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 )غير مدققة(المرحلي الموحد وبنود الدخل الشامل األخرى األرباح أو الخسائر بيان 
 2019 يونيو 30في  أشهر المنتهية الستةلفترة 

 
  يونيو 30 فيالمنتهية  أشهر الستة    
   2019 2018 
 ألف دريم ألف درهم إيضاح 
 
  239.669   207.602   15 العمال  عقودمن يرادات إ
 

 ةافي )خسائر(/أرباح األدوات المالية  القيمة العادلة من خالل 
  13.265   (53.106)  10 األرباح أو الخسائر 
 

  21.756   (4.766)  5 ،  الةافيشقيقةال اتشركال أرباح)خسائر(/حةة من 
 

  125.014   -   5 مشروع مشترك است عادالربح من 
 

  120.674   9.617   7 ةاالستثماري اتالتقييم العادل للعقار  أرباح
 

  -   (3.617)  7 خسارة من است عاد عقارات استثمارية
 

  2.517   1.253    دخل التمويل
 

  68.686   77.399   6 دخل آخر
 

  (181.165)  (158.894)  15 م اشرةتكاليف 
 

دارية مةاريف   (148.031)  (76.409)  15 عمومية واء
 

  (963.54)  (404.81)  15 تكاليف التمويل
 

  207.422   (82.325)   إلى مساهمي الشركة العائدةالفترة  أرباح)خسائر(/ 
 

  -  -    للفترة بنود الدخل الشامل األخرى 
 

  422.207  (325.82)   للفترة الدخل الشامل)الخسائر الشاملة(/ إجمالي 
 

  .04840   (0192.0)  21 )درهم( للسهم المخففالربح األساسي و 
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 بيان األرباح أو الخسائر وبنود الدخل الشامل األخرى الموحد المرحلي )غير مدققة(
 2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

 
  يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثة    
   2019 2018 
 ألف دريم ألف درهم إيضاح 
 

  123.801   104.555   15 العمال  عقودن إيرادات م
 

 ةافي خسائر األدوات المالية  القيمة العادلة من خالل 
  (70.591)  (29.984)  10 األرباح أو الخسائر 
 

  21.438   1.999   5 ،  الةافيحةة من أرباح الشركات الشقيقة
 

  120.674   -   7 ةاالستثماري اتأرباح التقييم العادل للعقار 
 

  -   (1.105)  7 خسارة من است عاد عقارات استثمارية
 

  1.248   386    دخل التمويل
 

  65.403   3.255   6 دخل آخر
 

  (93.082)  (81.526)  15 تكاليف م اشرة
 

دارية   (112.175)  (39.945)  15 مةاريف عمومية واء
 

  (008.32)  (706.41)  15 تكاليف التمويل
 

  24.708   (84.071)   ة العائدة إلى مساهمي الشركةأرباح الفتر )خسائر(/ 
 

  -  -    للفترة بنود الدخل الشامل األخرى 
 

  708.24  (071.84)   الدخل الشامل للفترة)الخسائر الشاملة(/ إجمالي 
 

  .00580   (.01960)  12 الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم(
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 بيان التدفقات النقدية الموحد المرحلي )غير مدققة(
  2019 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة   
  2019 2018 
  ألف دريم ألف درهم إيضاح 

 األنشطة التشغيلية
  207.422   (82.325)  أرباح الفترة)خسائر(/ 

 التالية:التعديالت للبنود 
  6.676   7.254   االستهالك

  -   3.617   خسائر من بيع عقارات استثمارية
  (120.674)  (9.617)  أرباح التقييم العادل للعقارات االستثمارية

  (21.756)  4.766   ،  الةافيشقيقةال اتشركال (أرباحخسائر/ )حةة في  
 لة خسائر/)أرباح( من األدوات المالية  القيمة العاد 

  (13.265)  53.106   من خالل األرباح أو الخسائر  
  (125.014)  -   أرباح من است عاد مشروع مشترك 
  (2.517)  (1.253)  دخل تمويل 
  963.54   404.81   تكاليف تمويل 
 

  (14.165)  56.952   األرباح/)الخسائر( التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
  (1.906)  (2.722)  مخزون التغير في ال

  4.360   (1.705)  عقودالتغير في موجودات ال
  (67.997)  (36.891)  التغير في الذمم المدينة التجارية واألخرى 

  6.890   (1.228)  التغير في الم ال  المستحقة من أاراف ذات عالقة
  7.861   (44.831)  عقودومالو ات ال التغير في الدائنون التجاريون واآلخرون 

  (798.3)  (.7221)  التغير في مكافأة نهاية الخدمة للموافين ) الةافي(
 

  (755.68)  (147.32)  األنشاة التشغيلية في ةافي النقد المستخدم
 

 األنشطة االستثمارية
  (8.520)  (2.765)  إضافات إلى الموجودات الثابتة

  (32.500)  -   إضافات إلى العقارات االستثمارية
  (2.792)  -   لغرل التاوير ) الةافي(إضافات إلى العقارات 

 أدوات مالية استثمارات في  /م ال  محةلة من 
  (539.963)  1.399    القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

  289   786   م ال  محةلة من است عاد موجودات ثابتة
  -   46.142   م ال  محةلة من بيع عقارات استثمارية

  500.000   -   م ال  محةلة من است عاد مشروع مشترك
  778   293   دخل فوائد مقبول

  561.2   232.3   التغير في الودائع البنكية
  (147.80)  087.49   األنشاة االستثمارية ةافي النقد من/)المستخدم في(

 
 األنشطة التمويلية

  473.702   94.142   لم ال  محةلة من قرول بنكية اويلة األج
  (406.236)  (89.745)  سداد قرول بنكية اويلة األجل

  (945.42)  (048.35)  فوائد مدفوعة
 

  521.24   (651.30)  األنشاة التمويلية (/ منالمستخدم في )ةافي النقد
  

  (124.381)  (13.711)  صافي النقص في النقدية وشبه النقدية 
 

  67.488   (.574176)  في بداية الفترةالنقدية وش ه النقدية 
 

  (893.56)  (.285190) 11 النقدية وشبه النقدية في نهاية الفترة
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 )غير مدققة( الملكية الموحد المرحليبيان التغيرات في حقوق 
 2019 يونيو 30في أشهر المنتهية  الستةلفترة 

 
      
 خسائر فائل إعادة تقييم االحتيااي  
 ااجمالي متراكمة بند الموجودات لقانونيا رأس المال 
 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم 
 

  2.654.818   (1.961.369)  -   326.647  4.289.540 )مدققة( 2018 يناير 1في 
 

  422.207   422.207   -   -   - إجمالي الدخل الشامل للفترة
 

  .240.8622   (947.753.1)  -   647.326   .5404.289 )غير مدققة( 2018 يونيو 30في 
 

  3.107.158   (1.905.273)  390.011   332.880   4.289.540 )مدققة( 2019يناير  1في 
 

 أثر التغيرات في السياسات 
  (12.405)  (12.405)  -   -   - (4إيضاح ) المحاسبية  
 

  (325.82)  (325.82)  -   -   - للفترة ةالشامل الخسائرإجمالي 
 

  .428.0123   (003.000.2)  390.011   332.880   540.289.4 )غير مدققة( 2019 يونيو 30في 
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 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية -1
 

