
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  (شركة مساھمة عامة) االتحاد العقارية
  وشركاتھا التابعة 

  

  المالية المرحلية البيانات
  الموجزة الموحدة (غير مدققة)

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  

    



  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
  

  (غير مدققة) المالية المرحلية الموجزة الموحدة البيانات
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠
  
 

  اتصفح      المحتويات
  

   ٢ – ١      المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتحول مراجعة  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

   ٤ – ٣      الموحدالموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  

  ٥       الموجز الموحدبيان المركز المالي 
  

  ٦       الموجز الموحدبيان التدفقات النقدية 
        

  ٧      الموحدالموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

   ١٦ – ٨      اتإيضاح
  
  
   
   
  
  







٣  

  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
  

    (غير مدقق) الموحدالموجز بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ المنتھية في فترة الستة أشھرل

  
  يونيو ٣٠في  المنتھية فترة الستة أشھر    
      
  ٢٠١٦ ٢٠١٧  

  درھمألف   ألف درھم  إيضاح  
        

  ٣٤٫٤٢٥  ٥٨٫٥٤٢  ١٦  العقاراتوبيع إيرادات إدارة 
        

  ٢٨٤٫٥٥٢  ١٨٧٫٤٩٢  ١٦  المقاوالت واألنشطة التشغيلية األخرى
      

  ٨٫٦٨٠  -    األرباح من بيع عقارات استثمارية
        

  ١٨٫٤٠٢  ١٣٫٩٣٩  ٥  ةمشترك اتائتالفو شركات زميلةأرباح  منالحصة 
        

  ١٦٥٫٦٧٠  )٢٫٠٧٠٫٧٣٣(  ٧  استثمارية بالقيمة العادلة عقاراتاألرباح من تقييم (الخسائر)/
        

  ١٢٫٣٤١  ٩٫٦١٤    إيرادات التمويل
        

  ٦٩٫٢٣٢  ١٣٨٫٢١١  ٦  إيرادات أخرى
    ---------------  -----------  

  ٥٩٣٫٣٠٢  )١٫٦٦٢٫٩٣٥(    إجمالي اإليرادات
        

  )٣٩٦٫٤٧٣(  )٤٨٧٫٩٧٦(  ١٦و  ٨  التكاليف المباشرة
        

  )٦٠٫٤٤٥(  )٦٠٫٦٥٢(  ١٦  المصروفات اإلدارية والعمومية
        

  )٢٢٫٥٥٠(  )٣٢٫٢٩٩(  ١٦  مصروفات التمويل
    ---------------  -----------  

  ١١٣٫٨٣٤  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(    مساھمي الشركةلالمنسوبة  الفترةأرباح (خسائر)/
        

  -  -    للفترةاإليرادات الشاملة األخرى 
    ---------------  ----------  

  ١١٣٫٨٣٤  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(    للفترةالشاملة  اإليرادات(الخسائر)/ إجمالي
    =========  ======  
        

  ٠ .٠٢٧  )٠ .٥٢٣(  ١٣  (درھم) المخفضةربحية السھم األساسية و
    =====  =====  
  
  

   .المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ١٦إلى  ٨من ات المدرجة على الصفحات يضاحتشكل اإل
  

  .٢ و ١الصفحتين مدرج على المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتحول مراجعة بات المستقلين إن تقرير مدققي الحسا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٤  

  

  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
  

  بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى الموجز الموحد (غير مدقق) 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ أشھر المنتھية في الثالثةلفترة 

  
  يونيو ٣٠في  المنتھية أشھر الثالثةفترة     
    

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم  إيضاح  
        

  ١٨٫١٠٤  ٣٩٫٨٠١  ١٦  العقاراتوبيع إيرادات إدارة 
        

  ١٥٢٫٨٧٨  ٨٥٫٧٨٦ ١٦ المقاوالت واألنشطة التشغيلية األخرى
        

  ١٫٨٨٠  -    األرباح من بيع عقارات استثمارية
        

  ١٤٫١٧٤  ٨٫٨٢٠  ٥  ةمشترك ائتالفاتو شركات زميلةأرباح  منالحصة 
        

  ١٦٤٫٦١٦  )٢٫٠٧٠٫٧٣٣(  ٧  استثمارية بالقيمة العادلة عقاراتاألرباح من تقييم (الخسائر)/
        

  ٦٫٧٠١  ٢٫١٣٤    إيرادات التمويل
        

  ٢١٫٥٤٠  ٤٫١٤٤  ٦  إيرادات أخرى
    ----------------  -----------  

  ٣٧٩٫٨٩٣  )١٫٩٣٠٫٠٤٨(    إجمالي اإليرادات
        

  )٢٦٧٫١٩٣(  )٣٠٧٫٩١٥(  ١٦و  ٨  التكاليف المباشرة
        

  )٣٢٫٧٤١(  )٣١٫٨٦٤(  ١٦  المصروفات اإلدارية والعمومية
        

  )٨٫٢١٦(  )١٦٫٥٠١(  ١٦  مصروفات التمويل
    ---------------  ----------  

  ٧١٫٧٤٣  )٢٫٢٨٦٫٣٢٨(    مساھمي الشركةلالمنسوبة  الفترةأرباح (خسائر)/
        

  -  -    للفترةاإليرادات الشاملة األخرى 
    ---------------  ---------  

  ٧١٫٧٤٣  )٢٫٢٨٦٫٣٢٨(    للفترةالشاملة  اإليرادات(الخسائر)/ إجمالي
    =========  =====  
        

  ٠ .٠١٧  )٠ .٥٣٣(  ١٣  (درھم) المخفضةربحية السھم األساسية و
    =====  =====  
  
  

   المالية المرحلية الموجزة الموحدة. البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ١٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢ و ١المستقلين حول مراجعة البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين بات إن تقرير مدققي الحسا





٦  

  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
  

  (غير مدقق) الموحدالموجز بيان التدفقات النقدية 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ المنتھية في فترة الستة أشھرل

  في المنتھية فترة الستة أشھر      
  يونيو ٣٠             

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ألف درھم  ألف درھم    

        األنشطة التشغيلية
  ١١٣٫٨٣٤  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(    الفترةأرباح (خسائر)/
        لـ:  تعديالت
  ٧٫١٩٩  ٦٫٦٥٧    االستھالك

  )٨٫٦٨٠(  -    عقارات استثمارية بيعاألرباح من 
  )١٦٥٫٦٧٠(  ٢٫٠٧٠٫٧٣٣    استثمارية بالقيمة العادلة األرباح من تقييم عقارات(الخسائر)/

  )١٨٫٤٠٢(  )١٣٫٩٣٩(     ةمشترك ائتالفاتشركات زميلة والحصة من أرباح 
  )١٤٫١٣٩(  -    األرباح من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات 

  -  ١٥٫٠٠٠    مخصص المواد بطيئة الحركة
  )١٢٫٣٤١(  )٩٫٦١٤(    إيرادات التمويل 

  ٢٢٫٥٥٠  ٣٢٫٢٩٩    مصروفات التمويل
    -------------  -----------  

  )٧٥٫٦٤٩(  )١٤٢٫٧٢٦(    التشغيلية قبل تغيرات رأس المال العامل   الخسائر
  ٣٦٫٥٠٤  ٧٠٫٠٥١   التغير في الذمم المدينة طويلة األجل

