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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
 

 الموحد   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 
  5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 996992 738.97 (أ)2 إيرادات إدارة العقارات والمبيعات
    

 6476428 2998935 (ب)2 المقاوالت واألنشطة التشغيلية األخرى
    

 3326672 338767 (ب)35 األرباح من بيع عقارات استثمارية
    

 596912 228935 (ب( و)أ)58 أرباح ائتالفات مشتركة منالحصة 
    

 361446171 3338639 (ج)35 عقاراتاألرباح من تقييم 
    

 346181 558631 7 إيرادات التمويل
    

 3366523 978.62 9 إيرادات أخرى
  -------------- ------------- 

 561686167 086328173  إجمالي اإليرادات
    

 (361376414) (7398625) 2 التكاليف المباشرة
    

 (3516787) (0568921) 6 المصروفات اإلدارية والعمومية
    

 (646825) (0058332) 8 مصروفات التمويل
  ------------- ----------- 

 8646994 6968313  أرباح السنة المنسوبة إلى مساهمي الشركة
    

 - -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ----------- ---------- 

 8646994 6968313  إجمالي األرباح الشاملة للسنة
  ====== ====== 
    

 1 .54 1 .05 11 )درهم( المخفضةاألساسية وربحية السهم 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.  41إلى  8ات المدرجة على الصفحات من يضاحتشكل اإل
 

 . 1و  5تين بات المستقلين مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسا
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
 

 بيان التدفقات النقدية الموحد
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

  5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 

    األنشطة التشغيلية
 8646994 6968313  أرباح السنة
    تسويات لـ: 
 326177 068307 33 االستهالك

 (3326672) (338767) (ب)35 األرباح من استبعاد عقارات استثمارية
 (361446171) (3338639) (ج)35 األرباح من تقييم عقارات بالقيمة العادلة

 (596912) (228935) )أ( و)ب(58 أرباح ائتالفات مشتركة  منالحصة 
 (346181) (558631) 7 إيرادات التمويل 

 646825 0058332 8 مصروفات التمويل
  ------------ ----------- 
    

 (5296441) (5208.60)  التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل   الخسائر
 (696694) (5058372)  في الذمم المدينة طويلة األجل التغير

 513 (078120)  التغير في المخزون 
 (3326574) .526839  التغير في أعمال العقود قيد اإلنجاز 

 3716614 3608073  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
 (316321) (581.6)  التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة 

 (164) (68511)  التغير في الذمم الدائنة طويلة األجل
 616922 (9338270)  التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 496761 (8.39..)  التغير في السلفيات والودائع 
 346571 (.01835)  التغير في المستحق إلى أطراف ذات عالقة 

 (96617) (018610)  التغير في تعويضات نهاية الخدمة للمورفين )صافي( 
  ----------- ------------ 

 (3626679) (708.11)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية 
  ----------- ------------ 

    األنشطة االستثمارية
 (336447) (38333) 33 اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

 (686644) (.63870) 35 اإلضافات إلى العقارات االستثمارية  
 (466893) 05.8125  التغير في االستثمارات األخرى 

 - 928111  إيرادات توزيعات األرباح
 5916114 0.18.76 )ب(35  المتحصالت من استبعاد عقارات 

 346181 558631  إيرادات الفائدة
 96582 (58569)  الودائع لدى البنوكالتغير في 

  ----------- ---------- 
 3896991 9168723  صافي النقد من األنشطة االستثمارية

  ---------- ---------- 
    األنشطة التمويلية 

 1796216 038291 )أ(54 قروض مصرفية طويلة األجل تم الحصول عليها 
 556283 (0.8.31) 51 صافي الحركة في إيصاالت األمانة
 (1616111) (618572) )أ(54 سداد قروض مصرفية طويلة األجل

 - (0138123)  المدفوعة  توزيعات األرباح
 (656415) (0008302)  الفوائد المدفوعة 

 366987 08355  التغير في السلفيات من بيع عقارات
  ------------- ---------- 

 (16128) (5228326)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
  ------------- ---------- 

 516921 (558332)  في النقد وما يعادله  (/ الزيادةالنقص)صافي 
 3556998 0698320   النقد وما يعادله في بداية السنة

  ----------- ---------- 
 3416923 0508523 )أ(51 السنةالنقد وما يعادله في نهاية 

  ====== ====== 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.  41إلى  8ات المدرجة على الصفحات من يضاحتشكل اإل
 

.1و  5تين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفح
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
 5132ديسمبر  13للسنة المنتهية في 

 

 
 رأس
 المال

 أسهم
 الخزينة

 االحتياطي
 القانوني

 االحتياطي
 العام

 األرباح 
 اإلجمالي المحتجزة

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

 463186486 5876182 1316697 3726242 (46998) 161666827 5134يناير  3الرصيد في 
       

 8646994 8646994 - - - - إجمالي األرباح الشاملة للسنة
       

       الحركات األخرى في حقوق الملكية
 - (866499) - 866499 - - ( (أ)57 يضاحإلى االحتياطي القانوني )راجع اإل المحول

 - (3686145) - - - 3686145 إصدار أسهم منحة 
 (26111) (26111) - - - - (59 يضاحأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإل

 -------------- ---------- ----------- ----------- ----------- --------------  
 6833.86.1 .35829. 9098337 5358166 (.6833) 982928033 5106ديسمبر  90في 

 ======== ====== ====== ====== ====== ======== 
       

 469986481 8956218 1316697 5656144 (46998) 162126399 5132يناير  3الرصيد في 
       

 4146619 4146619 - - - - إجمالي األرباح الشاملة للسنة
       

       األخرى في حقوق الملكيةالحركات 
 - (416463) - 416463 - - ( (أ)57 يضاحإلى االحتياطي القانوني )راجع اإل المحول

 - (3766761) - - - 3766761 (56 يضاحإصدار أسهم منحة )راجع اإل
 (3166126) (3166126) - - - -  (56 يضاح)راجع اإل توزيعات األرباح المعلنة والمدفوعة

 (26111) (26111) - - - - (59 يضاحأعضاء مجلس اإلدارة )راجع اإلأتعاب 
 -------------- ---------- ----------- ----------- ------------- --------------  

 289558199 3328.71 9098337 9128212 (.6833) 987008323 5102ديسمبر  90في 
 ======== ====== ====== ====== ======= ======== 
 
 

 جزءاً من هذه البيانات المالية الموحدة.  41إلى  8ات المدرجة على الصفحات من يضاحتشكل اإل
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 ات إيضاح
 )تشكل جزءًا من البيانات المالية الموحدة(

 
 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  0

 
دولة لبموجب قرار وزاري  3991أكتوبر  58( )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بتاريخ )ش.م.ع تأسست شركة االتحاد العقارية

 .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة54649وان الشركة المسجل هو ص.ب. اإلمارات العربية المتحدة. إن عن
 

مخازن التبريد  شغيل، بما في ذلك تتلكاتها الخاصةوتطوير العقارات وإدارة وصيانة مم استثمارة الرئيسية للشركة في تتمثل األنشط
مل باإلضافة إلى العأخرى )بما فيهم أطراف ذات عالقة(، باإلنابة عن أطراف المتعلقة بالعقارات ، والتعهد بالخدمات التي تمتلكها

 .3-5 إيضاحات مشتركة كما هو مبين في ائتالففي  ستثمارواال كشركة قابضة لشركاتها التابعة
 

 يف للمجموعة يةستثمارالنشطة اواأل الهامة عمالاألم تنفيذ كافة لشركة وشركاتها التابعة مجتمعة بـ "المجموعة". يتإلى ايُشار 
أجنبية متعلقة  عمالت مخاطرلالمجموعة  ال تتعرضالمتحدة.  األوراق المالية داخل دولة اإلمارات العربيةاألراضي والعقارات و

 وراق المالية.األوالعقارات و يضارباأل
 

 أساس اإلعداد  5
 

 أساس التوحيد 5-0
 

 دناه:أ على النحو المبينإن هذه البيانات المالية الموحدة تضم البيانات المالية للشركة وشركاتها التابعة بالطريقة المباشرة، 
 

 الملكية بلد 
 األنشطة الرئيسية الفعلية التأسيس اسم الشركة

 

 الشركات التابعة
 مقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة  ٪311 أ.ع.م . ثيرمو ذ.م.م

 البناء وخدمات إدارة المنشآت.  بمشروعاتالخاصة    
 

 المركزيةصناعة مستلزمات أنرمة تكييف الهواء  ٪311 أ.ع.م صوت ج الميكانيكية لتجهيز كاتمالخلي
 وتجميع معدات أنرمة مكافحة الحريق.   .ذ.م.م –)جمامكو(  المكيفات ومستلزماتها

 

 تجارة معدات وأجهزة السالمة وإطفاء الحريق وتجارة  ٪311 أ.ع.م .جمامكو للتجارة ذ.م.م
 مكيفات الهواء وتجارة المضخات والصمامات ولوازمها    
 اإلنارة ولوازمها. وتجارة سخانات المياه وتجارة معدات    
 

 صناعة مستلزمات أنرمة تكييف الهواء المركزية   ٪311 السعودية .جمامكو السعودية ذ.م.م
 وتجميع معدات أنرمة مكافحة الحريق.   

 

 إدارة المنشآت واألمن واألعمال الميكانيكية  ٪311 أ.ع.م .سيرفيو ذ.م.م
 . وخدمات إدارة الطاقة والكهربائية وأعمال السباكة   

 

 المشروعات.خدمات إدارة   ٪311 أ.ع.م .إدارة ذ.م.م
 

 الخاصة بكافة أنواع  الخدمات االستشاريةبناء وإدارة وتقديم   ٪311  أ.ع.م  .دبي أوتودروم ذ.م.م
 مضامير السباق وأعمال التطوير ذات الصلة بكافة    
 أنواع سباقات السيارات.    

 

 تصنيع وتركيب الديكورات الداخلية. ٪311 أ.ع.م الفيتاوت ذ.م.م
 

 مقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة  ٪311 السعودية .ثيرمو السعودية ذ.م.م
  .الخاصة بمشروعات البناء وخدمات إدارة المنشآت   

 

 مقاوالت األعمال الكهربائية والميكانيكية والسباكة   ٪311 قطر أو بي سيثيرمو 
 البناء وخدمات إدارة المنشآت.بمشروعات الخاصة    

 االئتالفات المشتركة
 االستثمار في العقارات وتطويرها واألنشطة ذات الصلة  ٪21 أ.ع.م .ذ.م.م العقارية لالستثمار

 بالعقارات.       
  

 والتكييف.إنشاء وتركيب وتشغيل أنرمة التبريد  ٪21 أ.ع.م كت كولينج ذ.م.م إميريتس ديستري
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  شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة
 

 )تابع(ات إيضاح
 

 )تابع(أساس اإلعداد  5
 

 )تابع( أساس التوحيد 5-0
 

 الشركات التابعة )أ(
 

المجموعة  لىع كونطر المجموعة على منشأة ما عندما يتسي الشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة.لك ت فيالشركات التابعة تتمثل 
عائدات متغيرة من ارتباطها بهذه المنشأة وتمتلك القدرة على التأثير في هذه العائدات من خالل نفوذها  ،، أو حقوق فيالتزام تجاه

 عليهارة طعلى هذه المنشأة. يتم إدراج البيانات المالية للشركات التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة من التاريخ الذي تبدأ فيه السي
 الذي تتوقف فيه هذه السيطرة.  حتى التاريخ

  

 ات المشتركة ئتالفاال )ب(
 

ي صافي حيث يكون للمجموعة حقوق ف تكون المجموعة طرفاً فيها، لسيطرة مشتركة االئتالفات المشتركة في ترتيبات تخضعتتمثل 
ي ف الحصصيتم احتساب تجاه مطلوباتها. المجموعة التزامات المجموعة في موجوداتها و حقوقالمعنية بخالف موجودات الشركات 

ليف بهذه الحصص مبدئياً بالتكلفة التي تتضمن تكا عتراف. يتم االوفقاً لطريقة حقوق الملكية الخاضعة لسيطرة مشتركةالشركات 
مر للشركات المستث ادات الشاملة األخرىالمبدئي، يتم إدراج حصة المجموعة من األرباح أو الخسائر واإلير عترافالمعاملة. الحقاً لال

  حقوق الملكية ضمن البيانات المالية الموحدة، لحين توقف التأثير الهام أو السيطرة المشتركة.طريقة بها المحتسبة وفقاً ل
 

 المعامالت المحذوفة عند التوحيد  )ج(
 

أرباح وخسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت الداخلية  ةيتم حذف األرصدة والمعامالت بين شركات المجموعة باإلضافة إلى أي
يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع هذه البيانات المالية الموحدة.  بين شركات المجموعة بشكل كامل عند إعداد

باح ر المحققة بنفس طريقة حذف األريتم حذف الخسائر غيات المشتركة. ئتالفات المشتركة إلى مدى حصة المجموعة في االئتالفاال
 دليل على انخفاض القيمة. يصاحبهغير المحققة لكن إلى المدى الذي ال 

 
 بيان التوافق 5-5

 
العربية  دولة اإلماراتل لبات القانون االتحاديدة للمجموعة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطتم إعداد البيانات المالية الموح

 . 5132لسنة  (5)رقم المتحدة 
 

وهو قانـون الشركات التجارية )"قانـون الشركات  5132لسنة  5رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحاديتم إصدار 
للشركات . يُسمح 5132يوليو  3ويصبح سارياً اعتباراً من  5132أبريل  3"( بتـاريخ 5132في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

طبقاً  5136يونيو  11في موعد أقصاه  5132التأكد من االلتزام بالقانون الجديد للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
 لألحكام االنتقالية المنصوص عليها في هذا القانون.

 
 أساس القياس 5-9

 
التي ت األخرى استثماراالوية ستثمارالعقارات اال، باستثناء ة التاريخيةدة للمجموعة وفقاً لمبدأ التكلفتم إعداد البيانات المالية الموح

 ها بالقيم العادلة.يتم بيان

 
 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  5-6

 
وير تم تدالعملة الرسمية للمجموعة.  ، وهو)"الدرهم اإلماراتي"( رهم اإلمارات العربية المتحدةدة بدالبيانات المالية الموح عرضيتم 

 .باأللف ما لم يذكر خالف ذلكألقرب عدد صحيح  المبالغكافة 
 

 استخدام التقديرات واألحكام  5-2
 

إن إعداد البيانات المالية الموحدة يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات 
المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. ترتكز هذه التقديرات واالفتراضات المرتبطة بها على  والمبالغ المحاسبية

ً لوضع  والتي أنها معقولة في رل الرروف الراهنة،السابقة والعديد من العوامل األخرى التي يُعتقد الخبرة  تشكل نتائجها أساسا
لك من مصادرها. قد تختلف النتائج الفعلية عن ت بسهولةموجودات والمطلوبات التي ال تتضح األحكام المتعلقة بالقيمة الدفترية لل

 التقديرات.
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( ات إيضاح
 

 أساس اإلعداد )تابع( 5
 

  )تابع(  استخدام التقديرات واألحكام 5-2
 

 .أثر مستقبليب. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية مستمرةبصورة  التقديرات واالفتراضات المرتبطة بهاتتم مراجعة 
 

المستخدمة في واألحكام الهامة  لتقدير حاالت عدم اليقينبيان المعلومات حول المجاالت الهامة  14 يضاحبصورة خاصة، يتم في اإل
 كبر على المبالغ المعترف بها في هذه البيانات المالية الموحدة. التأثير األلتي لها اتطبيق السياسات المحاسبية 

 
 قياس القيمة العادلة 5-3

 
من السياسات واإلفصاحات المحاسبية للمجموعة قياس القيم العادلة لكٍل من الموجودات والمطلوبات المالية وغير  مجموعةتتطلب 
 المالية.