عربية  موجب قرار وزاري لدولة اامارات ال 1993أكتوبر  28ع )"الشررركة"( كشررركة مسررايمة عامة بتاريخ .م.تم تأسرريس االتحاد العقارية ش
 .اامارات العربية المتحدة ،دبي ،24649ب ،إن عنوان الشركة المسجل يو   .المتحدة

 
دارة وةررريانة ممتلكاتها الخاةرررة  ما في ذلك تشرررغيل مخازن التبريد التي  ،تتمثل األنشررراة الرئيسرررية للشرررركة في اسرررتثمار وتاوير العقارات واء

ة إلى العمل كشركة قا ضة  ااضاف ،عن أاراف أخرى ) ما فيهم أاراف ذات عالقة( لنيا ة اوالتعهد  الخدمات المتعلقة  العقارات  ،تمتلكها
 .المنشآت األخرى واالستثمار في  لها التا عة للشركات

 
 .مجتمعة بر "المجموعة" لها التا عة الشركاتُيشار إلى الشركة و 

 
 
 والسياسات المحاسبية الهامةعداد اإلأسس  -2
 

 إعرداد التقرارير المراليرة المرحليرة ،34للمجموعرة وفقرًا للمعيرار المحراسرررررررررررررربي الردولي رقم  مراليرة الموحردة الموجزة المرحليرةالبيرانرات التم إعرداد 
 .ومتال ات القوانين السارية المفعول في دولة اامارات العربية المتحدة

 
المالية الكاملة التي أعدت  فةررررررررراحات المالو ة للبياناتعلى جميع المعلومات واالتشرررررررررتمل ال  البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإن 
ديسررررررمبر  31في  للسررررررنة المنتهيةعداد التقارير المالية ويجب أن تقرأ مع البيانات المالية الموحدة السررررررنوية للمجموعة الدولية المعايير ل وفقاً 

البيانات المالية واالفتراضررات المحاسرربية الهامة في يذن تم ات اع نفس السررياسررات المحاسرربية وارق االحتسرراب واألحكام والتقديرات  .2018
 .4،  استثنا  ما يو موضح في اايضاح رقم سنوية موحدةبيانات مالية آخر  المقارنة مع  الموحدة الموجزة المرحلية

 
العملة المسرررررررتخدمة من قبل الشرررررررركة والتي  ويو )"دريم"( بدريم اامارات العربية المتحدة البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةيتم إعداد 

  .ويجري تقريب جميع األرقام إلى أقرب ألف دريم إال إذا أشير لغير ذلك ،تعرل بها بياناتها المالية
 

 دلة من خاللالموجودات المالية  القيمة العا اسررررررررررررررتثنا   وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةلقد تم إعداد 
تعتمد التكلفة التاريخية  شكل عام على القيمة العادلة للمبل  المدفوع  .التي تم قياسها  القيمة العادلة العقارات االستثماريةو األرباح والخسائر 
 .مقابل الموجودات

 
ديسمبر  31قعها للسنة المالية المنتهية في ال تشير  الضرورة للنتائأ التي يمكن تو  2019 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةإن نتائأ فترة 

2019. 
 
 
 لمحاسبية الهامة ا واالفتراضاتاألحكام والتقديرات  -3
 

يتالب من اادارة أن تقوم بوضررررررررررررررع األحكام والتقديرات واالفتراضررررررررررررررات التي ت ثر على  البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةإن إعداد 
 .قد تختلف النتائأ الفعلية عن تلك التقديرات .مةاريفوال والدخلم ال  المعلنة للموجودات والمالو ات تابيق السياسات المحاسبية وال

 
عند تابيق السرررررررياسرررررررات المحاسررررررربية الجويرية التي اتخذتها اادارة كانت األحكام  ،البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةعند إعداد يذن 

 31البيانات المالية الموحدة للسررنة المنتهية في على قديرات غير الم كدة نفس األحكام والمةررادر الما قة للتللمجموعة والمةررادر الرئيسررية 
 .4،  استثنا  ما يو موضح في اايضاح رقم 2018ديسمبر 
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 المعايير والتفسيرات والتعديالت المتبعة من قبل المجموعة -4
 

 الموحدة مماثلة لتلك المت عة في إعداد البيانات المالية انات المالية الموحدة الموجزة المرحليةالبيإن السررررياسررررات المحاسرررربية المت عة في إعداد 
يناير  1 اسررررتثنا  إت اع المعايير والتفسرررريرات الجديدة السررررارية المفعول كما في  ،2018ديسررررمبر  31للسررررنة المنتهية في  للمجموعةالسررررنوية 

2019. 
 

ألي معايير أو تفسرررررررررررريرات أو تعديالت أخرى ةررررررررررررادرة ولم يسررررررررررررر مفعولها  عد. إن ابيعة وتأثير كل من لم تقم المجموعة  االت اع الم كر 
 المعايير أو التعديالت الجديدة موضح أدنان:

 
 عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الةادر عن  4عقود اايجار، والتفسير رقم  17محاسبي الدولي رقم يحل محل المعيار ال 16إن المعيار الدولي اعداد التقارير المالية رقم 
الةرررررررررادر عن لجنة تفسرررررررررير  15لجنة تفسررررررررريرات التقارير المالية الدولية الذي يحدد ما إذا كان الترتيب يحتوي على عقد إيجار، والقرار رقم 

در عن لجنة تفسرررررررير المعايير والخا  بتقييم ابيعة الةرررررررا 27المعايير الخا   الخةرررررررومات على عقود اايجار التشرررررررغيلية، والقرار رقم 
المعامالت التي تتضررررررمن الشرررررركل القانوني لعقد اايجار. ويوضررررررح المعيار م ادو التثبيت والقياس والعرل واافةرررررراح عن عقود اايجار، 

 وياالب المستأجرين  حساب معام عقود اايجار ضمن نموذ  ميزانية عمومية واحد.
 

 شرررركله جويري عن المحاسرررر ة  موجب المعيار المحاسرررربي  16لم جر  موجب المعيار الدولي اعداد التقارير المالية رقم ال تتغير محاسرررر ة ا
. يسررررررررتمر الم جرون في تةررررررررنيف عقود اايجار إما كعقود إيجار تشررررررررغيلية أو كعقود إيجار تمويلية  اسررررررررتخدام نفس م ادو 17الدولي رقم 

أي تأثير  16. وبناً  عليه، لم يكن الت اع المعيار الدولي اعداد التقارير المالية رقم 17لدولي رقم التةرررررررنيف كما في المعيار المحاسررررررربي ا
 على عقود اايجار التي تمثل فيها المجموعة الارف الم جر.