  )١٣٫٩١٣(  ٨٫٥٥١    التغير في المخزون 
  )١٠٫٣٩٤(  ١٦٫٧٣٥   التغير في أعمال العقود قيد اإلنجاز 

  )٧٧٫١٥٩(  ٦٥٫٣٠٢   التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٤٨٠  )١٣٫٤٢٠(   التغير في المستحق من أطراف ذات عالقة 

  )٣٥٥(  -    طويلة األجل الدائنةالتغير في الذمم 
  ٥٢٫٥٨١  ٦٦٫٧٣٠    التغير في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )١٠٫٢٥٦(  )٤٫١٩٧(    والودائع الدفعات المقدمة التغير في 
  ٦٫٢٩٥  )٤٫٣٨٦(    طراف ذات عالقة ألالتغير في المستحق 

  ٢٫٠٤٦  )١٠٫٨٤٨(    ) صافي( التغير في تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ----------- ----------- 

  )٨٩٫٨٢٠(  ٥١٫٧٩٢   األنشطة التشغيلية  )المستخدم في(/ من صافي النقد 
    ---------- ----------- 

        األنشطة االستثمارية
  )٢٫٥١٨(  )٤٫٨٣٩(   اإلضافات إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

  )٥٢٫٦٤٦(  )٨٣٫٣٨٧(    اإلضافات إلى العقارات االستثمارية  
  ١٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠    إيرادات توزيعات األرباح

  ١٥٫٠٠٠  ٤٫٨٠٣    المتحصالت من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٠٨٫١٨٠  -    المتحصالت من بيع عقارات استثمارية

  ١٢٫٣٤١  ٩٫٦١٤    وائدإيرادات الف
  ٧٫٢٩٩  ١٢٠٫٢٠٦    (صافي)  األخرىالتغير في االستثمارات 

  ٣٩٫٩٧١  ٣٩٫٨٦٢    التغير في الودائع لدى البنوك
    ----------  ----------  

  ١٣٧٫٦٢٧  ٩٠٫٢٥٩    صافي النقد من األنشطة االستثمارية
    ----------  ----------  

        األنشطة التمويلية 
  )٥٥٫٩٤٤(  ٤٫٨٦٤    مصرفية طويلة األجل القروض صافي الحركة في ال

  )٣٫٧٢١(  -    صافي الحركة في إيصاالت األمانة
  )٢٢٫٥٥٠(  )٣٢٫٠٤٩(    المدفوعة  الفوائد

  -  )٨٫١٦٩(    من بيع عقاراتالمبالغ المستلمة مقدماً التغير في 
    -----------  -----------  

  )٨٢٫٢١٥(  )٣٥٫٣٥٤(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
    -----------  -----------  
       

  )٣٤٫٤٠٨(  ١٠٦٫٦٩٧   في النقد وما يعادله  /(النقص)الزيادةصافي 
  ١٢١٫٢٥٦  ٨٫٤١٧    الفترةالنقد وما يعادله في بداية 

    ----------  ----------  
  ٨٦٫٨٤٨  ١١٥٫١١٤    الفترةالنقد وما يعادله في نھاية 

    ======  =====  
  

  .المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ١٦إلى  ٨من ات المدرجة على الصفحات يضاحتشكل اإل
   

.٢ و ١المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  البياناتإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 



  

٧

  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
  

  (غير مدقق) الموحدالموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ المنتھية في فترة الستة أشھرل

  
  رأس
  المال

  أسھم
  الخزينة

  االحتياطي
  القانوني

  االحتياطي
  العام

(الخسائر 
األرباح المتراكمة)/
  اإلجمالي  المحتجزة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم  
              

ً ( ٢٠١٦يناير  ١في    ٥٫٣٢٢٫٠٣٣  ٩٩٥٫٨٧٠  ٣١٣٫٦٩٧  ٣٠٥٫٥٠٥  )٤٫٩٩٨(  ٣٫٧١١٫٩٥٩  )المبينة سابقا
              

  )٥٠٣٫٤١٥(  )٥٠٣٫٤١٥(  -  -  -  -  )٧إعادة البيان (راجع اإليضاح 
  --------------  ----------  -----------  -----------  -----------  -------------   

  ٤٫٨١٨٫٦١٨  ٤٩٢٫٤٥٥  ٣١٣٫٦٩٧ ٣٠٥٫٥٠٥ )٤٫٩٩٨( ٣٫٧١١٫٩٥٩ )معاد بيانھا(٢٠١٦يناير١في 
              

  ١١٣٫٨٣٤  ١١٣٫٨٣٤  -  -  -  -  للفترةالشاملة  اإليراداتإجمالي 
              

  -  )٢٥٩٫٨٣٧(  -  -  -  ٢٥٩٫٨٣٧   أسھم منحةإصدار 
              

  ٤٫٩٩٨  - - - ٤٫٩٩٨  - )١٤يضاح(راجع اإلبيع أسھم خزينة
  --------------  ----------  -----------  -----------  -----------  --------------   

  ٤٫٩٣٧٫٤٥٠  ٣٤٦٫٤٥٢  ٣١٣٫٦٩٧  ٣٠٥٫٥٠٥  -  ٣٫٩٧١٫٧٩٦  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠في 
  ========  ======  ======  ======  ======  ========  
              

  ٥٫٠٣٥٫٠٣٨  ٤٢٢٫٨٩٨  ٣١٣٫٦٩٧  ٣٢٦٫٦٤٧  -  ٣٫٩٧١٫٧٩٦  (مدققة) ٢٠١٧يناير  ١في 
              

  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(  -  -  -  -  للفترةالشاملة  الخسائرإجمالي 
              

  -  )٣١٧٫٧٤٤(  -  -  -  ٣١٧٫٧٤٤   أسھم منحةإصدار 
              

  -  ٣١٣٫٦٩٧  )٣١٣٫٦٩٧(  -  -  -  تحويل االحتياطي العام 
  --------------  ----------  -----------  ------------  ---------------  --------------   

  ٢٫٧٩١٫١٧٦  )١٫٨٢٥٫٠١١(  -  ٣٢٦٫٦٤٧  -  ٤٫٢٨٩٫٥٤٠  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠في 
  ========  ======  ======  ======  =========  ========  
  

 .المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ١٦إلى  ٨من ات المدرجة على الصفحات يضاحتشكل اإل



٨  

  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
   

  ات إيضاح
  )المالية المرحلية الموجزة الموحدة البيانات(تشكل جزءاً من 

  
  الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية   ١

  
دولة لبموجب قرار وزاري  ١٩٩٣أكتوبر  ٢٨("الشركة") كشركة مساھمة عامة بتاريخ  ش.م.ع االتحاد العقارية شركة تأسست

  .، دبي، اإلمارات العربية المتحدة٢٤٦٤٩ ھو ص.بلشركة لالمسجل وان عنالاإلمارات العربية المتحدة. إن 
  

مخازن التبريد  شغيل، بما في ذلك تتلكاتھا الخاصةوتطوير العقارات وإدارة وصيانة مم استثمارتتمثل األنشطة الرئيسية للشركة في 
ضة العمل كشركة قابوأخرى (بما فيھم أطراف ذات عالقة)، باإلنابة عن أطراف المتعلقة بالعقارات الخدمات  وتنفيذ، التي تمتلكھا