 
عمل لمراقبة قياس القيم العادلة. يتضمن هذا اإلطار فريق تقييم يكون مسؤول بصورة عامة عن مراقبة  قامت المجموعة بوضع إطار

من قياسات القيم العادلة، بحيث يقوم بتقديم التقارير بصورة مباشرة إلى  1كافة قياسات القيم العادلة الهامة، بما في ذلك المستوى 
 المسؤول المالي الرئيسي.

 
م قياس القيم عندما يت يم بصورة منترمة بمراجعة المدخالت الهامة غير الملحورة والتعديالت التي تتم على التقييم.يقوم فريق التقي

العادلة باستخدام معلومات من طرف أخر مثل أسعار الوسيط أو خدمات التسعير، تقوم اإلدارة بتقييم الدليل الذي تم الحصول عليه 
بحيث تستوفي هذه التقييمات متطلبات معايير التقارير المالية الدولية، بما في ذلك المستوى  من األطراف األخرى لدعم النتيجة،

 النرام المتدرج لقياس القيمة العادلة الذي يتم في إطاره تصنيف هذه التقييمات. المدرج ضمن
 

 يتم إبالغ لجنة التدقيق لدى المجموعة بأية أمور هامة تخص التقييم.
 

العادلة للموجودات أو المطلوبات، تستخدم المجموعة معطيات السوق الملحورة إلى أقصى قدر ممكن. يتم تصنيف عند قياس القيمة 
ة على في أساليب التقييم المبين لة بناًء على المدخالت المستخدمةالقيم العادلة ضمن عدة مستويات في النرام المتدرج للقيمة العاد

 النحو التالي:
 

  لمدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة.: األسعار ا3المستوى 
 

  وهي عبارة عن معطيات ملحورة لموجودات أو مطلوبات،  3: مدخالت بخالف األسعار المدرجة ضمن المستوى 5المستوى
 سواء بشكل مباشر )كاألسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقة من األسعار(. 

 

  غير ملحورة(. مدخالتات أو مطلوبات، غير مرتكزة على معطيات السوق الملحورة ): مدخالت لموجود1المستوى 
 

في حال تم تصنيف المدخالت المستخدمة في قياس القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات ضمن مستويات مختلفة في النرام المتدرج 
 وى في النرام المتدرج للقيمة العادلة الذي يكون فيه مدخالتللقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة بأكمله ضمن ذات المست

 هامة في أقل مستوى للقياس.
 

 تعترف المجموعة بالتحويالت فيما بين مستويات النرام المتدرج للقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير التي تم خاللها التغيير.
 

 السياسات المحاسبية الهامة  9
 

ع البنود التي تعتبر التعامل م عندمعايير التقارير المالية الدولية، بشكل متسق تتوافق مع التي يق السياسات المحاسبية التالية، تم تطب
 للمجموعة: دةلبيانات المالية الموحفيما يتعلق با جوهرية

 
 اإليرادات

 
ك والمتحصالت من بيع عقارات )بما في ذل يةستثماراالعقارات المن تأجير  التي يتم الحصول عليهاتشتمل اإليرادات على المبالغ 

مقابل بيع بضائع أو تقديم خدمات خالل  غ الصادر فواتير بشأنها إلى أطراف أخرىوالمبالوإيرادات العقود بيع قطع أراضي(، 
 دية.األنشطة االعتيادية للمجموعة، وذلك بعد اقتطاع الخصومات التجارية المقدمة في سياق األعمال االعتيا
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( ات إيضاح
 

   السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  9
 

 االعتراف باإليرادات 
 

 البضائع المباعة والخدمات المقدمة  )أ(
 

يتم االعتراف باإليرادات من بيع البضائع ضمن األرباح أو الخسائر عندما يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية الهامة إلى المشتري. 
ر. تاريخ التقرييتناسب مع مرحلة إنجاز المعاملة في يتم االعتراف باإليرادات من الخدمات المقدمة ضمن األرباح أو الخسائر بما 

ترداد سابشأن  جوهريةاإلنجاز من خالل معاينة األعمال المنجزة. ال يتم االعتراف باإليرادات إذا كانت هناك شكوك  يتم تقييم مرحلة
 المبالغ المستحقة أو التكاليف ذات الصلة أو إذا كان هناك احتمال إلعادة البضائع.

 
ندما ع األرباح أو الخسائرتمويلية ضمن  إيجارمن بيع العقارات على أساس التملك الحر أو بموجب عقود  باإليرادات عترافيتم اال

يتم تحويل مخاطر وامتيازات الملكية الهامة الى المشتري. تعتبر مخاطر وامتيازات الملكية الهامة قد تم تحويلها إلى المشتري عندما 
 العقار. رف فيالتصالمشتري وذلك عن طريق توقيع العقد المتفق عليه ومنح المشتري حق بالسعر إلى  المرتبطةيتم تحويل المخاطر 

 
  التعاقد )ب(

 
ز إلى في أعمال العقد، والمطالبات ودفعات الحواف تعديالتتشتمل إيرادات العقود على القيمة المبدئية المتفق عليها في العقد زائداً أية 

ألرباح ابإيرادات ومصروفات العقود ضمن  ويمكن قياسها بصورة موثوقة. يتم االعترافأن تحقق إيرادات فيه يحتمل  الذيالمدى 
 بصورة موثوقة. يتم تطبيق إجمالي هامش ن عقد اإلنشاءاتتقدير العائد م عندما يمكنالعقد،  نجازبما يتناسب مع مرحلة إ أو الخسائر

 لى هامش الربح من العقد.الربح النهائي المقدر على التكاليف للوصول إ
   

بصورة موثوقة، يتم  اإلنشاءات عقودتقدير العائد من  مكنعندما ال ين خالل معاينة األعمال المنجزة. يتم تقييم مرحلة اإلنجاز م
سائر المتكبدة مخصص لكافة الخ تكوينيتم ة. المتكبد العقد تكاليفسترداد فيه ا يُحتمل الذيالمدى  إلىفقط  بإيرادات العقود عترافاال

 باإلضافة إلى أية خسائر أخرى متوقعة حتى االنتهاء من أعمال العقود. التقريرتاريخ  حتى
 

 إيرادات التأجير  )ج(
 

ة عقد على مدى فتر على أساس القسط الثابتيتم االعتراف بإيرادات التأجير من العقارات االستثمارية ضمن األرباح أو الخسائر 
 اإليجار. يتم االعتراف بحوافز عقود اإليجار الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي إيرادات التأجير. 

 
 إيرادات ومصروفات التمويل

 
إيرادات الفوائد على الودائع الثابتة وإيرادات توزيعات األرباح والتغيرات في القيمة العادلة للموجودات  منإيرادات التمويل  تتألف

 الخسائر األرباح أوبإيرادات الفوائد عند استحقاقها ضمن  عترافيتم االلة من خالل األرباح أو الخسائر. المالية المبينة بالقيمة العاد
ت فيه حق في التاريخ الذي يثب األرباح أو الخسائربإيرادات توزيعات األرباح ضمن  عترافيتم االة. استخدام طريقة الفائدة الفعليب

 المجموعة في استالم المبالغ وهو التاريخ السابق لتوزيعات األرباح في حالة األوراق المالية المدرجة.  
 

غيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية المبينة والت المصرفية القروض علىمصروفات الفوائد  منالتمويل  مصروفات تتألف
اليف بكافة تك عترافبالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر وخسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المعترف بها. يتم اال

 ة الفائدة الفعلية.   باستخدام طريق الخسائر األرباح أورسملتها وفقاً للفقرة الموضحة أدناه، ضمن  التكاليف التي تتم باستثناءاالقتراض، 
 

إن رسملة  .الموجودات كجزء من تكلفة تلكلة موجودات مؤهتتم رسملة تكاليف االقتراض المنسوبة بشكل مباشر الستحواذ أو إنشاء 
ً وتتوقف عندما يتم بالموجودات تكاليف االقتراض تبدأ من تاريخ تكبد النفقات المتعلقة  عداد إلإنهاء كافة األنشطة الالزمة فعليا

اء االستحواذ أو اإلنش التي تلي فترةالبتكاليف االقتراض المتعلقة ب عترافيتم االلالستخدام المزمع لها. لة الموجودات المؤه
 كمصروفات. 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( ات إيضاح
 

 )تابع( المحاسبية الهامةالسياسات   9
 

 الموجودات غير الملموسة 
 

 الشهرة التجارية )أ( 

 
ة القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات القابل منيتم بيان الشهرة التجارية على أنها الزيادة في تكلفة االستحواذ عن حصة المجموعة 

 االستحواذ. يتم بيان الشهرة التجارية المنسوبة لالستثمارات فيتاريخ في لسيطرة مشتركة  خاضعةشركة /للتحديد في شركة تابعة
االئتالفات المشتركة كجزء من القيمة الدفترية لالستثمارات في االئتالفات المشتركة. يتم بيان الشهرة التجارية المنسوبة للشركات 

 التابعة كشهرة تجارية في بيان المركز المالي الموحد.
 

يمة نخفاض في القيمة، ويتم تسجيلها بالتكلفة ناقصاً خسائر انخفاض القال من مدى تعرضها للتحققيتم اختبار الشهرة التجارية سنوياً 
ة. نهائية للوحدة المنتجة للنقد التي تخص الشهرة التجاريالغير المتراكمة. يرتكز اختبار انخفاض قيمة الشهرة التجارية على القيمة 

 تتضمن األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد شركة ما القيمة الدفترية للشهرة التجارية المتعلقة بالشركة المباعة. 
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات واالستهالك
 

 الموجودات المملوكة )أ( 
 

لمتراكمة اأدناه( وخسائر انخفاض القيمة  الفقرةالت والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم )راجع بنود الممتلكات واآل قياسيتم 
وفات المنسوبة بصورة مباشرة إلى المصر على التكلفة تشتمل. إن وجدت)راجع السياسات المحاسبية حول انخفاض القيمة(، 

ود حتسابها كبنعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم ابنود الممتلكات واآلالت والمعندما يكون ألجزاء أحد  الموجودات.على ستحواذ اال
ً على تكلفة المواد، والعمالة ممنفصلة )مكونات رئيسية( من الم تلكات واآلالت والمعدات. تشتمل تكلفة الموجودات المنشأة ذاتيا

 .الغير مباشرةمناسب من المصروفات  وجزءالمباشرة، 
 

 االستهالك )ب( 
 

على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل جزء من بنود  على أساس القسط الثابتاألرباح أو الخسائر ستهالك ضمن باال عترافيتم اال
 المقارنة:ة فترالحالية و عمار اإلنتاجية المقدرة للفترةألافيما يلي ألراضي. ل. ال يتم احتساب استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات

 
 (٪) عدل االستهالكم الموجودات

 11 - 2 مستأجرة العقارات التحسينات على المباني وال
 51 - 31 ماكيناتالالت واآل

 21 - 52 مكتبيةالمعدات الو األثاث والتجهيزات
 52 سياراتال
 51 رياضيةالمعدات ال
 21 -  11 دوات األمعدات وال

 ====== 
 
 . كل تقريرإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ تم إعادة تقييم طريقة االستهالك واألعمار ات

 
 قيد اإلنجاز رأسماليةالعمال األ )ج(

 
فاض )راجع السياسات المحاسبية حول انخ نخفاض القيمة المتراكمةاإلنجاز بالتكلفة ناقصاُ خسائر ا قيد يتم بيان األعمال الرأسمالية

سوبة ناإلنشاء. عند االنتهاء من اإلنشاء، يتم تحويل تكلفة تلك الموجودات مع التكاليف الم االنتهاء من، حتى إن وجدتالقيمة(، 
 يتم الى الفئة المناسبة من الموجودات. إل (األراضي المرسملة وإيجاراتبما في ذلك تكاليف االقتراض بصورة مباشرة إلى اإلنشاء )

 احتساب استهالك لألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.
 

 لتطويرعقارات ل التحويالت من ()د
 

غرض ل كس بالتكلفة، والتي تصبح تكلفتها االعتباريةلتطوير أو العوالمعدات من عقارات ل ت واآلالتيتم تحويل بعض بنود الممتلكا
ياس المتبعة للممتلكات القلسياسة الحتساب الالحق، بعد التغير في استخدام ذلك البند. بعد القياس المبدئي، يتم قياس تلك العقارات وفقاً ا

 لتطوير.العقارات لوالمعدات أو  واآلالت
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 ية ستثمارالعقارات اال
 

 عترافاال )أ(
 

تم ي غرضينكال اللأو لزيادة قيمة رأس المال أو  إيجاريةة ألغراض تحقيق إيرادات مجموعالإن األراضي والمباني المملوكة من قبل 
يتم تصنيفها  يةاستثمارإن العقارات التي يتم إنشاؤها أو تطويرها لالستخدام في المستقبل كعقارات  ية.استثمارتصنيفها كعقارات 

أحد العقارات فإنها تتعامل مع هذا العقار  لشاغلي إضافيةة بتقديم خدمات مجموععندما تقوم ال ية.استثمارأيضاً على أنها عقارات 
 ككل.  االتفاقبصورة نسبية من  جوهريليس  تشكل عنصري إذا كانت الخدمات استثماركعقار 

 
قار يبقى الع فإن ،ياستثماركعقار بصورة مستمرة مستقبالً  ستخدامهالي قائم استثمارعندما تبدأ المجموعة في إعادة تطوير عقار 

 إعادة تصنيفه كعقار للتطوير خالل مرحلة إعادة التطوير. قياسه استناداً إلى نموذج القيمة العادلة وال تتم ياً ويتماستثمارعقاراً 
 

 القياس )ب(
 

ً  يةستثماريتم قياس العقارات اال ً بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعاملة ذات الصلة.  مبدئيا تم احتساب المبدئي، ي لالعترافالحقا
بأية أرباح أو خسائر تنتج  عترافيتم اال. 41 رقم القيمة العادلة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي نموذجية باستخدام ستثمارالعقارات اال

 . األرباح أو الخسائرعن التغير في القيمة العادلة ضمن 
 

النتهاء ايتم قياس ذلك العقار بالتكلفة حتى تاريخ  التطوير بصورة موثوقة،قيد ي استثمارالقيمة العادلة لعقار  تحديد مكنعندما ال ي
 اإلنشاء أو التاريخ الذي يمكن فيه قياس القيمة العادلة بصورة موثوقة، أيهما أقرب. من
 

 عقد إيجار تشغيلي بموجبحصة العقار  )ج(
 

ذلك عندما و كل عقار على حدةويتم احتسابها على أساس ي استثمارعقار كلعقد إيجار تشغيلي  يتم تصنيف حصة العقار الخاضع
أي حصة عقار مصنف كعقار  تسجيل. يتم أو لزيادة رأس المال أو لكال السببين إيرادات إيجارية لتحقيق اتحتفر المجموعة به

دفعات عقود السياسة المحاسبية لبالقيمة العادلة. يتم احتساب دفعات اإليجار كما هو مبين في استثماري ويخضع لعقد إيجار تشغيلي 
 .اإليجار

 
 يةاستثمارلتطوير إلى عقارات العقارات لالتحويل من  (د)

