
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االتحاد العقارية

 شركة مساهمة عامة 

 وشركاتها التابعة 

 

 الغيرالمدققة المالية بيانات ال

دة المرحلية الموجزة   الُمَوحَّ

 2021يونيو   30
  

 

 

  



 مساهمة عامة وشركاتها التابعةشركة االتحاد العقارية 

دةالمرحلية الموجزة  الغير المدققة المالية بياناتال  الُمَوحَّ

 2021يونيو   30

 

 صفحة )صفحات(  المحتويات

دحول مراجعة البيانات المالية المرحلي الموجز تقرير    1 الُمَوحَّ

دالمرحلي الموجز بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   3 -  2 الُمَوحَّ

د المرحلي الموجز بيان المركز المالي   4 الُمَوحَّ

دالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية   5 الُمَوحَّ

دالمرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق الملكية   6  الُمَوحَّ

دالمرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية   19 -  7   ةالُمَوحَّ

  

 

 





 

 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلي الموجز بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   )غير مدققةو الُمَوحَّ

 2021يونيو  30لفترة الستة أاار المنتاية في 
 

 لفترة الستة أاار المنتاية في   

 يونيو  30  
 2020  2021 إيضاحات  

 ألف ةر ل    ألف درهم   

     

 197,448 16 اضيراةات مع العقوة مم العمالت
 

195,794 

     

مددددع ا ةوات الماليددددة  والخسددددارةالددددربح  )صددددافي 

 8,404 9 بالقيمة العاةلة مع خالل الربح أو الخسارة

 

(74,276) 

     

 2,338  -  أرباح اركات ذات  القة , صافي حصة مع

     

 -  78,854 6 العاةل لإل تثمارات العقاريةأرباح التقييل  

     

 (19,836)  (23,285) 6 خسارة مع بيم  قارات ا تثمارية

     

 741  1,022  إيراةات التمويل

     

 32,968 5 إلخرإيراةات ا
 

9,157 

     

 (163,361) 16 التكاليف المباارة
 

(151,009) 

     

 (55,148) 16 مصاريف إةارية و مومية
 

(57,963) 

     

 (65,373)  (44,518) 16 التكاليف المالية

 32,384  فترةأرباح/ )خسارة( لل
 

(160,427) 

     

 -  -  للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 32,384  للفترة الشامل اآلخر) الخسارة(  /إجمالي الدخل 
 

(160,427) 

 0.0075 11 ربحية السهم األساسية والمخففة )درهم(
 

(0.0374) 

 

 

 

ا ا يتازأ مع  خا البيانات المالية  18إل   1تشكل اضيضاحات مع  د ةالموجز ةالمرحلي جزت    ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلي الموجز بيان الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر   )غير مدققةو الُمَوحَّ

 2021يونيو  30ة أاار المنتاية في لثالث لفترة ا
 

 ة أاار المنتاية فيالثالث لفترة   

 يونيو  30  
 2020  2021 إيضاحات  

 ألف ةر ل    ألف درهم   

     

 99,189 16 العمالتاضيراةات مع العقوة مم 
 

83,262 

     

مددددع ا ةوات الماليددددة  والخسددددارةالددددربح  )صددددافي 

 5,624 9 بالقيمة العاةلة مع خالل الربح أو الخسارة

 

(10,296) 

     

 2,338  -  أرباح اركات ذات  القة , صافي حصة مع

     

 -  78,854 6 أرباح التقييل العاةل لإل تثمارات العقارية

     

 (336)  (30,251) 6 خسارة مع بيم  قارات ا تثمارية

     

 683  510  إيراةات التمويل

     

 10,118 5 إلخرإيراةات ا
 

8,173 

     

 (85,619) 16 التكاليف المباارة
 

(67,918) 

   
 

 

 (29,756) 16 مصاريف إةارية و مومية
 

(28,237) 

     

 (26,228)  (21,838) 16 التكاليف المالية

 26,831  فترةأرباح/ )خسارة( لل
 

(38,559) 

     

 -  -  للفترةالدخل الشامل اآلخر 

 26,831  للفترةالشامل اآلخر) الخسارة(  /إجمالي الدخل 
 

(38,559) 

 0.006 11 ربحية السهم األساسية والمخففة )درهم(
 

(0.009) 

 

 

 

ا ا يتازأ مع  خا البيانات المالية  18إل   1تشكل اضيضاحات مع  د ةالموجز ةالمرحلي جزت    ةالُمَوحَّ
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االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالموجز المرحلي بيان المركز المالي   الُمَوحَّ

 2021يونيو  30كما في 

مدققة غير مدققة 

2020ديسمبر  202131 يونيو 30 إيضاحات 

ألف درهم ألف درهم 

 األصول

 الموجودات غير المتداولة

345,677348,076 ممتلكات، منشآت ومعدات

24,03226,371 أصول حق اإلستخدام

64,499,7414,612,744 إستثمارات عقارية

7,5047,504 عقارات لغرض التطوير

87,36887,368  ذات عالقةاستثمار في شركات 

اسااتثمارات بالقيماااة العادلاااة مااان خاااالل الاااربح أو 

114,608-9 الخسارة

75,53533,194 الذمم المدينة غير المتداولة

4,969,8575,229,865 إجمالي األصول غير المتداولة

 االصول المتداولة

العادلاااة مااان خاااالل الاااربح أو اساااتثمار بالقيماااة 

9158,44137,276 الخسارة

8,5717,913 المخزون

221,506218,864 دوأصول العق

7598,863394,888 ذمم تجارية وأرصدة مدينة أخرى

82,0737,648 مستحقات من أطراف ذات عالقة

1042,20345,400 المعادلالنقد والنقد 

1,031,657711,989 االصول المتداولةإجمالي 

6,001,5145,941,854 إجمالي األصول

 حقوق الملكية والخصوم

 حقوق الملكية

4,289,5404,289,540 رأس المال

352,978352,978 االحتياطي القانوني

212,689212,689 فائض إعادة تقييم اتصول

(1,961,073)(1,928,689)  المتراكمةالخسائر 

2,926,5182,894,134  العائد لمساهمي الشركة إجمالي حقوق الملكية

  خصوم غير متداولة

398,745463,056 12 غير متداول –قروض بنكية 

8,1188,118إلتزامات العقود

18,57220,333إلتزامات عقود اإليجار

35,37032,935مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

460,805524,442إجمالي الخصوم غير المتداولة

 المتداولةالخصوم 

131,254,8121,237,010ذمم تجارية وأرصدة دائنة أخرى

104,52088,692إلتزمات العقود

4,6435,084إلتزامات عقود اإليجار

14200,044192,235على المكشوف من البنوكالسحب 

121,050,1721,000,257 متداول -قروض بنكية 

2,614,1912,523,278 المتداولةإجمالي الخصوم 

3,074,9963,047,720 اجمالي الخصوم

6,001,5145,941,854حقوق الملكية والخصومإجمالي 

د ةالموجز ةالمرحلي تمت الموافقة على إصدار البيانات المالية  من قبل مجلس اإلدارة   2021أغسطس  14بتاريخ  ةالُمَوحَّ