  .ةمشترك اتائتالفو شركات زميلة في ستثمارااللشركاتھا التابعة و
  

 يف للمجموعة الھامة يةستثمارالنشطة اواأل عمالاأل معظمم تنفيذ لشركة وشركاتھا التابعة مجتمعة بـ "المجموعة". يتإلى اُيشار 
 رمخاطلالمجموعة  ال تتعرضالمتحدة.  داخل دولة اإلمارات العربيةالمالية  واألدوات المشتقةاألوراق المالية األراضي والعقارات و

  .المالية واألدوات المشتقة وراق الماليةاألوالعقارات و يضارمتعلقة باأل جوھرية أجنبية عمالت
  

  والسياسات المحاسبية الھامةأساس اإلعداد   ٢
  
. لقد تم "التقارير المالية المرحلية" ،٣٤المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  البياناتتم إعداد ھذه   

ً المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة، المبينة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھو  البياناتإعداد  العملة الرسمية أيضا
ً ألقرب عددللمجموعة ً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء العقارات االستثمارية واألدوات المالية المشتقة لصحيح باأل ، مقربا ف، وفقا

  واالستثمارات في األوراق المالية الرائجة التي يتم بيان كل منھا بالقيم العادلة.
  

نات مالية موحدة مدققة للمجموعة للسنة المنتھية المالية المرحلية الموجزة الموحدة جنباً إلى جنب مع آخر بيا البياناتيتعين قراءة 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  
المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المتبعة عند إعداد  البياناتإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

  .٢٠١٦مبر ديس ٣١البيانات المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتھية في 
  

  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة  ٣
  

المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق  البياناتإن إعداد 
  السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

  
الية المرحلية الموجزة الموحدة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات الم البياناتعند إعداد ھذه 

 المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ھي ذاتھا المطبقة على البيانات المالية الموحدة للسنة المنتھية في
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  

  الية  إدارة المخاطر الم  ٤
  

إن أھداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك األھداف والسياسات المبينة في البيانات المالية الموحدة كما 
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١ وللسنة المنتھية في في
  

  ائتالفات مشتركة شركات زميلة و الحصة من أرباح  ٥
  

ون ـملي ٠ .٦ مبلغ ، بلغت حصة المجموعة من خسائر "العقارية لالستثمار ذ.م.م"٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  فترة الستة أشھرخالل 
 مبلغ اح "إميريتس ديستريكت كوولينج ذ.م.م"ـكما بلغت حصتھا من أرب م)ـمليون درھ ٤بقيمة  احـأرب: ٢٠١٦ وـيوني ٣٠(م ـدرھ
  . )مليون درھم ١٤ .٤: ٢٠١٦ يونيو ٣٠(مليون درھم  ١٤ .٦
  

  اإليرادات األخرى  ٦
  

كس عاالدخار اإليجابي نتيجة تسوية مطلوبات مع مقاولي بعض المشروعات وفي  بصورة رئيسيةتتمثل اإليرادات األخرى للفترة 
 .ة الحركةيئوبط راكدةبيع منتجات المخصصات ذات الصلة و

   



٩  

   (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة االتحاد العقارية
  

  (تابع)ات إيضاح
  

  العقارات االستثمارية  ٧
  مدققة  غير مدققة مدققة غير مدققة 

  ٢٠١٦ يناير ١  ٢٠١٦ يونيو ٣٠  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠  
  معاد بيانھا  معاد بيانھا  معاد بيانھا    
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

  ٥٫٩٠٧٫٨٧٩  ٥٫٥٦٦٫٦٨٠  ٥٫٥٦٦٫٦٨٠  ٥٫٥٩٥٫٤٣٧  الرصيد االفتتاحي
  ٤٩٫٧١٨  ٥٢٫٦٤٦  ١٠٦٫٦٦٤ ٨٣٫٣٨٧ السنةالفترة/اإلضافات خالل 

  )٥٥٦٫٩٦٥(  )٩٩٫٥٠٠(  )١٨٦٫٧٥٠(  -   بيع عقارات استثمارية
  -  ٢٫٠٣٩  ٢٫٠٣٩  - )٨(راجع اإليضاح  المحول من المخزون

 القيمة العادلةالتقييم ب أرباح(خسائر)/
  ١٦٥٫٦٧٠  ١٧٢٫٧٦٦  )٢٫٠٧٠٫٧٣٣(  (راجع اإليضاحات أدناه)

  
٦٦٩٫٤٦٣  

  )٥٠٣٫٤١٥(  -  -  -  إعادة البيان (راجع اإليضاحات أدناه)
  -  )٤٫٧٦٢(  )٦٥٫٩٦٢(  -  المحول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات

  --------------  -------------  -------------  -------------  
  ٥٫٥٦٦٫٦٨٠  ٥٫٦٨٢٫٧٧٣  ٥٫٥٩٥٫٤٣٧  ٣٫٦٠٨٫٠٩١  الرصيد الختامي

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

من النظام المتدرج للقيمة العادلة وذلك اعتماداً على  ٣تم تصنيف قياس القيمة العادلة لھذه العقارات االستثمارية ضمن المستوى 
 ضاحراجع اإلي ،لنظام المتدرج للقيمة العادلةل المختلفة مستوياتالالمدخالت المستخدمة في أسلوب التقييم. لمزيد من التفاصيل حول 

  .١٥ رقم
  

  ستثماريةاالعقارات الخسائر تقييم   ١-٧
  
باع نموذج تقوم المجموعة باتبتحديد القيمة العادلة لمحفظة العقارات االستثمارية للمجموعة كل ستة أشھر.  ةمستقل شركة تقييمقوم ت

ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   المحددة كأراضيالعقارات االستثمارية  تقييم) حيث يتم ٢٠٠٣(المعدل سنة  ٤٠القيمة العادلة وفقا
وح ، بالقيمة العادلة بناًء على تقييم السوق المفتالغرضينومباني مملوكة لغرض تحقيق إيرادات إيجارية أو لزيادة رأس المال، أو لكال 

ليل التقييم لتقييم وفقاً لدوالتي قامت بإجراء ا ح.م.ش لالستشارات وستراتالذي يتم إجراؤه بواسطة شركة تقييم مسجلة مستقلة، فال
ً لمع تطبيق أسس  الملكي الصادر عن المعھد الملكي للمساحين القانونيين تقارير لمعايير الدولية إلعداد التحديد القيمة العادلة طبقا

 سيتيع موتورلمشرومراجعة خطة التطوير الرئيسية المحدثة م المستقلة بشركة التقيي قامت. الموضوعةالمالية واستخدام طرق التقييم 
   عند تكوين رأيھا بشأن القيمة العادلة للمحفظة.

  
ارية. عندما يكون لدى الشركة اتفاقيات إيجار س رادات التدفقات النقدية المخصومةاالعتبار إي الوضع بعينالعادلة مع  تم تحديد القيم

 يجاراتإوعة وفقاً لشروط السوق االعتيادية والتي تتوافق مع وفي ھذا السياق، تمت مراعاة اتفاقيات اإليجار الحالية المبرمة مع المجم
  العقارات المماثلة في نفس الموقع.

