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 إلى السادة أعضاء مجلس إدارة المرحلية تقرير مراجعة المعلومات المالية 
 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 مقدمـة
 م)"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليه إشراق لالستثمار ش.م.علــــــــــــــ قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز الموحد المرفق  

  التغيرات في حقوق الدخل الشاملالبيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  و   2022  يونيو  30كما في  بـــــــ "الم(مو ة"(     معا  
. إن اإلدارة مســلولة  إ إ داد  مختارةالتفســير ة اليضــاحات  اإلو  أشــهر المنتهية بكلا التار    ســتةلفترة الالملكية والتدفقات النقدية  

. إن مســــلوليتنا هي "التقار ر المالية المرحلية"  34هكه المعلومات المالية المرحلية و رضــــها وفقا  للم يار المياســــبي الدولي رقم  
 إلى مراجعتنا. استناداحول هكه المعلومات المالية المرحلية   استنتاجإبداء 

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـها    2410المراجـعة رقم   المتعلق بعملـياتـقا  للم ـيار اـلدولي  لـقد قمـنا بمراجعتـنا وف

  بشــ ل رسيســي مإ االســتفســارات. تتضــمإ مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء  مدقق اليســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل  األشخاص المسلوليإ  إ األمور  المالية والمياسبية  وإتباع إجراءات تيليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

جوهر ا مإ نطاق الايام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا مإ اليوــول  لى ت  يد حول جمي  
 رننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.األمور الهامـة التي يم إ أن يبينها التدقيق. لكا  ف

 االستنتاج
ــتنادا  إلى مراجعتنا  لم يتبيإ لنا ما يد ونا إلى   ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة لم يتم إ دادها  مإ جمي    اال تقاداســ

 ".المالية المرحلية التقار ر " 34النواحي ال(وهر ة  وفقا  للم يار المياسبي الدولي رقم 
  

  ديلو ت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  
  

  ميمد خميس التح
  717رقم القيد 

  2022 يوليو 22
 أبوظبي

  اإلمارات العربية المتيدة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   2022 يونيو 30كما في 

 
 ديسمبر   31  يونيو  30   
   2022  2021 
 ألف درذـم   ألف درهـم   
 )مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة

 97,253  98,594  5 ممتلكات ومعدات
 1,006,352  1,006,352  6 استثمارات عقارخة 

 73,469  88,737  8 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر
 8,285  8,667  14 استثمارات في شركة زميلة 

 18,274  19,190  9 استثمارات دي  بالتكلفة المطف ة
 85,000  89,000  13 استثمارات وكالة 
 544  544   ذمم مدينة أخرى 

      
      

 1,289,177  1,311,084   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 75  91   مخزون 

 18,700  14,067  11 ذمم مدينة تجارخة وأخرى 
 268,472  263,317  10 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة 

 20,542  460  8 اآلخرموجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل 
 -  36,725  9 استثمارات دي  بالتكلفة المطف ة

 19,816  12,214  22 مستاق م  جهة ذو عالقة
 72,037  42,584  12 نقد وأرصدة لدى البنوك  

      
      

 399,642  369,458   مجموع الموجودات المتداولة 
      
      

 1,688,819  1,680,542   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 2,325,000  2,325,000  15 رأس المال
 (15,609)  (15,609)  15 أسهم خزخنة 

 141,125  141,125  16 إحتياطي قانوني
 (1,039,304)  (1,030,765)   متراومةخساسر 

 (47,957)  (52,674)  17 احتياطي إعادة تقييم استثمارات 
      
      

 1,363,255  1,367,077   مجموع حقوق الملكية 
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 )يتبع(   2022 يونيو 30كما في 

 
 ديسمبر   31  يونيو  30   
   2022  2021 
 ألف درذـم   ألف درهـم   
 )مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  

      المطلوبات
      المطلوبات غير المتداولة

 1,151  1,327  18 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفي 
 250,079  242,461  20 قروض بنكية 

      
      

 251,230  243,788   مجموع المطلوبات غير المتداولة
      

      المطلوبات المتداولة
 30,818  25,781  21 ذمم داسنة تجارخة وأخرى 

             43,516  43,896  20 قروض بنكية
             74,334  69,677   مجموع المطلوبات المتداولة

             325,564  313,465   مجموع المطلوبات 
       1,688,819  1,680,542   مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

 
الموحدة تعرض وبشــــــــــــ ل عادل م  جميو النواحي الجوذرخة الوضــــــــــــو المالي الموحد الموجزة على حد علمنا، إن البيانات المالية  

 .فيهاللمجموعة كما في وللفترات المعروضة  الموحدة والتدفقات النقديةالموحد واصدا  المالي 
 
 
 
 
 
 
 
 

 عضو مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة 

Ajit
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   الربح أو الخسارة الموجز الموحد بيان  
  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 يونيو 30 في المنتهية  أشهر  الستة  يونيو 30 في  المنتهية  أشهر  الثالثة   
   2022  2021  2022  2021 
 ألف درذم   ألف درهم   ألف درذم   ألف درهم    
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات  
          

 10,196  20,805  4,890  9,287   إيرادات م  عمليات تجارخة  
           5,063))   (7,885)  2,403))   (4,279)   مباشرة  تشغيلية  ملارخف 

          
 5,133  12,920  2,487  5,008   إجمالي الربح من العمليات التجارية  

          
          

 7,617  8,033  3,832  4,301   إيرادات تموخل 
           2,561))   (4,750)  1,259))   (2,573)   تموخل  تكاليف

          
           5,056  3,283  2,573  1,728   صافي إيرادات التمويل  

          
 6,852  4,294  6,852  4,293   إيرادات أنلبة أرباح  

 تغيرات في الايمة العادلة للموجودات المالية  
 ة م  خالل الربح أو الخسارة لبالايمة العاد  

 
10  (13,078)  450  (5,275)  8,074 

           440  382  220  162  14 حلة أرباح م  شركة زميلة 
          

           15,366  (599)   7,522  (8,623)    من استثمارات    )خسارة(/ ربحصافي 
          

           25,555  15,604  12,582  (1,887)    التشغيل   )خسارة(/ ربحمجموع 
          

 7,570))   (7,950)  4,896))   (4,950)   ملارخف عمومية وإدارخة 
 319))   (378)  167))   (236)   ملارخف بيو وتسوخق  