 ووقعت نيابة عنه من قبل: 

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

 عضو مجلس اإلدارة 

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

 المدير العام

د ةالموجز ةالمرحلي جزًءا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية  18إلى  1تشكل اإليضاحات من  .ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية   )غير مدققةو الُمَوحَّ

 2021يونيو  30لفترة الستة أاار المنتاية في 
 لفترة الستة أاار المنتاية في   

 يونيو  30  

  2021  2020 

   ألف درهم  إيضاحات  

     األنشطة التشغيلية

 (160,427)  32,384  فترةالربح  )الخسارةو لل

     تعديالت:

 6,676  5,721  ا تاالك ممتلكات، منشآت ومعدات

 2,466  2,339  إ تاالك أصول حا اض تخدا 

 19,836  23,285  بيم إ تثمارات  قاريةخسائر مع 

 (2,338)  -  أرباح اركات ذات  القة , صافي حصة مع

 -  (78,854)  أرباح التقييل العاةل لإل تثمارات العقارية

خسددارة فددي ا ةوات الماليددة بالقيمددة العاةلددة مددع )أربدداحو   

 74,276  (8,404)  خالل الربح أو الخسارة

 -  7,095  مع ا تبعاة ممتلكات، منشآت ومعدات أرباح

 (741)  (1,022)  إيراةات التمويل

 65,373  44,518  تكاليف تمويل

 5,121  27,062  التشغيلية قبل تغيير رأس المال العامل ا رباح

     الموجوةات غير المتداولةالتغييرات في 

 (847)  (658)  تغيير في المخزونال

 16,317  14,141  التغيير في أصول العقوة

 33,099  (63,880)  التغيير في الخمل المدينة التاارية وا خرإل

 -  5,575  التغيير في المستعا مع ا طراف ذات العالقة

 16,158  (153)  التغير في إلتزامات غير متداولة

التغيددددر فددددي الددددخمل التااريددددة وأرصدددددة ةائنددددة أخددددرإل 

 (41,110)  20,746  وإلتزامات العقوة

 1,618  2,435  التغير في مكافآة نااية الخدمة للموظفيع )صافيو

 30,356  5,268  صافي النقد المستخد  مع ا نشرة التشغيلية

     نشاطات إستثمارية

 (3,597)  (6,203)  اضضافات إل  الممتلكات والمنشآت والمعدات

ا دددتثمارات فدددي أةوات ماليدددة بالقيمدددة المتعصدددالت مدددع  

 2,113  1,847  العاةلة في الربح أو الخسارة ، صافي

 31  363  الممتلكات والمنشآت والمعداتمع  المتعصالت

 31,580  56,946  إ تثمارات  قارية ائدات بيم  

 29  35  الفوائد المقبوضة

 (2,091)  1,403  البنكيةتغيير في الوةائم 

 28,065  54,391  ا نشرة اا تثمارية النقد معصافي 

     األنشطة التمويلية

 36,107  31,412  طويلة ااجل اا تفاةة مع القرو  المصرفية

 (64,446)  (45,808)  طويلة ااجل  داة القرو  المصرفية

 (30,000)  (42,000)    والفائدةوالسلف للبنوك مقابل أصل القر

 (17,431)  (16,481)  المدفو ةالفائدة 

 (75,770)  (72,877)  صافي النقد المستخد  في ا نشرة التمويلية

 (17,349)  (13,218)  في النقد والنقد المعادل زيادةصافي ال

 (247,895)  (172,765)  فترةالنقد والنقد المعاةل في بداية ال

 (265,244)  (185,983) 10 فترةالنقد والنقد المعادل في نهاية ال

 

 

ا ا يتازأ مع  خا البيانات المالية  18إل   1مع تشكل اضيضاحات  د ةالموجز ةالمرحلي جزت    ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلي الموجز الملكية بيان التغيرات في حقوق   )غير مدققةو الُمَوحَّ

 2021يونيو  30لفترة الستة أاار المنتاية في 
 

 رأس المال  

اإلحتياطي   

 القانوني 

إحتياطي تحويل   

 العمالت األجنبية 

فائض إعادة تقييم   

 األصول  

 

 الخسائر المتراكمة 

 

 المجموع 

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

 4,289,540 )مدققةو  2020يناير  1في 

 

332,880 

 

15,508 

 

212,689 

 

 و 2,141,959)

 

2,708,658 

 -  فترةلل ة الشامل الخسارةإجمالي 
 

 - 
 

- 
 

 - 
 

 و 160,427)
 

 و 160,427)

 4,289,540 )غير مدققةو  2020يونيو  30في 
 

332,880 
 

15,508 
 

212,689 
 

(2,302,386 ) 
 

2,548,231 

 4,289,540 )مدققةو  2021يناير  1في 
 

352,978 
 

- 
 

212,689 
 

 و 1,961,073)
 

2,894,134 

 -  فترةالشامل لل الدخلإجمالي 
 

 - 
 

- 
 

 - 
 

32,384 
 

32,384 

 4,289,540 )غير مدققةو  2021يونيو  30في 
 

352,978 
 

- 
 

212,689 
 

(1,928,689 ) 
 

2,926,518 

 

ا ا يتازأ مع  خا البيانات المالية  18إل   1تشكل اضيضاحات مع  د ةالموجز ةالمرحلي جزت    ةالُمَوحَّ
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة  ل  البيانات المالية  إيضاحات  ةالُمَوحَّ

