليررة االثنرري ءشررر القادمررة مررت ترراريخ التقريررر وأن افترررا  االقررتمرارية المسررتخد  فرري إءررداد اررذ  ا

 الموحدة مناقم حيث يتم إءادة تقييم مدى مالءمة افترا  االقتمرارية في تاريخ كل تقرير.

 

 اإليرادات من العقود مع العمالء

طبقرري المدموءررة ابحكررا  التاليررة الترري تررؤثر بشرركل كبيررر ءلررى تحديررد مبلررغ وتوقيرري ا يرررادات مررت الرقررود المبرمررة 

 م  الرمالء:

 

 الرضا ءت بي  الرقاراتتحديد توقيي 

مررت ءقوداررا مرر  الرمررالء لبيرر  الرقررارات لتحديررد مررا إذا كانرري التزامررات  ءقرروديتررريت ءلررى المدموءررة تقيرريم كررل 

ابداء قررد تررم الوفرراء باررا بمرررور الوقرري أو فرري وقرري مررا مررت أجررل تحديررد الطريقررة المناقرربة لالءتررراف بررا يرادات. 

القرروانيت قامرري المدموءررة بتقيرريم أنرره بنرراءق ءلررى اتفاقيررات البيرر  والشررراء الحاليررة المبرمررة مرر  الرمررالء وأحكررا  

واللرروائح ذات الصررلةو حيررث يررتم إبرررا  ءقررود لترروفير أسررول ءقاريررة للرمررالءو فررإن المدموءررة ال تنشررئ أو ترررزق 

أسررالق يررتحكم بالرميررل ءنررد إنشرراء ابسررل أو تحسررينه ويتلقررى الرميررل ويسررتالك الفوائررد الترري يوفراررا أداء المدموءررة 

الءتررراف بررا يرادات مررت اررذ  الرقررود فرري وقرري مرراو ءنرردما ءنرردما يررتم تحويررل ابسررل إلررى الرميررلو وبالترراليو يررتم ا

 يكون الرقار قد تم تسليمه للرميل.

 

ا لتحديررد توقيرري  كمررا قامرري المدموءررة بتقيرريم أنررهو فرري تلررك الرقررودو ال يرتبررر نقررل الملكيررة القانونيررة للممتلكررات مريررارق

ا بن اررذا التحويررل يررتم ءررادةق تأجيلرره حتررى يررتم اقررت  ال  السررداد الكامررل مررت الرميررلو والررذة يرتبررر الوفرراء بررالبي و نظرررق

 ضمانقا مقابل الذمم المدينة.

 

 رقودالنظر في ءنصر التمويل الاا  في ال

وءنررد  رقررودتتضررمت مبيرررات ءقررارات المدموءررة خيرراريت بررديليت للرردف  للرميررلو أة دفرر  قرررر المراملررة ءنررد توقيرر  ال

تسررليم الرقررارو أو الرردف  ءلررى أقررام خطررة ابقسرراط المؤجلررة. وقررد اقررتنتدي المدموءررة أن انرراك ءنصررر تمويررل اررا  

لتلررك الرقررود حيررث يختررار الرميررل الرردف  ءلررى أقسرراط مرر  ابخررذ فرري االءتبررار طررول الفترررة الزمنيررة برريت دفرر  الرميررل 

 وتاريخ التسليم.

 

ءلررى المبلررغ المقابررلو خلصرري المدموءررة إلررى أن مررردل الفائرردة الضررمني فرري ءنررد تحديررد الفائرردة الترري قرريتم تطبيقاررا 

ا أو فرري وقرري  رقررودال مأة مررردل الفائرردة الررذة يخصررم قرررر البيرر  النقرردة للممتلكررات إلررى المبلررغ المرردفو  مقرردمق

 التسررليمة مناقررم بن اررذا يتناقررم مرر  السرررر الررذة قررينركع فرري مراملررة تمويررل منفصررلة برريت المدموءررة وءمالئاررا

 .رقودءند بداية ال

 