           287  11  176  7   إيرادات أخرى صافي  
          

           17,953  7,287  7,695  (7,066)    لفترة  ل  ربح  / )خسارة(
          

العائد األساسي والمخفض للسهم  )الخسارة(/ 
           0,0078  0,0032  0,0034  ( 0,0031)   23 )بالدرهم(  
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 يونيو 30 في المنتهية  أشهر  الستة  يونيو 30 في  المنتهية  أشهر  الثالثة   
   2022  2021  2022  2021 
 ألف درذم   ألف درهم   ألف درذم   ألف درهم    
 (مدقق)غير   (مدقق )غير   (مدقق)غير   (مدقق )غير    
          

 17,953  7,287  7,695  (7,066)    لفترة ل  )خسارة(/ ربح 
          

          :اآلخر  الشامل )الخسارة(/ الدخل 
          

الحقاً إلى    الن يتم إعادة تصنيفه   يتال دو البن
 الخسارة: أوالربح 

         

 في الايمة العادلة صدوات حقوق الملكية   تغيرات
 الملنفة بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل    
 اآلخر  

 

  (4,762)  5,510   (4,717)  7,199           
          

           7,199  (4,717)  5,510  (4,762)    اآلخر الشامل  )الخسارة(/ الدخل مجموع 
          

           25,152  2,570  13,205  ( 11,828)    للفترة  الشامل  )الخسارة(/ الدخلمجموع 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 

  
 رأس  
  المـال 

   أسهم 
    خزينة

 إحتياطي  
  قانوني 

   خسائر
    متراكمة

 إعادة   احتياطي 
  استثمارات   تقييم

 مجموع 
 الملكية  حقوق 

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

 1,305,472  (67,074)   (1,074,128)   137,283  (15,609)   2,325,000  )مدقق( 2021 يناير 1الرصيد في 
 17,953  -  17,953  -  -  -  الفترة    ربح

              7,199  7,199  -  -  -  -  للفترة   اآلخر الشامل   الدخل
             

 25,152  7,199  17,953  -  -  -  الشامل للفترة    الدخل  مجموع
 أرباح مستبقاة عند استبعاد موجودات مالية بالايمة العادلة  إلى تاوخل 

 -  م  خالل الدخل الشامل اآلخر   
 
- 

 
-   (95) 

 
95 

 
-              

             
              1,330,624  (59,780)   (1,056,270)   137,283  (15,609)   2,325,000  )غير مدقق( 2021يونيو  30الرصيد في 

             
 1,363,255  (47,957)  (1,039,304)  141,125  (15,609)   2,325,000  )مدقق( 2022 يناير 1الرصيد في 

 7,287  -  7,287  -  -  -  الفترة    ربح
              (4,717)  (4,717)  -  -  -  -  للفترة   اآلخر الشامل   الدخل

             
 2,570  (4,717)   7,287  -  -  -  للفترة    ة الشامل )الخسارة(/   / الدخل  مجموع
 أرباح مستبقاة عند استبعاد موجودات مالية بالايمة العادلة  إلى تاوخل 

 -  م  خالل الدخل الشامل اآلخر   
 
- 

 
-  

 
1,252 

 
- 

  
1,252              

             
 1,367,077  ( 52,674)   ( 1,030,765)   141,125  ( 15,609)   2,325,000  )غير مدقق( 2022يونيو  30الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد  بيان  
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 يونيو   30فترة الستة أشهر المنتهية في     
  

 إيضاحات 
 2022 

 ألف درهم
 2021 

 ألف درذم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 17,953  7,287   الفترة   ربح

      تعديالت لـ: 
 2,464  4,328   تكاليف تموخل 

 8,074))  5,275  10 العادلة للموجودات المالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة التغير في الايمة 
 2,635  1,825  5 استهالك ممتلكات ومعدات 

 95  107  20 إطفا  تكلفة قروض  
 102  199  18 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفي 

 440))  (382)  14 أرباح م  شركة زميلة   حلة
 6,852))  (4,294)   إيرادات أنلبة أرباح

       7,617))  (7,947)   إيرادات تموخل 
      

 266  6,398   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
 3,932  (2,398)   عالقة   ذونقص في مستاق م  جهة )زخادة(/ 

 827))  250   تجارخة وأخرى في ذمم مدينة نقص/ )زخادة( 
 7  (16)   نقص في مخزون  )زخادة(/ 

             85))  (5,232)   نقص في ذمم داسنة تجارخة وأخرى 
 3,293  (998)   الناتج من العمليات /النقد )المستخدم في(

             (5)  (23)  18 م افآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفي 
       3,288  ( 1,021)     الناتج من األنشطة لتشغيلية /النقد )المستخدم في(صافي 

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 9,983))  -  7 دفعات الستثمارات عقارخة قيد التطوخر  

 9,133  580  10 عاسدات م  بيو موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة  
 5,315  7,274   أنلبة أرباح مستلمة  

 1,818  6,385  8 عاسدات م  استبعاد موجودات مالية بالايمة العادة م  خالل الدخل الشامل اآلخر 
 1,343  9,397   فواسد مستلمة  

 84))  (3,166)  5 دفعات لممتلكات ومعدات  
 -  (36,724)  9 شرا  استثمارات دي  بالتكلفة المطف ة   

             -  (700)  10 شرا  موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة 
       7,542  ( 16,954)   الناتج من األنشطة االستثمارية  /صافي النقد )المستخدم في(

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 13,220))  (7,570)  20 تسديد قروض بنكية 

 7,754  -  20 عاسدات م  قروض بنكية  
 1,950))  (3,908)   تكاليف تموخل مدفوعة 

 360))  -  19 تسديد مطلوبات عقود اإليجار 
             140))  -  19 فاسدة مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار 

             (7,916)  ( 11,478)   لمستخدم في األنشطة التمويليةاصافي النقد 
       2,914  (29,453)   في النقد ومرادفات النقد  الزيادة /صافي )النقص(

             5,819  61,733   يناير  1ومرادفات النقد كما في النقد 
       8,733  32,280  12 يونيو    30النقد ومرادفات النقد كما في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 يونيو   30فترة الستة أشهر المنتهية في     
  

 إيضاحات 
 2022 

 ألف درهم
 2021 

 ألف درذم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    

      : معامالت غير نقدية 
 تسوخة موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل  

 6,175  -  10، 8 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة    
      
      

 تسوخة موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل  
 107  46  10، 8 فواسد مستاقة مدينة    
      