  
في  المعامالت التي تتم ةدلة حيثما كان مالئماً، مع مراعافي حال لم يكن لدى الشركة اتفاقيات إيجار سارية، يتم تحديد القيمة العا

مع الوضع بعين االعتبار الزيادة الكبيرة  السوق مؤخراً لعقارات مماثلة في نفس موقع العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة
 ًء علىبنا. يتم تعديل تلك القيم المجموعة وحولھلجديدة في نفس موقع العقارات االستثمارية عرض قطع أراضي المتوقعة في 

  مثل حجم العقار. الرئيسيةتالفات في السمات خاال
  

تند تقدير القيمة التكلفة. يسوالدخل  ةطريق كل منالقيمة المتبقية والتي تتضمن  منھجيةيتم تحديد قيمة العقارات قيد اإلنشاء باستخدام 
يف الالزمة التكالكما في تاريخ التقييم، ويتم اقتطاع أجزاء منھا بما يتناسب مع  ھانجازإ أنه تم على افتراض لھذه العقارات السوقية

  بغرض تقدير قيمة العقار في حالته الراھنة. إلنجاز المشروع
  

أن ھذه  ھموفي رأيقام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة االفتراضات والمنھجية المتبعة من قبل شركة التقييم المسجلة المستقلة، 
  .بدو معقولة كما في تاريخ التقريرفتراضات والمنھجية تاال
   

 محفظة منطقةنفس  فيتقع جديدة  أراضيقطع  عرض في المتوقعة أعاله وخاصة الزيادة الكبيرة ذكرمع الوضع بعين االعتبار ما 
ً  المتوفرةحولھا عالوة على قطع األراضي قيد التطوير ما لمجموعة وأراضي ا ، ترى شركة التقييم واإلدارة أن ذلك سوف يؤدي حاليا

ظة منطقة محفإلى زيادة المنافسة وانخفاض أسعار األراضي. عالوة على ذلك، فإن أعمال التطوير للعقارات التي تقع في نفس 
العقارات المطورة طرحھا في سوق العقارات قد أدت إلى زيادة المنافسة وانخفاض أسعار من أجل  حولھاما لمجموعة وا أراضي

وقد . ٢٠١٦ذلك، من المتوقع أن تزيد مخاطر ھامش التطوير عند شراء قطعة أرض مقارنة بسنة لأسعار األراضي. نتيجة كذلك و
     لمجموعة. أراضي اأدت ھذه العوامل إلى انخفاض القيمة العادلة لمحفظة 

  



١٠  

   (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة االتحاد العقارية
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  العقارات االستثمارية  ٧
  
  (تابع)  ستثماريةاالعقارات خسائر تقييم ال  ١-٧
  

. ٢٠١٧يونيو  ٣٠مليون درھم كما في  ٣٫٦٠٨حددت شركة التقييم المستقلة القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة بمبلغ 
: أرباح ٢٠١٦يونيو  ٣٠(مليون درھم  ٢٫٠٧٠العتراف بخسائر القيمة العادلة بمبلغ وعليه، وبناًء على التقييم المذكور أعاله، تم ا

مليون  ٢٫٠٧٠. تشتمل خسائر القيمة العادلة البالغة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموجز الموحد مليون درھم) ١٦٦تقييم بمبلغ 
(انظر التفاصيل أدناه) والتغير في القيمة العادلة للعقارات مليون درھم  ٦٩٠ إجمالي المساحة الطابقية بمبلغ درھم على خسائر تقييم

  مليون درھم.  ١٫٣٨٠بمبلغ االستثمارية 
  

طع أراضي مثل عرض ق استناداً إلى مدى الحركة في االفتراضات الجوھرية المستخدمة في تقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
  حركة السوق، فإن القيمة العادلة لتلك الموجودات قد تنخفض / ترتفع بصورة جوھرية. والتغير في  ومخاطر ھامش التطويرجديدة 

  
  خسائر تقييم إجمالي المساحة الطابقية   ٢-٧
  

مربع للتطوير في مشروع موتورسيتي.  قدممليون  ١٤مساحة طابقية إجمالية حوالي ، كانت الشركة تمتلك ٢٠١٧يناير  ١كما في 
ل حولھا، قامت الشركة خالما و الشركة منطقة محفظة أراضينظراً للزيادة الكبيرة المتوقعة في عرض قطع أراضي جديدة في نفس 

ع مشرول محدثة رئيسية بتعيين استشاري خارجي مستقل لمراجعة وإعداد خطة تطوير ٢٠١٧يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في 
موتورسيتي. مع الوضع بعين االعتبار البنية التحتية وخطة التطوير الرئيسية المعتمدة من بلدية دبي، أوضح االستشاري الخارجي 

المتاحة  من إجمالي المساحة الطابقية فقط مليون قدم مربع ١٢ حوالي استخدامالمستقل أنه من المحتمل أن تتمكن الشركة من 
ما كوتجارية في قطع األراضي الحالية التي لم يتم بيعھا أو تطويرھا في مشروع موتورسيتي.  ، تجزئةسكنيةالمخصصة ألغراض و

المساحة المتبقية من إجمالي المساحة الطابقية المقدرة  استخدامأنه في حالة رغبة الشركة في  أوصى االستشاري الخارجي المستقل
لشركة دراسة التكاليف التجارية اإلضافية ومدى إمكانية الحصول على الموافقات مليون قدم مربع، فإنه يتعين على ا ٢بحوالي 

  . الطابقية اإلجمالية اإلضافية المساحةالالزمة من الجھات التنظيمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتطوير ھذه 
  

اإلضافية وقاموا بدراسة تأثير ذلك على اإلجمالية  الطابقية ھذه المساحة استخدامقام أعضاء مجلس إدارة الشركة بمراجعة إمكانية 
بار تيرى أعضاء مجلس إدارة الشركة أنه مع الوضع بعين االع .التنازل عنھادون  المستقبلفي  قطع األراضي الخاصة بالشركة

تمد مجلس اإلدارة ھذه ولذلك اع أعلى قيمةمن المرجح أن تحقق خطة التطوير الرئيسية المحدثة أنه  المذكورة أعاله السوق عوامل
لطابقية ا المساحةقام مجلس إدارة الشركة بتحديد قيمة إلى الجھات التنظيمية المختصة لمراجعتھا واعتمادھا. وعليه،  لتقديمھاالخطة 

في المقابل بتسجيل خسائر تقييم  وقام ٢٠١٧يونيو  ٣٠صفر كما في بقيمة مليون قدم مربع  ٢البالغة حوالي اإلجمالية اإلضافية 
  مليون درھم ضمن بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد للفترة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٦٩٠بالقيمة العادلة بلغت 

  
موافقات لاستناداً إلى مدى التغير في االفتراضات المستخدمة في إعداد خطة التطوير الرئيسية المحدثة لمشروع موتورسيتي وا

مة يالمطلوبة من الجھات التنظيمية، فإن تقييم المساحة اإلضافية من المساحة الطابقية اإلجمالية بالقيمة العادلة قد يؤدي إلى ارتفاع الق
      العادلة لتلك الموجودات. 