 
عي مع تاريخ تابيق أولي  اسررررررررررررررتخدام اريقة االت اع المعدل  أثر رج 16قامت المجموعة  ات اع المعيار الدولي اعداد التقارير المالية رقم 

. ووفقررًا لهررذن الاريقررة، يمكن تابيق المعيررار  ررأثر رجعي مع تررأثير تراكمي للتابيق األولي للمعيررار المثبررت في ترراريخ 2019ينرراير  1في 
ديا مسررر قًا على التي تسرررمح بتابيق المعيار فقل على العقود التي تم تحدي اسرررتثنا ات االنتقالالتابيق األولي. اختارت المجموعة اسرررتخدام 

الةرررررررادر عن لجنة تفسررررررريرات التقارير المالية الدولية في تاريخ  4والتفسرررررررير رقم  17أنها عقود إيجار تابق المعيار المحاسررررررربي الدولي رقم 
 12ها التابيق األولي. اختارت المجموعة أيضررررررررررررًا اسررررررررررررتخدام إعفا ات تثبيت عقود اايجار التي، في تاريخ البد ، يكون لها مدة إيجار مدت

شررررررهرًا أو أقل وال تتضررررررمن خيار الشرررررررا  )"عقود إيجار قةرررررريرة األجل"( وعقود اايجار التي يكون فيها بند الموجودات األسرررررراسرررررري ذو قيمة 
 منخفضة )"الموجودات منخفضة القيمة"(.

 
 دة/)النق ((:)الزيا 2019يناير  1كما في  16وفيما يلي أثر ات اع المعيار الدولي اعداد التقارير المالية رقم 

  
  غير مدققة 

 2019 يونيو 30  
 ألف دريم 
 الموجودات

  25,140 موجودات حق االستخدام
 

 المطلوبات
  140,25 د اايجارو مالو ات عق

 
  - إجمالي التعديالت على حقوق الملكية

 
 :16 رقم المالية التقارير إلعداد الدولي المعيار اتباع أثر طبيعة

 البد  تاريخ في( كمستأجر) الديه اايجار عقود من كل بتةنيف المجموعة قامت ،16 رقم المالية التقارير اعداد ليالدو  المعيار ات اع قبل
 المخاار لجميع الجويري  النقل تم إذا تمويلي إيجار عقد أنه على اايجار عقد تةررنيف تم. تشررغيلي إيجار كعقد أو تمويلي إيجار كعقد إما

 .تشغيلي إيجار عقد أنها على تةنيفها تم ذلك، وبخالف المجموعة؛ إلى الم جر موجوداتال بند ملكية إلى والمزايا
  



 لها شركات التابعةال)ش.م.ع( و  العقارية االتحاد
 الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتإيضاحات حول 

9 

 
 
 )تتمة( المعايير والتفسيرات والتعديالت المتبعة من قبل المجموعة -4
 

 )تتمة( عقود اإليجار 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 

 :)تتمة( 16 رقم المالية تقاريرال إلعداد الدولي المعيار اتباع أثر طبيعة
 أسررراس على الخسرررائر أو األرباح في تأجير كمةرررروف اايجار دفعات تثبيت وتم الم جر العقار رسرررملة يتم لم التشرررغيلي، اايجار عقد في

 دائنة تجارية وذمم مس قة دفعات  موجب مستحق تأجيرمبل  و  مقدماً  مدفوع تأجيرمبل   أي تثبيت تم. اايجار فترة مدى على الثابت القسل
 .التوالي على أخرى، دائنة وذمم

 
 عقود لجميع  رالنسرررررررررررررر رة والقيراس للتثبيرت واحرد منهأ بتابيق المجموعرة قرامرت ،16 رقم المراليرة التقرارير اعرداد الردولي المعيرار ات راع عنرد

 واستثنا ات، محددة انتقال متال ات المعيار قدمي. القيمة منخفضة للموجودات اايجار وعقود األجل قةيرة اايجار عقود  استثنا  اايجار،
 .المجموعة قبل من تابيقها تم والتي

 
 إيجار كعقود سررررررا قاً  تةررررررنيفها تم والتي يذن اايجار عقود عن اايجار عقود ومالو ات االسررررررتخدام حق موجودات بتثبيت المجموعة قامت

 موجودات تثبيت تم.  اايجار عقود لجميع  النس ة. القيمة منخفضة لموجوداتا إيجار وعقود األجل قةيرة اايجار عقود  استثنا  تشغيلية،
 ومسررتحقة مسرر قاً  مدفوعة عالقة ذات دفعات ألي وفقاً  تعديله تم والذي اايجار عقود لمالو ات المسرراوي  المبل  إلى اسررتناداً  االسررتخدام حق

 والمخةررررررررومة المت قية اايجار عقود لدفعات الحالية القيمة إلى اسررررررررتناداً  جارااي عقود مالو ات تثبيت تم. سررررررررا قاً  تثبيتها تم اايجار لعقود
 .األولي التابيق تاريخ في الضمني الفائدة سعر  استخدام

 
 :هاأن حيث التي يسمح المعيار  شأنها المتاحة االستثنا ات بتابيق أيضاً  المجموعة قامت

 
 معقول حد إلى المتشابهة خةائ ال ذات اايجار عقود لمحفاة واحد خةم معدل استخدمت •

 
 األولي التابيق تاريخ قبل م اشر  شكل تعويضية اايجار عقود كانت إذا ما على تقييمها في اعتمدت •

 
 األولي التابيق تاريخ من شهراً  12 خالل إيجاريا مدة تنتهي التي اايجار عقود على األجل قةيرة اايجار عقود إعفا ات ا قت •

 
 األولي التابيق تاريخ في االستخدام حق موجودات بند قياس من األولية لم اشرةا التكاليف استثنت •

 
 اايجار عقد إنها  أو لتمديد خيارات العقد يتضمن  حيث اايجار عقد فترة استخدمت المعلومات السوقية لتحديد •

 
 :2019 يناير 1 في وكما سبق، ما على بنا ً 

 
 .الموحد المالي المركز بيان في منفةل  شكل عرضها وتم دريم ألف 25,140  مبل  االستخدام حق موجودات تثبيت تم •

 
 .الموحد المالي المركز بيان في منفةل  شكل عرضها وتم دريم ألف 25,140  مبل  ااضافية اايجار عقود مالو ات تثبيت تم •

 
  شررررركل الم كد من كان إذا ما تقييم حول حكم تابيق خالل من 2019 يناير 1 في كما اايجار عقود مالو ات  محاسررررر ة المجموعة قامت

 اقتةرادياً  حافزاً  لوجود ت دي والتي العالقة ذات العوامل كافة المجموعة تراعي. بها الخاةرة اايجار عقود ترتي ات تجديد خيار تنفيذ معقول
 اايجار عقود معام حيث أن 2018 مبرديسرررر 31 في كما جويرية تشررررغيلية إيجار عقود التزامات المجموعة لدى يكن لم. التجديدات لتنفيذ

 شكله رئيسي  2019 يناير 1 في المثبتة اايجار عقود ومالو ات االستخدام حق موجودات تحديد يتم.  ابيعتها األجل قةيرة بها الخاةة
 .للمجموعة األجل اويلة األعمال خال من رئيسي  شكل والمستمدة للمجموعة المتوقعة اايجار عقود تجديد شروط على بنا ً 
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 الجديدة المحاسبية السياسات ملخص
 التابيق تاريخ من ات اعه تم والذي ،16 رقم المالية يرالتقار  اعداد الدولي المعيار ات اع عند للمجموعة الجديدة المحاسررررربية السرررررياسرررررات إن