      

 حلة أنلبة أرباح مستلمة م  موجودات مالية بالايمة العادلة م   
 خالل الربح أو الخسارة   

 
10  - 

 
125 

      
      

 استاواذ موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر  
 مقابل مستاق م  جهة ذو عالقة     

 
8  10,000 

 
- 

      
      

 1,805  -   إضافة غير نقدية الستثمارات عقارخة قيد التطوخر
      
      

 تسوخة موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل استثمارات  
 917  9، 8 دي  بالتكلفة المطف ة    

 
- 

      
      

 تسوخة موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل استثمارات  
 4,000  13، 8 وكالة   

 
- 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

. في 2006ديسـمبر   24تم تسـتجيل إشـراق لالسـتثمار ش.م.ع )"الشـركة"( مبدسيا  كشـركة مسـاذمة خاصـة في إمارة أبوظبي بتارخ   
 ، تاولت الشركة إلى شركة مساذمة عامة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية.2011يوليو  7
 

إن عنوان  .  223393وعضــوخة غرفة تجارة وصــناعة أبوظبي رقم    1005631جارخة رقم  الشــركة بموجا الرخلــة التوتم تســجيل 
 اإلمارات العربية المتادة. -، أبوظبي108737الم تا الرسيسي المسجل ذو  . ب.: 

 
اصعمال  و  التجارخةالموسـسـات في سـتثمار  اال  "المجموعة"( بشـ ل رسيسـي في بــــــــــــــــالتابعة )يشـار إليهم معا     هاتعمل الشـركة وشـركات

تمتل  الشــــركة أيضــــا  مبنى  العقارخة التي تتضــــم  أعمال التطوخر والبيو واالســــتثمار والبنا  واإلدارة وتقديم الخدمات المرتبطة بها.
 .للشقق الفندقية

  
 اصنشطة الرسيسية، بلد الت سيس والعمليات، وحلة الشركة في الشركات التابعة مبينة أدنا :تفاصيل إن 

 
 التصنيف  األنشطة الرئيسية  نسبة الملكية %  بلد التأسيس والعمليات  م الشركة  إس
     

 شركة تابعة شقق فندقية   100 دولة اإلمارات العربية المتادة نوران مارخنا للشقق الفندقية ذ.م.م.*
 شركة تابعة عقارات   100 جزر الكايمان  إشراق انترناشيونال كومباني ذ.م.م.  

 شركة تابعة إدارة اصصول   100 دولة اإلمارات العربية المتادة إشراق مانجمنت ليمتد** 
 شركة زميلة إدارة اصصول   40 جزر الكايمان  الكونوست انفستمنت ليمتد *** 

 شركة تابعة  م تبة ومقهى  100 دولة اإلمارات العربية المتادة بيجيزمقهى بينز اند 
 

٪ م  ملكية نوران مارخنا للشــــقق الفندقية ذ.م.م.، أما النســــبة المتباية التي 49انترناشــــيونال كومباني ذ.م.م. نســــبة  * لدى إشــــراق 
يتم االحتفاظ بها م  قبل ورثة عضــــــــــــو ســــــــــــابق في مجلس اإلدارة بالنيابة ع  الشــــــــــــركة واللي قام بالتنازل ع  ملكية   ٪51تبلغ 

 نترناشيونال كومباني ذ.م.م.االنتفاع غير القابلة لإللغا  لـ إشراق ا
 

ــوق أبوظبي العالمي.   كانت**   ــجلة في ســ ــ ة مســ ــراق مانجمنت ليمتد منشــ ــ ة   كانتإشــ ــاال وخالل ع   متوقفة المنشــ ،  2022النشــ
 .وتم حلهاقامت الشركة برلغا  تسجيلها في سوق أبوظبي العالمي 

 
 م  ملكية شركة الكونوست انفستمنت ليمتد. ٪40*** تمتل  شركة إشراق انترناشيونال كومباني ذ.م.م. نسبة 

 
 على ما يلي: 2022أبرخل  28اللي عقد في وافق مساذمو الشركة خالل اجتماع الجميية العمومية السنوي 

 
ــاسر المتراومة واالحتياطي   1,426,821ألف درذم إلى    2,325,000تخفيض رأس مالها م    • ألف درذم لتعوخض الخســـــــ

 ألف درذم على التوالي. 141,125ألف درذم و 1,039,304والبالغ  2021ديسمبر  31القانوني للشركة كما في 
ــهم الف ة "أ" ) • ــتاواذ المقترح على غالبية أســ ــوق 99,2االســ ــندوق"( ت ســــس في ســ ــتثمار مفتوح )"اللــ ــندوق اســ ٪( م  صــ

مدير اللـندوق بشـ ل مسـتقل سـو  يتم إدارت  م  قبل و  منفلـلاللـندوق    سـو  يبقىبعد االسـتاواذ،   أبوظبي العالمي.
 ٪ م  أسهم اللندوق.3,4 نسبة في اللندوق. قبل االستاواذ، تمتل  الشركة شرخ ا  مادودا  الشركة   ستبقىو 

ــهمألف درذم مقابل   1,376,834زخادة رأس مال الشـــركة بمبلغ   • ــندوق الفي  اصسـ ــهم  بايثلـ ــتلم بموجب  مالكو اصسـ يسـ
ألف ســــهم جديد في رأس مال الشــــركة، يتناســــا كل منها مو ملكيتهم في اللــــندوق.    1,376,834  على  في اللــــندوق 
ــبح ــركة بعد الزخادة ســـو  يلـ ــمة إلى    2,803,655 مبلغ رأس المال الجديد للشـ ــهم   2,803,655ألف درذم مقسـ ألف سـ
 درذم للسهم. 1بايمة اسمية 

 
 (.28االنتها  م  المعامالت عند استالم الموافقات التنظيمية المطلوبة )إيضاح سيتم 

 



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 

10 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

ــنة    32صــــــدر القانون االتاادي رقم   ــ ن الشــــــركات التجارخة )"قانون الشــــــركات الجديد"( في   2021لســــ ــبتمبر    20بشــــ ،  2021ســــ
بشـــــــ ن الشـــــــركات التجارخة،   2015لســـــــنة   2ليال بالكامل مال القانون االتاادي رقم    2022يناير  2وســـــــيدخل حيز التنفيل في  

عة اصح ام الجديدة وســـــو  تطبق متطلباتها م  تارخ  دخول التعديالت حيز بلـــــدد مراج الشـــــركة"(. إن 2015المعدل )"القانون 
 التنفيل.