 
ق إيرادات لتحقيية عندما يتم استخدام هذه العقارات ستثماريتم تحويل بعض عقارات التطوير من عقارات التطوير إلى العقارات اال

 التحويل قيمة العادلة في تاريخية بالستثمارأو لزيادة رأس المال أو لكال األمرين. يتم تحويل عقارات التطوير إلى العقارات اال إيجارية
أجل االحتساب الالحق لها. بعد إجراء القياس المبدئي، يتم تقييم تلك العقارات بالقيمة العادلة وفقاً  االعتبارية منوالتي تعتبر تكلفتها 

 ية.ستثمارقياس العقارات االلسة المتبعة للسيا

 
 يةستثماراالعقارات البيع  (هـ)
 

عقارات اليع المباشرة عند ب فيرادات والتكاليباإل عترافال يتم االية في سياق األعمال االعتيادية. ستثماربعض العقارات االبيع يتم  
حصالت الفرق بين صافي المتأنها على  المحتسبةية )ستثماراالعقارات البأية أرباح أو خسائر من بيع  عترافية. يتم االستثماراال
 .األرباح أو الخسائر ( ضمنالقيمة الدفتريةو

 
 العقارات للتطوير 

 
سياق األعمال االعتيادية للمجموعة كعقارات للتطوير حتى يتم االنتهاء من  التي يتم تطويرها بغرض بيعها فييتم تصنيف العقارات 

وعند ذلك تتم إعادة تصنيفها كعقارات محتفر بها للمتاجرة. تشتمل تكلفة العقارات للتطوير على تكلفة  ،عملية اإلنشاء أو التطوير
ً ناقص اإلنشاء وأية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة  .)راجع السياسات المحاسبية الخاصة بانخفاض القيمة( خسائر انخفاض القيمة ا

إنشاء عقارات للتطوير حتى يكون األصل جاهزاً لالستخدام المزمع  عليها تمياإليجار المدفوع عن أرض مؤجرة قيمة كما تتم رسملة 
 له.
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 األدوات المالية

 
 األدوات المالية غير المشتقة ( أ)

 
ذات  من أطراف ةالمستحقالمبالغ و التجارية واألخرى مدينةالذمم الو االستثمارات األخرى تشتمل األدوات المالية غير المشتقة على

أطراف ذات عالقة إلى  المبالغ المستحقةو التأمينخرى وودائع األتجارية والدائنة الذمم الفي الصندوق ولدى البنك و والنقد عالقة
 . طويلة األجلدائنة الذمم المصرفية طويلة األجل والقروض المصرفية قصيرة األجل وال والقروض

 
جودات بالمو عترافيتم إيقاف االحكام التعاقدية الخاصة باألداة. صبح المجموعة طرفاً في األمالية عندما تُ الداة األب عترافيتم اال

المالية عندما ينتهي حق المجموعة التعاقدي في الحصول على التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عندما تقوم المجموعة 
تم إيقاف يات تلك الموجودات بصورة فعلية. زبتحويل الموجودات المالية لطرف آخر بدون االحتفار بالسيطرة أو بكافة مخاطر وامتيا

 بالمطلوبات المالية عندما تنتهي التزامات المجموعة المحددة في العقد أو عند تسويتها أو الغاؤها.  عترافاال
 

غير المشتقة  ةالييتم قياس األدوات الم ،المبدئي عترافالحقاً لالباألدوات المالية غير المشتقة بالقيمة العادلة. مبدئياً  عترافيتم اال
 :على النحو التالي

 
 ات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ستثماراال (0)

 
 عترافكذلك عند االبها للمتاجرة أو إذا ما تم تحديدها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان محتفر األداة يتم تصنيف 

ات ستثمارالمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت المجموعة تقوم بإدارة تلك االيتم تحديد األدوات . االمبدئي به
ف المعامالت بتكالي عترافيتم اال ،المبدئي عترافها العادلة. عند االتوتقوم باتخاذ القرارات الخاصة بالبيع والشراء اعتماداً على قيم

تم ، يخالل األرباح أو الخسائرمن  العادلةالقيمة إن األدوات المالية بتكبدها.  عنداألرباح أو الخسائر ضمن  للمعامالت المنسوبة
اق المالية يتم تحديد القيمة العادلة لألور .األرباح أو الخسائرعليها ضمن التي تطرأ بالتغييرات  عترافبالقيمة العادلة ويتم اال قياسها

 .التقريرالمدرجة كما في تاريخ  عرضالإلى أسعار استناداً المدرجة 
 

 خرى  األ (5)
 

ً خسائر انخفاض القيمة،  ن إيتم قياس األدوات المالية غير المشتقة األخرى بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصا
 .  وجدت

 
 النقد وما يعادله (9)

 
ثالثة د حتى تمترة استحقاق حسابات ودائع )ذات فتو حسابات جارية فييشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولدى البنك 

ر المخصومة والفواتي شكل السحوبات المصرفية على المكشوف التي يتم سدادها عند الطلب. تُ (المرهونةأو أقل باستثناء الودائع  أشهر
رض غجزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد ويتم إدراجها كجزء من النقد وما يعادله ل أو أقل، أشهرثالثة تمتد لذات فترة استحقاق 
 . بيان التدفقات النقدية

 
 األدوات المالية المشتقة )ب( 

 
 . التمويل نشطةأخاطر أسعار الفائدة الناتجة عن ها لمتعرض حوط منتلتستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة ل

 
قة بالقيمة العادلة. مالية المشتباألدوات ال عترافيتم اال ،المبدئي عترافالمشتقة مبدئياً بالتكلفة. الحقاً لالباألدوات المالية  عترافيتم اال

 . الخاضع للتحوطبأية أرباح أو خسائر على طبيعة البند  عترافيرتكز اال
 

أو معامالت  تةثابلتغير في التدفقات النقدية لمطلوبات معترف بها أو التزامات ا من تحوطعقد عندما يتم تصنيف أداة مالية مشتقة ك
من ية المشتقة ضمباشرةً بالجزء الفعلي من األرباح أو الخسائر من األدوات المال عترافمحتمل حدوثها بشكل كبير، فانه يتم اال

. فورعلى ال األرباح أو الخسائر ألرباح أو الخسائر ضمنالفعلي من ابالجزء غير  عتراف. بينما يتم االخرىاألشاملة اليرادات اإل
ويتم  حوط،تمن قياس فاعلية ال الوقت المعنى لية المشتقة فييتم استبعاد أية أرباح أو خسائر ناتجة عن التغيرات في قيمة األدوات الما

 .على الفور األرباح أو الخسائربها ضمن  عترافاال
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 القيمةانخفاض 

 
 الموجودات المالية ( أ)

 
عتبر الموجودات المالية. يانخفاض قيمة ما إذا كان هنالك دليل موضوعي على م للتحقق تقريربتاريخ كل  األصل المالييتم تقييم 

لبياً تأثيراً سكان له حدث أو أكثر بوجود النخفاض في القيمة في حال كان هناك دليل موضوعي يفيد  أنه قد تعرض األصل المالي
اسها . يتم احتساب خسائر انخفاض القيمة فيما يتعلق بالموجودات المالية التي يتم قيلهذا األصلعلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 

 مة بمعدل الفائدة الفعليمخصوالمقدرة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  القيمة الدفتريةبالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين 
 . األرباح أو الخسائر، ضمن وجدت إنبخسائر انخفاض القيمة،  عترافيتم اال. األصلي

 
نخفاض خسائر ابالمبدئي  عترافالعكس بصورة موضوعية بأصل ما يقع بعد اال إن أمكن ربط هذاخسائر انخفاض القيمة  عكسيتم 

 .رباح أو الخسائراألبالمبلغ الذي تم عكسه ضمن  عترافالقيمة. بالنسبة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة، يتم اال
 

 الموجودات غير المالية ( ب)

 
اض تحديد ما إذا كان هنالك أي مؤشر على انخفبغرض  تقرير بتاريخ كل القيم الدفترية للموجودات غير المالية للمجموعةتتم مراجعة 

القيمة د بخسائر انخفاض القيمة عندما تزي عترافيتم االقيمة األصل القابلة لالسترداد.  ، يتم تقديرفي حال وجود ذلك المؤشرالقيمة. 
، دهابخسائر انخفاض القيمة، في حال وجو عترافألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد. هذا ويتم اال الدفترية
 .األرباح أو الخسائرضمن 

 
لموجودات مستقلة بشكل كبير عن ا تدفقات نقدية وتكونها تنتج أصغر مجموعة موجودات يمكن تحديدلوحدة المنتجة للنقد في تتمثل ا

 والمجموعات األخرى.
 

 المخزون
  

 .يتم تقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل
 

 لمتاجرةا غرضل محتفظ بهاالعقارات ال )أ( 

 
بيعها ن يتم أ من المتوقعإذا كان  لمتاجرةا لغرض محتفر بهاعقارات لتطوير إلى ية والعقارات لستثماريتم تحويل بعض العقارات اال

اريخ لمتاجرة بالقيمة العادلة في تلغرض اية إلى عقارات محتفر بها ستثماريتم تحويل العقارات اال التقرير.خالل سنة من تاريخ 
لمتاجرة رض اغر إلى عقارات محتفر بها ليتم تحويل عقارات التطوي االعتبارية عند االحتساب الالحق.التحويل والتي تصبح تكلفتها 

لغرض ها المبدئي، يتم تقييم العقارات المحتفر ب عترافالحتساب الالحق. الحقاً لالعتبارية عند ابالتكلفة والتي تصبح تكلفتها اال
 لمتاجرة بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل.ا

 
 خرىاأل بنود المخزون )ب(

 
وإيصاله  حيازة المخزونالمتكبدة ل المصروفاتالوارد أوالً يُصرف أوالً وتشتمل على  األخرى على طريقة بنود المخزونترتكز تكلفة 

ف سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً التكاليمثل صافي القيمة الممكن تحقيقها في ت. يالراهنووضعه  لموقعه الحالي
 لإلنجاز ومصروفات البيع.المقدرة 

 
 الفواتير الزائدة عن التقييم / عقود قيد اإلنجازالأعمال 

 
تشتمل .  ير العملسفواتير قدرة ناقصاً الخسائر المتوقعة ويتم بيان أعمال العقود قيد اإلنجاز بتكاليف العقود زائداً األرباح المنسوبة الم

بدة في الثابتة والمتغيرة المتك الغير مباشرةمن المصروفات  محددة وجزءبمشاريع مباشرةً  التكلفة على كافة المصروفات المتعلقة
 ،عن إيرادات العقودمل سير العفواتير قدرة التشغيلية االعتيادية. بالنسبة للعقود التي تزيد فيها ة المجموعة التعاقدية استناداً إلى الأنشط

 ر زائدة عن التقييم.المطلوبات المتداولة كفواتي ضمنيتم إدراج الزيادة 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( ات إيضاح
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 9
 

 المخصصات 
 

جة لحدث نتي (المجموعة التزام حالي )قانوني أو ضمني يترتب علىيتم االعتراف بمخصص ما في بيان المركز المالي الموحد عندما 
سابق، ويكون من المرجح أن يلزم تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية من أجل تسوية االلتزام، ويمكن تقدير قيمة االلتزام بصورة 

 . موثوقة
 

 صيانة أعمال العقود مخصص
 

الة المخصص على أساس كل ح هذا تكوينيتم المعني فترة الصيانة. عقود عندما يدخل العقد صيانة أعمال البمخصص  عترافيتم اال
 علىعقود صيانة أعمال البدأت، ويرتكز مخصص  تكون فترة الصيانة الخاصة بها قدبخصوص جميع األعمال التي  على حدة

 .حتملة في حال وقوع أي منهاجميع النتائج الم فة الصيانة وبعد تقييمتكلل السابقة بياناتال
 

 التشغيلية  اإليجاردفعات عقود 
 

يتم غيلية. إيجار تشالموجودات التي يحتفر بموجبها المؤجر فعلياً بكافة مخاطر وامتيازات الملكية كعقود  إيجاريتم تصنيف عقود 
رة عقد على مدى فت على أساس القسط الثابتاألرباح أو الخسائر تشغيلية ضمن إيجار بموجب عقود  بالمبالغ المدفوعة عترافاال

 كجزء ال يتجزأ من إجمالي دفعات اإليجار.  األرباح أو الخسائرالمقدمة من قبل المؤجر ضمن  اإليجارحوافز ب عترافيتم االاإليجار. 
 

 المعامالت بالعمالت األجنبية 
 

عملة الرسمية التطبيق سعر الصرف الفوري بين من خالل بعمالت أجنبية بالعملة الرسمية  تمتتسجيل المعامالت التي مبدئياً يتم 
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت  إعادة تمكما ت .على قيمة العملة األجنبية األجنبية في تاريخ إجراء المعاملةوالعملة 
 تتمثل أرباح أو خسائر العمالت األجنبية من. اإلغالق الصرف عند باستخدام سعر العملة الرسميةإلى  التقرير في تاريخ األجنبية

 والمبالغ المدفوعةلفعلية الفائدة ا لبيان أثرالفترة، التي يتم تعديلها بين التكلفة المطفأة بالعملة الرسمية في بداية  البنود المالية بالفرق
 الناتجةالفروقات ب عتراف. يتم االالتقرير سعار الصرف في نهاية فترةخالل الفترة، والتكلفة المطفأة بالعملة األجنبية المحولة وفقاً أل

 .ضمن األرباح أو الخسائرعن العمالت األجنبية 
 

 ربحية السهم
 

األساسية من خالل  األسهميتم احتساب ربحية ألسهمها العادية.  المخفضةتقدم المجموعة معلومات حول ربحية السهم األساسية و
رة. م العادية القائمة خالل الفتعدد األسهالمرجح ل المتوسطالعاديين على  خسائر المنسوبة إلى مساهمي المجموعةتقسيم األرباح أو ال

دد األسهم المرجح لع والمتوسطمن خالل تسوية األرباح أو الخسائر المنسوبة للمساهمين العاديين  المخفضةيتم تحديد ربحية السهم 
 المحتملة.     المخفضةاألسهم العادية  كافةالعادية القائمة لبيان تأثير 

 
 التقارير حسب القطاع

 
بد إيرادات وتتك يمكن من خاللها أن تحقق األنشطة التجارية التيفي  المشاركةمكونات المجموعة  أحدالتشغيلي يعتبر القطاع 

يقوم مجلس اإلدارة  أي من مكونات المجموعة األخرى.التي تتعلق بالمعامالت مع  والمصروفاتبما في ذلك اإليرادات ، مصروفات
فر بشأنه أداؤه، والتي تتوولتقييم ما بمراجعة نتائج القطاعات التشغيلية بشكل منترم التخاذ قرارات حول تخصيص الموارد لقطاع 

 .منفصلة ماليةمعلومات 
 

ي يمكن إلى تلك الت تشتمل النتائج والموجودات والمطلوبات حسب القطاع على بنود منسوبة بصورة مباشرة إلى قطاع ما باإلضافة
 تخصيصها على أساس معقول. 