 :األولي
 

 االستخدام حق موجودات
 يتم(. لالسررررررتخدام األسرررررراسرررررري الموجودات بند توفر تاريخ أي،) اايجار عقد بد  تاريخ في االسررررررتخدام حق موجودات بتثبيت المجموعة تقوم

 لمالو ات تقييم إعادة أي لغرل وتعديلها القيمة، انخفال وخسرررررائر متراكم اسرررررتهالك أي ناقةررررراً   التكلفة، االسرررررتخدام حق موجودات قياس
 ومدفوعات المتكبدة األولية الم اشررررررررة والتكاليف المثبت اايجار مالو ات مبل  على االسرررررررتخدام حق موجودات تكلفة تشرررررررتمل. اايجار عقد
 الحةرررول من معقول  شررركل متأكدة المجموعة تكن لم إذا. مسرررتلمة إيجار حوافز أي ناقةررراً  البد ، تاريخ قبل أو في تمت التي اايجار عقد
 الثابت القسرررررل أسررررراس على المثبتة االسرررررتخدام حق موجودات اسرررررتهالك يتم اايجار، عقد مدة نهاية في الم جر الموجودات بند ملكية على
 .القيمة انخفال إلى االستخدام حق موجودات تخضع. أقةر أيهما اايجار، عقد ومدة لالستخدام المقدرة األعمار مدى على

 
 اايجار عقود مالو ات

 يتوجب التي اايجار عقد لمدفوعات الحالية  القيمة المقاسررررررررررررررة اايجار عقد مالو ات بتثبيت المجموعة تقوم اايجار، عقد بد  تاريخ في
 مدينة إيجار حوافز أية ناقةراً ( جويرية ثابتة دفعات ذلك في  ما) ثابتة دفعات اايجار عقد دفعات تتضرمن. اايجار عقد مدة على سرداديا
 دفعات وتشررررررررررمل. المت قية القيمة ضررررررررررمانات  موجب دفعها المتوقع والم ال  المعدل، أو الم شررررررررررر على تعتمد التي المتغيرة اايجار ودفعات
 مدة كانت إذا اايجار، عقد نها إ غرامات ودفع المجموعة تمارسرررره أن معقول  شرررركل الم كد الشرررررا  لخيار الممارسررررة سررررعر أيضرررراً  اايجار
 في كمةروف المعدل أو الم شر على تعتمد ال التي المتغيرة اايجار دفعات تثبيت يتم. اانها  خيار تمارس المجموعة أن تعكس اايجار

 .الدفعة لحدوث ي دي الذي الشرط أو الحدث فيها يحدث التي الفترة
 

 كان إذا اايجار عقد بد  تاريخ في ااضرررررررافي االقترال معدل المجموعة تسرررررررتخدم اايجار، عقد لدفعات الحالية القيمة احتسررررررراب أجل من
 ازدياد لتعكس اايجار عقد مالو ات مبل  زيادة تتم العقد، بد  تاريخ  عد.  سرررهولة للتحديد قابل غير اايجار عقد في الضرررمني الربح سرررعر
 تغيير أو تعديل يناك كان إذا اايجار عقد لمالو ات الدفترية القيمة قياس إعادة يتم ذلك، إلى  ااضرررررررررررافة. اايجار دفعات وتخفيل الربح

 .األساسي الموجودات بند لشرا  التقييم في تغيير أو والجويرية الثابتة اايجار عقد دفعات في تغيير أو اايجار عقد مدة في
 

 القيمة منخفضة الموجودات إيجار وعقود األجل قةيرة اايجار عقود
 مدة لها التي يذن اايجار عقود أي) األجل قةررررررررررريرة اايجار عقود على األجل قةررررررررررريرة اايجار عقود تثبيت إعفا  بتابيق المجموعة ومتق

 القيمة منخفضرة الموجودات تثبيت إعفا  أيضراً  يابق كما(. الشررا  خيار تتضرمن وال العقد بد  تاريخ من ابتدا ً  أقل أو شرهراً  12 من إيجار
 اايجار عقود على اايجار عقد دفعات تثبيت يتم(. دريم 18,000 من أقل أي) القيمة منخفضرررررررة تعتبر التي الموجودات يجارإ عقود على

 .اايجار عقد فترة مدى على الثابت القسل أساس على كمةروفات القيمة منخفضة الموجودات إيجار وعقود األجل قةيرة
 

 التجديد خيارات ذات للعقود  النس ة اايجار عقد مدة تحديد في جويري  حكم
 عقد تمديد بخيار المشررررررررررررررمولة الفترات إلى  ااضررررررررررررررافة اايجار، لعقد لإللغا  القابلة غير المدة أنها على اايجار عقد مدة المجموعة تحدد

 عدم معقول  شررررررررركل الم كد نم كان إذا اايجار، عقد إنها  خيار يشرررررررررملها فترات أي أو تنفيذن، معقول  شررررررررركل الم كد من كان إذا اايجار
 .ذلك حدوث

 
 كان إذا ما تقييم حول حكم المجموعة تابق. إضررررررررررررررافية لفترات الموجودات إيجار خيار المجموعة لدى يوجد اايجار، عقود  عل  موجب

 لتنفيذ اقتةررررررررررررادياً  حافزاً  لوجود ت دي والتي العالقة ذات العوامل كافة يراعي أنه يعني، ويذا. التجديد خيار تنفيذ معقول  شرررررررررررركل الم كد من
 .التجديد

 
 عد تاريخ البد ، تقوم المجموعة بإعادة تقييم مدة عقد اايجار إذا كان يناك حدث أو تغير جويري في الاروف الخاضررررعة لسرررريارته والتي 

 .ت ثر على قدرته على تنفيذ )أو عدم تنفيذ( خيار التجديد )على سبيل المثال، تغيير في استراتيجية األعمال(
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  مبالغ مثبتة في بيان المركز المالي الموحد واألرباح أو الخسائر

 مالو ات  موجودات 
 د اايجارو عق حق االستخدام 
 غير مدققة غير مدققة 
 ألف درهم ألف درهم 
 

   25.140   25.140  2019يناير  1كما في 
  -   (1.092) مةاريف استهالك

  698   -  تكلفة تمويل
    (2.532)  -  دفعات

    306.23   048.24  2019 يونيو 30كما في 
 االقتراض تكاليف 23 رقم الدولي المحاسبي المعيار
 اكتمال عند العام االقترال من كجز  م يل موجودات بند لتاوير األسرررررراس في يتم اقترال أي مع تعاملت المنشررررررأة أن التعديالت توضررررررح

  .البيع أو المقةود لالستخدام الموجودات بند لتجهيز الضرورية األنشاة كافة
 التعديالت يذن بتابيق المنشأة فيها تقوم التي السنوية التقارير فترة بداية  عد أو في المتكبدة القرول تكاليف على التعديالت المنشأة تابق
  .الم كر  التابيق السماح مع ،2019 يناير 1  عد أو في تبدأ التي السنوية الفترات على التعديالت يذن المنشأة تابق .مرة ألول

