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القوائم المالية
بيان التدفقات النقدية الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد 

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

رأس
المـال

ألف درهم

احتياطي
قانوني

ألف درهم

احتياطي 
تحوط 

التدفقات 
النقدية

ألف درهم

احتياطي 
إعادة تقييم 

إستثمار
ألف درهم

أرباح 
مستبقاة

ألف درهم

حقوق الملكية 
العائدة لمالكي 

الشركة
ألف درهم

حقوق 
الملكية 

غير المسيطرة
ألف درهم

مجموع 
حقوق الملكية

ألف درهم

7,862,6303,931,31570,54734,72912,163,94724,063,168172,66224,235,830الرصيد في 1 يناير 2019 
1,925,179)58,918(1,984,0971,984,097––––ربح السنة

)108,991(–)108,991(–)4,962()104,029(––الخسارة الشاملة األخرى للسنة
مجموع الدخل/ )الخسارة( 

1,816,188)58,918(1,984,0971,875,106)4,962()104,029(––الشاملة للسنة
أنصبة أرباح مدفوعة لسنة 

)1,100,768(–)1,100,768()1,100,768(––––2018 )إيضاح 35(
إعادة تصنيف الموجودات 

المالية بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل عند إلغاء 

–––10,328)10,328(–––اإلعتراف )إيضاح 9(
19,43913,057,60424,837,506113,74424,951,250)33,482(7,862,6303,931,315الرصيد في 31 ديسمبر 2019

1,932,228)10(1,932,2381,932,238––––ربح السنة
1,131–1,131–)1,297(2,428––الدخل الشامل اآلخر للسنة

1,933,359)10(1,932,2381,933,369)1,297(2,428––مجموع الدخل الشامل للسنة
أنصبة أرباح مدفوعة لسنة 

)1,140,082(–)1,140,082()1,140,082(––––2019 )إيضاح 35(
إلغاء اإلعتراف بحقوق الملكية 

غير المسيطرة عند خسارة 
السيطرة على شركة تابعة 

)42,842()42,842(––––––)إيضاح 46(
الرصيد في 31 ديسمبر 

 20207,862,6303,931,315)31,054(18,14213,849,76025,630,79370,89225,701,685

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

إيضاحات
2020

ألف درهم
2019

ألف درهم

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
1,932,2281,925,179ربح السنة

تعديالت لـ:
5274,791278,009, 6استهالك وإطفاء

)84,087()67,240(30إيرادات تمويل
)1,400()1,400(9إيرادات توزيعات أرباح

304,357349,719تكاليف تمويل
7399,850374,751خسارة القيمة العادلة على االستثمارات العقارية، صافي

89,8753,096الحصة من نتائج شركات زميلة ومشاريع مشتركة
)6,842()8,258(تحرير مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

132,25977,581مخصصات/ انخفاض القيمة )ذمم مدينة تجارية وأعمال تطوير قيد اإلنجاز(
)36,357()40,779(عكس مستحقات، صافي

)29,186(1,396إنخفاض القيمة/ )عكس( انخفاض في قيمة الممتلكات واآلالت والمعدات، صافي
)22,964()54(5مكسب من استبعاد ممتلكات وآالت ومعدات

)23,856()4,396(7مكسب من استبعاد استثمارات عقارية
–)429,535(46مكسب من إستبعاد شركات تابعة

–)58,432(5مكسب من إستبعاد أعمال
)388,384(–33مكسب من تبادل العقارات، صافي المشطوبات

 إعادة تصنيف الخسارة المتراكمة الناتجة عن أدوات التحوط لمشروع مشترك إلى الربح أو الخسارة 
1,717–9عند إلغاء االعتراف

–2970,991مخصص إنخفاض القيمة إلستثمار في شركات زميلة ومشاريع مشتركة
2255,08139,154مخصص مكافآت الموظفين

2,570,7342,456,130التدفقات النقدية التشغيلية قبل الحركة في رأس المال العامل
الحركة في رأس المال العامل:

)111,439()405,587(زيادة في ذمم مدينة تجارية وأخرى
)1,075,165()187,937(زيادة في أعمال تطوير قيد اإلنجاز، مخزون وأرض محتفظ بها للبيع

)891,323(1,019,160نقص/ )زيادة( في موجودات العقود
14,657150,709زيادة في محتجزات دائنة 

125,382)112,489()نقص(/ زيادة في مبالغ مدفوعة مقدمًا من عمالء 
469,247)260,228()نقص(/ زيادة في مطلوبات العقود

209,291)1,198,576()نقص(/ زيادة في ذمم دائنة تجارية وأخرى
1,439,7341,332,832النقد الناتج من العمليات

)29,539()39,694(22المكافآت المدفوعة للموظفين
1,400,0401,303,293صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءًا ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.