 

 الوضع القانوني واألنشطة األساسية -1

كشددركة مسددا مة  امددة  1993أكتددوبر  28تا سدد  اددركة ااتعدداة العقاريددة المسددا مة العامددة )"الشددركة"و فددي 

صددندوق بريددد   ددووفقددا  للمر ددو  الددوداري لدولددة اضمددارات العربيددة المتعدددة   نددوان المكتدد  المسددال للشددركة 

 ، ةبي، اضمارات العربية المتعدة )"إ       "و 24649رقل: 

 

الرئيسددية للشددركة فددي إ ددتثمار وترددوير العقددارات، إةارة وصدديانة ممتلكاتاددا الخاصددة بمددا فددي ذلدد،  تتمثددل ا نشددرة

تشددغيل مخددادن التبريددد التددي تمتلكاددا، التعاددد بالخدددمات المتعلقددة بالعقددارات بالنيابددة  ددع أطددراف أخددرإل )بمددا فددي 

ا واض ددتثمار فددي المنشددآت ذلدد، أطددراف ذات  القددةو باضضددافة إلدد  العمددل كشددركة قابضددة للشددركات التابعددة لادد

  ا خرإل

 

 يُشار إل  الشركة والشركات التابعة لاا ماتمعيع با ل "المامو ة" 

 

 معايير جديدة وتعديل المعايير والتفسيرات -2

ا مددع   1ا توجددد معددايير جديدددة صدداةرة ، ومددم ذلدد، ،  ندداك  دددة مددع التعددديالت  لدد  المعددايير التددي تسددري ا تبددار 

 31وتددل توضدديعاا فددي البيانددات الماليددة السددنوية الموحدددة للمامو ددة كمددا فددي السددنة المنتايددة فددي  2021يندداير 

دلية الموجزة ولكع ليي لاا تاثير ماةي  ل  البيانات المالية المرح  2020ةيسمبر   للمامو ة  ةالُمَوحَّ

 

 أسس اإلعداد والسياسات المحاسبية الهامة -3

دتددل إ ددداة البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة  ا لمعيددار المعا ددبة الدددولي رقددل  ةالُمَوحددَّ : التقددارير 34للمامو ددة وفقدد 

 المالية المرحلية والمترلبات المعمول باا في قوانيع ةولة اضمارات العربية المتعدة 

 

دا تعتددوي البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة   لدد  جميددم المعلومددات واضفصدداحات المرلوبددة للبيانددات  ةالُمَوحددَّ

ا إلدد  جندد  مددم البيانددات  الماليددة الكاملددة ا للمعددايير الدوليددة ض ددداة التقددارير الماليددة  ، ويادد  قراتتاددا جنبدد  المعدددة وفقدد 

دالماليددة  السيا ددات المعا ددبية  ذات  تددل اتبددا  2020ةيسددمبر  31السددنوية للمامو ددة للسددنة المنتايددة فددي  ةالُمَوحددَّ

اضدددات فدددي  دددخا البياندددات الماليدددة المرحليدددة وطدددرق العسددداك وا حكدددا  المعا دددبية الاامدددة والتقدددديرات واافتر

دالموجزة   مقارنة باحدث البيانات المالية السنوية الموحدة  ةالُمَوحَّ

 

د تددل إ ددداة البيانددات الماليددة المرحليددة المددوجزة و ، و ددي العملددة الوظيفيددة و ملددة ةر ددلبالدددر ل اضمدداراتي ) ةالُمَوحددَّ

 رك ألف ما لل يرة خالف ذل، العر  للشركة ، وتل تقري  جميم القيل إل  أق

 

د المرحليددة المددوجزةتددل إ ددداة البيانددات الماليددة   لدد  أ دداس التكلفددة التاريخيددة با ددتثنات الموجددوةات الماليددة  ةالُمَوحددَّ

بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل ا ربدداح والخسددائر والعقددارات اا ددتثمارية التددي تددل قيا دداا بالقيمددة العاةلددة  تسددتند التكلفددة 

 التاريخية بشكل  ا   ل  القيمة العاةلة للمقابل المقد  مقابل ا صول 

 

ليسدد  بالضددرورة معاددرا  لدد  النتددائف المتوقعددة للسددنة  2021يونيددو  30نتددائف فتددرة السددتة أاددار المنتايددة فددي 

  2021ةيسمبر  31المالية المنتاية في 

 

 التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة -4

د المرحليددة المددوجزةت الماليددة يترلدد  إ ددداة البيانددا  مددع اضةارة اتخدداذ ا حكددا  والتقددديرات واافتراضددات  ةالُمَوحددَّ

التددددي تددددعثر  لدددد  تربيددددا السيا ددددات المعا ددددبية والمبددددالا المدرجددددة للموجددددوةات والمرلوبددددات واضيددددراةات 

 والمصروفات  قد تختلف النتائف الفعلية  ع  خا التقديرات 

 
دماليددة المرحليددة المددوجزة  نددد إ ددداة  ددخا البيانددات ال ، كاندد  ا حكددا  الاامددة التددي اتخددختاا اضةارة فددي  ةالُمَوحددَّ

تربيددا السيا ددات المعا ددبية للمامو ددة والمصدداةر الرئيسددية للتقددديرات غيددر المعكدددة  ددي نفسدداا المربقددة  لدد  

  2020ةيسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتاية في 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات  ل  البيانات المالية   ة )تابموالُمَوحَّ

 

 ىخرإيرادات ا -5

 مدققة غير  غير مدققة  

 2020يونيو  30  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    

 -  20,298 )راجم ايضاح أةنااو إ اةة اضلتزامات

 9,157  12,670 ايراةات متنو ة

 32,968  9,157 
 

بشدددكل أ ا دددي بالدددخمل الدائندددة والمبدددالا المسدددتعقة الددددفم فيمدددا يتعلدددا بالمشددداريم  المرلوبددداتتتعلدددا  مليدددات رة 

 المنازة وإلغات العقوة التي قدرت اضةارة أني لع تكون  ناك حاجة لتسوية مقابلاا 

 