 تحديد توقيي الرضا ءت ا يرادات مت أنشطة المقاوالت

خلصرري المدموءررة إلررى أنرره يدررم االءتررراف بررا يرادات مررت أنشررطة التراقررد بمرررور الوقرري بن الرميررل يتلقررى 

ا آخررر لررت يحترراج إلررى إءررادة أ داء ويسررتالك فرري نفررع الوقرري الفوائررد الترري تقرردماا المدموءررة. إن حقيقررة أن كيانررق

الررذة قدمترره المدموءررة حتررى اآلن يرردل ءلررى أن الرميررل يتلقررى ويسررتالك فرري نفررع الوقرري  رقررودالخرردمات بموجررم ال

 مزايا أداء المدموءة أثناء أدائاا.

 

حررددت المدموءررة أن طريقررة المرردخالت ارري أفضررل طريقررة لقيررام تقررد  خرردمات أنشررطة التراقررد بن انرراك ءالقررة 

ة ونقررل الخدمررة والبضررائ  رقررودا المدموءررة مأة التكلفررة الفرليررة المتكبرردة فرري تنفيررذ المباشرررة برريت التكلفررة الترري تكبرردتا

للرميررل. وترترررف المدموءررة بررا يرادات ءلررى أقررام التكلفررة الفرليررة المتكبرردة بالنسرربة  جمررالي التكلفررة المتوقرررة 

  كمال المشرو .
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 )تابع( التقديرات واألحكام الهامة 31
 

 )تابع( األحكام

 شركة تابعةتأثير كبير على 

ا ءلررى شررركة بررالم ايلررز للتطررويرو وارري شررركة قميلررةو ءلررى الرررغم مررت  ا كبيرررق خلصرري المدموءررة إلررى أن لاررا تررأثيرق

٪ مررت ابقررام فرري 12.47حقرروق التصررويي للكيرران. تمتلررك المدموءررة نسرربة فرري المائررة مررت  20أناررا تمتلررك أقررل مررت 

ا أة  ٪. 18الشررركة التابرررة وارري ممثلررة فرري مدلررع إدارة الشررركة التابرررة برضررويت مررت أسررل أحررد ءشررر ءضرروق

ومرر  ذلرركو مررت خررالل مشرراركتاا فرري ءمليررة اتخرراذ القرررار فرري مدلررع إدارة الشررركة التابرررةو قامرري المدموءررة بتقيرريم 

 تحقيق تأثير كبير. أنه تم
 

 المجموعة كمؤجر -اإليجار  عقودتصنيف 

دخلرري المدموءررة فرري ءقررود إيدررار ءقررارات تداريررة ءلررى محفظتاررا الرقاريررة االقررتثمارية. وقررد حررددت المدموءررةو 

ا رئيسرريقا مررت الرمررر  االقتصررادة بنرراءق ءلررى تقيرريم لشررروط وأحكررا  الترتيبرراتو مثررل مرردة ا يدررار الترري ال تشرركل جررزءق

للرقررار التدررارة والقيمررة الحاليررة للحررد ابدنررى مررت مرردفوءات ا يدررار الترري ال تصررل إلررى جميرر  مررت القيمررة الرادلررة 

للرقررار التدررارةو بحيررث تحررتفظ بكافررة المخرراطر والمزايررا الاامررة لملكيررة اررذ  الرقررارات وتحاقررم الرقررود كرقررود 

 إيدار تشغيلي.

 

 المجموعة كمستأجر -التجديد واإلنهاء اإليجار مع خيارات  عقودتحديد مدة 

ا يدررارو إلررى جانررم أة فترررات  ءقررودا يدررار ءلررى أناررا مرردة غيررر قابلررة لإللغرراء مررت  ءقررودتحرردد المدموءررة مرردة 

ا يدررار إذا كرران مررت المؤكررد بشرركل مرقررول أنرره قرريتم ممارقررتهو أو أة فترررات يغطياررا  ءقرروديغطياررا خيررار تمديررد 

 ذا مت المؤكد بشكل مرقول ءد  ممارقته.ا يدارو إ ءقودخيار إنااء 

 

تمتلررك المدموءررة الرديررد مررت ءقررود ا يدررار الترري تشررمل خيررارات التمديررد وا نارراء. تطبررق المدموءررة الحكررم فرري 