على البيانات ت تأثيرًا جويريًا لتابيق يذن التعدياللقد كان  أثر رجعي.  2019يناير  1قامت المجموعة بتابيق يذن التعديالت اعت ارًا من 
 مبل   2019يناير  1، والذي نتأ عنه تعدياًل سرررال ًا على حقوق الملكية االفتتاحية للمجموعة في احدى الشرررركات التا عة للمجموعةالمالية 
نارًا ألن  2018الخسرررائر لسرررنة مليون دريم تم دراجها م اشررررًة ضرررمن الخسرررائر المتراكمة. لم تقم المجموعة بإعادة إدرا  األرباح أو  12.4

  لم يكن جويريًا. 2018التأثير الناتأ على الحةة من نتائأ الشركة الشقيقة لسنة 
 األخرى  والتحسينات التعديالت

 المالية البيانات على جويري  تأثير أي لها يكن لم ،2019 يناير 1 من المفعول سررررررارية أةرررررر حت والتي التالية، والتحسررررررينات التعديالت إن
  :للمجموعة لموحدةا

 ضرررري ة معالجة حول الم كدة غير التقديرات المالية التقارير اعداد الدولية المعايير تفسررريرات لجنة عن الةرررادر 23 رقم التفسرررير •
 الدخل

 السالب التعويل ذات السداد مزايا - 9 رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت •
 تسويتها أو تقليةها أو الخاة تعديل - 19 رقم يالدول المحاسبي المعيار على التعديالت •
 المشتركة والمشاريع الشقيقة الشركات في األجل اويلة الحة  - 28 رقم الدولي المحاسبي المعيار على التعديالت •
 األعمال دمأ 3 رقم المالية التقارير اعداد الدولي المعيار •
 المشتركة ي اتالترت 11 رقم المالية التقارير اعداد الدولي المعيار •
  الدخل ضرائب 12 رقم الدولي المحاسبي المعيار •

 
  مشتركالمشروع الو  شقيقة الشركاتستثمارات في اال -5

 مشروع مشتركاستثمار في 
مبل  ع  ،م،إلى شركة دبي لالستثمار ش Emicool LLC)٪ في شركة ايميكول )50حةتها ال الغة المجموعة   اعت ،2018يناير  18في 

لم يتم  .الخسائرأو  األرباحفي تم تثبيته مليون دريم  125  مبل مما أدى إلى تحقيق ربح عند االست عاد  ،مليون دريم 500رن إجمالي قد
 .2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالمشترك خالل فترة  المشروعمن نتائأ حةة تسجيل أي 
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 تتمة() االستثمارات في الشركات شقيقة والمشروع المشترك -5
 

 شقيقة اتالشركفي  اتستثمار اال
 غير مدققة غير مدققة 
 الثالثة أشهر المنتهية في الستة أشهر المنتهية في  
 2018 يونيو 30 2019 يونيو 30 2018يونيو  30 2019يونيو  30 
  ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم 
 

  21.438  (1.739)  21.756   (12.886) م م ذ العقارية االستثمارات شركةحةة أرباح/)خسائر( 
  -  738.3   -   8.120  ش.م.ع للتاوير ييلز  الم شركةحةة أرباح 

 
 (4.766)   21.756   999.1  21.438  
 
 
 خراآلدخل ال -6
 
 2018ونيو ي 30) مليون دريم 68قيمتها ل عل العقود تبل   يجابي على أسررراس تسررروية مالو اتتوفير ا شررركل رئيسررري الدخل اآلخر مثل ي

 .مليون دريم( 55.3 –
 
 
 عقارات استثماريةال -7

 
( حيث يتم تحديد العقار االسرررررررتثماري 2003)المعدل في عام  40يمة العادلة وفقًا للمعيار المحاسررررررربي الدولي رقم تت ع المجموعة نموذ  الق

دخرل إيجرار أو زيرادة رأس المرال أو كليهمرا، ويتم ادراجهرا  رالقيمرة العرادلرة بنراً  على تقييم السرررررررررررررروق  تحقيقكرأرل وم راني مملوكرة لغرل 
قام  التقييم وفقًا وقد  من قبل مقيم مسرررتقل مسرررجل، شرررركة فاليوسرررترات لالسرررتشرررارات 2018ديسرررمبر  31بتاريخ تم إن أحدت تقييم  .المفتوح

 .لدليل التقييم ريكس الةادر عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين
 

 مما دريم مليون  46.2 لمقاب دريم مليون  49.8  قيمة استثمارية عقارات است عاد تم ،2019 يونيو 30 في المنتهية أشهر الستة فترة خالل
 .دريم مليون  3.6 قدريا خسارة إلى أدى

 
 وتم سررا قاً  تقييمه إعادة يتم لم  عقار تتعلق دريم مليون  9.6  قيمة تقييم أرباح تثبيت تم ،2019 يونيو 30 في المنتهية السررتة األشررهر خالل

  . التكلفة إدراجه

 مدققة غير مدققة 

 
 يونيو 30

2018 
ديسمبر  31

2018 
 ألف دريم ألف درهم 
   

 3.718.645 4.211.112 يناير 1في 
 32.500 - السنةالفترة/ ااضافات خالل 

 (46.637) - المحول الى عقارات لغرل التاوير
 7.170 - لغرل التاويرتحويل من عقارات 

 893 - تحويل من موجودات ثابتة
 412.137 - تحويل من الذمم المدينة

 86.404 9.617 القيمة العادلة تحديدعن  أرباح
 - (49.759) اتاست عاد

 --------- --------- 
 4.211.112 4.170.970 الرصيد الختامي

 ========= ========= 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى   -8
 

 مدققة غير مدققة 

 
 يونيو 30

2019 
ديسمبر  31

2018 
 ألف دريم ألف درهم 
   

   األدوات المالية
 1.969.528 2.034.390 الذمم المدينة التجارية 

 54.179 61.465 مدينة  ةذمم محتجز 
 20.032 10.000 م ال  مستحقة الق ل من بيع عقارات

 --------- --------- 
 2.105.855 2.043.739 

 (1.805.375) (1.806.075)  خسائر االئتمان المتوقعةًا: مخة  ناقة
 --------- --------- 
 299.780 238.364 

 47.048 51.456 ذمم مدينة أخرى 
 --------- --------- 

 285.412 351.236 اإلجمالي )أ(
 --------- --------- 

   األدوات غير المالية
 28.429 17.869 للمقاولين دفعات مقدمة
 25.292 23.703 والدفعات المقدمةالمدفوعة مقدمًا المةاريف 

 --------- --------- 
 53.721 41.572 اإلجمالي )ب(

 --------- --------- 
 339.133 392.808 اإلجمالي )أ + ب(

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

 غير متداولةذمم مدينة 
 مدققة غير مدققة 
 يونيو 30 

2019 
ر ديسمب 31

2018 
 ألف دريم ألف درهم 
   

 24.679 5.194 ذمم محتجزة مدينة
 35.500 36.461 م ال  مستحقة الق ل من بيع عقارات

 --------- -------- 
 41.655 60.179 
 ========= ======== 
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 الذمم المدينة التجارية واألخرى )تتمة( -8
 