 
متكبدة لشراء والتكاليف ال خالل السنة لحيازة ممتلكات وآالت ومعدات، المتكبدة إجمالي التكلفةتتمثل المصروفات الرأسمالية للقطاع ب

لى بيعها أو تحويلها إ عقارات بغرضدة لتطوير والتكاليف المتكب ية قائمة،استثمارية أو إعادة تطوير عقارات استثمارعقارات 
 ية.استثمارعقارات 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( ات إيضاح
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( 9
 

 والتفسيرات التي لم يتم تفعيلها حتى اآلن الجديدة المعايير 
 

 5132يناير  3هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
ولم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة. فيما يلي المعايير التي قد تكون ذات صلة بالمجموعة. ال تخطط المجموعة 

 لمعايير بشكل مسبق.لتطبيق هذه ا
 
 من معايير التقارير المالية الدولية "األدوات المالية"  3المعيار رقم  (0)

 
، محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار 5134من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو  9يحل المعيار رقم 

من معايير التقارير المالية الدولية توجيهات معدلة  9االعتراف والقياس. يتضمن المعيار األدوات المالية:  19المحاسبي الدولي رقم 
حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة 

وط. كما يتضمن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التح
معايير التقارير المالية الدولية من  9يسري المعيار رقم  .19معيار المحاسبي الدولي رقم االعتراف باألدوات المالية الواردة في ال

 ز تطبيق هذا المعيار بشكل مسبق.يجو، و5138يناير  3 أو بعد السنوية التي تبدأ في إعداد التقارير فتراتعلى 
 

 من معايير التقارير المالية الدولية على بياناتها المالية الموحدة.  9تقوم المجموعة حالياً بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق المعيار رقم 
 
 من معايير التقارير المالية الدولية "اإليرادات من العقود مع العمالء"  02المعيار رقم  (5)
 

من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل المعيار  32يضع المعيار رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي  32رقم 

الصادر عن لجنة تفسيرات  31"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  33"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  38الدولي رقم 
 إعداد على فترات من معايير التقارير المالية الدولية 32رقم يسري المعيار . "برامج والء العمالء"المعايير الدولية للتقارير المالية 

  يجوز تطبيق هذا المعيار بشكل مسبق.و ،5138يناير  3 أو بعد فيرير السنوية التي تبدأ االتق
 

   المالية الموحدة. هابياناتالتقارير المالية الدولية على  من معايير 32تطبيق المعيار رقم لتقوم المجموعة بتقييم التأثير المحتمل 
 

 مجموعة:لجوهري على البيانات المالية الموحدة لليس من المتوقع أن يكون للمعايير الجديدة أو المعدلة التالية تأثير 

 
والمعيار المحاسبي الدولي  36تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ة الخاصة باالستهالك واإلطفاء )توضيح الطرق المقبول

 (.18رقم 
 

 ختلفة. معايير م – 5134 - 5135للفترة  التقارير المالية الدولية معاييرالتحسينات السنوية على 
 

 (. 3 المعيار المحاسبي الدولي رقممبادرة اإلفصاح )تعديالت على 
 

ي تأثير مادي أما إذا كان هناك تقييم المعايير والتعديالت على المعايير والتفسيرات المذكورة أعاله، وذلك لتحديد باإلدارة حالياً  تقوم
 مجموعة.لعلى البيانات المالية الموحدة ل

 
 المالية وإدارة رأس المالإدارة المخاطر  6

  
 نظرة عامة 

 
 المجموعة للمخاطر التالية نتيجة استخدامها لألدوات المالية:  تتعرض

 

 ؛مخاطر االئتمان 

 ؛ ومخاطر السيولة 

 مخاطر السوق. 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 وإدارة رأس المال )تابع( إدارة المخاطر المالية 6
 

 )تابع( نظرة عامة 
 
 وإجراءاتأهداف وسياسات  ، ويوضحالمجموعة لكل من المخاطر المذكورة أعاله معلومات حول تعرض يضاحدم هذا اإلقيُ 

كمية في هذه  فصاحاتإعالوة على ذلك، يتم إدراج المجموعة لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة المجموعة لرأس المال. 
 البيانات المالية الموحدة.

 
عن وضع ومراقبة اإلطار العام إلدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة. يتم وضع  بصورة عامةمسؤول إن مجلس اإلدارة 

 ددوحال لوضعسياسات إدارة المخاطر التي تتعرض لها المجموعة بغرض تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها المجموعة، وذلك 
. تتم مراجعة سياسات وأنرمة إدارة المخاطر بصورة الموضوعة، ولمراقبة المخاطر وااللتزام بالحدود للمخاطر الضوابط المالئمةو

 منترمة حتى تعكس التغيرات في رروف السوق والمنتجات المعروضة.
 
 مخاطر االئتمان )أ(

 
بمخاطر تعرض المجموعة لخسائر مالية في حال عجز أحد العمالء أو األطراف المقابلة ألداة مالية ما عن  مخاطر االئتمانتتمثل 

مم المدينة )بما في ذلك الذ منسوبة بصورة رئيسية إلى الذمم المدينة التجارية واألخرى مخاطر االئتمانالوفاء بالتزاماته التعاقدية. إن 
أطراف ذات عالقة والنقد لدى البنك. تقوم اإلدارة بصورة مستمرة  من والمبالغ المستحقة خرىاألات ستثماراالو (طويلة األجل

وترى  ،أطراف ذات عالقةمن المتعلقة بالذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ المستحقة  لمخاطر االئتمان حاالت التعرضبمراقبة 
 سمعة. حسنة الالمجموعة لدى بنوك ب ةالخاص يةالنقدغ المبالالمجموعة أنها قابلة لالسترداد. يتم إيداع  إدارة

 
في أوراق مالية تكون  ستثمارمدرجة عن طريق االالغير مالية الوراق األفي  ستثمارتقوم المجموعة بالحد من تعرضها لمخاطر اال

 .ةمقابلمن األطراف الأي طرف  المجموعة تعثرإدارة سمعة سوقية موثوقة. ال تتوقع ذات  المقابلة هاأطراف
 
 مبيعات الممتلكات العقارية (3)

 
قوم المجموعة حيث ت أدنى مستوياته فيتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان  يكون، عامة الناسبالنسبة لمبيعات الممتلكات العقارية إلى 

 تتعرضة . إال أن المجموععند تسليم العقارالمتبقية المبالغ  ويستحق قبضباستالم مبالغ مقدمة من المشترين مقابل هذه المبيعات 
األراضي(  نبالمبيعات متتعلق بمبيعات الممتلكات العقارية إلى الشركات أو حتى األفراد )خاصة فيما يتعلق  جوهريةمخاطر ائتمان ل

وم ، كذلك ال تقشيكات مؤجلة على المجموعة تحصلمان، للحد من مخاطر االئت. لهؤالء العمالء فترات ائتمانية قدم المجموعةحيث تُ 
مجموعة ال . عالوة على ذلك، تعتبر مخاطر تعرضية للعقار إلى العميل حتى يتم سداد كامل القيمةالملكية القانون بنقلالمجموعة 

 العميل عن السداد حيث تعد ملكية العقار بمثابة ضمان. تعثرفي حال  للخسائر المالية منخفض
 
 التعاقد (5)

 
ً ما ترتكز  عادةً يكون العميل بالنسبة للمجموعة بالنسبة لعقود اإلنشاءات،  هو المقاول الرئيسي للمشروع. عالوة على ذلك، غالبا

قبل  عن السداد من التعثرر المجموعة ليس فقط بمخاطر شروط سداد هذه العقود على أساس االلتزام المتبادل. وبذلك، يمكن أن تتأث
عن السداد من قبل العميل النهائي للمشروع. إال أن المجموعة تعمل  التعثرالمقاول الرئيسي ولكنها يمكن أن تتأثر أيضاً بمخاطر 

ذلك ة وتقييم مخاطر االئتمان وكلصالح هذا العميل من خالل مقاولين رئيسيين مختلفين. يقوم مجلس اإلدارة بصورة مستمرة بمراجع
 .لعميل واحد الجوهري ذلك التعرضمن حدوث  األعمال التي تنشأاطر مخ

 
 القيمةفي النخفاض مخصص ا (1)

 
ذمم العقود و الذمم المدينة التجاريةبمخصص النخفاض القيمة يمثل تقديرها للخسائر المتكبدة فيما يتعلق  بتكوينتقوم المجموعة 

نصر عالهامة لكل بند و بحاالت التعرضيرتبط  الخسائر المحددة الذي عنصرل العنصر الرئيسي لهذا المخصص بيتمث. المدينة
 مجموعات الموجودات المماثلة فيما يتعلق بالخسائر التي تم تكبدها ولكن لم يتم تحديدها. الذي يرتبط ب الخسائر الجماعية

 
 الضمانات  (4)

 
لمشتركة، ات ائتالفبالكامل أو االلها فقط باإلنابة عن الشركات التابعة المملوكة تجارية تقديم ضمانات  تهدف سياسة المجموعة إلى

جموعة من قبل الم المقدمة الضمانات التجاريةحول تفاصيل إال أن ذلك يكون حسب حصتهم في الشركات المستثمر بها. لمزيد من ال
 . 13 إيضاحات المشتركة، راجع ئتالفبالنيابة عن اال
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 إدارة المخاطر المالية وإدارة رأس المال )تابع( 6
 

 مخاطر السيولة )ب(
 

م تسويتها تمرتبطة بالمطلوبات المالية التي تالالوفاء بالتزاماتها  عند لصعوبة مجموعةال مواجهة مخاطرتتمثل مخاطر السيولة في 
الذمم  لكبما في ذرية واألخرى )الذمم الدائنة التجابترتبط مخاطر السيولة موجودات مالية أخرى. تقديم مبالغ نقدية أو  دفععن طريق 

والقروض  المصرفية قصيرة األجل والقروض إلى أطراف ذات عالقة ةستحقبالغ الموالم التأمينوودائع  (طويلة األجل الدائنة
، للوفاء اإلمكان، قدر مان امتالكها دائماً سيولة كافيةض إلىإدارة السيولة المجموعة فيما يتعلق ب منهج يهدف. يلة األجلالمصرفية طو

 .للضرر سمعة المجموعةتعرض دون تكبد خسائر غير مقبولة أو  والحرجةبالتزاماتها عند استحقاقها في الرروف العادية 
 

 مخاطر السوق )ج(
 

 شأنها أن من التي ،مثل أسعار الفائدة وأسعار األسهم ،تلك المخاطر الناتجة عن التغيرات في أسعار السوقتتمثل مخاطر السوق في 
 إدارة ومراقبة التعرضمالية. إن هدف إدارة مخاطر السوق هو ما تحتفر به من أدوات على إيرادات المجموعة أو قيمة  تؤثر

 مع تحقيق أعلى عائد ممكن. ،بولةلمخاطر السوق ضمن معايير مق
 
 مخاطر األسهم  (3)

  

 فياألوراق المالية مجموعة متنوعة من تقوم إدارة المجموعة بمراقبة ببيع وشراء بعض األوراق المالية الرائجة.  المجموعة تقوم
 في األوراق المالية الرائجة من قبل مجلس اإلدارة. التعامالت عتماد ويتم ا ،على التوقعات السوقية اءً ية بناستثمارمحافر 

 

 مخاطر أسعار الفائدة  (5)
 

أسعار الفائدة على األدوات المالية للمجموعة على األسعار التجارية االعتيادية. أبرمت المجموعة عقود مقايضة أسعار فائدة  ترتكز
 في أسعار الفائدة. تغيرال لتخفيفبعض القروض المصرفية طويلة األجل، وذلك فيما يتعلق ب

 
 مخاطر العمالت األجنبية (1)

  
 بعمالت أجنبية. التي تتم نرراً لقلة المعامالت أدنى مستوياتهامخاطر العمالت األجنبية التي تواجهها المجموعة في  تعتبر

 

 إدارة رأس المال )د(
 

ثقة السوق سب كالدائنين والعمالء و ثقة رأسمالية قوية للحفار علىاالحتفار بقاعدة في تبعة من قبل مجلس اإلدارة السياسة المُ  تتمثل
لى ع مال ومستوى توزيعات األرباح بناءً يقوم مجلس اإلدارة بمراقبة العائد من رأس ال عمال.واالستمرار في التطوير المستقبلي لأل

 األرباح التي حققتها المجموعة خالل السنة.
 

لقانون ام ببعض أحكام اااللتز باستثناءتبع من قبل المجموعة إلدارة رأس المال خالل السنة. تغييرات في المنهج المُ  ةأي تكن هناكلم 
 ي متطلبات رأسمالية مفروضة من جهاتأل الشركة، ال تخضع 5132 ( لسنة5دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )االتحادي ل

 خارجية.
  

 المباشرةاإليرادات والتكاليف  2
 

 إدارة العقارات والمبيعات (أ)
 اإلجمالي مبيعات العقارات إيجارات العقارات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

5102    
 738.97 38991 718217 اإليرادات

 (238903) (38.02) (638210) التكاليف المباشرة
 ----------- ---------- ----------- 

 598250 58202 508113 األرباحإجمالي 
 ===== ===== ===== 

5106    
 996992 186761 636515 اإليرادات

 (826872) (116717) (226318) التكاليف المباشرة
 ---------- ---------- ---------- 

 346351 86156 66194 إجمالي األرباح
 ===== ===== ===== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

  )تابع(ات إيضاح
 
 اإليرادات والتكاليف المباشرة )تابع( 2
 
 تشغيلية األخرىاألنشطة الالتعاقد و ب()

 اإلجمالي أخرى المقاوالت 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

5102    
 2998935 678731 6.28275 اإليرادات

 (7978093) (908767) (71289.3) التكاليف المباشرة
 ------------- ----------- ------------- 

 (5198776) 038169 (5038.07) إجمالي األرباح
 ======= ====== ======= 

5106    
 6476428 486922 2986211 اإليرادات

 (9136229) (166347) (8926435) التكاليف المباشرة
 ------------- ---------- ------------ 

 (5846313) 356818 (5966919) إجمالي األرباح
 ======= ===== ======= 

 

 668 واستهالك بمبلغ مليون درهم( 54364: 5134) مليون درهم 53865 بلغتمورفين على تكاليف  المباشرة تشتمل التكاليف
 .(مليون درهم 663 :5134)مليون درهم 

 
 المصروفات اإلدارية والعمومية   3

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   تتضمن ما يلي:
 686311 328616 مورفينتكاليف 

 76787 058291 األتعاب المهنية ورسوم التراخيص
 86961 8177. االستهالك

 316376 018312 المصروفات المكتبية
 ===== ===== 

 
 إيرادات التمويل 7

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 86493 .598.3 إيرادات الفائدة 
 26895 (.0869) (32 إيضاحمن إعادة تقييم استثمارات أخرى )راجع  األرباح)الخسائر(/ 

 ---------- --------- 
 558631 346181 
 ===== ===== 
 

 مصروفات التمويل .
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 لديون المشكوك في تحصيلها من ذمم العقود المدينة مخصص ا
 56451 721 ()أ(11 إيضاحوالذمم المدينة التجارية )راجع 

 656415 0008302 المطلوبات المالية علىمصروفات الفائدة 
 ----------- --------- 
 0058332 646825 
 ====== ===== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

  )تابع(ات إيضاح
 

  اإليرادات األخرى 3
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 366523 038.62 إيرادات متنوعة
 3116111 0.8111 أدناه( 3 يضاحاالدخار المحقق من المطلوبات )راجع اإل

 ---------- ---------- 
 978.62 3366523 
 ====== ====== 
 

تسوية  نتيجة مليون درهم( 311: 5134)مليون درهم  38بصورة رئيسية على ادخار إيجابي بمبلغ اإليرادات األخرى  تشتمل (3)
 بعض المشروعات. مقاوليمع  مطلوبات