ا يدررار أ  ال. أة أنرره يأخررذ فرري  ءقررودتقيرريم مررا إذا كرران مررت المؤكررد بشرركل مرقررول ممارقررة خيررار تدديررد أو إنارراء 

ا اقتصرراديقا لرره مررت حيررث ممارقررة التدديررد أو ا نارراء. وبرررد االءتبررار جميرر  الروامررل  ذات الصررلة الترري تخلررق حررافزق

ا يدررار إذا كرران انرراك حرردث ماررم أو تغيررر فرري الظررروف الترري تقرر   ءقررودترراريخ البرردءو تريررد المدموءررة تقيرريم مرردة 

ءلررى قرربيل المثررالو تحرري قرريطرتاا ويررؤثر ءلررى قرردرتاا ءلررى ممارقررة أو ءررد  ممارقررة خيررار التدديررد أو ا نارراء م

 بناء تحسينات كبيرة ءلي الرقارات المستأجرة أو تخصيصات كبيرة لألسل المؤجرة.

 

أدرجرري المدموءررة فترررة التدديررد كدررزء مررت مرردة ا يدررار لدميرر  ءقررود إيدررار ابراضرري ذات الفترررة القصرريرة غيررر 

د لاررذ  ا يدررارات بنرره قرريكون انرراك القابلررة لإللغرراء مأة قررنة واحرردةة. ءررادة مررا تمررارم المدموءررة خياراررا للتدديرر

ا بسرراولة. ءررالوة ءلررى ذلرركو يررتم تضررميت الفترررات  تررأثير قررلبي كبيررر ءلررى الرمليررات إذا لررم يكررت ابسررل البررديل متاحررق

 التي تغطياا خيارات ا نااء كدزء مت مدة ا يدار فقط ءندما يكون مت المؤكد بشكل مرقول ءد  ممارقتاا.

 

 التقديرات واالفتراضات

فيمررا يلرري وسررف لالفتراضررات الرئيسررية المترلقررة بالمسررتقبل والمصررادر الرئيسررية ابخرررى للتقررديرات غيررر المؤكرردة 

فرري ترراريخ التقريرررو والترري تنطرروة ءلررى مخرراطر كبيرررة للتسرربم فرري ترررديل جرروارة ءلررى القرريم الدفتريررة لألسررول 

فتراضرراتاا وتقررديراتاا إلررى المرررايير المتاحررة والخصررو  الرقررود خررالل السررنة الماليررة التاليررة. اقررتندت المدموءررة فرري ا

ءنررد إءررداد البيانررات الماليررة الموحرردة. ومرر  ذلررركو قررد تتغيررر الظررروف واالفتراضررات الحاليررة حررول التطرررورات 

المسررتقبلية بسرربم تغيرررات السرروق أو الظررروف الناشررئة الترري تكررون خارجررة ءررت قرريطرة المدموءررة. تررنركع اررذ  

 حدوثاا.التغييرات في االفتراضات ءند 

 

 تحديد مدى تقدم المشروع في أنشطة التعاقد

ذات الصرررلة. يتطلرررم  رقرررودتسرررتخد  المدموءرررة طريقرررة ا دخرررال ءنرررد قيرررام تقرررد  المشررراري  وحسرررا  إيررررادات ال

اقررتخدا  طريقررة المرردخالت مررت المدموءررة تقرردير التكرراليف المتكبرردة حتررى تاريخرره ءلررى الرقررود كنسرربة مررت إجمررالي 

قرريتم تكبررداا. دقررة اررذا التقرردير لاررا تررأثير جرروارة ءلررى مبلررغ ا يرررادات وابربررا  ذات الصررلة الترري  رقررودتكرراليف ال

المرترررف باررا. يررتم احتسررا  أة ترررديل ءلررى الررربح نررات  ءررت التغييرررات فرري التقررديرات فرري الفترررة الترري تصرربح فياررا 

 التغييرات مرروفة.