 خسائر انخفاض القيمة
 

للمجموعة  اسرررررتخدام مةرررررفوفة  الذمم المحتجزة المدينةالمتعلقة  التعرل لمخاار االئتمان على الذمم المدينة التجارية و فيما يلي المعلومات 
 مخةةات:

 
  الذمم المدينة التجارية  2019 يونيو 30

  عدد األيام المتأخرة  
  أكثر من 365-91 90-1  الذمم المحتجزة  
 جمالياا يوم 365 يوم يوم متداولة المدينة  
 ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم  
 

    %96.70  %9.14  %14.81  %3.33  %77.65 معدل خسائر االئتمان المتوقعة
  2.137.510  1.792.668  116.948  41.092  120.143  66.659 إجمالي المبل 

  .075.8061  .547.7331  .68410  6.086  3.998  760.51 المخة 
 

 2018ديسمبر  31
 

    %98.51  %7.75  %14.79  %3.59  %81.76 معدل خسائر االئتمان المتوقعة
 2.103.918  1.747.445  121.248  39.583  116.784  78.858 إجمالي المبل 

  1.805.375  1.721.453  9.397  5.856  4.191  64.478 المخة 
 

 :خالل الفترة/ السنةالذمم المدينة التجارية وذمم محتجزة مدينة   يتعلقفيما  ن المتوقعةخسائر االئتمافيما يلي الحركة في مخة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 مدققة غير مدققة 
 يونيو 30 

2019 
ديسمبر  31

2018 
 ألف دريم ألف درهم 
   

 1.792.210 1.805.375 يناير 1في 
 13.264 700 السنةالفترة/مخة  

 (99) - هالم ال  المشاو ة/ المخة  الذي تم عكس
 --------- --------- 

 1.805.375 1.806.075 الرةيد الختامي
 ======== ======== 



 لها شركات التابعةال)ش.م.ع( و  العقارية االتحاد
 الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتإيضاحات حول 

15 

 
 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  -9

 
الوارد  تقوم المجموعة في سياق أعمالها االعتيادية  الدخول في معامالت مع منشآت أخرى تقع ضمن نااق تعريف األاراف ذات العالقة

فيما يلي المعامالت الهامة مع األاراف ذات  .يتم تنفيذ تلك المعامالت وفقًا لألسعار المتفق عليها ،24في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 :البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحليةالعالقة بخالف تلك التي تم اافةاح عنها  ةورة منفةلة في موضع آخر ضمن يذن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 30كما في  شرررقيقةالمرحلي أرةررردة مسرررتحقة على الشرررركة الالموحد من أاراف ذات عالقة في بيان المركز المالي  الم ال  المسرررتحقةمثل ت

 .(شقيقةأرةدة مستحقة على الشركة ال 2018 يونيو 30) 2019 يونيو
 
 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر -10
 

وفًقا للمعيار الدولي اعداد  األرباح أو الخسرررررررائرأوراق مالية اسرررررررتثمارية مةرررررررنفة كاسرررررررتثمارات  القيمة العادلة من خالل تحتفظ المجموعة  
 .9التقارير المالية رقم 

 
في عدة اسرررتثمارات  واسرررتثمرت ةياسرررتثمار في ةرررناديق  اعت المجموعة اسرررتثمارات  ،2019 يونيو 30المنتهية في  أشرررهر السرررتةخالل فترة 

  مبل في القيمة العادلة  خسرررررررررائر ةرررررررررافي مما أدى إلى ،التقريرإعداد تاريخ بليون دريم م 242.3بلغت قيمته العادلة  ،ملكية مدرجةق حقو 
  .(مليون دريم 13.3أرباح  مبل  : 2018مليون دريم خالل الفترة ) 53.1

 
دات غير متداولة في بيان المركز المالي الموحد، حيث مليون دريم كموجو  228.7مبل  ، تم تةنيف استثمارات  2019يونيو  30كما في 

 شهرًا من تاريخ التقرير المالي. 12االحتفاظ بهذن االستثمارات لفترة تزيد عن تعتزم اادارة 
 

  

 غير مدققة مدققة غير 
 يونيو 30 يونيو 30 
  2019 2018 
 ألف دريم ألف درهم  
    

    فيما يلي تعويضات موافي اادارة الرئيسيين:
 8.799 6.016  رواتب وتعويضات أخرى قةيرة األجل للموافين -
 412 289  مخة  تعويضات نهاية الخدمة للموافين -
  ======= ======= 
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 النقدية وشبه النقدية -11
 

 مدققة غير مدققة 

 
 يونيو 30

2019 
ديسمبر  31

2018 
 ألف دريم ألف درهم 
   

 658 697 وق النقد في الةند
   النقد في البنك

 42.646 39.414 في حسا ات الودائع تحت الحجز -
 37.053 37.560 في حسا ات جارية -
 17.141 17.774 في حسا ات ودائع اخرى  -
 --------- --------- 
 95.445 97.498 
 
 

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

 مدققة غير مدققة 

 
 يونيو 30

2019 
ديسمبر  31

2018 

 
 ألف دريم لف درهمأ

 
   تتألف النقدية وشبه النقدية من:

 54.852  56.031  النقد في الةندوق والنقد في البنوك ) استثنا  الودائع تحت الحجز(
 (231.426) (246.316) كو سحو ات على المكشوف من البن

 --------- --------- 
 (190.285) (176.574) 
 ======== ======== 

 
 

 المخفف للسهمو  بح األساسيالر  -12
 
 غير مدققة غير مدققة 
 الثالثة أشهر المنتهية في الستة أشهر المنتهية في  
 2018يونيو  30 2019يونيو  30 2018يونيو  30 2019يونيو  30 
 

 ةافي )الخسائر(/ األرباح العائدة 
  24.708  (84.071)  207.422   (82.325) للمسايمين ) األلف دريم(  

  4.289.540.134  4.289.540.134   4.289.540.134   4.289.540.134  وسل المرجح لعدد األسهمالمت
 

  0058.0  (0196.0)  0484.0   (0192.0) الربح األساسي والمخفف للسهم ) الدريم(
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 القروض البنكية -13
 

   

 
 )غير مدققة( 

 2019 يونيو 30
 )غير مدققة(

 2018 يونيو 30
 ألف دريم مألف دره  
    

 1.544.913 1.549.310  ديسمبر 31في 
 (981.995) (1.013.320)  ناقةًا: الجز  المتداول

  ----------- ---------- 
 562.918 535.990  الجز  غير المتداول

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

 .التجارية المعدالت  فائدة البنكية القروليترتب على 
 

 قرول البنكية خالل الفترة / السنة كانت على النحو التالي:إن الحركة في ال
 

   

 
 )غير مدققة( 

 2019 يونيو 30
 )مدققة(

 2018 ديسمبر 31
 ألف دريم ألف درهم  
    

 1.510.676 1.544.913  يناير 1في 
 485.110 94.142  السنة الفترة / متاح خالل

 (450.873) (89.745)  السنة الفترة / م ال  مسددة خالل
  ----------- ---------- 

 1.544.913 1.549.310  نهاية الفترة / السنةفي 
  =========== ========== 

 
 سررربب ااخالل في السرررداد التعاقدي، ال  2018في نهاية سرررنة  ةمالو ات متداولك، إن القرضرررين اللذين تم تةرررنيفهما 2019 يونيو 30في 