 عقارات استثمارية -6

 مدققة   غير مدققة  

 2020ةيسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    

 4,111,636  4,612,744 يناير 1 في

 8,570  - والمعدات  منشآتالتعويل مع الممتلكات، ال

 743,549  78,854 ربح مع التقييل العاةل 

 و 251,011)  (191,857) بيم  قارات ا تثمارية 

 4,612,744  4,499,741 الرصيد الختامي

و حيددي يددتل تقيدديل 2003)المعدددل  40تتبددم المامو ددة نمددوذل القيمددة العاةلددة بموجدد  معيددار المعا ددبة الدددولي رقددل 

العقددارات اا ددتثمارية المعدددةة  لدد  أناددا أرا  ومبدداني مملوكددة لغددر  تعقيددا إيددراةات إيااريددة أو ديدداةة رأس 

 2021يونيددو  30تددوح  تددل إجددرات يخددر تقيدديل فددي المددال ، أو كليامددا ، بالقيمددة العاةلددة  لدد  أ دداس تقيدديل السددوق المف

ثمع مسددال مسددتقل ،  ا لتقيدديل  )اددركة منرقددة حددرةو فالو ددترات للمقدداواتمددع قبددل مددُ ا ، الددخي أجددرإل التقيدديل وفقدد  وفقدد 

دليل التقيدديل الصدداةر  ددع المعاددد الملكددي للمسدداحيع القددانونييع  يقددد  المقيمددون المسددتقلون القيمددة العاةلددة لمعف ددة لدد

 ت المامو ة العقارية كل  تة أاار ا تثمارا

 

مليددون ةر ددل فددي بيددان الددربح أو  78.9بنددات   لدد  مددا ورة أ ددالا ، تددل اا تددراف باربدداح القيمددة العاةلددة البالغددة 

: ا اددديتو  كمددا قامددد  المامو دددة 2020) 2021يونيدددو  30الخسددارة الموحدددد لفتدددرة السددتة أادددار المنتايدددة فددي 

 مليون ةر ل  168.6مليون ةر ل مقابل  191.9بقيمة ةفترية ببيم  قارات ا تثمارية 

 

ا  موتدددور  ددديتيلخددالل السدددنوات الماضدددية ، أجدددرت المامو دددة مراجعدددة كاملدددة للمخرددد  الرئيسدددي  وقددددم  طلبددد 

 ددالوة   للروابددامددم تعددديل المسدداحات اضجماليددة خريرددة منقعددة ر ددمي ا إلدد  السددلرات التن يميددة المعنيددة ضصدددار 

ا لتوجياددات  ددلرة ةبددي للترددوير ،  يندد  المامو ددة مسدداحيع مسددتقليع معتمددديع ضجددرات مسددح  لدد  ذلدد، ، ووف قدد 

  بنددات   لدد  تقددارير المسدداح الر ددمية لرددرف ثالددي ، حصددل  موتددور  دديتيتفصدديلي للبندد، العقدداري باكملددي فددي 

حصددل  إضددافي وبعددد ذلدد،  للروابدداالمسدداحات اضجماليددة المامو ددة  لدد  اددااةة مددع ةبددي انددد للعصددول  لدد  

ا  لدد  موافقددة  لدد  ةرا ددة تدداثير حركددة المددرور مددع  ي ددة الرددرق والمواصددالت خددالل الفتددرة المنتايددة فددي   30أيضدد 

التقيدديل والموافقددات الددوارةة مددع الخبددرات والااددات ، بعددد العصددول  لدد    بنددات   لدد  تقددارير المسدداح ، 2021يونيددو 

فددي البيانددات  موتددور  دديتيون ةر ددل فددي تقيدديل بندد، مليدد 1.312واصددل  اضةارة إةرال مبلددا إجمددالي إضددافي بقيمددة 

مليدددونو ،  لددد  أ ددداس أن  1،249: ةر دددل 2020ةيسدددمبر  31) 2021يونيدددو  30الماليدددة للمامو دددة كمدددا فدددي 

 الموافقات مع المتوقم أن يتل تعديثاا  ل  ن ا   لرة ةبي للتروير في أقرك وق  ممكع 
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 عامة وشركاتها التابعةاالتحاد العقارية شركة مساهمة 

دالمرحلية الموجزة إيضاحات  ل  البيانات المالية   ة )تابموالُمَوحَّ

 

 الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى -7

 مدققة   غير مدققة  

 2020ةيسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    أدوات مالية

 1,955,931  1,999,311 الخمل التاارية المدينة

 52,059  52,839 المبالا المعتازة المستعقة القبض

 46,104  149,750 ذمل مبيعات العقارات

 2,201,900  2,054,094 

 و 1,837,352)  (1,838,741) ناقصا : مخصح بدل خسائر اائتمان المتوقعة

 363,159  216,742 

 64,441  48,957 ينة ا خرإلدالخمل الم

 281,183  412,116 المجموع )أ(

    األدوات غير المالية

 26,241  54,454 الدفعات المقدمة للمقاوليع

 70,000  112,000 الدفعات المقدمة للبنوك مقابل أصل القر  والفائدة 

 17,464  20,293 المدفو ات المسبقة والدفعات المقدمة

 113,705  186,747 المجموع )ب(

 598,863 المجموع )أ + ب(
 

394,888 

 

 ذمم مدينة غير متداولة

 مدققة   غير مدققة  

 2020ةيسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    

 5,167  5,535 المبالا المعتازة المستعقة القبض 

 28,027  - ذمل مبيعات العقارات

 5,535  ,19433 

 

 خسائر اضمحالل القيمة

المبيندددة أةنددداا  دددي حدددول التعدددر  لمخددداطر اائتمدددان  لددد  الدددخمل المديندددة التااريدددة وااحتفاظيدددة المعلومدددات 

 للمامو ة با تخدا  المخصح:
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات  ل  البيانات المالية   ة )تابموالُمَوحَّ

 

 )تابع( الذمم المدينة التجارية وذمم مدينة أخرى -7

 الذمم التجارية   

 موعد االستحقاق  بعد  

 

المبالغ  

المحتجزة  

 المستحقة 

 المتداول 

 

 يوم  90- 1

 

91-365  

 يوم 

 

 يوم   365 >

 

 اإلجمالي 

 