 
 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   2
 
ة  المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية الموجز  2/1

 الموحدة  
 

 تم تطبيق المعايير الدولية للتقارخر المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصـــبات ســـارخة المفعول للفترات الســـنوخة التي تبدأ في أو
المعـدلـة أي ، في ذـل  البيـانـات المـاليـة الموجزة الموحـدة. لم ي   لتطبيق ذـل  المعـايير الـدوليـة للتقـارخر المـاليـة  2022ينـاير    1بعـد  

 ت ثير ذام على المبالغ المدرجة للسنوات الاالية والسابقة ولكنها قد توثر على مااسبة المعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 
 .: اندما  اصعمال: اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي3تعديالت على المييار الدولي للتقارخر المالية رقم  •
 .الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلق بالعاسدات قبل االستخدام المقلود 16دولي رقم تعديالت على المييار المااسبي ال •
ــبي الدولي رقم  • ــات والمطلوبات الماتملة والموجودات الماتملة المتعلق بالعقود   37تعديالت على المييار المااســـ المخلـــــلـــ

 .تكلفة تنفيل العقد -المثقلة باإللتزامات  
: تشــــمل التاســــينات الســــنوخة تعديالت على المييار 2020-2018يير الدولية للتقارخر المالية  التاســــينات الســــنوخة على المعا •

،  9، تطبيق المييــار الــدولي للتقــارخر المــاليــة للمرة اصولى، المييــار الــدولي للتقــارخر المــاليــة رقم  1الــدولي للتقــارخر المــاليــة رقم  
 الزراعة. 41عقود اإليجار، والمييار المااسبي الدولي رقم  16م اصدوات المالية، المييار الدولي للتقارخر المالية رق

 
 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  2/2
 

 والتي لم يا  موعد تطبيقها بعد:التالية لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الدولية للتقارخر المالية الجديدة والمعدلة الملدرة 
 
 (؛2023يناير  1عقود الت مي  )يسري تطبيق  اعتبارا  م   - 17المييار الدولي للتقارخر المالية رقم  •
االستثمارات  28البيانات المالية الموحدة والمييار المااسبي الدولي رقم   10لية رقم تعديالت على المييار الدولي للتقارخر الما •

في الشركات الزميلة والمشارخو المشتركة: بيو أو المساذمة في اصصول بي  المستثمر والشركات الزميلة أو المشارخو المشتركة 
 )لم يتم بعد تاديد تارخ  التطبيق(؛

عرض البيانات المالية: تلــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )يســري   1بي الدولي رقم  تعديالت على المييار المااســ •
 (؛2023يناير  1م   اعتبارا  تطبيق   

)تعـدـيل على الميـيار اـلدولي إلعـداد التـقارخر المـالـية رقم    2021يونيو   30مـا بعـد   19-ب وفـيد امتـيازات اإليجـار ذات العالـقة •
 (؛2022أبرخل  1م   اعتبارا  ( )يسري تطبيق   16

الخا  بالمعايير  2وبيان الممارسـة رقم    1اإلفلـاح ع  السـياسـات المااسـبية )تعديالت على المييار المااسـبي الدولي رقم   •
 (؛2023يناير  1م   اعتبارا  يسري تطبيق  الدولية للتقارخر المالية( )

 (؛2023يناير  1م   اعتبارا  ( )يسري تطبيق  8تعرخف التقديرات المااسبية )تعديالت على المييار المااسبي الدولي رقم  •
ــبة الدولي   • ــراسا الموجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة ع  معاملة واحدة )تعديالت على مييار المااســــــ (  12الضــــــ

 (؛ 2023يناير  1م   اعتبارا  )يسري تطبيق   
الخـا  بالمـعايير الدولـية للتـقارخر المـالـية المتعلـقة  2وبـيان المـمارســــــــــــــة رقم    1تعـديالت على الميـيار الماـاســــــــــــــبي الدولي رقم  •

 (.2023يناير  1م   اعتبارا  باإلفلاح ع  السياسات المااسبية )يسري تطبيق   
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 )يتبع( المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق   2
 
 )يتبع( تطبيقها بعدالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة المصدرة والتي لم يحن موعد  2/2
 

م  غير المتوقو أن ي ون للمعايير والتعديالت الجديدة الملكورة أعال  أي ت ثير جوذري على ذل  البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 .للمجموعة

 
التي تم إصدارذا    ال توجد معايير وتعديالت جديدة مطبقة أخرى على المعايير المنشورة أو تفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية

 والتي م  المتوقو أن ي ون لها ت ثير ذام على ذل  البيانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.
 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

 االلتزام   بيان
 

"التقارخر المالية المرحلية"، وال تتضــم    34تم إعداد ذل  البيانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على المييار المااســبي الدولي رقم  
جميو المعلومـات الالزمـة للبيـانـات المـاليـة الموحـدة الســــــــــــــنوخـة الكـاملـة وخنبغي أن تقرأ جنبـا  إلى جنـا مو البيـانـات المـاليـة الموحـدة 

أشــــهر المنتهية في   ســــتة. باإلضــــافة للل ، فرن النتاست لفترة ال2021ديســــمبر   31للســــنة المنتهية في  كما في و لمجموعة  المدققة ل
 .2022ديسمبر  31ال تعتبر بالضرورة موشر على النتاست التي يم   توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2022 يونيو 30

 
 أساس اإلعداد 

 
لـقد تم عرض البـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـباـلدرذم اإلمـاراتي )اـلدرذم( ـباعتـبار  العمـلة المســــــــــــــتخـدمـة وعمـلة العرض في غـالبـية 

 قرخا جميو الايم إلى أقرب ألف )ألف درذم( إال إذا أشير إلى غير ذل . معامالت المجموعة وختم ت
 

ــة بالايمة العادل  ــتثنا  الموجودات المالية المقاســـــــــ ة  تم إعداد البيانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على مبدأ التكلفة التارخخية، باســـــــــ
 واالستثمارات العقارخة، التي تم إدراجها بالايمة العادلة.