 ، تجري المجموعة مناقشات متقدمة مع البنك لتدارك ااخالل.2019 يونيو 30. ومع ذلك، و عد تاريخ ةمالو ات متداولكزاال يةنفان 
 
 

 األدوات المالية -14
 

األرباح والخسرررررررررررائر والذمم  السرررررررررررتثمارات  القيمة العادلة من خاللوا غير المتداولةتشرررررررررررتمل الموجودات المالية للمجموعة على الذمم المدينة 
تشرررررتمل المالو ات المالية  .النقد في الةرررررندوق واألرةررررردة لدى البنوكة واألخرى والم ال  المسرررررتحقة من أاراف ذات عالقة و المدينة التجاري

ية بنكية قةررررررررررريرة األجل والقرول البنكوالقرول الومالو ات عقود اايجار  ة التجارية واألخرى وودائع ضرررررررررررمانللمجموعة على الذمم الدائن
والمالو ات المالية المالية ُيوضررح الجدول أدنان تةررنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات  .غير المتداولةنة اويلة األجل والذمم الدائ

 وقيمها العادلة للفترات الحالية والمقارنة:
 

  



 لها شركات التابعةال)ش.م.ع( و  العقارية االتحاد
 الموحدة المرحلية الموجزة المالية البياناتإيضاحات حول 

18 

 
 

 األدوات المالية )تتمة( -14
 
 

  

 بالقيمة العادلة
من خالل 
األرباح أو 
 الخسائر

بالتكلفة 
 القيمة العادلة يةالقيمة الدفتر  المطفأة

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
      )غير مدققة( 2019 يونيو 30

      الموجودات المالية
  41,655 41,655 41.655 -  الذمم المدينة غير المتداولة

  243,639 243,639 - 243.639  االستثمارات  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 351.236 351.236 351.236 -  م المدينة التجارية واألخرى الذم

  20,505 20,505 20.505 -  المستحق من أاراف ذات عالقة
  95,445 95,445 95.445 -  النقد في الةندوق واألرةدة لدى البنوك

  -------- -------- -------- -------- 

 752,480 752,480 508.841 243.639  اإلجمالي
  ======== ======== ======== ======== 

      المطلوبات المالية
 1,256,116 1,256,116 1,256,116 -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

  23,306  23,306  23,306 -  مالو ات عقود اايجار
  246,316  246,316  246,316 -  سحب على المكشوف من البنوك

  1,549,310  1,549,310  1,549,310 -  قرول بنكية
  -------- -------- -------- -------- 

 3,075,048 3,075,048 3,075,048 -  اإلجمالي
  ======== ======== ======== ======== 
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 األدوات المالية )تتمة( -14
 

  

  القيمة العادلة
من خالل 
األرباح أو 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية  التكلفة المافأة الخسائر
 ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم  

      )مدققة( 2018 ديسمبر 31
      الموجودات المالية

 60.179 60.179 60.179 -  الذمم المدينة غير المتداولة
 298.144 298.144 - 298.144  االستثمارات  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 285.412 285.412 285.412 -  ة التجارية واألخرى الذمم المدين
 19.277 19.277 19.277 -  المستحق من أاراف ذات عالقة

 97.498 97.498 97.498 -  النقد في الةندوق واألرةدة لدى البنوك
  -------- -------- -------- -------- 

 760.510 760.510 462.366 298.144  ااجمالي
  ======== ======== ======== ======== 

      المالو ات المالية
 1.254.962 1.254.962 1.254.962 -  الذمم الدائنة التجارية واألخرى 

 231.426 231.426 231.426 -  سحب على المكشوف من البنوك
 1.544.913 1.544.913 1.544.913 -  قرول بنكية

  -------- -------- -------- -------- 

 3.031.301 3.031.301 3.031.301 -  جمالياا
  ======== ======== ======== ======== 
 

 القيمة العادلة تسلسل
 فيما يلي مختلف مستويات قياس القيمة العادلة: ، القيمة العادلة حسب اريقة التقييم المدرجةُيحلل الجدول أدنان األدوات المالية 

 
 ؛السوق النشاة )غير المعدلة( لموجودات أو مالو ات مشابهةاألسعار المتداولة في  :1المستوى  •

 
والملحواة لبند الموجودات أو بند المالو ات إما  1المدخالت غير األسررررررعار المتداولة المدرجة ضررررررمن المسررررررتوى : 2المستتتتتوى  •

 ؛ و شكل م اشر )أي كأسعار( أو  شكل غير م اشر )أي مشتقة من األسعار(
 

 .الموجودات أو بند المالو ات التي ال تستند إلى بيانات السوق الملحواة )مدخالت غير ملحواة(مدخالت لبند : 3المستوى  •
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 األدوات المالية )تتمة( -14
 

 يتم تحديد القيمة العادلة لألوراق المالية المدرجة استناداً  ،الخسائر وألدى المجموعة استثمارات يتم ادراجها  القيمة العادلة من خالل األرباح 
بيانات  التكلفة عندما ال تتوفر المدرجة يتم بيان االسررررررررتثمارات في األوراق المالية  .التقريرإعداد إلى أسررررررررعار الالب المدرجة كما في تاريخ 

 لقيمة العادلة على النحو التالي:تحليل اتم بيان  ،وعليه .السوق الملحواة
 

 اإلجمالي 3المستوى  1المستوى  
 ف درهمأل ألف درهم ألف درهم 

    )غير مدققة( 2019 يونيو 30
 243.639 1.348 242.291 األرباح أو الخسائراالستثمارات  القيمة العادلة من خالل 

 ====== ====== ====== 
    )مدققة( 2018 ديسمبر 31

 298.144 1.348 296.796 األرباح أو الخسائراالستثمارات  القيمة العادلة من خالل 
 ====== ====== ====== 

 
 .لم يتم إعادة التةنيف خالل الفترة الحالية أو في السنة/الفترة السا قة

 
 :1المستوى 

 
 

 التقارير حسب القطاع -15
 

 قطاعات األعمال
 أنشاة اانشا ات وأنشاة االستثماراتو ن في إدارة وبيع الممتلكات العقارية و لألعمال يتمثل ةرئيسي اتقااعأربعة أنشاة المجموعة تتضمن 

 عات:فيما يلي تفاةيل إيرادات ونتائأ وموجودات ومالو ات القاا .ومبيعات ال ضائع والخدمات
 

  

 
 

 يونيو 30
2019 

 ديسمبر 31
2018 

 يونيو 30
2018 

 ألف دريم ألف دريم ألف درهم 
 غير مدققة مدققة غير مدققة 
    
    

 91.902 91.902 296.796 الرةيد االفتتاحي
 539.963 940.233 1.657.615 إضافات

 - (359.422) (1.659.014) است عادات
 - (374.130) - شركة شقيقةفي استثمارات محولة إلى 

 13.265 (1.787) (53.106) ةافي –إجمالي األرباح أو الخسائر 
 -------- -------- -------- 

 645.130 296.796 242.291 الرةيد الختامي
 ======== ======== ======== 
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 التقارير حسب القطاع )تتمة( -15
 