 
 الموجودات غير الملموسة   01

 الشهرة التجارية   
 ألف درهم   
    

    التكلفة
 56818   5134يناير  3في 

   -------- 
 56818   5134ديسمبر  13في 

   -------- 
 56818   5132يناير  3في 

   -------- 
 56818   5132ديسمبر  13في 

   -------- 
    

    اإلطفاء
 56241   5134يناير  3في 

   -------- 
 56241   5134ديسمبر  13في 

   -------- 
 56241   5132يناير  3في 

   ------- 
 56241   5132ديسمبر  13في 

   ------- 
    القيمة الدفترية

 532   5102ديسمبر  90في 
   === 

 592   5134ديسمبر  13في 
   === 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
  

 الممتلكات واآلالت والمعدات 00

 
 الرصيد في 
 بداية السنة

اإلضافات/ 
 المحمل

/ االستبعادات
 المشطوبات

الرصيد في 
 نهاية السنة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
5102     
     التكلفة

 196588 - - 196588 يضااألر
 996849 (76174) 996 3166557 المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة

 156234 - 199 156332 اآلالت والماكينات
 826248 (66687) 26471 866765 األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية

 266761 (911) 928 266718 السيارات
 36152 - - 36152 المعدات الرياضية
 356349 (361) 36652 316684 المعدات واألدوات

 532 - 532 - اإلنجاز األعمال الرأسمالية قيد
 ----------- -------- ----------- ----------- 
 1156819 96666 (326324) 1576123 
 ----------- -------- ----------- ----------- 

     االستهالك المتراكم
 746729 (21) 66649 686361 المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة

 586322 - 56518 526947 اآلالت والماكينات
 816476 (56768) 56786 816428 األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية

 476396 (867) 36771 466591 السيارات
 911 - - 911 المعدات الرياضية
 96561 (334) 36214 76871 المعدات واألدوات

 ----------- --------- --------- ---------- 
 5596663 346937 (16799) 5416779 
 ----------- --------- --------- ---------- 

 38275.   .019807 صافي القيمة الدفترية
 ======   ====== 

5106     
     التكلفة

 196588 - - 196588 يضااألر
 3166557 - 33 3166536  المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة

 156332 (178) 79 156434 اآلالت والماكينات
 866765 (46373) 76568 816662 األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية

 266718 (56941) 56877 266813 السيارات
 36152 - - 36152 المعدات الرياضية
 316684 (6) 892 96792 المعدات واألدوات

 - (16233) 137 16394 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
 ----------- --------- ---------- ----------- 
 1156198 336447 (336116) 1156819 
 ---------- --------- ---------- ----------- 

     االستهالك المتراكم
 686361 - 66751 636441 المباني والتحسينات على عقارات مستأجرة

 526947 (386) 56361 516971 اآلالت والماكينات
 816428 (497) 56274 786183 األثاث والتركيبات والتجهيزات المكتبية

 466591 (56383) 56431 466163 السيارات
 911 - - 911 المعدات الرياضية
 76871 (2) 36531 66662 المعدات واألدوات

 ------------ ----------- --------- ----------- 
 5376421 326177 (56869) 5596663 
 ------------ ----------- --------- ----------- 

 .019807   0068362 صافي القيمة الدفترية
 ======   ====== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 العقارات االستثمارية  05
 

لقيمة العادلة وذلك اعتماداً على النرام المتدرج لمن  1تم تصنيف قياس القيمة العادلة لهذه العقارات االستثمارية ضمن المستوى 
 11، 6-5ين )راجع اإليضاح فيما يلي المستويات المختلفة في النرام المتدرج للقيمة العادلة المدخالت المستخدمة في اسلوب التقييم.

 . )ج((
 
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 261956622 283178.73 يناير 3في 
 856467 .63870 اإلضافات خالل السنة

 766 - المحول من العقارات للتطوير 
 (1356179) (2238332) ( أدناه()راجع إيضاح )ب بيع عقارات استثمارية

 361446171 3338639 ( أدناه(العادلة )راجع إيضاح )جأرباح القيمة 
 -------------- -------------- 

 269176879 381718132 ديسمبر 13في 
 ======== ======== 

 
 التحويل من العقارات للتطوير )أ(

 

مليون  168: 5134) خالل السنةتحويل عقارات لم يتم قام مجلس اإلدارة بإعادة النرر في استخدام بعض العقارات للتطوير. وعليه، 
من عقارات للتطوير الى عقارات استثمارية حيث يتم االحتفار بها حالياً ألغراض غير محددة. يتم االحتفار بهذه العقارات  درهم(

إما لزيادة رأس المال أو بغرض تأجيرها ألطراف أخرى أو بيعها في السوق المفتوح. كما في تاريخ التقرير، تم بيان هذه العقارات 
 سياسة المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة لتقييم العقارات االستثمارية. بالقيمة العادلة وفقاً لل

 
 بيع عقارات استثمارية )ب(

 

 13564: 5134)مليون درهم  22669قيمتها الدفترية  بلغت، قامت المجموعة ببيع عدد من عقاراتها االستثمارية التي خالل السنة
 6667، ونتج عن هذا البيع صافي أرباح بمبلغ مليون درهم( 45863: 5134)مليون درهم  65166مقابل مبلغ وقدره  مليون درهم(
 .مليون درهم( 33267: 5134)مليون درهم 

 
 تقييم العقارات االستثمارية )ج(

 

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تقييم العقارات ( حيث يتم 5111)المعدل سنة  41تقوم المجموعة باتباع نموذج القيمة العادلة وفقا
االستثمارية المحددة كأرض ومباني مملوكة لغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، أو لكال األمرين، بالقيمة العادلة 

ً لدليل بناًء على تقييم السوق المفتوح الذي يتم إجراؤه بواسطة شركة تقييم مسجلة مستقلة، يم التقي والتي قامت بإجراء التقييم وفقا
ية رالملكي الصادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين. تقوم شركة التقييم المستقلة بتحديد القيمة العادلة لمحفرة العقارات االستثما

 للمجموعة كل ستة أشهر.
 

سارية.  اتفاقيات إيجار تم تحديد القيمة العادلة مع األخذ في االعتبار إيرادات التدفقات النقدية المخصومة، عندما يكون لدى الشركة
وفي هذا السياق، تمت مراعاة اتفاقيات اإليجار الحالية المبرمة مع المجموعة وفقاً لشروط السوق االعتيادية والتي تتوافق مع تلك 

 العقارات المماثلة في نفس الموقع.
 

كان مالئماً، مع مراعات المعامالت التي تتم في في حال لم يكن لدى الشركة اتفاقيات إيجار سارية، يتم تحديد القيمة العادلة حيثما 
السوق مؤخراً لعقارات مماثلة في نفس موقع العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة. يتم تعديل تلك القيم عندما تكون هناك 

 اختالفات في السمات الهامة مثل حجم العقار.
 

ر قيمة المتبقية والتي تتضمن مزيجاً من طريقتي الدخل والتكلفة. يستند تقدييتم تحديد قيمة العقارات قيد اإلنشاء باستخدام طريقة ال
القيمة السوقية على افتراض انجاز هذه العقارات كما في تاريخ التقييم، ويتم اقتطاع أجزاء منها بما يتناسب مع التكاليف الالزمة 

 إلنجاز المشروع، وذلك بغرض تقدير قيمة العقار في حالته الراهنة.
 

االفتراضات والمنهجية المتبعة  مخزون االراضي و المساحة الطابقية المتوفرة للشركة و ام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعةق
من قبل شركة التقييم المسجلة المستقلة، وخلصوا إلى أن هذه االفتراضات والمنهجية تبدو معقولة كما في تاريخ التقرير، مع مراعاة 

 حالية ومستقبل السوق العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الرروف االقتصادية ال
 

مليون  3614464 :5134)مليون درهم  66962وبالتالي، استناداً إلى التقييم أعاله، تم االعتراف بأرباح من القيمة العادلة بمبلغ 
 األرباح أو الخسائر. بيان ضمن درهم(
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 ة( وشركاتها التابعة شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عام
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 العقارات للتطوير 09
 

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 816956 638659 يناير 3في 
 (116717) (38.02) تكلفة العقارات المباعة

 (766) - )أ(( 35)راجع إيضاح  المحول إلى العقارات االستثمارية
 ---------- --------- 

 496451 .65831 ديسمبر 13في 
 ====== ===== 
 

 انخفاض القيمةمخصص  )أ(
 

 تقوم اإلدارة بإجراء مراجعة تفصيلية لمحفرة العقارات للتطوير الخاصة بها في تاريخ كل تقرير.
 

ارات قيمة هذه العقفي قام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة القيمة الدفترية للعقارات للتطوير، وخصلوا إلى عدم وجود انخفاض 
 13في  األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية بيان ضمنالقيمة في نخفاض االلم يتم االعتراف بخسائر  عليه،كما في تاريخ التقرير. و

 .5132ديسمبر 
 

 الذمم المدينة طويلة األجل  06
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3676944 068326 أدناه(ذمم المحتجزات المدينة )راجع إيضاح )أ( 
 56411 93.8932 ( أدناه(ب)راجع إيضاح ) الذمم المدينة من بيع عقارات

 ----------- ---------- 
 9.98903 3716144 
 ====== ====== 

 
 ذمم المحتجزات المدينة )أ(

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 5366462 68060. ديسمبر 13في 
 ناقصاً: الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة الدفترية لذمم 

 (86181) - المحتجزات المدينة 
 ---------- ---------- 
 .68060 5186185 
 ====== ====== 

   المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد:
 3676944 068326 ذمم المحتجزات المدينة طويلة األجل

 416418 3380.7 (38األجل من ذمم المحتجزات المدينة )راجع إيضاح االستحقاق قصير 
 ---------- ---------- 
 .68060 5186185 
 ====== ====== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
  

 )تابع( الذمم المدينة طويلة األجل 06
 
 المدينة من بيع عقاراتالذمم  (ب)

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3416321 6758211 ديسمبر 13في 
 ناقصاً: الفرق بين القيمة المطفأة والقيمة الدفترية لذمم 

 - (938229)  من بيع عقارات مدينة
 ---------- ---------- 
 6928367 3416321 
 ====== ====== 

   المركز المالي الموحد:المفصح عنها في بيان 
 53411 93.8932 طويلة األجل من بيع عقارات ذمم مدينة

 3176721 3782.5 (38)راجع إيضاح  مدينة من بيع عقاراتاالستحقاق قصير األجل من ذمم 
 ---------- ---------- 
 6928367 3416321 
 ====== ====== 
 

 )أ(.11تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والذمم المدينة في إيضاح 
 

 االستثمارات األخرى 02
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3916987 .5978.7 يناير 3في 
 3846491 08.33 اإلضافات 

 (3416494) (05.8209) بيع استثمارات
 26895 (.0869) (7 من إعادة التقييم بالقيمة العادلة )راجع إيضاح األرباح/)الخسائر(

 ----------- ----------- 
 5176878 0138.53 ديسمبر 13في 

 ====== ====== 
 

ت تاريخ التقرير. يتم بيان االستثماراتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة استناداً إلى أسعار العروض المدرجة كما في 
النحو  تم بيان النرام المتدرج للقيمة العادلة على ،في األوراق المالية الرائجة بالتكلفة حيثما ال تتوافر بيانات سوقية ملحورة، وعليه

 التالي:
 

 العادلة:من القيم  3يوضح الجدول أدناه تطابق األرصدة االفتتاحية حتى األرصدة الختامية للمستوى 
 

 :0المستوى 
    5102 5134 

 ألف درهم ألف درهم 
   األوراق المالية االستثمارية

 3866487 5968166 الرصيد االفتتاحي
 3846491 08.33 اإلضافات

 (3416494) (05.8209) بيع استثمارات
   صافي: –  األرباح/)الخسائر(إجمالي 

 66228 (.0869) الموحد األرباح أو الخسائرفي بيان  -
 ----------- ----------- 

 5146144 0128335 الرصيد الختامي
 ====== ====== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
   

 االستثمارات األخرى )تابع( 02
 

 األرباح أو الخسائراالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  )أ(
 

لدى المجموعة بعض االستثمارات في األوراق المالية، والتي تم تصنيفها كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 الخسائر، ويتم احتسابها بالقيمة العادلة. 

   

 بالقيمة العادلة مسجل استثمار في صناديق عقارية )ب(
 

مليون درهم في صندوق عقاري. يمثل هذا المبلغ المستثمر ثالث مطالبات  462أعاله على استثمار بقيمة  األخرى تشتمل االستثمارات
 13تبلغ القيمة العادلة لهذا الصندوق كما في  من التزام المجموعة اتجاه االستثمار في الصندوق العقاري. ٪91رأسمالية تصل إلى 

 مليون درهم. 168مبلغ  5134و  5132ديسمبر 
 

 االستثمارات األخرى في األدوات المالية ()ج
 

قصيرة األجل. خالل السنة الحالية، مالية متنوعة محتفر بها ألغراض  مليون درهم في أدوات 38663قامت الشركة باستثمار مبلغ 
بقيمة ، كما قامت ببيع أدوات مالية متنوعة مليون درهم( 38462: 5134) مليون درهم 369 بلغتاستثمارات إضافية بقامت الشركة 

هذه األدوات المالية كما في تاريخ التقرير ل القيمة العادلة. بلغت مليون درهم( 34162: 5134) مليون درهم 35862 عادلة بلغت
 .مليون درهم( 514: 5134) مليون درهم 316

 
لخسائر مقابل التسهيالت االئتمانية التي تم الحصول عليها على وجه هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ا تم رهن

االحتفار بها ألغراض قصيرة األجل.  أنه يتمد يالتحديد بغرض هذه االستثمارات. قام مجلس اإلدارة باعتماد هذه االستثمارات والتأك
 )ج(. 51و 7راجع أيضاً اإليضاحين 

 
تم اإلفصاح عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان والنرام المتدرج للقيمة العادلة فيما يتعلق باالستثمارات األخرى في اإليضاحات 

 على التوالي. )د( 11و)أ(،  11
 

 المخزون 03
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 526659 618720 المواد المتعلقة بالمشروعات
 26171 78322 المخزون التجاري

 843 739 قطع الغيار والمستهلكات
 (857) (08092) ناقصاً: مخصص المواد بطيئة الحركة

 ---------- ---------- 
 6.8136 136131 
 ====== ====== 

 
 أعمال العقود قيد اإلنجاز/ الفواتير الزائدة عن التقييم 07

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 761656776 783728370 زائداً األرباح المنسوبة ناقصاً الخسائر المتوقعةالتكاليف 
 (669166611) (786258713) سير العملفواتير ناقصاً: 

 --------------- --------------- 
 5598532 4566346 
 ====== ====== 

   المفصح عنها في بيان المركز المالي الموحد:
 4836777 5538.93 أعمال العقود قيد اإلنجاز

 (226613) (98276) (53الفواتير الزائدة عن التقييم )راجع إيضاح 
 ----------- ----------- 
 5598532 4566346 
 ====== ====== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 الذمم المدينة التجارية واألخرى .0
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات المالية
 561236481 0836.8355 الذمم المدينة التجارية وذمم العقود المدينة

 416418 3380.7 )أ((34لمحتجزات المدينة )راجع إيضاح ذمم ا
 3176721 3782.5 ((ب)34)راجع إيضاح  الذمم المدينة من بيع عقارات

 -------------- -------------- 
 581.28930 565596668 

 (367946851) (087308.09) )أ((11ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها )راجع إيضاح 
 --------------- -------------- 
 539827. 4146842 