 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية  4
 

ــات الهامة المطبقة م  قبل المجموعة في ذل  البيانات المالية الموجزة  ــبية واصح ام والتقديرات واالفتراضــــ ــات المااســــ ــياســــ إن الســــ
ــنة المنتهية في ــنوخة المدققة للمجموعة كما في وللســــ ــمبر  31  الموحدة تتوافق مو تل  الواردة في البيانات المالية الموحدة الســــ ديســــ

 أعال .  2كما ذو مبي  في اإليضاح  2022يناير  1، باستثنا  اعتماد معايير وتفسيرات جديدة سارخة م  2021
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 ممتلكات ومعدات 5

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الايمة المدرجة في بداية الفترة/ السنة   97,253  101,479
 إضافات خالل الفترة/ السنة   3,166  2,759

 للفترة/ السنة استهالك مامل   (1,825)  (4,676)
 ( 7تاوخل م  استثمارات عقارخة قيد التطوخر )إيضاح   -  3,000

 
(3,958) 

 
- 
 إلغا  االعترا  باق استخدام الموجودات عند إنها   

 ( 19عقد اإليجار )إيضاح   
           استبعادات خالل الفترة/ السنة    -  (1,351)
      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة    98,594  97,253

 
 تقو جميو ممتلكات ومعدات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتادة.

 
ذات الللة بلافي  الموجودات  ق استخدام  باوتم إلغا  االعترا     الجهة ذو العالقة، أنهت المجموعة عقد اإليجار مو  2021في  

 (.19ألف درذم )إيضاح  3,958 المدرجة البالغةالايمة 
 

، أوملت المجموعة تطوخر أحد عقاراتها الواقعة في أبوظبي. قررت اإلدارة اســــــــــــــتخدام جز  م  ذلا العقار كمقر م تا 2021في  
( إلى  7العقارخة قيد التطوخر )إيضـــــاح   االســـــتثماراتألف درذم م    3,000للمجموعة. نتيجة للل ، قامت المجموعة بتاوخل مبلغ  

 الممتلكات والمعدات.
 

  علي   للقرض المتالـــلكضـــمان مرذون نوران مارخنا للشـــقق الفندقية ذ.م.م.  شـــركة  الممتلكات والمعدات، مبنى مســـتخدم ل تتضـــم 
 .(20المجموعة م  بن  مالي )إيضاح  م  قبل

 
 تم تخليص ملارخف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد كما يلي: 

 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
  2022  2021 
 ألف درذم   ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   
     

 1,587  1,813  ملارخف تشغيلية مباشرة  
      1,048  12  ملارخف عمومية وإدارخة  

     
  1,825  2,635      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 استثمارات عقارية 6
 

ــي التي تقو في اإلمارات العربية المتادة، وممتلكات   ــتثمارات العقارخة بعض قطو اصراضــــــــ في اإلمارات العربية   موجرةتمثل االســــــــ
 المتادة ومبنى في الواليات المتادة اصمرخ ية.

 
 إن الاركة في االستثمارات العقارخة ذي كما يلي:

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  درذم ألف 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    1,006,352  826,681

 إضافات    -  2,440
 ( 7تاوخل م  استثمارات عقارخة قيد التطوخر )إيضاح   -  186,341
           نقص في الايمة العادلة    -  (9,110)

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   1,006,352  1,006,352
 

، تم التوصــل إلى الايمة العادلة لالســتثمارات العقارخة 2021ديســمبر   31كما في   يتم إدرا  االســتثمارات العقارخة بالايمة العادلة.
إن المايمي  ذم أعضـــــــــــــا  في  بالمجموعة.    غير مرتبطي م  قبل مايمي  مســـــــــــــتقلي  معتمدي     اتم إجراؤذ  تقييماتعلى أســـــــــــــاس 

تقدير المبالغ   جمييات مايمي  ماترفي  ولديهم الموذالت والخبرات المناســــــــــــــبة في تقييم العقارات في المواقو ذات اللــــــــــــــلة. عند
المعاد تقييمها لالسـتثمارات العقارخة، تم اصخل بعي  االعتبار أعلى وأفضـل اسـتخدام لهل  العقارات، كما تم اسـتخدام نهت تقييم قابل  
للمقــارنــة ورســــــــــــــملــة الــدخــل. اســــــــــــــتنــادا  على التقييم الــداخلي المنجز، تعتقــد اإلدارة أنــ  ال يوجــد تغيير جوذري في الايمــة العــادلـة  

 . 2022 يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةالستثمارات العقارخة خالل فترة الل
 

ال تســـــتند المدخالت المســـــتخدمة في التقييم إلى بيانات الســـــوق القابلة للمالحظة، وبالتالي، تم اعتبار أســـــاليا التقييم بمثابة قياس 
 .3الايمة العادلة ضم  المستوى 

 
ــية ال ــاسـ ــتثماراتها العقارخة على متوســـط وما أجرت المجموعة تاليل الاسـ ــملة ومعدالت اإليجار. بنا   سـ ــعر البيو ومعدالت الرسـ سـ

 على تاليل الاساسية ذلا:
 

ألف درذم في التقييم، في حي  أن    81,305٪ إلى زخادة بمبلغ  10سعر البيو للمتر المربو بنسبة سيودي ارتفاع متوسط   •
ألف درذم في العقارات التي يتم تقييمها باســتخدام طرخقة   81,305انخفاض بمبلغ  ٪ قد يودي إلى  10االنخفاض بنســبة  

 قابلة للمقارنة؛
ألف درذم في التقييم، في حي  أن    13,500نقطة أسـاس إلى زخادة بمبلغ   50سـيودي انخفاض معدالت الرسـملة بمقدار  •

ــاس قد تودي إلى انخفاض بمبلغ   50الزخادة بمقدار  العقارات التي تم تقييمها  تقييم تل  رذم في ألف د  11,900نقطة أسـ
 باستخدام طرخقة رسملة الدخل؛ و

ألف درذم في التقييم، في حي  أن    18,700٪ إلى زخادة بمبلغ 10ســـــــــــــيودي ارتفاع معدالت اإليجار المتوقعة بنســـــــــــــبة   •
تقييمهــا  تم  لتي  العقــارات اتقييم تلــ   ألف درذم في    18,800٪ قــد ينتت عنــ  انخفــاض بمبلغ  10االنخفــاض بنســــــــــــــبــة  

 باستخدام طرخقة رسملة الدخل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 استثمارات عقارية )يتبع( 6
 

  186,341أبوظبي. نتيجـة لـللـ ، قـامـت المجموعـة بتاوخـل مبلغ  ، أوملـت المجموعـة تطوخر أحـد عقـاراتهـا الواقعـة في  2021في  
 ( إلى االستثمارات العقارخة.7ألف درذم م  االستثمارات العقارخة قيد التطوخر )إيضاح 