 

 العمر اإلنتاجي لممتلكاتها ومعداتها

ابءمرررار ا نتاجيرررة المقررردرة لممتلكاتارررا ومررررداتاا الحتسرررا  االقرررتاالك. يرررتم تحديرررد ارررذا تحررردد إدارة المدموءرررة 

التقرردير برررد النظررر فرري االقررتخدا  المتوقرر  لألسررل أو االقررتاالك المررادة. تقررو  ا دارة بمراجرررة القيمررة المتبقيررة 

د ا دارة أن ابءمررار ا نتاجيررة وابءمررار ا نتاجيررة قررنويقا وقرريتم ترررديل رقررو  االقررتاالك المسررتقبلية ءنرردما ترتقرر

 تختلف ءت التقديرات السابقة.
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 مخصص نفقات الضمان

وتسرررليماا للرميرررل لفتررررة الضرررمان. يرتمرررد  رقررروداالءترررراف بمخصصرررات مصررراريف الضرررمان ءنرررد اكتمرررال اليرررتم 

 المخصص ءلى بيانات الضمان التاريخية وتقييم جمي  النتائ  المحتملة مقابل االحتماالت المرتبطة باا.
 

 والمعدات واألصول غير الملموسةالمنشآت خسائر انخفاض قيمة الممتلكات، 

دموءررة بمراجرررة ممتلكاتارراو آالتاررا ومرررداتاا وأسررولاا غيررر الملموقررة لتقيرريم االنخفررا  فرري القيمررةو إذا تقررو  الم

كرران انرراك مؤشررر ءلررى انخفررا  القيمررة. ءنررد تحديررد مررا إذا كرران يدررم االءتررراف بخسررائر انخفررا  القيمررة فرري 

ا حررول مررا إذا كانرري انرراك أة بيانررات ي  مكررت مالحظتاررا تشررير إلررى وجررود الررربح أو الخسررارةو تتخررذ المدموءررة أحكامررق

ا لررذلكو يررتم تكررويت المنشررآت انخفررا  فرري القيمررة الدفتريررة للممتلكررات و والمررردات أو ابسررول غيررر الملموقررة. وفقررق

مخصررص النخفررا  القيمررة ءنررد وجررود حرردث أو حالررة خسررارة محررددة والترريو بنرراءق ءلررى الخبرررة السررابقةو دليررل ءلررى 

 والمردات أو ابسول غير الملموقة.المنشآت انخفا  القيمة الدفترية للممتلكاتو 
 

 خسائر انخفاض قيمة العقارات المحتفظ بها للبيع في المخزون

تقررو  إدارة المدموءررة بمراجرررة الرقررارات المحررتفظ باررا للبيرر  تحرري المخررزون لتقيرريم االنخفررا  فرري القيمررةو إذا كرران 

ءتررراف بخسررائر انخفررا  القيمررة فرري الررربح أو انرراك مؤشررر ءلررى انخفررا  القيمررة. ءنررد تحديررد مررا إذا كرران يدررم اال

الخسررارةو تقررو  ا دارة بتقيرريم أقرررار البيرر  الحاليررة لوحرردات الرقررارات والتكرراليف المتوقرررة  كمررال اررذ  الوحرردات 

الرقاريررة للرقررارات الترري ال تررزال غيررر مباءررة فرري ترراريخ التقريررر. إذا كانرري أقرررار البيرر  الحاليررة أقررل مررت التكلفررة 

المتوقرررة ءنررد االنتارراءو يررتم االءتررراف بمخصررص انخفررا  القيمررة لحرردث أو حالررة الخسررارة المحررددة ا جماليررة 

 لخفض تكلفة الرقارات للتطوير إلى سافي القيمة الممكت تحقيقاا.