  
  وخطأ تم تحديده  معاملة غير نظاميةشبھة إعادة البيان المتعلقة ب   ٣-٧ 

    

باإلبالغ عنھا إلى  وقام شبھة معاملة غير نظاميةمجلس إدارة الشركة  ، اكتشف٢٠١٧يونيو  ٣٠لمنتھية في أشھر اخالل فترة الستة 
نتج عنھا  ٢٠١٥بمعاملة مسجلة في  المعاملة الغير نظاميةالھيئة التنظيمية المختصة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. تتعلق ھذه 

لشركة سند لدى ادون أن يكون  اإلجمالية طابقيةالمساحة قدم مربع من المليون  ١ .٦٧قدرھا  لمساحةتقييم  إعادة االعتراف بأرباح
ذلك استناداً إلى دليل جديد تم تحديده من قبل مجلس إدارة الشركة خالل فترة الستة أشھر المنتھية  تحديدتم . لھاكاٍف يؤكد ملكيتھا 

  .٢٠١٧يونيو  ٣٠في 
  

ي تاريخ . كما فالشركة بتعيين محاسب خارجي آخر متخصص في المحاسبة العدلية للتحقيق في ھذا األمر قامتبناًء على ما سبق، 
اعتماد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة، ال تزال التحقيقات مستمرة. قرر مجلس إدارة الشركة تصحيح وإعادة بيان 

يونيو  ٣٠كما ھو ُمبين في البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما  ھابالمشتبه  لھذه المعاملة الغير نظاميةمعلومات المقارنة 
مليون درھم وتخفيض مماثل للعقارات االستثمارية.  ٥٠٣. ترتب على إعادة البيان تخفيض األرباح المحتجزة االفتتاحية بقيمة ٢٠١٧

بأرباح إعادة تقييم غير محققة. إن احتمالية إجراء تسويات إضافية ال تزال لم يكن إلعادة البيان تأثير نقدي وتعلق األمر باالعتراف 
  غير معروفة لحين صدور نتائج التحقيقات.

  
  
  
  
  
  



١١  

   االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  تكلفة المباشرةال  ٨
  

  مخصص أعمال المقاوالت  
  

ال تقوم بتنفيذ أعم ، شركة تابعة للشركة"ثيرمو ذ.م.م.من خالل تخفيض تدريجي لحجم أعمالھا، " قرر مجلس إدارة الشركة إغالق،
مستقلين بمراجعة وتقييم المخاطر المتعلقة بأعمال المقاوالت لدى المجموعة. محامين المقاوالت. قام مجلس إدارة الشركة بمساعدة 

مليون درھم مقابل األعمال قيد اإلنجاز  ٤٧بناًء على ھذه المراجعة والمطالبات السابقة الناشئة، قامت اإلدارة برصد مخصص بقيمة 
لى تقدير المطالبات المستقبلية وتقييم االستردادات المتعلقة مدينة. عالوة على ذلك، وبناًء عالمحتجزات العقود وال ذممبعض مقابل و

بضمانات حسن األداء والضمانات المدفوعة مقدماً مقابل المشاريع (التي لم يتم إصدار شھادة التسليم النھائية الخاصة بھا حتى اآلن)، 
   مليون درھم. ١٤٩مخصص بقيمة  تكوينفقد تم 

  
  المخزون  ٩

  

  مدققة  مدققةغير   مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٦يناير  ١  ٢٠١٦يونيو  ٣٠ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
         

  ٤٩٫٤٢٣  ٤٢٫٦٠٨  ٤٢٫٦٠٨  ٤٠٫٠٨٤  الرصيد االفتتاحي
  )٦٫٨١٥(  -  )٤٨٥(  )١٥٫٢٩١(  تكلفة العقارات المباعة

 المحول إلى العقارات االستثمارية
  -  )٢٫٠٣٩(  )٢٫٠٣٩(  -  )٧(راجع إيضاح 

  ----------  ---------  ---------  ---------  
  ٤٢٫٦٠٨  ٤٠٫٥٦٩ ٤٠٫٠٨٤ ٢٤٫٧٩٣  الرصيد الختامي

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

  الذمم المدينة التجارية واألخرى  ١٠
  

الذمم المدينة التجارية/ ذمم العقود المدينة وذمم المحتجزات المدينة (بما في ذلك الذمم المدينة طويلة األجل)  فترات استحقاق فيما يلي
  في تاريخ التقرير:كما 

  
  ير مدققةـــــــــــــــــــــــــــــــــغ  

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠       
  دققةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١      
  دققةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

  ٢٠١٦يناير  ١      
  المخصص  اإلجمالي  المخصص  اإلجمالي المخصص اإلجمالي  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
              

  -  ٤٦٦٫٧٨٨  -  ٦١٢٫٩٥١  -  ٥٣١٫٨٨١  غير متأخرة السداد
ً يوم ٩٠ – ١ منمتأخرة السداد    ٤٢٥  ٤٣٫١١١  ٤٢٥  ٤٦٫٣٨٥  ٣٧٢  ١٠١٫٢٩٨  ا

ً يوم ٣٦٥ – ٩١ متأخرة السداد من   ١٫٩٦٠  ٧٠٫٣٣٦  ١٫٩٦٠  ٧١٫٠١٩  ١٫٢٤١  ٧١٫٨٨٩  ا
  ١٫٧٨٩٫٤٢٨  ١٫٨٨٨٫٤٧٥  ١٫٧٨٩٫٥٩١  ١٫٧٩٤٫٨٦٤ ١٫٧٩٠٫٢١٨ ١٫٨٠٠٫٠٦٩  كثر من سنةألمتأخرة السداد 

  -------------- -------------- -------------  -------------  -------------  -------------  
  ١٫٧٩١٫٨١٣  ٢٫٤٦٨٫٧١٠  ١٫٧٩١٫٩٧٦  ٢٫٥٢٥٫٢١٩  ١٫٧٩١٫٨٣١  ٢٫٥٠٥٫١٣٧  
  ========  ========  =======  =======  =======  =======  
  

 لتحصيللالمبالغ المتبقية قابلة أن و، ك في تحصيلھا مناسبللديون المشكو يرى مجلس اإلدارة وإدارة الشركة أن المخصص الحالي
  بالكامل.



١٢  

   االتحاد العقارية (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)الذمم المدينة التجارية واألخرى   ١٠

  
 لفترة/ا خاللفيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا فيما يخص الذمم المدينة التجارية/ ذمم العقود المدينة 

  السنة: 
  
  مدققة  مدققة  غير مدققة  
  ٢٠١٦يناير  ١ ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
        

  ١٫٧٩٤٫٨٢٣  ١٫٧٩١٫٨١٣  ١٫٧٩١٫٩٧٦  الرصيد االفتتاحي
  ٧٥٠  ١٫٥٠٠  ٢٥٠  السنة الفترة/ المخصص خالل

  )٣٫٧٦٠(  )١٫٣٣٧(  )٣٩٥( لسنةا الفترة/ خالل الذي تم عكسهالمبالغ المشطوبة/ المخصص 
  -------------  -------------  -------------  

  ١٫٧٩١٫٨١٣  ١٫٧٩١٫٩٧٦  ١٫٧٩١٫٨٣١  الرصيد الختامي
  =======  =======  =======  

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ١١

  
 العالقة وذ الطرفأخرى تقع ضمن نطاق تعريف  منشآتتقوم المجموعة في سياق أعمالھا االعتيادية بالدخول في معامالت مع 