 896482 9386.2 الذمم المدينة األخرى
 ----------- ----------- 

 2546111 9998139 اإلجمالي )أ(
 ----------- ----------- 

   األدوات غير المالية
 356483 ..789 السلفيات المقدمة للمقاولين

 566317 598970 المبالغ المدفوعة مقدماً والسلفيات
 ---------- ---------- 

 186638 918723 اإلجمالي )ب(
 ----------- ----------- 

 2656948 9398.55 اإلجمالي )أ + ب(
 ====== ====== 

    
ضاحين ركات التابعة )راجع اإليتم تخصيص بعض ذمم العقود المدينة لصالح البنوك مقابل التسهيالت التي حصلت عليها إحدى الش (3)

 (.)ب(54 )د( و51
 
 )أ(. 11تم بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وخسائر انخفاض القيمة المتعلقة بالقروض والذمم المدينة في االيضاح  (5)

 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  03

 
قة عالتقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية بالدخول في معامالت مع شركات أخرى تقع ضمن نطاق تعريف األطراف ذات ال

. ترى إدارة المجموعة أن تلك المعامالت تتم وفقاً لشروط وبنود مماثلة لتلك التي 54المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى. فيما يلي المعامالت مع األطراف ذات العالقة بخالف تلك التي تم بيانها بصورة منفصلة 

 البيانات المالية الموحدة:في موضع آخر في هذه 
 
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 36248 .73 إيرادات إدارة المشروعات وإيرادات من العقود
 367 019 فوائد مكتسبة من وديعة

 617 256 فوائد على السحب المصرفي على المكشوف
 126162 938203 فوائد على قروض ألجل

   
   اإلدارة الرئيسيين:فيما يلي تعويضات مورفي 

 26843 .7867 رواتب وتعويضات أخرى قصيرة األجل للمورفين -
 519 9.6 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمورفين -
 === === 
 

)ب( 11و )أ( 11تم بيان تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة المتعلقة بأرصدة األطراف ذات العالقة في اإليضاحين 
 التوالي.على 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
  

 النقد في الصندوق ولدى البنك  51
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 794 .08.7 النقد في الصندوق
   النقد لدى البنك

 666351 3.8939 مرهونة في حسابات ودائع  -
 3996358 0338025 جاريةفي حسابات  -
 3396511 338272 في حسابات ودائع أخرى -
 ------------ ----------- 
 93.833. 1826542 
 ======= ====== 

 

 النقد وما يعادله )أ(
 

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   يشتمل النقد وما يعادله على:
 1396352 9118312 ة(نورهالمودائع الالنقد في الصندوق ولدى البنوك )باستثناء 

 (3726374) (0738963) (51سحوبات مصرفية على المكشوف )راجع اإليضاح 
 ------------ ------------ 
 0508523 3416923 
 ====== ====== 

  
 النقد لدى البنك في حسابات الودائع  )ب(

 
 التجارية االعتيادية. يخضع النقد لدى البنك في حسابات الودائع لفائدة وفقاً للمعدالت

  
 األرصدة لدى طرف ذي عالقة   )ج(

 
 .مليون درهم( 4266: 5134)مليون درهم  4563يشتمل النقد لدى البنك على أرصدة لدى طرف ذي عالقة، أحد البنوك، بمبلغ 

 
 )ج(.11ضاح تعرض المجموعة لمخاطر أسعار الفائدة وتحليل الحساسية للموجودات المالية في االي اإلفصاح عنتم 
 

 الذمم الدائنة التجارية واألخرى 50
 

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات المالية
 6586428 61.8971 الذمم الدائنة التجارية 

 616695 .60869 ذمم المحتجزات الدائنة 
 6973941 36583.3 ذمم دائنة واستحقاقات أخرى )راجع إيضاح )أ( أدناه(

 ------------- ------------- 
 331913191 081358636 اإلجمالي )أ(

 ------------- ------------- 
   األدوات غير المالية

 226613 98276 (37الفواتير الزائدة عن التقييم )راجع إيضاح 
 --------- --------- 

 226613 98276 اإلجمالي )ب(
 ------------- ------------- 

 334423753 .08133813 اإلجمالي )أ + ب(

 ======= ======= 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 )تابع(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 50
 
 الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى )أ( 

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   الذمم الدائنة واالستحقاقات األخرى على:تشتمل 
 726815 728315 مخصص الذمم الدائنة المتعلقة بالمورفين

 43799 78513 مخصصات دفعات تكاليف المقاولين
 ====== ====== 

  
     )ب(.11تعرض المجموعة لمخاطر السيولة المتعلقة بالذمم الدائنة التجارية واألخرى في اإليضاح  اإلفصاح عنتم 
 

 السلفيات والودائع 55
 

 االستحقاق قصير األجل من السلفيات والودائع  )أ(
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات المالية
 96845 018733 ودائع ضمان

 --------- ------- 
 96845 018733 اإلجمالي )أ(

 --------- ------- 
   األدوات غير المالية

 5336711 0598990 المتعلقة بعقود اإلنشاءاتالسلفيات 
 ً  36432 - اإليرادات المستلمة مقدما

 ----------- ---------- 
 5316348 0598990 اإلجمالي )ب(

 ----------- ----------- 
 5556991 0968057 اإلجمالي )أ + ب(

 ====== ====== 
 

 )ب(.11تعرض المجموعة لمخاطر السيولة المتعلقة بالسلفيات والودائع في االيضاح  اإلفصاح عنتم 
 

  االستحقاق طويل األجل من السلفيات والودائع )ب(
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات غير المالية
 846357 258359 ( أدناه(3سلفيات من بيع عقارات )راجع اإليضاح )

 ====== ===== 
 

تمثل السلفيات من بيع عقارات المبالغ المستلمة من العمالء مقابل بيع عقارات وفقاً لجدول السداد الوارد في اتفاقية البيع والشراء،  ( 3)
 والتي يتم بموجبها االعتراف باإليرادات فور تسليم العقارات.
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 ة شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابع
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 القروض المصرفية قصيرة األجل 59
 

يقدم هذا االيضاح معلومات حول الشروط التعاقدية للقروض المصرفية قصيرة األجل التي تخضع لفائدة لدى بالمجموعة، والتي يتم 
 11قياسها بالتكلفة المطفأة. لمزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيولة ومخاطر أسعار الفائدة، راجع االيضاحين 

 )ج( على التوالي.11و )ب(
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 3726374 0738963 مصرفية على المكشوف سحوبات 
 556283 98750 أمانة ت إيصاال

 ----------- ---------- 
 0.98171 3976722 
  ======  ====== 

 
 الشروط واألحكام الهامة للقروض المصرفية قصيرة األجل )أ(

 
المصرفية قصيرة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة، وتخضع هذه القروض لفائدة تم الحصول على القروض 

 وفقاً للمعدالت التجارية االعتيادية.
 

 القروض المصرفية قصيرة األجل من طرف ذي عالقة )ب(
 

إلى طرف ذي عالقة، أحد  ةمستحق مليون درهم( 163: 5134) هذه السنة أية مبالغ مصرفية قصيرة األجلالقروض ال تتضمنال 
 البنوك.

 
 التسهيل االئتماني )ج(

 
من تسهيل ائتماني بغرض  مليون درهم( 31565: 5134) 5132ديسمبر  13كما في مليون درهم  31761مبلغ بالشركة  استفادت

 . 32عتيادية. راجع إيضاح االستثمار في بعض االستثمارات المالية. يخضع هذا القرض لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية اال
 

 الضمانات )د(
 

 يتم ضمان القروض المصرفية قصيرة األجل لدى المجموعة بموجب:  
 
 سندات أذنيه؛ ( 3)
 ضمانات مشتركة ومتعددة من الشركة؛ (5)
 (؛32مليون درهم )راجع اإليضاح  316استثمار بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بقيمة  (1)
نكية طالما أن التسهيالت الب تخفيضهاخطاب تعهد من قبل الشركة يبين أن مساهمتهم في ثيرمو ذ.م.م. )"شركة تابعة"( لن يتم  (4)

 قائمة؛ و
 (.38تخصيص بعض ذمم العقود المدينة وذمم المحتجزات المدينة )راجع اإليضاح  (2)

  



 13 

 ة شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابع
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 القروض المصرفية طويلة األجل 56
 

يقدم هذا االيضاح معلومات حول الشروط التعاقدية للقروض المصرفية طويلة األجل التي تخضع لفائدة لدى بالمجموعة، والتي يتم 
ن يضاحيأسعار الفائدة، راجع اإلة ومخاطر قياسها بالتكلفة المطفأة. لمزيد من المعلومات حول تعرض المجموعة لمخاطر السيول

 )ج( على التوالي.11و  )ب(11
 

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 334273661 086938302 ديسمبر  13في 
 (533611) (0958272) ناقصاً: االستحقاق قصير األجل 

 ------------- ------------- 
 334163161 089168961 االستحقاق طويل األجل

  ======== == ===== 
 

 تخضع القروض المصرفية طويلة األجل لفائدة وفقاً للمعدالت التجارية االعتيادية.
 

 الحركة في القروض المصرفية طويلة األجل (أ)
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   فيما يلي الحركة في القروض المصرفية طويلة األجل: 
 364186324 086278331 يناير  3في 

 1793216 038291 القروض التي تم الحصول عليها خالل السنة 
 (1616111) (618572) المبالغ المسددة خالل السنة 

 -------------- ------------- 
 334273661 086938302 ديسمبر  13في 

  ======== === ==== 
 

 الشروط واألحكام الهامة للقروض المصرفية طويلة األجل )ب( 

 
مليون درهم من أحد البنوك، حيث كان يستحق سداده بالكامل  161، حصلت الشركة على تسهيل قرض ألجل بمبلغ 5131خالل  (3)

 أنه قد تم . إال5134يوليو  51، تم مد أجل سداد هذا القرض، بحيث يتم سداده بالكامل في السابقة. خالل السنة 5134يناير  51في 
تسهيل تمويل إسالمي جديد بمبلغ مماثل تم الحصول عليه من بنك آخر. يستحق سداد التسهيل الجديد من خالل تمويل القرض السابق 

. كما في 5153مليون درهم في يوليو  381 البالغ، ويستحق سداد القسط األخير 5132بريل أاعتباراً من قسط ربع سنوي  52على 
 تم ضمان هذا القرض بموجب: .درهم مليون 11965، بلغت قيمة القرض قيد السداد 5132ديسمبر  13

 

 ؛ سند ملكية ُمسجل رهن  .أ
 تخصيص بوليصة تأمين لعقار؛  .ب
 تخصيص متحصالت تأجير بعض العقارات؛ و .ج
 مليون درهم يمكن صرفه نقداً من قبل البنك في حال التأخر عن السداد. 161شيك ضمان بمبلغ  .د

 
، مليون درهم 3617865ض ألجل بقيمة طرف ذي عالقة، أحد البنوك، للحصول على قرمع  اتفاقية، أبرمت المجموعة 5135في  (5)

أقساط  6استخدمته المجموعة لتسوية القروض المصرفية قصيرة األجل القائمة كما في ذلك تاريخ. يستحق سداد هذا القرض على و
مليون  47865حق سداد الدفعة األخيرة البالغة ، ويست5136يونيو  11مليون درهم للقسط الواحد اعتباراً من  311سنوية بقيمة 

 3617865: 5134)مليون درهم  3617865، بلغت قيمة القرض قيد السداد 5132ديسمبر  13كما في  .5155يونيو  11درهم في 
 . تم ضمان هذا القرض بموجب:مليون درهم(

 
 ضمان تجاري من الشركة؛  .أ

 تخصيص بعض ذمم العقود المدينة وذمم المحتجزات المدينة؛ و  .ب
 مليون درهم. 3617865سند إذني بمبلغ   .ج

 
 .مليون درهم 3962بقيمة  طويل األجلللحصول على قرض  أحد البنوك مع اتفاقيةبرمت المجموعة ، أ5132أغسطس  13بتاريخ  (1)

تم ضمان . 5136 مايودرهم للقسط الواحد اعتباراً من مليون  366بقيمة  ثنى عشر قسط ربع سنويايستحق سداد هذا القرض على 
 .سند إذني وضمان تجاري بموجبطويل األجل هذا القرض 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 52
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 816279 718375 يناير  3في 
 386198 .09893 خالل السنة  المكونالمخصص 

 (586112) (598733) المبالغ المدفوعة خالل السنة 
 ----------- ----------- 

 716975 318270 ديسمبر  13في 
  =====  ===== 

   
كمطلوبات غير متداولة، وفقاً لقانون العمل االتحادي بدولة اإلمارات  تم احتساب مخصص تعويضات نهاية الخدمة للمورفين، المبين

 العربية المتحدة.
 

 رأس المال وأسهم الخزينة 53
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   المصدر والمدفوع بالكامل:
 162126399 987008323 سهماً( 1621263996411: 5134)سهماً  1673369296575

   درهم للسهم الواحد  3بقيمة 
   

   أسهم الخزينة التي تم شراؤها: 
   سهماً( 361926264: 5134)سهماً  361926264

 (46998) (.6833) درهم للسهم الواحد  3بقيمة 
 -------------- ------------- 

 162116513 987138330 ديسمبر  90في 
 ======== ======= 

   
رأس المال من أسهم عادية. إن جميع األسهم المصدرة مدفوعة بالكامل. يحق لحاملي األسهم  أسهم تألفت، 5132ديسمبر  13في 

العادية استالم توزيعات األرباح التي يتم اإلعالن عنها من حين ألخر كما يحق لهم التصويت خالل اجتماعات الشركة بما يعادل 
 لتصنيف فيما يتعلق بالموجودات المتبقية للشركة.صوت واحد لكل سهم. تتساوي كافة األسهم في ا

 
خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي كأسهم منحة(  ٪2نقداً و  ٪1) ٪8 بواقع توزيعات أرباحصدار إن بالموافقة على وقام المساهم

 .5132ريل أب 11في  الذي عقد
 
 في شراء أسهم الشركة من قبل شركة تابعة. يتم بيان تلك التكلفة كاستقطاع من حقوق الملكية.  ةتمثل تكلفة أسهم الخزينة المشترات

 
 االحتياطيات 57

 
 االحتياطي القانوني  )أ(

 
من صافي األرباح السنوية للشركة  ٪31، يتم تخصيص 5132لسنة  (5)وفقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

من رأس المال المدفوع. يجوز إيقاف تلك التحويالت  ٪21التابعة لالحتياطي القانوني حتى يصبح ذلك االحتياطي مساوياً لـ  وشركاتها
ً لنصف رأسمال الشركة  4162بتحويل مبلغ المدفوع. قامت الشركة خالل السنة الحالية  عندما يُصبح االحتياطي القانوني مساويا

 إلى االحتياطي القانوني. درهم( مليون 8662: 5134)مليون درهم 
 

 االحتياطي العام  )ب(

 
من صافي األرباح السنوية لالحتياطي العام. يجوز إيقاف التحويالت لالحتياطي العام  ٪31وفقاً لبنود تأسيس الشركة، يتم تخصيص 

 من رأس المال المدفوع.  ٪21عندما يُوصي مجلس اإلدارة بذلك أو عندما يُصبح هذا االحتياطي مساوياً لـ 
 

 من صافي األرباح إلى االحتياطي العام. ٪31مجلس اإلدارة بعدم تحويل أوصى ، سنة السابقةخالل السنة الحالية وال
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 الحصص في االئتالفات المشتركة .5
 

 . العقارية لالستثمار ذ.م.م )أ(
 

" فيما يلي حصة المجموعة في موجودات .شركة "العقارية لالستثمار ذ.م.م فيمن حقوق الملكية  ٪21تمتلك المجموعة حصة بنسبة 
 ومطلوبات وإيرادات ومصروفات االئتالف المشترك:

 
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   المركز المالي: 
 5746267 5368951 الموجودات غير المتداولة 

 476154 3.8621 الموجودات المتداولة 
 (616845) (308.37) المطلوبات غير المتداولة 

 (556113) (918393) المطلوبات المتداولة 
 -----------  -----------  

 5196138 5618537 صافي الموجودات 
 ====== ====== 

   نتائج العمليات: 
 416199 278196 اإليرادات 

 (136751) (.91822) المصروفات 
 ----------- ----------- 

 86676 538673 األرباح 
 ===== ===== 
 

إلى  مليون درهم( 31: 5134) مليون درهم 52بمبلغ ودفع توزيعات أرباح  عن عالناإلب .قامت شركة العقارية لالستثمار ذ.م.م
 الشركة.