 

 والمعداتالمنشآت العمر اإلنتاجي المقدر والقيمة المتبقية للممتلكات و

رة ومخصررص ا اررالك المترلررق بممتلكاتاررا وآالتاررا ومرررداتاا ءلررى تحرردد إدارة المدموءررة ابءمررار ا نتاجيررة المقررد

والمررردات كمررا المنشررآت أقررام قررنوة. أجرررت المدموءررة مراجرررة للقرريم المتبقيررة وابءمررار ا نتاجيررة للممتلكررات و

ولرررم تحررردد ا دارة أة متطلبرررات لتررررديل القررريم المتبقيرررة وابءمرررار ا نتاجيرررة المتبقيرررة  2020ديسرررمبر  31فررري 

 ل في الفترات الحالية أو المستقبلية. يتم إجراء اذا التقييم في تاريخ كل تقرير.لألسو

 

 والمعدات والعقارات االستثماريةالمنشآت إعادة تقييم الممتلكات، 

تحمررل المدموءررة ءقاراتاررا االقررتثمارية بالقيمررة الرادلررة مرر  االءتررراف بررالتغيرات فرري القيمررة الرادلررة فرري الررربح أو 

الخسرررارة. بالنسررربة للرقرررارات االقرررتثماريةو يرررتم اقرررتخدا  مناديرررة تقيررريم تسرررتند إلرررى نمررروذج التررردفقات النقديرررة 

المخصرررومةو ءنررردما يكرررون انررراك نقرررص فررري بيانرررات السررروق القابلرررة للمقارنرررة بسررربم طبيررررة بررررض الرقرررارات. 

دات بالمبررالغ المررراد تقييمارراو والمرالمنشررآت با ضررافة إلررى ذلرركو تقررو  المدموءررة بقيررام ابر  تحرري الممتلكررات و

الترري  الترررامالتمرر  إدراج التغيرررات فرري القيمررة الرادلررة فرري الرردخل الشررامل اآلخررر. تررم تقيرريم ابر  بررالرجو  إلررى 

تنطرروة ءلررى ءقررارات ذات طبيرررة وموقرر  وحالررة مماثلررة. اقررتراني المدموءررة بأخصررائي تقيرريم مسررتقل لتقيرريم القرريم 

لألراضررري  2020ديسرررمبر  31للرقرررارات االقرررتثمارية كمرررا فررري  2019و  2020ديسرررمبر  31الرادلرررة كمرررا فررري 

 والمردات. المنشآت ضمت الممتلكاتو 

 

 8االفتراضررات الرئيسررية المسررتخدمة لتحديررد القيمررة الرادلررة للممتلكررات وتحلرريالت الحساقررية مبينررة فرري ا يضرراحيت 

 .9و 

 

 مخصص المخزون المتقادم

مخزوناررا لتقيرريم الخسررارة ءلررى حسررا  التقرراد  بشرركل منررتظم. ءنررد تحديررد مررا إذا كرران تقررو  المدموءررة بمراجرررة 

ا بشررأن مررا إذا كانرري انرراك أة  يدررم االءتررراف بمخصررص التقرراد  فرري الررربح أو الخسررارةو تتخررذ المدموءررة أحكامررق

يقاررا لاررذا بيانررات يمكررت مالحظتاررا تشررير إلررى وجررود أة قابليررة بيرر  مسررتقبلية للمنررت  وسررافي القيمررة الممكررت تحق

المنررت . وبنرراءق ءليررهو يررتم تكررويت مخصررص النخفررا  القيمررة ءنرردما يكررون سررافي القيمررة الممكررت تحقيقاررا أقررل مررت 

التكلفررة بنرراءق ءلررى أفضررل التقررديرات مررت قبررل ا دارة. يرتمررد مخصررص المخررزون المتقرراد  ءلررى تقرراد  وحركررة 

 المخزون السابقة.
 

 ارية المدينةمخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التج

تسررتخد  المدموءررة مصررفوفة المخصررص الحتسررا  الخسررائر االئتمانيررة المتوقرررة للررذمم المدينررة التداريررة. تسررتند 

مررردالت المخصصررات إلررى أيررا  تدرراوق االقررتحقاق لمدموءررات قطاءررات الرمررالء المختلفررة الترري لاررا أنمرراط خسررارة 

 متشاباة مأة نو  المنت و نو  الرميل وتصنيفهة.
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 )تابع( مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم التجارية المدينة
 

مبررردئيقا إلرررى مرررردالت التخلرررف ءرررت السرررداد التاريخيرررة الملحوظرررة للمدموءرررة. قرررتقو  تسرررتند مصرررفوفة المخصرررص 

المدموءررة بمرررايرة المصررفوفة لترررديل تدربررة خسررارة االئتمرران التاريخيررة مرر  المرلومررات التطلريررة. فرري كررل ترراريخ 

تقرررديرات تقريررررو يرررتم تحرررديث مرررردالت التخلرررف ءرررت السرررداد التاريخيرررة الملحوظرررة ويرررتم تحليرررل التغييررررات فررري ال

 االقتشرافية.