 
، اعترفت المجموعة بريرادات اإليجار م  ت جير االســتثمارات العقارخة بمبلغ 2022  يونيو 30أشــهر المنتهية في    ســتةخالل فترة ال

 ألف درذم(. 3,814: 2021 يونيو 30ألف درذم ) 10,644
 

  146,574:  2021ديســـــمبر   31ألف درذم )  146,574( مبنى بايمة عادلة تبلغ 1تتضـــــم  االســـــتثمارات العقارخة قيد التطوخر: 
ألف درذم(   193,300:  2021ديســــــــــــــمبر    31ألف درذم )  193,300( مبنى وقطعــة أرض بايمــة عــادلــة تبلغ  2ألف درذم(، و

 (.20)إيضاح  ماليبن   مرذونة كضمان للقرض المتالل علي  م  قبل المجموعة م 
 
 
 استثمارات عقارية قيد التطوير 7
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    -  178,780
 إضافات    -  10,561

 ( 6)إيضاح تاوخل إلى استثمارات عقارخة   -  (186,341)
           ( 5تاوخل إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح   -  (3,000)

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   -  -
 

  186,341، أوملـت المجموعـة تطوخر أحـد عقـاراتهـا الواقعـة في أبوظبي. نتيجـة لـللـ ، قـامـت المجموعـة بتاوخـل مبلغ  2021في  
 (.5ألف درذم إلى الممتلكات والمعدات )إيضاح  3,000( ومبلغ 6ألف درذم إلى االستثمارات العقارخة )إيضاح 

 
 يتم إدرا  االستثمارات العقارخة قيد التطوخر بالايمة العادلة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 8
 

ــم  ــامل اآلخر للمجموعة عالموجودات المالية   تتضـــــ ــتراتيجية في اصوراق بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشـــــ ــتثمارات اســـــ لى اســـــ
 كمقاسة بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر.   نهاسيبش ل  تلنيفهاالمالية التي تم 

 
 :ما يليذي في نهاية فترة التقرخر بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر كما المالية  الموجودات إن تفاصيل

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 ( 1أوراق مالية غير مدرجة )   42,991  53,115
 ( 2صناديق غير مدرجة )  45,891  40,542

           أوراق مالية مدرجة    315  354
94,011  89,197        

 
ــ ة غير مدرجة تم إنشـــاؤذ1تتكون م :   ( 1 ــتثمار في حلـــة ملكية لمنشـ على عقار يقو   االســـتاواذفي جزر كايمان بهد   ا( اسـ

ــيم  م  الباط    ــتبعاد  وتقســ ــغيل  واســ ــوخق  وت جير  وتشــ مع  التعامل و في دولة اإلمارات العربية المتادة وتطوخر  وحيازت  وتســ
( استثمار 3؛ و( استثمار في موسسة مالية توفر التموخل اإلسالمي وخدمات تموخل الشركات وإدارة اصصول2؛  بطرخقة أخرى 

ــيافة أو إقامة فاخرة تامل عالقة     ةمنشـــفي حلـــة ملكية في   ذات غرض خا  تم إنشـــاؤذا لتطوخر قطعة أرض ك صـــل ضـ
المبالغ  تالــــــــــيلتخضــــــــــو ذلا المنشــــــــــ ة حاليا  للتلــــــــــفية حيث تتوقو المجموعة   تجارخة في دولة اإلمارات العربية المتادة.

ــتردة على دفعات ــت  المســ ــركة المســ ــتلمة م  الشــ ــوخة النهاسية المســ ــنيف وفقا  لخطة التســ ــيد  ثمر فيها. وبنا   علي ، تم تلــ الرصــ
 كموجودات متداولة في بيان المركز المالي الموحد.المتبقي م  ذلا االستثمار 

 
م  اصدوات المالية القاسمة اإلمارات العربية المتادة لتاقيق عاسد  دولة  تتكون م : استثمار في صندوق مفتوح تم ت سيس  في   ( 2

 .في منطقة الشرق اصوسط
 

 اركة في الرصيد للموجودات المالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر ذي كما يلي: إن ال
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    94,011  88,422
 إضافات   10,000  -

 استبعادات   (10,097)  (13,765)
           صافي التغير في الايمة العادلة المعتر  بها في الدخل الشامل اآلخر  (4,717)  19,354
 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   89,197  94,011

 ينزل: جز  غير متداول   (88,737)  (73,469)
     
     

 جز  متداول  460  20,542
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 
 دين بالتكلفة المطفأة   استثمارات 9
 

 إن الاركة في استثمارات الدي  بالتكلفة المطف ة ذي كما يلي:
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    18,363  18,363
 إضافات    36,724  -
           موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخرتسوخة   917  -

18,363  56,004   
           مخلص لخسارة انخفاض الايمة   (89)  (89)

 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   55,915  18,274
 ينزل: جز  غير متداول   (19,190)  (18,274)

     
     
 جز  متداول  36,725  -
     

 
اسـتثمار صجل صـادرة ع  شـركة قابضـة مقرذا دولة اإلمارات   تيتضـم  اسـتثمارات الدي  بالتكلفة المطف ة على شـهادت،  2021في  

ــتثمار في  ــتاقاق لالســــ ــمبر    31العربية المتادة بتارخ  اســــ . وذي مقومة بالدوالر اصمرخ ي وتامل 2023يناير    31و  2024ديســــ
 سنوخا .  ٪10معدل فاسدة متوقو بنسبة  

 
ألف درذم كتســـــــوخة م  الشـــــــركة    971عقد مراباة بمبلغ   في شـــــــ ل  بتكلفة مطف ة، اســـــــتلمت المجموعة اســـــــتثمار دي   2022في  

 أشهر ومعدل الربح. 3أو إيبور لمدة  سنوخا  ٪ 5باد أدنى  ربح متوقوالمستثمر فيها. ذلا مقوم بالدرذم اإلماراتي وخامل 
 

  30ألف درذم ) 2,376بلغـت    2022  يونيو 30إن إيرادات التموخـل على اســــــــــــــتثمـارات الـدي  بـالتكلفـة المطفـ ة للفترة المنتهيـة في 
  30ألف درذم كما في    2,382ألف درذم(. بلغت الفواسد المســــــــتاقة على اســــــــتثمارات الدي  بالتكلفة المطف ة   918:  2021  يونيو
 ف درذم(.أل 6: 2021ديسمبر  31) 2022  يونيو