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

يونيو   30

2021       

خسارة  معدل 

  %99.48 %0.00 %0.00 %0.00 %69.30 اائتمان المتوقم 

 2,207,435 1,807,711 96,662 44,779 199,909 58,374 المبلا اضجمالي

معدل خسارة  

 1,838,741 1,798,285 - - - 40,456 اائتمان المتوقم 

ةيسمبر   31

2020       

معدل خسارة  

  %98.51 %7.75 %14.79 %3.59 %81.76 اائتمان المتوقم 

 2,078,822 1,787,549 100,900 58,632 74,515 57,226 المبلا اضجمالي

معدل خسارة  

 1,837,352 1,774,707 11,095 11,094 - 40,456 اائتمان المتوقم 

 

فيمددا يلددي التعددامالت فددي مخصددح خسددائر اائتمددان المتوقعددة فيمددا يتعلددا بالددخمل المدينددة التااريددة وااحتفدداظ باددا 

 السنة:الفترة   خالل 

  مدققة غير   مدققة 

  2021يونيو  30  2020ةيسمبر  31

  ألف درهم   ألف ةر ل 

    

 في يناير 1,837,352  1,831,650

 سنةالالفترة   مخصح الزياةة في  1,389  7,991

 المبالا المشروبة -  و2,289)

 الرصيد الختامي 1,838,741  1,837,852

 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة -8
 

تدددخل المامو ددة ، فددي  ددياق ا  مددال العاةيددة ، فددي معددامالت مددم اددركات أخددرإل ، والتددي تقددم ضددمع تعريددف 

  ويددتل تنفيددخ  ددخا المعددامالت بمعدددات متفددا  لياددا  24الددوارة فددي معيددار المعا ددبة الدددولي رقددل   القددةالرددرف ذي 

المعددامالت الاو ريددة مددم ا طددراف ذات العالقددة ، بخددالف تلدد، التددي تددل اضفصدداح  ناددا بشددكل منفصددل فددي مكددان 

دالمرحلية الموجزة يخر في البيانات المالية    ي كما يلي: ةالُمَوحَّ

 

 مدققة غير   مدققة غير  

 2020يونيو  30  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

فيمدددا يلدددي تعويضدددات أ ضدددات مالدددي اضةارة وأ ضدددات 

    اضةارة الرئيسية اآلخريع:

 4,785  5,718 الروات  ومزايا الموظفيع ا خرإل قصيرة ا جل -

 309  395 مخصح لمزايا نااية الخدمة للموظفيع -

 

دتمثددل ا رصدددة مددم ا طددراف ذات العالقددة فددي بيددان المركددز المددالي  أرصدددة مسددتعقة مددع اددركة مسددتثمر  الُمَوحددَّ

 مليون ةر لو  7.6: 2020ةيسمبر  31مليون ةر ل ) 2.1فياا بعقوق الملكية بقيمة 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات  ل  البيانات المالية   ة )تابموالُمَوحَّ

 

 استثمارات بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة -9

  

تعددتفا المامو ددة با ددتثمارات فددي أوراق ماليددة مصددنفة كا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح أو الخسددارة 

  9وفق ا للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 

، با دد  المامو ددة ا ددتثمارات فددي صددناةيا وا ددتثمرت  2021يونيددو  30المنتايددة فددي خددالل فتددرة السددتة أاددار 

 31مليددون ةر ددل فددي تدداريس التقريددر ) 158.4فددي العديددد مددع ا ددتثمارات ا  ددال المدرجددة بقيمددة  اةلددة قدددر ا 

 8.4مليددون ةر ددلو ، ممددا نددتف  نددي صددافي ربددح مددع التغيددر فددي القيمددة العاةلددة قدددرا  151.9: 2020ةيسددمبر 

مليدددون  74.3: صدددافي خسدددارة 2020) 2021يونيدددو  30مليدددون ةر دددل خدددالل فتدددرة السدددتة أادددار المنتايدددة فدددي 

 ةر لو 

 
ا فددي صددندوق  قدداري بقيمددة  ا ا ددتثمار   0.8: 2020مليددون ةر ددل فددي ناايددة الفتددرة ) 0.8تمتلدد، المامو ددة أيضدد 

 مليون ةر لو 
 

 والنقد المعادلالنقد  -10

 

 مدققة   غير مدققة  

 2020ةيسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    

 889  1,481 النقدية العاضرة 

    النقد في البنوك

 14,781  21,042 في حسابات الوةائم المر ونة  - 

 18,581  12,580 في العسابات الاارية  - 

 11,149  7,100 في حسابات الوةائم ا خرإل  - 

 42,203  45,400 

 

 مدققة   مدققة غير  

 2020ةيسمبر  31  2021يونيو  30 

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    يشمل النقد وما يعادله

النقددددد فددددي الصددددندوق وفددددي البنددددوك )با ددددتثنات الوةائددددم 

 19,470  14,061 المر ونةو

 و 192,235)  (200,044) السع   ل  المكشوف مع البنوك 

 و 172,765)  (185,983) 
 

 األساسية والمخففةربحية السهم  -11

 

 غير مدققة  غير مدققة 

 يونيو  30أاار المنتاية في  الثالثةفترة   يونيو  30أاار المنتاية في  ستةفترة ال 

 2021  2020  2021  2020 

        

الدددددددددددددددددددربح   

)الخسدددارةو العائدددد 

للمسدددا ميع )ألدددف 

 (38,559)  26,831  (160,427)  32,384 ةر لو

المددرجح المتو دد  

 4,289,540,134  4,289,540,134  4,289,540,134  4,289,540,134 لعدة ا  ال

ربعيددددددة السددددددال 

ا  ا ددددددددددددددددية 

  0.0063  (0.0374)  0.0075 والمخففة )ةر لو

 

(0.0090) 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات  ل  البيانات المالية   ة )تابموالُمَوحَّ

 القروض البنكية -12

 مدققة   غير مدققة  

 

يونيو   30

 2020ةيسمبر  31  2021

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    

 1,463,313  1,448,917 الرصيد

ا: الازت   و 1,000,257)  (1,050,172) المتداولناقص 

 463,056  398,745 المتداولالازت غير 
 

 تعمل القرو  المصرفية فائدة با عار تاارية  

 كما يلي: سنةالالفترة   كان  التعامالت  ل  القرو  المصرفية خالل 

 مدققة   غير مدققة  

 