 

إدارة وبيع 
الممتلكات 

 اإلنشاءات العقارية
بضائع 

 اإلجمالي إستثمارات توخدما
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
      

 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةفترة 
      )غير مدققة( 2019

  207,602    -  140,629  33,613  33,360 إيرادات القااع
من األدوات المالية  القيمة العادلة  الخسارة

 (53,106)  (53,106)     -    -    - من خالل األرباح أو الخسائر 
 (4,766)  (4,766)     -    -    - شركات شقيقة خسائرالحةة من 

  9,617    -    -    -  9,617 ربح تقييم العقارات
 (3,617)    -    -    - (3,617) يع عقارات استثماريةخسارة من ب
  1,253    -  20  174  1,059 دخل تمويل
  77,399    -  2,770  68  74,561 دخل آخر

 (158,894)    - (108,690) (27,730) (22,474) تكاليف م اشرة
 (76,409) (11,755) (17,280) (10,021) (37,353) مةاريف إدارية وعمومية

 (81,404) (29,404) (3,998) (18,042) (29,960) تكلفة التمويل
 -------- -------- -------- -------- -------- 

 (82,325) (99,031)  13,451 (21,938) 25,193 أرباح/)خسائر( الفترة
 ======== ======== ======== ======== ======== 

  2,765  100  1,290  1,090  285 مصاريف رأسمالية
  7,254  45  1,586  1,788  3,835 استهالك

 ======== ======== ======== ======== ======== 
      )غير مدققة( 2019 يونيو 30كما في 

  5,734,548  243,328  219,959  314,108  4,957,153 موجودات القااع
  482,586  482,586    -    -    - االستثمار في شركة شقيقة 

 -------- -------- -------- -------- -------- 
 6,217,134 725,914 219,959  314,108 4,957,153 إجمالي الموجودات

 ======== ======== ======== ======== ======== 
 3,204,706 193,449 188,093 1,558,060 1,265,104 مطلوبات القطاع

 ======== ======== ======== ======== ======== 
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 التقارير حسب القطاع )تتمة( -15
 

 

إدارة وبيع 
الممتلكات 

 اانشا ات العقارية
 ضائع 
 ااجمالي إستثمارات وخدمات

 ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم 
      

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 
      )غير مدققة( 2018
  239,669    -  152,640  55,295  31,734 القااع إيرادات

األرباح من األدوات المالية  القيمة العادلة 
  13,265  13,265    -    -    - من خالل األرباح أو الخسائر

  21,756  21,756    -    -    - شركات شقيقة  الحةة من أرباح
  125,014  125,014    -    -    - أرباح من است عاد مشروع مشترك

  120,674    -    -    -  120,674 أرباح من تقييم العقارات
  2,517    -  88  71  2,358 دخل التمويل

  68,686  2,786  2,289  426  63,185 دخل آخر
 (181,165)    - (120,233) (40,367) (20,565) تكاليف م اشرة

 (148,031) (2,389) (18,193) (14,629) (112,820) مةاريف إدارية وعمومية
 (54,963) (12,683) (3,763) (17,268) (21,249) تكلفة التمويل

 -------- -------- -------- -------- -------- 
 207,422 355,171 160,577 (3,644) 46,845 أرباح/)خسائر( الفترة

 ======== ======== ======== ======== ======== 
  43,812     -  534  955  42,323 ليةمةاريف رأسما

  6,676 -  3,122  491  3,063 استهالك
 ======== ======== ======== ======== ======== 

      )مدققة( 2018ديسمبر  31كما في 
  5,770,577  299,523  221,861  319,074  4,930,119 موجودات القااع

االستثمار في شركة شقيقة ومشروع 
  499,757  499,757    -    -    - ركمشت

 -------- -------- -------- -------- -------- 
  6,270,334 799,280 221,861 319,074 4,930,119 إجمالي الموجودات

 ======== ======== ======== ======== ======== 
 3,163,176 159,823 184,644 1,533,054  1,285,655 مالو ات القااع

 ======== ======== ======== ======== ======== 
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 التقارير حسب القطاع )تتمة( -15
 

 

إدارة وبيع 
الممتلكات 

 اانشا ات العقارية
 ضائع 
 ااجمالي إستثمارات وخدمات

 ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم ألف دريم 
      

 30أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 
      غير مدققة() 2019يونيو 

  104,555    -   67,404  20,398  16,753 إيرادات القااع
من األدوات المالية  القيمة العادلة  الخسارة

 (29,984) (29,984)    -    -    - من خالل األرباح أو الخسائر 
  1,999  1,999    -    -    - شركات شقيقة أرباحالحةة من 

 (1,105)    -     -    - (1,105) تثماريةخسارة من بيع عقارات اس
  386    -   20  160  206 دخل تمويل
  3,255    -   1,061  49  2,145 دخل آخر

 (81,526)    -  (52,912) (15,856) (12,758) تكاليف م اشرة
 (39,945) (6,228) (9,381) (5,681) (18,655) مةاريف إدارية وعمومية

 (41,706) (14,971) (2,410) (9,277) (15,048) تكلفة التمويل
 -------- -------- -------- -------- -------- 

 (84,071) (49,184) 3,782 (10,207) (28,462) أرباح/)خسائر( الفترة
 ======== ======== ======== ======== ======== 

   -     -   -   -    - مةاريف رأسمالية
 4,146 45 951 882 2,268 استهالك

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

 يونيو 30أشهر المنتهية في  الثالثةفترة 
 )غير مدققة( 2018

     

  123,801    -   76,129  32,024  15,648 إيرادات القااع
من األدوات المالية  القيمة العادلة  الخسارة

 (70,591) (70,591)    -    -    - من خالل األرباح أو الخسائر
  21,438  21,438    -    -    - شركات شقيقة  من أرباحالحةة 

  120,674    -     -    -  120,674 أرباح من تقييم العقارات
  1,248    -   88  46  1,114 دخل التمويل

  65,403  2,786  823  255  61,539 دخل آخر
 (93,082)    -  (61,832) (21,040) (10,210) تكاليف م اشرة

 (112,175) (1,939) (10,358) (8,801) (91,077) ريف إدارية وعموميةمةا
 (32,008) (7,607) (3,355) (10,672) (10,374) تكلفة التمويل

 -------- -------- -------- -------- -------- 
 24,708 (31,205) (54,418) (6,693) 79,126 أرباح/)خسائر( الفترة

 ======== ======== ======== ======== ======== 
  30,953     -  534  955  29,464 مةاريف رأسمالية

  3,463 -  1,449  240  1,774 استهالك
 ======== ======== ======== ======== ======== 
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 التزامات رأسمالية والتزامات طارئة -16
 
  

 
 يونيو 30

2019 
ديسمبر  31

2018 
 ألف دريم ألف درهم 
 )مدققة( مدققة()غير  
   

 الشركة والشركات التابعة لها
   :التزامات

 12.015 12.015 ماليةالتزامات رأس
 ======== ======== 
 

   طارئةمطلوبات 
 309.960 307.960 خاا ات ضمان

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

   شقيقةشركة 
   :مالو ات اارئة
 252.500 252.500 خاا ات ضمان

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