. فيما يلي المعامالت مع األطراف لألسعار المتفق عليھاتلك المعامالت وفقاً  يتم تنفيذ. ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الوارد
  :حدةالمالية المرحلية الموجزة الموالبيانات ھذه موضع آخر ضمن بصورة منفصلة في  اإلفصاح عنھاذات العالقة بخالف تلك التي تم 

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة

  غير مدققة   غير مدققة     
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٧ يونيو ٣٠    
  ألف درھم  ألف درھم    

      فيما يلي تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين:
  ٢٫٩٢٨  ٣٫٣٥٩    رواتب وتعويضات أخرى قصيرة األجل للموظفين -
  ١٥٩  ١٩٢    تعويضات نھاية الخدمة للموظفينمخصص  -
    ====  ====  

  
   االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١٢

  
يونيو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في قصيرة األجل. خالل مالية متنوعة محتفظ بھا ألغراض  ستثمار في أدواتالقامت الشركة با

بقيمة ، كما قامت ببيع أدوات مالية )ال شيء :٢٠١٦يونيو  ٣٠( مليون درھم ١٨ .٣ بلغت استثمارات إضافيةب، قامت الشركة ٢٠١٧
ھذه األدوات المالية كما في تاريخ ل القيمة العادلة. بلغت )درھممليون  ٤ .٨ :٢٠١٦يونيو  ٣٠( مليون درھم ١٣٩ .٧عادلة بلغت 

  .مليون درھم) ١٧٠ .٩: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( درھم نمليو ٥٠ .٧مبلغ  التقرير
  

التسھيالت االئتمانية التي تم الحصول عليھا  مجموعة ھذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مقابل تم رھن
ألغراض  اظ بھااالحتف أنه يتمد يھذه االستثمارات والتأك بالموافقة علىعلى وجه التحديد بغرض ھذه االستثمارات. قام مجلس اإلدارة 

  قصيرة األجل.
  

  .مليون درھم) ٣ .٨: ٢٠١٦ يونيو ٣٠(مليون درھم  ٢ .٥عالوة على ذلك، لدى المجموعة استثمار في صندوق عقاري بمبلغ 
   



١٣  

   (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة االتحاد العقارية
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  ربحية السھم األساسية والمخفضة  ١٣

  
 مدققةغير              

  يونيو ٣٠في  فترة الستة أشھر المنتھية
  مدققة غير             

  يونيو ٣٠في  أشھر المنتھية الثالثةفترة 
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
          

صافي األرباح المنسوبة للمساھمين (ألف 
  ٧١٫٧٤٣  )٢٫٢٨٦٫٣٢٨(  ١١٣٫٨٣٤  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(  درھم)

 ٤٫٢٨٩٫٥٤٠٫١٣٥ ٤٫٢٨٩٫٥٤٠٫١٣٥ ٤٫٢٨٩٫٥٤٠٫١٣٥ ٤٫٢٨٩٫٥٤٠٫١٣٥  األسھمالمتوسط المرجح لعدد 
  -------------------  ------------------  -------------------  ------------------  

  ٠. ٠١٧  )٠. ٥٣٣(  ٠. ٠٢٧ )٥٢٣.٠(  ربحية السھم األساسية والمخفضة (درھم)
  ====== ===== ======  ====  

  
بأثر رجعي  ٢٠١٦ يونيو ٣٠و ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشھر المنتھيتين في  الستةتم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة لفترتي 

  .٢٠١٧ أبريل ٢٦ن خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية الذي ُعقد بتاريخ والتي وافق عليھا المساھمبحيث يتضمن أسھم المنحة 
  
  أسھم الخزينة  ١٤

  
مليون درھم. لم يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر من  ٥السنة السابقة، قامت إحدى الشركات التابعة ببيع أسھم خزينة بمبلغ  خالل

  ھذه المعاملة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد.
  

  األدوات المالية  ١٥
  

تث تمل الموجودات المالية للمجموعة على الذمم المدينة طويلة األجل واالس مارات األخرى والذمم المدينة التجارية واألخرى تش
تمل المطلوبات المالية للمجموعة على الذمم الدائنة  ندوق ولدى البنك. تش تحقة من أطراف ذات عالقة والنقد في الص والمبالغ المس

 والقروض المصرفيةطراف ذات عالقة والقروض المصرفية قصيرة األجل ألالتجارية واألخرى وودائع ضمان والمبالغ المستحقة 
وضح الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية طويلة األجل والذمم الدائنة طويلة األجل. يُ 

  :للفترات الحالية والمقارنةوقيمھا العادلة 
  

  

المصنفة 
  بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
  الخسائر

القروض 
  والذمم المدينة

  أخرى 
بالتكلفة 
  القيمة العادلة القيمة الدفترية  المطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            ٢٠١٧يونيو  ٣٠

            الموجودات المالية
  ٣٣٩٫٧٩١  ٣٣٩٫٧٩١  -  ٣٣٩٫٧٩١  -  طويلة األجلالذمم المدينة 

  ٥٣٫١٩٣  ٥٣٫١٩٣  -  -  ٥٣٫١٩٣  االستثمارات األخرى
  ٤٠٩٫٥٦٧  ٤٠٩٫٥٦٧  -  ٤٠٩٫٥٦٧  -  المدينة التجارية واألخرىالذمم 

  ٢٦٫٠٩٦  ٢٦٫٠٩٦  -  ٢٦٫٠٩٦  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٠٨٫٣٧٠  ٢٠٨٫٣٧٠  -  ٢٠٨٫٣٧٠  -  النقد في الصندوق ولدى البنك

  ---------  -----------  -------  -------------- -------------- 
  ١٫٠٣٧٫٠١٧  ١٫٠٣٧٫٠١٧  -  ٩٨٣٫٨٢٤  ٥٣٫١٩٣  اإلجمالي

  =====  ======  ====  ======== ======== 
            المطلوبات المالية

  ١٫١٥٣٫٧٤٠  ١٫١٥٣٫٧٤٠  ١٫١٥٣٫٧٤٠  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى
  ١١٫٠٧٤  ١١٫٠٧٤  ١١٫٠٧٤  -  -  ودائع ضمان

  -  -  -  -  -  طراف ذات عالقةألالمستحق 
  ١١١٫٦٤٩  ١١١٫٦٤٩  ١١١٫٦٤٩  -  -  مصرفية قصيرة األجلقروض 
  ١٫٣٦٨٫٩٦٢  ١٫٣٦٨٫٩٦٢  ١٫٣٦٨٫٩٦٢  -  -  مصرفية طويلة األجلقروض 

  --------  -------  -------------- -------------- -------------- 
  ٢٫٦٤٥٫٤٢٥  ٢٫٦٤٥٫٤٢٥  ٢٫٦٤٥٫٤٢٥  -  -  اإلجمالي

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

   



١٤  

   (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة االتحاد العقارية
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية   ١٥

  

المصنفة 
  بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
  الخسائر

القروض 
  والذمم المدينة

  أخرى 
بالتكلفة 
  القيمة العادلة القيمة الدفترية  المطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
            ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