 
ــتثمار الدي  بالتكلفة المطف ة وفقا   ــارة االستمان المتوقعة التي تم االعترا  بها الســـــ ــح الجدول التالي الاركة في خســـــ  للميياريوضـــــ

 .9الدولي للتقارخر المالية رقم 
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    89  -
           صافي قياس مخلص خسارة     -  89
 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   89  89
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 10
 

شـمل يتتضـم  الموجودات المالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسـارة للمجموعة على موجودات مالية ماتفب بها للمتاجرة.  
 :الموجودات المالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة في نهاية فترة التقرخر ما يليتوزخو  

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  درذم ألف 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 ( 1أوراق مالية ذات دخل ثابت )  36,160  36,520

 ( 2)أوراق مالية مدرجة   106,364  107,815
           ( 3صناديق غير مدرجة )  120,793  124,137
268,472  263,317        

 
تامل  ســندات وصــ وك مدرجة مقومة بالدوالر اصمرخ ي وصــادرة ع  ملــدر في دولة اإلمارات العربية المتادة.يتكون م :   ( 1)

 .٪12 - ٪7,50أوراق الدي  معدل كوبون بنسبة 

تتكون م  أســــهم حقوق ملكية متوافقة مو أح ام الشــــرخعة اإلســــالمية مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتادة )بالدرذم(. يتم  ( 2)
 (.20مالي )إيضاح  بن م  ذل  اصوراق المالية كضمان مقابل القرض اللي تم الالول علي  م   جز تفاظ باالح

( اســتثمار في صــندوق مغلق تم ت ســيســ  في جزر كايمان بهد  توليد عواسد م  التعرضــات لمخاطر االستمان 1يتكون م :   ( 3)
في منشـــــــ ة تقنية تعليمية غير مدرجة تم إنشـــــــاؤذا في  ( اســـــــتثمار في حلـــــــة حقوق الملكية 2في قطاعات تجارخة مختلفة؛ و

 الهند.

 إن الاركة في رصيد الموجودات المالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة ذي كما يلي:
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    268,472  248,135
 إضافات    700  28,756

 استبعادات    (580)  (41,915)
           صافي التغير في الايمة العادلة المعتر  بها في الربح أو الخسارة   (5,275)  33,496

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   263,317  268,472
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )يتبع( 10
 

ألف سهم حقوق ملكية مدرجة لمدة سنة واحدة. بموجا ذل    23,135أبرمت المجموعة اتفاقية إعادة شرا  مو جهة ذو عالقة لعدد  
االتفاقية، قامت المجموعة بريداع أسهمها لدى جهة ذو عالقة ووافقت على استردادذا فقط في تارخ  اإلنها  مقابل عاسد إعادة شرا   

ألف درذم. ال تزال المجموعة تاتفب بجميو مخاطر ومنافو    16,357قية المتفق عليها لألسهم والبالغة  ٪ م  الايمة السو 4بنسبة  
أسهم حقوق الملكية المدرجة المودعة كما في تارخ  التقرخر وخم   سابها في أي فترة زمنية وتخضو لرسوم اإلنها  المب ر. في 

ألف م  اصسهم المدرجة بنفس عاسد إعادة الشرا     23,135لخاصة بها لعدد  ، قامت المجموعة بتجديد اتفاقية إعادة الشرا  ا 2021
 ألف درذم لمدة سنة واحدة.   25,449على الايمة المتفق عليها لألسهم البالغة 

 
  يونيو   30ألف درذم )   506  بلغت  2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةإن إيرادات التموخل م  اتفاقية إعادة الشرا  لفترة ال

  يونيو  30ألف درذم كما في    175ألف درذم(. بلغت الفواسد المستاقة على الدخل الثابت على اتفاقية إعادة الشرا     324:  2021
 ألف درذم(.  178  :2021ديسمبر  31) 2022

 
 يونيو  30ألف درذم )  1,500بلغت    2022  يونيو  30إن إيرادات التموخل م  اصوراق المالية ذات الدخل الثابت للسنة المنتهية في  

 يونيو  30ألف درذم كما في    970ألف درذم(. بلغت الفواسد المستاقة على اصوراق المالية ذات الدخل الثابت    2,703:  2021
 ألف درذم(.  986:  2021ديسمبر  31) 2022

 
ألف درذم    81,112مالية مدرجة بالايمة العادلة بمبلغ  تتضم  الموجودات المالية بالايمة العادلة م  خالل الربح أو الخسارة أوراق  

 (. 20درذم( )إيضاح   ألف  83,291:  2021ديسمبر  31مرذونة كضمان لقرض حللت علي  المجموعة م  بن  مالي )
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 ذمم مدينة تجارخة   341  853
 فاسدة مستاقة   5,577  6,850

 ملارخف مدفوعة مقدما     1,155  381
 ذمم أنلبة أرباح مدينة  -  2,980
      ذمم مدينة أخرى    6,994  7,636

     
18,700  14,067        

 
فاسدة على اللمم المدينة التجارخة واصخرى. يتم تكوخ  مخلص لللمم المدينة مت خرة استاقاق السداد بنا   على  ال يتم تاميل أي  

المقدرة غير القابلة لالسترداد التي تم تاديدذا بالرجوع إلى خبرة اإلدارة والتخلف ع  السداد.  عند تاديد قابلية استرداد   المبالغ 
ي  االعتبار أي تغيير في جودة االستمان لرصيد اللمم المدينة م  تارخ  منح الرصيد مبدسيا  حتى الرصيد المدي ، ت خل المنشآت بع 

 .نهاية فترة التقرخر
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 وأرصدة لدى البنوكنقد   12
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 نقد في اللندوق    43  23
 نقد لدى البنوك  35,900  65,373

      وداسو صجل  6,641  6,641
     

72,037  42,584   
 ناقلا : وداسو قليرة اصجل بتوارخ  إستاقاق أصلية صوثر م  ثالثة أشهر  (6,641)  (6,641)
      ناقلا : نقد مقيد  (3,663)  (3,663)

     
      نقد ومرادفات النقد   32,280  61,733

 
مالية في دولة اإلمارات العربية المتادة بالدرذم. تامل ذل  الوداسو معدل فاسدة تمثل الوداسو صجل وداسو مودعة لدى موسسات  

 ٪( سنوخا .0,45  -٪ 0,20:  2021ديسمبر  ٪31 )0,35  -٪  0,20
 

 11:  2021  يونيو  30ألف درذم )  9بلغت    2022  يونيو  30أشهر المنتهية في    ستةإن إيرادات التموخل على الوداسو صجل لفترة ال
ألف    2:  2021ديسمبر    31)  2022  يونيو  30ألف درذم كما في    11بلغت الفواسد المستاقة على الوداسو صجل  ألف درذم(.  