 

إن تقيرريم الرالقررة برريت مررردالت التخلررف ءررت السررداد التاريخيررة الملحوظررةو الظررروف االقتصررادية المتوقرررة والخسررائر 

االئتمانيرررة المتوقررررة ارررو تقررردير ارررا . إن مبلرررغ الخسرررائر االئتمانيرررة المتوقررررة حسرررام للتغيررررات فررري الظرررروف 

ن تدربررة خسررارة االئتمرران التاريخيررة للمدموءررة وتنبررؤات الظررروف وابحرروال االقتصررادية المتوقرررة. قررد ال تكررو

ا ممثلرررة للتخلرررف الفرلررري للرميرررل فررري المسرررتقبل. ترررم ا فصرررا  ءرررت المرلومرررات حرررول الخسرررائر  االقتصرررادية أيضرررق

 .30االئتمانية المتوقرة ءلى الذمم المدينة التدارية للمدموءة في إيضا  

 

 الطارئةمخصص مقابل المطالبات والخصوم 

تقررو  إدارة المدموءررة ءلررى أقررام منررتظم بررإجراء تقيرريم مفصررل لكررل مطالبررة وااللتزامررات الطارئررة الترري تنشررأ خررالل 

قرررير ابءمرررال الراديرررةو وبالترررالي تقرررو  برررإجراء تقيررريم للمخصرررص المطلرررو  لتسرررويتاا. تسرررتند ارررذ  التقييمرررات 

بررات وااللتزامررات الطارئررة بشررروط تداريررةو مرر  التفصرريلية إلررى الخبرررة السررابقة لررإلدارة فرري تسرروية اررذ  المطال

ترررجيح النتررائ  المحتملررة مقابررل االحتمرراالت المرتبطررة باررا. وفرري حالررة اخررتالف التقرردير بشرركل كبيرررو قرريتم المحاقرربة 

 ءت التغيير كتغيير في التقدير وقوف تتأثر البيانات المالية الموحدة بشكل كبير في المستقبل.

 

 االقتراض اإلضافيتقدير معدل  -اإليجارات 

ا يدررارو وبالترراليو فإناررا تسررتخد  مررردل  ءقررودال يمكررت للمدموءررة بسرراولة تحديررد مررردل الفائرردة الضررمني فرري 

االقترررا  ا ضررافي  لقيررام التزامررات ا يدررار. مررردل االقترررا  ا ضررافي  اررو مررردل الفائرردة الررذة يتررريت ءلررى 

ان مماثررلو ابمرروال الالقمررة للحصررول ءلررى أسررل المدموءررة دفررره لالقترررا  ءلررى مرردى فترررة مماثلررةو وبضررم

بقيمررة مماثلررة بسررل حررق االقررتخدا  فرري بيئررة اقتصررادية مماثلررة. وءليررهو يركررع مررردل البنررك الرردولي مررا يدررم ءلررى 

ا فرري حالررة ءررد  ترروفر مررردالت ملحوظررة ممثررل الشررركات التابرررة  المدموءررة أن تدفرررهو ابمررر الررذة يتطلررم تقررديرق

 ا يدار. ءقودت تمويليةة أو ءندما تحتاج إلى ترديل لتركع أحكا  وشروط التي ال تدخل في مرامال

 

 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -اإليجارات 

تقرردر المدموءررة مررردل االقترررا  ا ضررافي باقررتخدا  المرردخالت الترري يمكررت مالحظتاررا ممثررل أقرررار الفائرردة فرري 

اسررة بالمنشررأة ممثررل التصررنيف االئتمرراني المسررتقل السرروقة ءنرردما تكررون متاحررة ومطلوبررة لرمررل تقررديرات مرينررة خ