يونيو   30

 2020ةيسمبر  31  2021

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    

 1,518,304  1,463,313 يناير 1في 

 47,697  31,412 سنةالالفترة   متوفر خالل 

 و 102,688)  (45,808) سنةالالفترة   أقساط السداة خالل 

 1,463,313  1,448,917  في نااية الفترة   السنة
 

 2020خيع تددل تصددنيفاما كمرلوبددات متداولددة فددي ناايددة  ددا  للدد، ا ددتمر تصددنيف القرضدديع  2021يونيددو  30فددي 

، تاددري المامو ددة مناقشددات  2021يونيددو  30بالمدددفو ات التعاقديددة كمرلوبددات متداولددة  بعددد بسددب  اضخددالل 

 متقدمة مم البن، لتصعيح الخرق 

، أنا  الشركة بيم بعض الوحدات المر ونة واتفق  مم البن،  ل    2021يونيو    30خالل فترة الستة أاار المنتاية في  

القر مقابل  النقدي  يتل  داةا  المبلا  مبلا  أن  الشركة  ا تلم   وقد   ، المستعا  البنكي   85   إفي حساباا  ةر ل  مليون 

وأكدت الشركة كخل،    2021يونيو    30والتي كان  ضمع ذمل مبيعات العقارات كما في    2021أغسري    10الضامع  في  

  ل  قيا  البن، بمعالاة تعويل ا موال تااا القر  المستعا  

 

 واألخرىالذمم الدائنة التجارية  -13

 

 مدققة   غير مدققة  

 

يونيو   30

 2020ةيسمبر  31  2021

 ألف ةر ل   ألف درهم  

    ماليةالاألدوات 

 323,471  320,045 الخمل الدائنة التاارية

 39,355  39,580 الخمل المعتازة

 874,184  895,187 الخمل الدائنة والمستعقات ا خرإل 

 1,237,010  1,254,812 مجموعال
 

  غير مدققة   مدققة 

  2020ةيسمبر  31

يونيو   30

2021  

  ألف درهم   ألف ةر ل 

    

 المخصصات و المستعقات مقابل أ مال المقاوات 572,076  518,716

 مخصح الخمل الدائنة المتعلقة بالموظفيع 33,091  42,415

 المقاوليعمخصصات وحسابات الدفم لتكلفة  36,763  36,504
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دالمرحلية الموجزة إيضاحات  ل  البيانات المالية   ة )تابموالُمَوحَّ

 

 السحب على المكشوف من البنوك -14

 

  غير مدققة   مدققة 

  2021 يونيو 30  2020ةيسمبر  31

  ألف درهم   ألف ةر ل 

    

 السع   ل  المكشوف  200,044  192,235

 

 شروط وأحكام مهمة

تددل العصددول  لدد  السددع   لدد  المكشددوف مددع البنددوك المعليددة وا جنبيددة   البنددوك لتمويددل مترلبددات رأس المددال 

 العامل للمامو ة، والتي تعمل فائدة با عار تاارية 

 

 الضمانات

 السع   ل  المكشوف مع البنوك مضمون مع خالل:

 

 إذنية؛ ندات  •

 الضمانات المشتركة والمتعدةة للشركة  •

خردداك تعاددد مددع الشددركة بعددد  تخفدديض حصددتاا فددي ثيرمددو ذ     )"اددركة تابعددة"و طالمددا أن التسددايالت  •

 المصرفية قائمة؛ و

 التنادل  ع  قوة معينة واحتااد الخمل المدينة  •
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابمو إيضاحات  ل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 األدوات المالية -15

 

تشددتمل الموجددوةات الماليددة للمامو ددة  لدد  ذمددل مدينددة غيددر متداولددة وا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح 

ومبددالا مسددتعقة مددع أطددراف ذات  القددة ونقددد فددي الصددندوق ولدددإل أو الخسددارة وذمددل مدينددة تااريددة وأخددرإل 

البنددوك  تشددتمل المرلوبددات الماليددة للمامو ددة  لدد  ذمددل ةائنددة تااريددة وأخددرإل ومرلوبددات إياددار وقددرو  بنكيددة 

قصدديرة ا جددل وقددرو  بنكيددة طويلددة ا جددل وذمددل ةائنددة غيددر متداولددة  يوضددح الادددول أةندداا تصددنيف المامو ددة 

 ت الموجوةات والمرلوبات المالية وقيماا العاةلة للفترات العالية والمقارنة:لكل ف ة مع ف ا

 
 

 

بالقيمة  

العادلة من  

خالل الربح  

  أو الخسارة 

بالتكلفة  

  المطفأة 

القيمة  

 القيمة العادلة   الدفترية 

 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  )غير مدققة(  2021يونيو  30

        األصول المالية 

 5,535  5,535  5,535  -  ذمل مدينة غير متداولة

ا تثمارات بالقيمة العاةلة مع خالل  

 158,441  158,441  -  158,441 الربح أو الخسارة 

 412,116  412,116  412,116  -  ذمل تاارية مدينة وأخرإل 

 2,073  2,073  2,073  -  المستعا مع أطراف ذات  القة 

 42,203  42,203  42,203  -  ولدإل البنوك النقدية العاضرة  

 620,368  620,368  461,927  158,441 مجموع ال

        الخصوم المالية 

 1,254,812  1,254,812  1,254,812  - ذمل تاارية ةائنة وأخرإل 

 23,215  23,215  23,215   اضياار  إلتزامات

 200,044  200,044  200,044  - السع   ل  المكشوف 

 1,448,917  1,448,917  1,448,917  - القرو  المصرفية 

 2,926,988  2,926,988  2,926,988  - مجموع ال
 

 