  
 .إميريتس ديستريكت كولينج ذ.م.م )ب(

 
)"إمي كوول"(.  .من رأسمال إميريتس ديستريكت كولينج ذ.م.م ٪41 فيمليون درهم  4، ساهمت الشركة بمبلغ 5111في عام 

 562بتكلفة قدرها  5116أغسطس  3من أسهم االئتالف المشترك اعتباراً من  ٪31استحوذت المجموعة على حصة إضافية بنسبة 
 مليون درهم.  361مليون درهم. يشتمل هذا المبلغ على قيمة الشهرة التجارية البالغة 

 
شركة "إمي كوول". فيما يلي حصة المجموعة في موجودات  أسهممن  ٪21، تمتلك المجموعة حصة بنسبة 5132ديسمبر  13في 

 ومطلوبات وإيرادات ومصروفات االئتالف المشترك:
  5102 5134 

 ألف درهم ألف درهم 
   المركز المالي: 

 7656688 7.78966 الموجودات غير المتداولة 
 916788 98595. الموجودات المتداولة 

 (4416778) (6328.35) المطلوبات غير المتداولة 
 (916137) (358.31) المطلوبات المتداولة 

 ------------  -----------  
 1556683 9608736 صافي الموجودات 

 ======= ====== 
   نتائج العمليات: 

 3146164 0298126 اإليرادات 
 (3316312) (.056803) المصروفات 

 ------------ ------------ 
 536529 3..5.8 األرباح 

 ===== ===== 
 

إلى  (ال شيء: 5134) مليون درهم 31بمبلغ ودفع توزيعات أرباح  عن عالناإلب. قامت شركة إميريتس ديستريكت كولينج ذ.م.م
 الشركة.
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
   

 إيضاحات )تابع(
 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 53
 

مستحقة الدفع ألعضاء مجلس إدارة الشركة مقابل تقديم خدمات ألي دارة األتعاب المهنية المدفوعة/تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإل
لجنة وعن تكريس وقت وجهد خاص ألعمال وشؤون الشركة وألداء خدمات خارج نطاق أنشطتهم االعتيادية. وفقاً لتفسير المادة 

ن وزارة االقتصاد والتجارة، يتم الصادر ع 5132( لعام 5من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) 369رقم 
 االعتراف بأتعاب أعضاء مجلس اإلدارة كتخصيص من األرباح المحتجزة.  

 
 المخفضةربحية السهم األساسية و 91

 5102 5134 
   

 8646994 6968313 األرباح المنسوبة للمساهمين )ألف درهم( 
 1673369296575 9870083238575 المتوسط المرجح لعدد األسهم 

 ------------------- ----------------- 
 1 .54 1 .05 )درهم( المخفضةربحية السهم األساسية و

 ==== ==== 
 

في  قد تم إصدارها أسهم المنحة كما لو كانتتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم  5134ديسمبر  13حتساب ربحية السهم في ال
 .5134بداية سنة 

 

 الرأسمالية وااللتزامات الطارئةاالرتباطات  90
 

 االرتباطات الرأسمالية )أ(
 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   الشركة وشركاتها التابعة 
   االرتباطات:

 216412 008332  اعتمادات مستندية 
 796237 658010 االرتباطات الرأسمالية 

 ====== ====== 
   االلتزامات الطارئة: 

 2596422 6638630 خطابات ضمان 
 ====== ====== 

   الشركات الخاضعة لسيطرة مشتركة 
   االلتزامات الطارئة: 

 1966524 9338526 أدناه( (5و ) (3) ينخطابات ضمان )راجع اإليضاح
 ====== ====== 

 

س الحصول عليه من قبل االئتالف المشترك إميريتتم إصدار ضمان تجاري خالل السنوات السابقة ألحد البنوك مقابل القرض الذي تم  (3)
 ديستريكت كولينج ذ.م.م.

 

لصالح بنك دبي  5132أغسطس  5لشركة العقارية لإلستثمار ش.ذ.م.م. "التي قدمتها الشركة بتاريخ تم إصدار ضمان تجاري  (5)
بين شركة  5132أغسطس  5بتاريخ من المبالغ المستحقة بموجب اتفاقية تسهيالت مرابحة  ٪ 21اإلسالمي ش م ع فيما يتعلق 
كامل مدة  اتفاق    مملوكة من الشركة ( و بنك دبي اإلسالمي )"اتفاقية تسهيالت المرابحة"( ٪ 21) العقارية لإلستثمار ش.ذ.م.م.

 .تسهيالت المرابحة

   
 االلتزامات الطارئة )ب(

 

االعتيادية. يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة هذه المطالبات وااللتزامات بعض المطالبات وااللتزامات الطارئة في سياق األعمال تنشأ 
الطارئة بشكل منترم حال ورود مثل هذه الشكاوى و/ أو المطالبات ويتم التعامل مع كل حالة على حدة حسب أهميتها ووفقاً لشروط 

 العقد ذات الصلة.
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 التقارير حسب القطاع 95
 

 قطاعات األعمال
تشتمل أنشطة المجموعة على قطاعين رئيسيين لألعمال يتمثالن في إدارة الممتلكات العقارية وأنشطة البيع واإلنشاء. تتألف األنشطة 

 رئيسية من الخدمات الفندقية. فيما يلي إيرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات القطاع:األخرى بصورة 
 
 اإلجمالي أخرى اإلنشاءات إدارة وبيع العقارات 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

5102     
 3098033 678731 6.28275 738.97 إيرادات القطاع
 558631 - 26. 508313 إيرادات التمويل

 338767 - - 338767 األرباح من بيع عقارات استثمارية

 3338639 - - 3338639 األرباح من تقييم عقارات
 978.62 ..582 (58.59) 9.81.1 اإليرادات األخرى

 228935 - - 228935 أرباح ائتالف مشترك منالحصة 
 ------------ ------------ ---------- ------------- 

 086328173 .21897 6.98319 3908132 اإليراداتإجمالي 
     

 (7398625) (908767) (71289.3) (238903) التكلفة المباشرة
 (0568921) (.07856) (338039) (618313) مصروفات إدارية وعمومية

 (0058332) - (618.62) (708.51) مصروفات التمويل
 ------------ ------------- ----------- ------------- 

 6968313 089.9 (95.8.56) 7358121 أرباح/ )خسائر( السنة
 ======= ======== ===== ======= 
     

 787138327 9081.2 589558337 289228.72 موجودات القطاع
 2.58130 9608736 - 5618537 االستثمار في ائتالفات مشتركة

 -------------- -------------- ----------- -------------- 
 .8535810. 9758.73 589558337 282338065 إجمالي الموجودات

 ======== ======== ====== ======== 
     

 5833383.2 078396 5897381.3 2798532 مطلوبات القطاع
 ====== ======== ===== ======== 

 2389.6 58332 68307 258175 مصروفات رأسمالية
 068307 58903 38737 58.96 االستهالك

 ===== ===== ===== ====== 
5106     

 7476421 486922 2986211 996992 إيرادات القطاع
 346181 - 212 316878 إيرادات التمويل

 3326672 - - 3326672 األرباح من بيع عقارات استثمارية
 361446171 - - 361446171 األرباح من تقييم عقارات

 3366523 56339 46592 3196817 اإليرادات األخرى
 596912 - - 596912 الحصة في أرباح ائتالف مشترك

 ------------- ----------- ---------- ------------ 
 561686167 236174 6116111 364316691 إجمالي اإليرادات

     
 (361376414) (166347) (8926435) (826872) التكلفة المباشرة

 (3516787) (316619) (626996) (436325) مصروفات إدارية وعمومية
 (646825) - (186253) (566113) مصروفات التمويل

 ------------- ------------- ---------- ---------- 
 8646994 36588 (1966656) 365616115 أرباح/ )خسائر( السنة

 ======= ======= ===== ====== 
     

 769176442 296921 568156755 261746771 موجودات القطاع
 2636699 1556683 - 5196138 االستثمار في ائتالفات مشتركة

 ------------- -------------- ----------- ------------- 
 864996344 1856614 568156755 261316788 إجمالي الموجودات

 ======= ======== ====== ======== 
     

 162116664 486296 566686831 7816528 مطلوبات القطاع
 ====== ======= ====== ======== 

 916934 86384 56113 816199 مصروفات رأسمالية
 326177 56823 96614 56655 االستهالك

 ===== ===== ===== ====== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 األدوات المالية   99
 

لمستحقة من أطراف ذات عالقة والنقد في الصندوق ولدى البنك. تشتمل الموجودات المالية للمجموعة على الذمم المدينة طويلة األجل واالستثمارات األخرى والذمم المدينة التجارية واألخرى والمبالغ ا
وودائع ضمان والمبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة والقروض المصرفية قصيرة األجل والقروض المصرفية طويلة بينما تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

كل فئة من فئات الموجودات . يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف المجموعة ل1األجل والذمم الدائنة طويلة األجل. تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية للموجودات والمطلوبات المالية ضمن إيضاح رقم 
 المقارنة:سنة الحالية و للسنةوالمطلوبات المالية وقيمها العادلة 

 

  

 المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

 الخسائر
القروض والذمم 

 المدينة
أخرى بالتكلفة 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية المطفأة
 ألف درهم درهم ألف ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
       

       5102ديسمبر  90
       الموجودات المالية

 1816139 1816139 - 1816139 - 34 طويلة األجلالذمم المدينة 
 3196856 3196856 - - 3196856 32 االستثمارات األخرى

 1116161 1116161 - 1116161 - 38 الذمم المدينة التجارية واألخرى
 96249 96249 - 96249 - 39 أطراف ذات عالقةالمستحق من 

 1686968 1686968 - 1686968 - 51 النقد في الصندوق ولدى البنك
  ----------- -------------- -------- -------------- -------------- 

 085168752 085168752 - 081368.33 0138.53  اإلجمالي
  ====== ======== ===== ======== ======== 
       

       إجمالي المطلوبات
 361956494 361956494 361956494 - - 53 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 316796 316796 316796 - - )أ(55 ودائع ضمان
 26133 26133 26133 - - 39 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 3816171 3816171 3816171 - - 51 القروض المصرفية قصيرة األجل
 364166932 364166932 364166932 - - 54 القروض المصرفية طويلة األجل

 36111 36111 36111 - -  طويلة األجلدائنة ذمم 
  -------- -------- -------------- -------------- -------------- 

 5875382.3 5875382.3 5875382.3 - -  اإلجمالي
  ==== ==== ======== ======== ======== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 األدوات المالية )تابع( 99

  

 المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح أو 

 الخسائر
القروض والذمم 

 المدينة
أخرى بالتكلفة 

 العادلةالقيمة  القيمة الدفترية المطفأة
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 
       

       5106ديسمبر  90
       الموجودات المالية

 3716144 3716144 - 3716144 - 34 طويلة األجلالذمم المدينة 
 5176878 5176878 - - 5176878 32 االستثمارات األخرى

 2546111 2546111 - 2546111 - 38 الذمم المدينة التجارية واألخرى
 76462 76462 - 76462 - 39 المستحق من أطراف ذات عالقة

 1826542 1826542 - 1826542 - 51 النقد في الصندوق ولدى البنك
  ----------- -------------- -------- -------------- -------------- 

 089528535 089528535 - 081.789.6 .5978.7  اإلجمالي
  ====== ======== ===== ======== ======== 
       

       إجمالي المطلوبات
 331913191 331913191 331913191 - - 53 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 96845 96845 96845 - - )أ(55 ودائع ضمان
 366519 366519 366519 - - 39 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 3973722 3973722 3973722 - - 51 القروض المصرفية قصيرة األجل
 334273661 334273661 334273661 - - 54 القروض المصرفية طويلة األجل

 26511 26511 26511 - -  طويلة األجلدائنة ذمم 
  -------- -------- -------------- -------------- -------------- 

 9817387.3 9817387.3 9817387.3 - -  اإلجمالي
  ==== ==== ======== ======== ======== 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 

 
 األدوات المالية )تابع(   99

 
 مخاطر االئتمان )أ(

 
 لمخاطر االئتمانالتعرض 

 تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير: 
 
  5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم إيضاح 
    

 3716144 9.98903 34 الذمم المدينة طويلة األجل
 5176878 0138.53 32 االستثمارات األخرى

 2546111 9998139 38 الذمم المدينة التجارية واألخرى
 76462 38263 39 المستحق من أطراف ذات عالقة

 1846423 9378131 51 النقد لدى البنك
  -------------- ------------ 
  085158.67 361546468 
  ======== ======= 
 

 31768: 5134)مليون درهم  14964تشتمل الذمم المدينة التجارية واألخرى )بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل( على مبلغ 
، بلغت القيمة العادلة للعقار 5132ديسمبر  13تحتفر المجموعة بالملكية القانونية للعقار كضمان. في ومن بيع عقار  مليون درهم(

   مليون درهم(. 31768: 5134)مليون درهم تقريباً  14964المحتفر به كضمان من قبل المجموعة 
 

 خسائر انخفاض القيمة
م المحتجزات المدينة )بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل( حسب أعمارها فيما يلي الذمم المدينة التجارية/ ذمم العقود المدينة وذم

 في تاريخ التقرير: 
              5102              5134 
 المخصص اإلجمالي المخصص اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 - 3773653 - ..63387 لم تتجاوز موعد استحقاقها
ً  91 –3تجاوزت موعد استحقاقها منذ   - 783187 652 698000 يوما
ً  162 –93تجاوزت موعد استحقاقها منذ   336517 3516611 08331 718993 يوما

 367816636 561516713 .087.3865 8672...08 أكثر من سنة
 -------------- -------------- ------------- ------------- 

 337943851 534113135 087308.09 5863.8701 اإلجمالي
 ======== ======== ======= ======= 
 

  / ذمم العقود المدينة خالل السنة: فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلها فيما يخص الذمم المدينة التجارية
 

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 
   

 367916174 087368.59 يناير 3في 
 56451 721 (8خالل السنة )راجع اإليضاح  المكونالمخصص 

 (973) (98731) خالل السنة الذي تم عكسهالمبالغ المشطوبة/ المخصص 
 ------------- ------------- 

 367946851 087308.09 (38ديسمبر )راجع إيضاح  13في 
 ======== ======= 
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 شركة االتحاد العقارية )شركة مساهمة عامة( وشركاتها التابعة 
  

 )تابع( إيضاحات 
 

 األدوات المالية )تابع(   99

 
 مخاطر السيولة )ب(

 
 فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية بما في ذلك دفعات الفائدة وتأثير اتفاقيات التسوية كما في تاريخ التقرير:

  

 
 

 الدفترية القيمة
التدفقات النقدية 

 أكثر من سنة أقل من سنة التعاقدية
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم إيضاح 

      المطلوبات المالية
      5102ديسمبر  90

      األدوات المالية غير المشتقة
 - 081358636 081358636 081358636 53 الذمم الدائنة التجارية واألخرى

 - 018733 018733 018733 )أ(55 ضمان ودائع
 - 28900 28900 28900 39 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 - 0358556 0358556 0.98171 51 القروض المصرفية قصيرة األجل
 .08232851 0238131 .08756853 086938302 54 القروض المصرفية طويلة األجل

 08111 - 08111 08111  دائنة طويلة األجلذمم 
  -------------- -------------- -------------- -------------- 

 .08233851 086238302 981538059 5875382.3  اإلجمالي
  ======== ======== ======== ======== 

 
      المطلوبات المالية

      5106ديسمبر  90
      األدوات المالية غير المشتقة

 - 331913191 331913191 331913191 53 التجارية واألخرىالذمم الدائنة 
 - 96845 96845 96845 )أ(55 ودائع ضمان

 - 366519 366519 366519 39 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 - 5176641 5176641 3976722 51 القروض المصرفية قصيرة األجل
 367516575 523951 334273661 334273661 54 القروض المصرفية طويلة األجل

 26511 - 26511 26511  دائنة طويلة األجلذمم 
  -------------- -------------- -------------- -------------- 

 0875.8675 083638376 981.38376 9817387.3  اإلجمالي
  ======== ======== ======== ======== 

 
 مخاطر أسعار الفائدة  )ج( 

 
لة طوي معرضة لمخاطر أسعار الفائدة من النقد لدى البنك والقروض المصرفية قصيرة األجل والقروض المصرفيةإن المجموعة 

(. فيما يلي بيان أسعار الفائدة لألدوات لمالية التي تخضع لفائدة لدى المجموعة في تاريخ 54 و 51 و 51األجل )راجع اإليضاحات 
 التقرير: 

 
 األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة  (0)

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة
 3823151 .037839 في حسابات ودائع –النقد لدى البنك 

 ======= ====== 
 

 تحليل حساسية األدوات ذات أسعار الفائدة الثابتة 
 

في حسابات الودائع ثابت وغير معرض للتغيير. ال تقوم المجموعة باحتساب أية موجودات مالية  إن سعر الفائدة على النقد لدى البنك
ذات أسعار فائدة ثابتة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. وبالتالي، فإن أي تغير في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير لن 

 يؤثر على األرباح أو الخسائر.
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 األدوات المالية )تابع(   99

 
 مخاطر أسعار الفائدة )تابع( )ج(

 
  األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة (5)

 5102 5134 
 ألف درهم ألف درهم 

   األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
 3976722 0.98171 األجلالقروض المصرفية قصيرة 

 364376182 086938302 القروض المصرفية طويلة األجل
 -------------- ------------- 
 0830383.2 366326341 
 ======== ======= 
 

   تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
 

الفائدة في تاريخ التقرير كان ليؤدي إلى زيادة / )نقص( حقوق الملكية واألرباح أو نقطة أساس في أسعار  311إن التغير بمقدار 
 الخسائر بالمبالغ المبينة أدناه. ال يتضمن التحليل المبين أدناه الفائدة المرسملة، ويفترض أن جميع المتغيرات األخرى ستبقى ثابتة.

 

 
 األرباح أو الخسائر        
 وحقوق الملكية         

 

الزيادة بمقدار 
نقطة  011
 أساس

النقص بمقدار 
نقطة  011
 أساس

 ألف درهم ألف درهم  
   5102ديسمبر  90

 038511 (038511) األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة
 ====== ===== 
   

   5106ديسمبر  90
 366323 (366323) األدوات ذات أسعار الفائدة المتغيرة

 ====== ===== 
 
 النظام المتدرج للقيمة العادلة (د)

 
 يحلل الجدول المبين أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. تم تحديد مختلف مستويات القيمة العادلة على

 النحو التالي: 
 

  ؛ متطابقةاألسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات  :0المستوى 
 

  والتي يمكن مالحرتها للموجودات أو المطلوبات، إما بصورة  3المدخالت خالف األسعار المدرجة ضمن المستوى  :5المستوى
 مباشرة )أي كأسعار( أو بصورة غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(؛ و 

 

  وقية ملحورة )مدخالت غير ملحورة(.المدخالت للموجودات أو المطلوبات التي ال ترتكز على بيانات س :9المستوى 

 
 .32 راجع أيضاً اإليضاحلدى المجموعة استثمارات أخرى وعقارات استثمارية يتم بيانها بالقيمة العادلة. 
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 األدوات المالية )تابع(   99

 
 المتدرج للقيمة العادلة )تابع(النظام  (د)

 اإلجمالي 9المستوى  0المستوى  
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

    5102ديسمبر  90
 0138.53 98.96 0128335 االستثمارات األخرى

 ======= ===== ====== 
    

    5106ديسمبر  90
 5176878 16814 5146144 االستثمارات األخرى

 ====== ===== ====== 
 

 لم يتم إجراء إعادة تصنيف خالل السنة الحالية أو السنة السابقة. 
 

 التقديرات واألحكام الهامة  96
  

تقوم المجموعة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية التالية. يتم 
واألحكام بصورة مستمرة وترتكز على الخبرة السابقة وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي تقييم التقديرات 

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة المستخدمة من قبل اإلدارة عند إعداد هذه  ة وفقاً للرروف الراهنة. فيما يلييعتقد بأنها منطقي
 البيانات المالية الموحدة:

  
 افتراض مبدأ االستمرارية 

  
شهراً اعتباراً  35قامت إدارة المجموعة بإجراء تقييم أولي لقدرة المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية، الذي يشمل فترة 

ول قدرة كبير ح من تاريخ البيانات المالية، بناًء على بعض األحداث والرروف المحددة التي، بصورة فردية أو جماعية، قد تثير شك
 المجموعة على االستمرار وفقاً لمبدأ االستمرارية. 

 
 ىقامت إدارة المجموعة بإعداد خطتها المستقبلية لألعمال وتقديراتها للتدفقات النقدية لالثنى عشر شهراً اعتباراً من تاريخ التقرير عل

رروف عملها ودرجة تأثرها بالعوامل الخارجية والبيانات أساس متحفر. قد تم إعداد هذه التقديرات مع األخذ باالعتبار طبيعة و
 المالية وغير المالية األخرى المتاحة وقت إعداد هذه التقديرات. 

 
بناء على هذه التقديرات، ترى إدارة المجموعة أن المجموعة سوف تكون قادرة على مواصلة عملياتها خالل فترة االثنى عشر شهراً 

خ التقرير وأن افتراض مبدأ االستمرارية المستخدم عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة مالئم. سوف تتم التالية اعتباراً من تاري
 إعادة تقييم مدى مالئمة افتراض مبدأ االستمرارية في تاريخ كل تقرير.

 
 االعتراف باإليرادات من العقارات

   
لك الحر ضمن بيان األرباح أو الخسائر عندما يتم تحويل كافة مخاطر يتم االعتراف باإليرادات من بيع العقارات على أساس التم

وامتيازات الملكية الهامة إلى المشتري. تعتبر مخاطر وامتيازات الملكية الهامة أنها انتقلت إلى المشتري عندما يتم تحويل مخاطر 
 ق التصرف بالعقار. األسعار المرتبطة بها إلى المشتري من خالل توقيع العقد وحصول المشتري على ح

 
 المقاوالتاالعتراف باإليرادات من أنشطة  

 
يتم االعتراف باإليرادات من أنشطة المقاوالت ضمن األرباح أو الخسائر عندما يمكن تقدير إيرادات العقد بصورة موثوقة. تعترف 

د قياس إيرادات العقود على طريقة نسبة المشروع بصورة موثوقة. يعتم عائدالمجموعة عادةً بإيرادات العقد عندما يمكن تقدير 
اإلنجاز وهي تتأثر بالعديد من احتماالت عدم اليقين التي تعتمد على نتائج أحداث مستقبلية. يتم االعتراف باإليرادات من التغيرات 

 ً رات عند يتطلب تعديل التقديما  والمطالبات في أعمال العقود فقط عند احتمالية استردادها ويمكن تقدير القيمة بصورة موثوقة. غالبا
 وقوع األحداث أو التأكد من االحتماالت غير اليقينية. وبالتالي فإن قيمة إيرادات العقود قد ترتفع أو تنخفض من فترة إلى أخرى.
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 خسائر انخفاض قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة 
 

تقوم المجموعة بمراجعة الممتلكات واآلالت والمعدات والموجودات غير الملموسة الخاصة بها لغرض تقييم انخفاض القيمة في حال 
سائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة. لتحديد مدى ضرورة االعتراف بخ

المجموعة بوضع أحكام لمعرفة ما إذا كانت هناك أية بيانات ملحورة تُفيد بوجود انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت 
محددة أو حدث يُعتبر،  والمعدات أو الموجودات غير الملموسة. وعليه، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عند وقوع حالة خسارة

 بناًء على الخبرة السابقة، بمثابة دليل على انخفاض القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات أو الموجودات غير الملموسة.
 

 خسائر انخفاض قيمة العقارات للتطوير  
 

 كان هناك مؤشر على انخفاض القيمة. لتحديد تقوم إدارة المجموعة بمراجعة العقارات للتطوير لغرض تقييم انخفاض القيمة في حال
مدى ضرورة االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم اإلدارة بتقييم أسعار البيع الحالية لوحدات العقار 

ة أقل من سعار البيع الحاليوالتكاليف المتوقعة إلنجاز هذه الوحدات فيما يتعلق بالعقارات غير مباعة في تاريخ التقرير. إذا كانت أ
التكاليف المتوقعة لإلنجاز، يتم االعتراف بمخصص انخفاض القيمة في حال وجود حدث أو حالة خسارة محددة لتخفيض تكلفة 

 العقارات للتطوير إلى صافي القيمة القابلة للتحقيق.
 

 األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات
 

تقوم إدارة المجموعة سنوياً بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة واالستهالك المحمل على الممتلكات واآلالت والمعدات.  قامت المجموعة 
ولم تشر اإلدارة إلى  5132ديسمبر  13بإجراء مراجعة للقيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية للممتلكات واآلالت والمعدات كما في 

اجعة رالحاجة لتعديل القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المتبقية للموجودات عن الفترة الحالية أو الفترات المستقبلية. إال أنه سوف تتم م
 األعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية مرة أخرى في السنة التالية.  

 
 تقييم العقارات االستثمارية  

 
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم تقوم   35(. يتضمن اإليضاح 5111)المعدل في  41المجموعة باتباع نموذج القيمة العادلة وفقا

من قبل المجموعة لتقييم العقارات االستثمارية. في حالة تغير االفتراضات الهامة، قد يكون  ةالتقييم المتبع يةمعلومات حول منهج
 ستثمارية تأثير جوهري على األرباح والخسائر وبيان المركز المالي للمجموعة في المستقبل.للقيمة العادلة للعقارات اال

 
 مخصص المخزون المتقادم 

 
تقوم المجموعة بمراجعة مخزونها لتقييم الخسائر الناتجة عن التقادم بصورة منترمة. لتحديد مدى ضرورة االعتراف بمخصص 

ئر، تقوم المجموعة بوضع أحكام بشأن ما إذا كانت هناك أية معطيات ملحورة تشير إلى للمخزون المتقادم ضمن األرباح أو الخسا
إمكانية بيع منتج ما في المستقبل وصافي القيمة القابلة للتحقيق من ذلك المنتج. وبالتالي، يتم رصد مخصص النخفاض القيمة عندما 

لى أفضل تقديرات اإلدارة. يرتكز مخصص المخزون المتقادم على العمر يكون صافي القيمة القابلة للتحقيق أقل من التكلفة اعتماداً ع
 والحركة الماضية للمخزون.

 
 أعمال المشروعات قيد اإلنجاز

 
يتم بيان أعمال المشروعات قيد اإلنجاز بالتكلفة زائداً األرباح المقدرة بعد احتساب الخسائر المتوقعة، في حال وجودها. لتحديد 

تقوم إدارة المجموعة بتقدير ناتج كل عقد على حدة. قد تختلف النتائج النهائية للعقد عن التقديرات الموضوعة في الخسائر المتوقعة، 
 وقت إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

 
 أطراف ذات عالقة المبالغ المستحقة من هامخصصات الذمم المدينة بما في

 
مدى كفاية المخصصات بصورة سنوية على األقل. إن مخاطر االئتمان لدى المجموعة تقوم المجموعة بمراجعة ذممها المدينة لتقييم 

منسوبة بصورة أساسية إلى الذمم المدينة التجارية/ ذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى والمستحق من أطراف ذات عالقة. 
لمجموعة بوضع أحكام لمعرفة ما إذا كانت هناك أية لتحديد مدى ضرورة االعتراف بمخصص ما ضمن األرباح أو الخسائر، تقوم ا

معطيات ملحورة تفيد بوجود انخفاض معقول يمكن قياسه في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة. وبالتالي، يتم رصد مخصص عندما 
ى انخفاض القدرة على استرداد يكون هناك احتمال وقوع حالة خسارة أو حدث يُعتبر، اعتماداً على الخبرة السابقة، بمثابة دليل عل

 التدفقات النقدية.
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 مخصص مصروفات الضمانات
  

يتم االعتراف بمخصص مصروفات الضمانات عند إنجاز العقد وتسليمه للعميل خالل فترة الضمان. يرتكز المخصص على البيانات 
 السابقة للضمان وقياس كافة النتائج الممكنة مقابل احتمال وقوع أي منها. 

 
 مخصص المطالبات وااللتزامات الطارئة

  
م مفصل لكافة المطالبات وااللتزامات الطارئة التي تنشأ خالل سير األعمال االعتيادية تقوم اإلدارة بصورة منترمة بإجراء تقيي

وعليه، تقوم بتقدير المخصص الالزم لتسوية هذه المصروفات المالية. ترتكز عمليات التقييم المفصلة على الخبرة السابقة لإلدارة في 
جارية، وتقييم النتائج الممكنة مقابل احتمال وقوع أي منها ومدى توفر أموال تسوية هذه المطالبات وااللتزامات الطارئة وفقاً لشروط ت

نقدية لتسوية هذه التعرضات المالية. في حال اختالف هذه التقديرات بشكل كبير، سوف يتم احتساب التغير على أنه تغير في التقديرات 
 .وعليه سوف تتأثر البيانات المالية الموحدة بشكل كبير في المستقبل

 
 األرقام المقارنة  92

 
تمت إعادة تصنيف أو إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة، حيثما قضت الضرورة، لتتوافق مع العرض المتبع في هذه البيانات المالية 

 الموحدة. لم تؤثر عمليات إعادة التصنيف على األرباح أو صافي الموجودات أو حقوق الملكية للمجموعة الُمفصح عنها سابقاً.
 

 األحداث الالحقة  93
 

سعر . تم تحديد من حصتها في إحدى االئتالفات المشتركة إلى شركة ذات عالقة ٪51وافقت المجموعة على بيع  نهاية السنة، عقب

 .مستقلةبواسطة شركة تقييم  وفقاً لتقييم السوق المفتوح الذي تم إجراؤه البيع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