 للشركة التابرةة.
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 عمليات إعادة التصنيف

تررم إءررادة تصررنيف أو إءررادة جدولررة برررض أرقررا  المقارنررةو حيثمررا كرران ذلررك ضررروريقاو لتتوافررق مرر  الرررر  المطبررق 

صررنيف اررذ  ءلررى الررربحو سررافي ابسررول أو حقرروق فرري اررذ  البيانررات الماليررة الموحرردة. ال تررؤثر ءمليررات إءررادة الت 

 الملكية المرلت ءناا قابققا للمدموءة.
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  متاب ة إيضاحات ءلى البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 19 -تأثير جائحة كوفيد 33

وانتشررار  فرري جميرر  أنحرراء الرررالم  2020ة فرري أوائررل ءررا  19 -مكوفيرردتررم تأكيررد وجررود فيررروم كورونررا المسررتدد 

يسرربم اضررطرابات لألءمررال والنشرراط االقتصررادة. خررالل الفترررة الحاليررةو لررم تشرراد المدموءررة أة تررأثير مررادة ءلررى 

مررت  ابءمررال ا جماليررةو وبالترراليو ال تتوقرر  ا دارة أة انخفررا  حرراد فرري إجمررالي المبيرررات خررالل الفترررة المتبقيررة

 الرا .
 

قامرري المدموءررة بتنفيررذ ا جررراءات والبروتوكرروالت خررالل الموقررف. وقررد تررم الشرررو  فرري خطررط الرمررل ءررت برررد 

 واتخذت تدابير لضمان اقتمرار ابءمال.
 

 قتواسل المدموءة مراقبة التأثير ءلى ءملياتاا وقتتخذ ا جراءات الالقمة حسم الحاجة.

 

 

 االجتماعيةالمساهمات  34

 قاامي المدموءة خالل الرا  في المساامات االجتماءية التالية:

 

 طبيعة المساهة 

نوع  

 المساهة 

قيمة 

 المساهة 

يررتم التبررر  بالررد  ءلرري أقررام دورة با تفرراق مرر  ايئررة الصررحة برردبي ومستشررفي 

لطيفرررةو كمرررا يرررتم تقرررديم بررررض الوجبرررات الخفيفرررة والمشرررروبات لطررراقم الرمرررل 

والمرروظفيت الحاضررريت المتبرررءيت بالررد  فرري اررذا اليررو . تررم إجررراء اررذا فرري فبرايررر 

 - ءينيا .2020ويوليو 

 - ءينيا تم إجراء حملة للترقيم والتبخير في موتور قيتي لضمان مدتم  نظيف وسحي.

تررم تنظرريم حملررة توءيررة بسرررطان الثرردة لدميرر  الرررامليت بالشررركة. تررم توقيرر  أقنرررة 

وقمصرران ورديررة ءلرري جميرر  المرروظفيت. كمررا تررم تنظرريم نرردوة ءبررر ا نترنرري ورديررة 

 - ءينيا حول التوءية بسؤطان الثدة بالتراون م  برايم ميديكال.

تررم إجررراء ترردريم أقاقرري ءلرري اللغررة ا ندليزيررة مررت قبررل قررمارت اليررف للمرروظفيت 

 - ءينيا لترزيز ماارات ا تصال.

التقنيرررة الميكانيكيرررة والكاربررراء والسرررباحة  ودورات ترررم إجرررراء التررردريبات الفنيرررة 

تدريبيرررة لتدديرررد المرلومرررات بانتظرررا  فررري أكاديميرررة قررريرفيو للتررردريم الفنررري وفررري 

 - ءينيا قاءة مت التدريم. 2.234.5الموق . وتم تحقيق إجمالي 

تررم إجررراء دورات تدريبيررة لتدديررد المرلومررات فرري مدررال الترردبير المنزلرري بانتظررا  فرري 

 4390ميررة قرريرفيو قرروفي قيرفيسررز وفرري الموقرر . وقررد تررم تحقيررق إجمررالي أكادي 

 - ءينيا قاءة مت الندريم المنزلي.

 - ءينيا شارك في حملتيت للتبر  بالد .
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