            الموجودات المالية
  ٤٠٩٫٨٤٢  ٤٠٩٫٨٤٢  -  ٤٠٩٫٨٤٢  -  طويلة األجلالذمم المدينة 

  ١٧٣٫٣٩٩  ١٧٣٫٣٩٩  -  -  ١٧٣٫٣٩٩  االستثمارات األخرى
  ٤٧١٫٨٤٠  ٤٧١٫٨٤٠  -  ٤٧١٫٨٤٠  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ١٢٫٦٧٦  ١٢٫٦٧٦  -  ١٢٫٦٧٦  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٢٤٫٦٢٦  ٢٢٤٫٦٢٦  -  ٢٢٤٫٦٢٦  -  النقد في الصندوق ولدى البنك

  -----------  -------------- --------  -------------- -------------- 
  ١٫٢٩٢٫٣٨٣  ١٫٢٩٢٫٣٨٣  -  ١٫١١٨٫٩٨٤  ١٧٣٫٣٩٩  اإلجمالي

  ======  ======== ====  ======== ======== 
            المطلوبات المالية

  ١٫١٠٠٫٥٥٧  ١٫١٠٠٫٥٥٧  ١٫١٠٠٫٥٥٧  -  -  الدائنة التجارية واألخرىالذمم 
  ١٣٫٢٦١  ١٣٫٢٦١  ١٣٫٢٦١  -  -  ودائع ضمان

  ٤٫٣٨٦  ٤٫٣٨٦  ٤٫٣٨٦  -  -  طراف ذات عالقةألالمستحق 
  ١٩٤٫٧٤٠  ١٩٤٫٧٤٠  ١٩٤٫٧٤٠  -  -  مصرفية قصيرة األجلقروض 
  ١٫٣٦٤٫٠٩٨  ١٫٣٦٤٫٠٩٨  ١٫٣٦٤٫٠٩٨  -  -  مصرفية طويلة األجلقروض 

  -------  -------  -------------- -------------- -------------- 
  ٢٫٦٧٧٫٠٤٢  ٢٫٦٧٧٫٠٤٢  ٢٫٦٧٧٫٠٤٢  -  -  اإلجمالي

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

 

 

المصنفة 
  بالقيمة العادلة 

من خالل 
األرباح أو 
 الخسائر

القروض 
 والذمم المدينة

  أخرى 
بالتكلفة 
  القيمة العادلة ةالدفتريالقيمة   المطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
            ٢٠١٦يناير  ١

            الموجودات المالية
  ٣٨٣٫٣١٩  ٣٨٣٫٣١٩  -  ٣٨٣٫٣١٩  -  طويلة األجلالذمم المدينة 

  ١٠٩٫٨٢٦  ١٠٩٫٨٢٦  -  -  ١٠٩٫٨٢٦  االستثمارات األخرى
  ٣٣٣٫٠٦٣  ٣٣٣٫٠٦٣  -  ٣٣٣٫٠٦٣  -  الذمم المدينة التجارية واألخرى
  ٩٫٥٤٩  ٩٫٥٤٩  -  ٩٫٥٤٩  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٦٨٫٩٦٨  ٣٦٨٫٩٦٨  -  ٣٦٨٫٩٦٨  -  النقد في الصندوق ولدى البنك

  -----------  -------------- --------  -------------- -------------- 
  ١٫٢٠٤٫٧٢٥  ١٫٢٠٤٫٧٢٥  -  ١٫٠٩٤٫٨٩٩  ١٠٩٫٨٢٦  اإلجمالي

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

            المطلوبات المالية
  ١٫٠٩٢٫٤٩٤  ١٫٠٩٢٫٤٩٤  ١٫٠٩٢٫٤٩٤  -  -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  ١٠٫٧٩٦  ١٠٫٧٩٦  ١٠٫٧٩٦  -  -  ودائع ضمان
  ٥٫٣١١  ٥٫٣١١  ٥٫٣١١  -  -  طراف ذات عالقةألالمستحق 
  ١٨٣٫٠٧٠  ١٨٣٫٠٧٠  ١٨٣٫٠٧٠  -  -  مصرفية قصيرة األجلقروض 
  ١٫٤٣٦٫٩١٥  ١٫٤٣٦٫٩١٥  ١٫٤٣٦٫٩١٥  -  -  مصرفية طويلة األجلقروض 

  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  ١٫٠٠٠  -  -  الذمم الدائنة طويلة األجل
  -------  -------  -------------- -------------- -------------- 

  ٢٫٧٢٩٫٥٨٦  ٢٫٧٢٩٫٥٨٦  ٢٫٧٢٩٫٥٨٦  -  -  اإلجمالي
  ====  ====  ======== ======== ======== 

 



١٥  

   (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة االتحاد العقارية
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)األدوات المالية   ١٥
  

  النظام المتدرج لقياس القيمة العادلة
  

  لة:مستويات قياس القيمة العاد ُيحلل الجدول أدناه األدوات المالية المسجلة بالقيمة العادلة حسب طريقة التقييم. فيما يلي مختلف
  
  األسعار المدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متطابقة. :١المستوى 

 
  توى توى  :٢المس منة في المس عار المدرجة المتض ملحوظة لموجودات أو  مدخالتوھي عبارة عن  ١مدخالت بخالف األس

 بشكل غير مباشر (أي المستمدة من األسعار).مطلوبات، سواء بشكل مباشر (أي األسعار) أو 
  
  ملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).سوقية  بياناتمدخالت لموجودات أو مطلوبات، غير مرتكزة على  :٣المستوى  
  

ت عار  يتم بيانھا بالقيمة العادلة.ثمارات أخرى لدى المجموعة اس تناداً إلى أس يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة اس
تثمارات في  و األوراق المالية الرائجةالطلب المدرجة كما في تاريخ التقرير. يتم بيان االس قية بالتكلفة عندما ال تتوفر بيانات س

  الي:المتدرج للقيمة العادلة على النحو الت تم بيان النظامملحوظة. وعليه، 
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ١المستوى   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
       ٢٠١٧يونيو  ٣٠

  ٥٣٫١٩٣  ٢٫٤٩١  ٥٠٫٧٠٢  االستثمارات األخرى
  =====  ====  ======  
        ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  ١٧٣٫٣٩٩  ٢٫٤٩١  ١٧٠٫٩٠٨  االستثمارات األخرى
  ======  ====  ======  
        ٢٠١٦يناير  ١

  ١٠٩٫٨٢٦  ٣٫٨٣٤  ١٠٥٫٩٩٢  األخرىاالستثمارات 
  ======  =====  ======  

  
  السابقة. ة/ الفترالسنة  في الفترة الحالية أولم يتم إجراء إعادة تصنيف خالل 

  
  :١المستوى 

  غير مدققة  مدققة  غير مدققة  

  
   يونيو ٣٠

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
يناير  ١

٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

        المالية االستثماريةاألوراق 
  ٢٣٤٫٠٤٤  ١٠٥٫٩٩٢  ١٧٠٫٩٠٨  الرصيد االفتتاحي

  ١٫٨٩٩  ٩١٫٣٣٦  ١٨٫٢٦٧  اإلضافات
  )١٢٨٫٥١٣(  )٣٠٫١٩٤(  )١٣٩٫٧٠٦(  بيع أوراق مالية استثمارية بالقيمة العادلة