بالقيمة 

العاةلة مع 

خالل  

الربح أو 

  الخسارة 

بالتكلفة 

 القيمة العاةلة   القيمة الدفترية   المرفاة 

 ألف ةر ل   ألف ةر ل   ألف ةر ل   ألف ةر ل  )مدققةو 2020ةيسمبر   31

        ا صول المالية

 33,194  33,194  33,194  -  ذمل مدينة غير متداولة

ا ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل 

 151,884  151,884  -   151,884 الربح أو الخسارة

 281,183  281,183  281,183  -  ذمل تاارية مدينة وأخرإل

 7,648  7,648  7,648  -  المستعا مع أطراف ذات  القة

 45,400  45,400  45,400  -  النقدية العاضرة ولدإل البنوك

 519,309  519,309  367,425  151,884 مامو ال

        الخصو  المالية

 1,237,010  1,237,010  1,237,010  - ذمل تاارية ةائنة وأخرإل

 192,235  192,235  192,235  - السع   ل  المكشوف

 1,463,313  1,463,313  1,463,313  - المصرفيةالقرو  

 25,417  25,417  25,417  - خصو  اضياار

 2,917,975  2,917,975  2,917,975  -  مامو ال
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابمو إيضاحات  ل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

 المالية )تابع(األدوات  -15

 

 التسلسل الارمي للقيمة العاةلة

  

يعلدددل الاددددول أةنددداا ا ةوات الماليدددة المدرجدددة بالقيمدددة العاةلدددة ، حسددد  طريقدددة التقيددديل  تدددل تعديدددد المسدددتويات 

 المختلفة  ل  النعو التالي:

 

 ماثلة : ا  عار المعلنة )غير المعدلةو في ا  واق النشرة لموجوةات أو مرلوبات م1• المستوإل 

والتددي يمكددع مالح تاددا بالنسددبة ل صددل أو  1: المدددخالت بخددالف ا  ددعار المدرجددة فددي المسددتوإل 2• المسددتوإل 

 االتزا  ، إما بشكل مباار )مثل ا  عارو أو بشكل غير مباار )أي المشتقة مع ا  عارو ؛ و

السددوق التددي يمكددع مالح تاددا )مدددخالت : مدددخالت ل صددل أو االتددزا  التددي ا تسددتند إلدد  بيانددات 3• المسددتوإل 

 غير قابلة للرصدو 

 

تعددتفا المامو ددة با ددتثمارات بالقيمددة العاةلددة مددع خددالل الددربح أو الخسددارة  يددتل تعديددد القيمددة العاةلددة لدد وراق 

ت المدرجددة كمددا فددي تدداريس التقريددر  يددتل إثبددات اا ددتثمارات فددي ئدداالماليددة المدرجددة بددالرجو  إلدد  أ ددعار العرا

اق الماليددة القابلددة للتددداول بالتكلفددة حيددي ا تتددوفر بيانددات  ددوقية يمكددع مالح تاددا  وبنددات   ليددي ، فددهن التسلسددل ا ور

 الارمي للقيمة العاةلة موضح أةناا:

 

المســــــتوى   

1 

 المجموع  3المستوى  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

       )غير مدقق( 2021يونيو  30

بالقيمددددة العاةلددددة مددددع خددددالل الددددربح أو ا ددددتثمارات 

 الخسارة

 157,68

5 

 756  158,44

1 

       )مدققةو 2020ةيسمبر   31

ا ددددتثمارات بالقيمددددة العاةلددددة مددددع خددددالل الددددربح أو 

 الخسارة

 151,128  756  151,884 

 

 السابقة لل يتل إجرات أي  مليات إ اةة تصنيف خالل الفترة العالية أو في السنة   الفترة 

 

 :1المستوإل 

 غير مدققة  مدققة  غير مدققة  

ــو  30   يونيـــــ

2021 

ةيسددددددمبر  31 

2020 

يونيددددددددو  30 

2020 

 ألف ةر ل  ألف ةر ل  ألف درهم  

       

 196,756  196,164  151,128  الرصيد اافتتاحي

 411,722  830,395  111,940  اضضافات

113,78)  المبيعات

7( 

 (833,313)  (413,835

) 

 -  1,213  -  ذات  القةتعويل مع ا تثمار في اركة 

 (74,276)  (43,331)  8,404  صافي: -أو الخسائر  رباحإجمالي ا 

 120,367  151,128  157,685  الرصيد الختامي

 

 تقارير القطاعات -16

 

 قطاعات األعمال 

  

رئيسددية ، و ددي إةارة الممتلكددات العقاريددة ، وأنشددرة المقدداوات ، تشددمل أنشددرة المامو ددة أربعددة قرا ددات أ مددال 

وأنشددرة اا ددتثمار ، ومبيعددات السددلم والخدددمات  فيمددا يلددي تفاصدديل إيددراةات القرددا  ونتددائف القرددا  وموجددوةات 

 القرا  ومرلوبات القرا :
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات  ل  البيان   )تابمو ات المالية الُمَوحَّ

 

 )تابع( تقارير القطاعات -16

 

 مجموع  االستثمارات  بضائع وخدمات  المقاوالت  العقارات  

فترة ستة أشهر المنتهية  

  2021يونيو   30في 

 )غير مدققة( 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 

 ألف درهم 

 197,448 - 147,247 28,226 21,975 إيراةات القرا  

في ا ةوات   ا رباح

المالية بالقيمة العاةلة مع 

 8,404 8,404 - - - خالل الربح أو الخسارة 

مكا   مع تقييل  

 78,854 - - - 78,854 العقارات 

خسارة مع بيم  قارات  

 (23,285) - - - (23,285) ا تثمارية

 1,022 - - 35 987 إيراةات التمويل 

 32,968 6 3,157 208 29,597 أخرإل  إيراةات

 (163,361) - (117,812) (23,855) (21,694) التكاليف المباارة

مصاريف اةارية  

 (55,148) (2,416) (18,801) (4,112) (29,819) و مومية 

 (44,518) (2,741) (2,275) (18,335) (21,167) تكاليف التمويل

 32,384 3,253 11,516 (17,833) 35,448 فترة الربح / )الخسارة( لل

 6,203 - 4,270 709 1,224 النفقات الرأسمالية 
ممتلكات، منشآت إستهالك  

 5,721 36 1,912 998 2,775 ومعدات 
أصول حق  إستهالك 

 2,339 - 457 - 1,882 اإلستخدام 

 2021يونيو  30كما في 

      )غير مدققة(

 5,914,146 158,025 556,622 294,404 4,905,095 ا صول القرا ية 

ا تثمارات في اركات  

 87,368 87,368 - - - تابعة

 6,001,514 245,393 556,622 294,404 4,905,095 إجمالي األصول 

 3,074,996 110,273 187,483 1,610,578 1,166,662 الخصوم القطاعية 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابمو إيضاحات  ل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 