        صافي: –إجمالي األرباح أو الخسائر 
  )١٫٤٣٨(  ٣٫٧٧٤  ١٫٢٣٣  في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحد -
  ---------  ----------  ----------  

  ١٠٥٫٩٩٢  ١٧٠٫٩٠٨  ٥٠٫٧٠٢  الرصيد الختامي
  =====  ======  ======  
  

   



١٦  

  (شركة مساھمة عامة) وشركاتھا التابعة  االتحاد العقارية
   

  (تابع)إيضاحات 
  

  التقارير حسب القطاع  ١٦
  

  قطاعات األعمال
  

. اتاإلنشاء) أنشطة ٢لممتلكات العقارية و(ا وبيع إدارة) ١(تشتمل أنشطة المجموعة على قطاعين رئيسيين لألعمال يتمثالن في 
  :اتإيرادات ونتائج وموجودات ومطلوبات القطاعتفاصيل الخدمات. فيما يلي  في تقديماألنشطة األخرى بصورة  تتمثل

  

  
إدارة وبيع 

  اإلجمالي  أخرى  اإلنشاءات  الممتلكات العقارية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  

         ٢٠١٧يونيو٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في
  ٢٤٦٫٠٣٤  ٢٢٫٥٠٨  ١٦٤٫٩٨٤ ٥٨٫٥٤٢  إيرادات القطاع
  ٩٫٦١٤  -  ٢١٤  ٩٫٤٠٠  إيرادات التمويل

  )٢٫٠٧٠٫٧٣٣(  -  - )٢٫٠٧٠٫٧٣٣(  األرباح من تقييم ممتلكات
  ١٣٨٫٢١١  ١٫٧٦٦  ٥٫٧٦٧ ١٣٠٫٦٧٨  األخرىاإليرادات 

  ١٣٫٩٣٩  ١٤٫٦٥٠  - )٧١١(  / (خسائر) شركات زميلة وائتالفات مشتركةالحصة من أرباح
  ----------------  -----------  ----------  ---------------  

  )١٫٦٦٢٫٩٣٥(  ٣٨٫٩٢٤  ١٧٠٫٩٦٥ )١٫٨٧٢٫٨٢٤(  إجمالي اإليرادات
         

  )٤٨٧٫٩٧٦(  )١٧٫١٥٦(  )٢١٧٫٩٠٣( )٢٥٢٫٩١٧(  المباشرة التكاليف
  )٦٠٫٦٥٢(  )٦٫٦٩٤(  )٢٧٫٨٣٤(  )٢٦٫١٢٤(  مصروفات إدارية وعمومية

  )٣٢٫٢٩٩(  -  )١٤٫٠٥٣( )١٨٫٢٤٦(  مصروفات التمويل
  ---------------- ------------  ---------  ---------------  

  )٢٫٢٤٣٫٨٦٢(  ١٥٫٠٧٤  )٨٨٫٨٢٥( )٢٫١٧٠٫١١١(  الفترة(خسائر) أرباح/
  ========= =======  =====  =========  
          

  ٥٫١٠٧٫٨٢٦  ٤٣٫٢٠٥  ٦٠٤٫٣٦٧ ٤٫٤٦٠٫٢٥٤  موجودات القطاع
  ٥٢٠٫١١٦  ٣٦٥٫٦٢٣  - ١٥٤٫٤٩٣  ائتالفات مشتركةشركات زميلة و االستثمار في

  -------------- -----------  -----------  --------------  
  ٥٫٦٢٧٫٩٤٢  ٤٠٨٫٨٢٨  ٦٠٤٫٣٦٧  ٤٫٦١٤٫٧٤٧  إجمالي الموجودات

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

  ٢٫٨٣٦٫٧٦٦  ٤٧٫٢١٤  ١٫٤٠٠٫٤٩٠ ١٫٣٨٩٫٠٦٢  مطلوبات القطاع
  =======  ========  =====  ========  
  ٨٨٫٢٢٦  ١٫٤٥٤  ٣٫٠٤٥ ٨٣٫٧٢٧ رأسماليةالمصروفات ال

  ٦٫٦٥٧  ١٫٥٦٧  ١٫٨٧٩ ٣٫٢١١  االستھالك
  ==== ====  ====  =====  

         ٢٠١٦يونيو٣٠فترة الستة أشھر المنتھية في
  ٣١٨٫٩٧٧  ٢٥٫٢٧٣  ٢٥٩٫٢٧٩  ٣٤٫٤٢٥  إيرادات القطاع
  ١٢٫٣٤١  -  ١٩٥  ١٢٫١٤٦  إيرادات التمويل

  ٨٫٦٨٠  -  -  ٨٫٦٨٠  األرباح من بيع عقارات استثمارية
  ١٦٥٫٦٧٠  -  -  ١٦٥٫٦٧٠  األرباح من تقييم عقارات

  ٦٩٫٢٣٢  ١٫٦٧١  ٣٫٦٣٧  ٦٣٫٩٢٤  اإليرادات األخرى
  ١٨٫٤٠٢  ١٤٫٣٩٣  -  ٤٫٠٠٩  /(خسائر) شركات زميلة وائتالفات مشتركةالحصة من أرباح

  -----------  -----------  ---------  -----------  
  ٥٩٣٫٣٠٢  ٤١٫٣٣٧  ٢٦٣٫١١١  ٢٨٨٫٨٥٤  إجمالي اإليرادات

          
  )٣٩٦٫٤٧٣(  )١٧٫١٨٢(  )٣٥١٫٠٥٣(  )٢٨٫٢٣٨(  التكلفة المباشرة

  )٦٠٫٤٤٥(  )٧٫٧٨٠(  )٣٣٫٦٤٨(  )١٩٫٠١٧(  مصروفات إدارية وعمومية
  )٢٢٫٥٥٠(  -  )١٣٫٨٦٠(  )٨٫٦٩٠(  مصروفات التمويل

  -----------  ------------  ---------  -----------  
  ١١٣٫٨٣٤  ١٦٫٣٧٥  )١٣٥٫٤٥٠(  ٢٣٢٫٩٠٩  الفترة(خسائر) أرباح/

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

  ٧٫٨٥١٫٠٤٤  ٤٩٫١٧٧  ٦٩٩٫٦٧٩  ٧٫١٠٢٫١٨٨  موجودات القطاع
  ٥١٠٫٦٠٩  ٣٥٦٫١٨٧  -  ١٥٤٫٤٢٢  ائتالفات مشتركةشركات زميلة و االستثمار في

  -------------  -----------  -----------  -------------  
  ٨٫٣٦١٫٦٥٣  ٤٠٥٫٣٦٤  ٦٩٩٫٦٧٩ ٧٫٢٥٦٫٦١٠  إجمالي الموجودات

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

  ٢٫٩٢٠٫٧٨٨  ٤٣٫٧٦٣  ٢٫٤٦٩٫١١٥  ٤٠٧٫٩١٠  مطلوبات القطاع
 ======  =======  =====  =======  

  ٥٥٫١٦٤  ١٫٢٤٧  ٩٧٥  ٥٢٫٩٤٢  رأسماليةالالمصروفات 
  ٧٫١٩٩  ٢٫٢٩٧  ٢٫٨٧٩  ٢٫٠٢٣  االستھالك

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