       )تابع( تقارير القطاعات -16

 

فترة ستة أشهر المنتهية  

  2020يونيو   30في 

      )غير مدققة( 

 195,794 - 126,550 36,290 32,954 إيراةات القرا  

خسارة في ا ةوات المالية  

بالقيمة العاةلة مع خالل  

 (74,276) (74,276) - - - الخسارة الربح أو 

حصة في أرباح الشركات  

 2,338 2,338 - - - التابعة

خسارة مع بيم  قارات  

 (19,836) - - - (19,836) ا تثمارية

 741 - - 70 671 إيراةات التمويل 

 9,157 12 2,166 3 6,976 أخرإل  إيراةات

 (151,009) - (101,195) (30,080) (19,734) التكاليف المباارة

 (57,963) (3,837) (16,324) (3,963) (33,839) مصاريف اةارية و مومية 

 (65,373) (11,556) (3,288) (21,542) (28,987) تكاليف التمويل

 (160,427) (87,319) 7,909 (19,222) (61,795) فترةالربح   )الخسارةو لل

 3,597 - 1,061 667 1,869 النفقات الرأ مالية 
ممتلكات، منشآت  إ تاالك 

 6,676 39 1,139 1,564 3,934 ومعدات 
أصول حا  إ تاالك 

 2,466 - 452 - 2,014 اض تخدا  

)   2020ةيسمبر  31كما في 

      مدققةو

 5,854,486 151,516 552,222 285,016 4,865,732 ا صول القرا ية 

ذات  ا تثمار في اركة  

 87,368 87,368 - - -  القة 

 5,941,854 238,884 552,222 285,016 4,865,732 إجمالي ا صول 

 3,047,720 107,417 191,024 1,536,599 1,212,680 الخصو  القرا ية 
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دةإيضاحات  ل  البيانات المالية   )تابمو الُمَوحَّ

 

       )تابع( تقارير القطاعات -16

 

 مجموع  االستثمارات  بضائع وخدمات  المقاوالت  العقارات  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

فترة ثالثة أشهر المنتهية  

  2021يونيو   30في 

  )غير مدققة( 

    

 99,189 - 72,880 15,479 10,830 إيراةات القرا  

في ا ةوات المالية   ا رباح

بالقيمة العاةلة مع خالل  

 5,624 5,624 - - - الربح أو الخسارة 

 78,854 - - - 78,854 مكا   مع تقييل العقارات

خسارة مع بيم  قارات  

 (30,251) - - - (30,251) ا تثمارية

 510 - - 16 494 إيراةات التمويل 

 10,118 - 1,742 94 8,282 أخرإل  إيراةات

 (85,619) - (59,191) (13,416) (13,012) التكاليف المباارة

 (29,756) (1,214) (9,991) (1,928) (16,623) مصاريف اةارية و مومية 

 (21,838) (1,458) (881) (9,092) (10,407) تكاليف التمويل

 26,831 2,952 4,559 (8,847) 28,167 فترة الربح / )الخسارة( لل

 - - - - - النفقات الرأسمالية 
ممتلكات، منشآت إستهالك  

 3,086 - 834 481 1,771 ومعدات 
أصول حق  إستهالك 

 1,170 - 228 - 942 اإلستخدام 

      

فترة ثالثة أشهر المنتهية  

  2020يونيو   30في 

      )غير مدققة( 

 83,262 - 53,704 15,082 14,476 إيراةات القرا  

خسارة في ا ةوات المالية  

بالقيمة العاةلة مع خالل  

 (10,296) (10,296) - - - الربح أو الخسارة 

حصة في أرباح الشركات  

 2,338 2,338 - - - التابعة

خسارة مع بيم  قارات  

 (336) - - - (336) ا تثمارية

 683 - - 52 631 إيراةات التمويل 

 8,173 3 1,972 1 6,197 أخرإل  إيراةات

 (67,918) - (45,251) (12,610) (10,057) التكاليف المباارة

 (28,237) (1,594) (7,835) (1,987) (16,821) مصاريف اةارية و مومية 

 (26,228) (333) (2,529) (10,359) (13,007) تكاليف التمويل

 (38,559) (9,882) 61 (9,821) (18,917) فترةالربح   )الخسارةو لل

 (40,753) - - - (40,753) النفقات الرأ مالية 
ممتلكات، منشآت  إ تاالك 

 3,223 19 467 756 1,981 ومعدات 
أصول حا  إ تاالك 

 1,233 - 226 - 1,007 اض تخدا  
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 االتحاد العقارية شركة مساهمة عامة وشركاتها التابعة

دة  )تابمو إيضاحات  ل  البيانات المالية الُمَوحَّ

 
 االلتزامات الرأسمالية والمطلوبات المحتملة -17

 

  غير مدققة   مدققة 

ةيسمبر   31

  2021يونيو  30  2020

  ألف درهم   ألف ةر ل 

 الشركة والشركات التابعة لها:    

 التزامات    

 التزامات رأس المال  9,415  12,015

 المطلوبات المحتملة   
 خرابات الضمان 289,195  309,960

 الشركات التابعة   

 المطلوبات المحتملة   
 خرابات الضمان 252,500  252,500

 

 19-تأثير كوفيد -18

  

وانتشددارا فددي جميددم أنعددات العددالل  2020و فددي أوائددل  ددا  19-كوفيدددتددل تاكيددد وجددوة فيددروس كورونددا الاديددد )

تشدداد المامو ددة أي تدداثير مدداةي يسددب  اضددررابات ل  مددال والنشدداط ااقتصدداةي  خددالل الفتددرة العاليددة ، لددل 

 لددد  ا  مدددال اضجماليدددة ، وبالتدددالي ، ا تتوقدددم اضةارة أي انخفدددا  حددداة فدددي إجمدددالي المبيعدددات خدددالل الفتدددرة 

 المتبقية مع العا  

 
قام  المامو ة بتنفيخ اضجراتات والبروتوكوات خالل الموقف  وقد تل البدت في خر  العمل  ع بعد واتخخت تدابير 

 ا تمرار ا  مال  لضمان 

  

  تواصل المامو ة مراقبة التاثير  ل   ملياتاا و تتخخ اضجراتات الالدمة حس  العاجة 
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