 درذم(.
 

  31ألف درذم )  3,635بمبلغ إجمالي قدر     2013و  2012يتضم  النقد المقيد أنلبة أرباح لم ُيطالا بها والتي تم إعالنها في  
 ألف درذم(.  28: 2021ديسمبر  31ألف درذم )  28مقيد مودع في بن  مالي بمبلغ ألف درذم( ونقد  3,635:  2021ديسمبر 

 
 

 استثمار وكالة  13
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      استثمارات وكالة   89,000  85,000
 

مليون درذم في وداسو وكالة ماتفب بها لدى موســــســــات غير مالية في دولة اإلمارات العربية   85قامت المجموعة باســــتثمار مبلغ 
ــتثمارات معدل فاسدة يتراوح بي   ــنوخا  وتســــــــتاق في  9,5-٪  8المتادة ومقومة بالدرذم اإلماراتي. تامل ذل  االســــــ مارس   28٪ ســــــ

2024.  
 

ــتثمارات وكالة 2022في أبرخل  ــتلمت المجموعة اســــ ــتثمر فيها. وذي مقومة  مليون  4 بمبلغ، اســــ درذم كتســــــوخة م  الشــــــركة المســــ
 .2024فبراير  10وتارخ  االستاقاق في  سنوخا  ٪ 8,5بالدوالر اصمرخ ي وتامل معدل فاسدة 

 
ــتثمار الوكالة للفترة المنتهية في    3,661:  2021  يونيو  30ألف درذم )  3,641مبلغ   2022  يونيو  30بلغ دخل التموخل م  اســـــــــ
:  2021ديســــــــــــــمبر    31)  2022  يونيو 30ألف درذم كمـا في   2,039ألف درذم(. بلغـت الفواـسد المســــــــــــــتاـقة على الوداسو صجـل  

 درذم(.ألف  5,677
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 استثمار في شركة زميلة  14
 

ليمتد )يشار إليها فيما بعد بـــــــــــــــ "شركة   شركة الكونوست انفستمنت  استثمرت المجموعة في شركة ت سست في جزخرة كايمان تسمى
٪ م  حقوق التلــــــوخت للشــــــركة الزميلة ولها ت ثير ذام على الشــــــركة الزميلة. تعمل الشــــــركة  40تمتل  المجموعة نســــــبة زميلة"(. 

 .اصصولالزميلة في أعمال إدارة 
 

 إن الاركة في رصيد االستثمار في الشركة الزميلة ذي كما يلي:
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    8,285  7,404

      حلة الربح خالل الفترة/ السنة   382  881
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   8,667  8,285
 

ة  تمثل المعلومات المالية الملخلــة أدنا  المبالغ الموضــاة في البيانات المالية للشــركة الزميلة التي تم إعدادذا وفقا  للمعايير الدولي 
 للتقارخر المالية:

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 مجموع الموجودات   21,668  20,713
      مجموع المطلوبات    -  -
     

      صافي الموجودات    21,668  20,713
     

      حلة المجموعة في صافي الموجودات  8,667  8,285
     

      ربح للفترة/ السنة  955  2,203
     

      حلة المجموعة في الربح خالل الفترة/ السنة    382  881
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 رأس المال  15
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     
 رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع الكامل     

      سهم عادي بايمة درذم واحد للسهم   2,325,000,000  2,325,000  2,325,000
 

ذي ة اصوراق المالية والسلو لمباشرة إعادة شرا  أسهم المجموعة وفقا    ، حللت المجموعة على موافقة م 2018أوتوبر    14في  
والسلو.   المالية  اصوراق  ذي ة  ولواسح  المتادة  العربية  اإلمارات  دولة  فيلقواني   بشرا   2020ديسمبر    31  كما  الشركة  قامت   ،

ها في الخزخنة. وبنا   علي ، تم تخفيض ألف درذم وتم االحتفاظ ب  6,420ألف سهم عادي إضافي بايمة إجمالية تبلغ    17,586
. ال يوجد مثل  2020ديسمبر    31ألف درذم وذو البدل المدفوع مقابل أسهم الخزخنة كما في    15,609إجمالي حقوق الملكية بمبلغ  

 . 2021ديسمبر  31وللسنة المنتهية في  2022  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةمشترخات اصسهم ذل  في فترة ال
 
 

 احتياطي قانوني 16
 

بشــ ن الشــركات التجارخة والنظام اصســاســي للشــركة،    2021( لســنة  32وفقا للقانون االتاادي لدولة اإلمارات العربية المتادة رقم )
م  رأس   ٪50م  اصرباح الســــــنوخة إلى احتياطي قانوني حتى يلــــــبح ذلا االحتياطي مســــــاوخا     ٪10يتطلا م  الشــــــركة تاوخل  

 ذلا االحتياطي غير قابل للتوزخو. المال الشركة. إن
 
 

 إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات 17
 

ــاسر غير الماققة التي تم اإلعترا  بها في الموجودات المالية   ــا أو الخســ ــافي الم اســ ــتثمارات صــ يمثل احتياطي إعادة تقييم اإلســ
 بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 

 الخدمة للموظفينمخصص مكافآت نهاية  18
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    1,151  888
 مامل للفترة/ للسنة   199  268
           مدفوع خالل الفترة/ للسنة    (23)  (5)

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   1,327  1,151
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات  19
 

، أنهت المجموعة عقد اإليجار 2021خالل  ســنوات.  5مدة اإليجار إن  تقوم المجموعة باســت جار أحد الموجودات كمقر لم تبها.  
 وقامت برلغا  االعترا  بمطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات.

 
 إن الاركة في مطلوبات عقود اإليجار ذي كما يلي:

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  -  5,109

 ملارخف فاسدة   -  188
 دفعات  -  (872)

      تسوخة التعديالت  -  (4,425)
     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  -  -

 
 إن الاركة في حق استخدام الموجودات ذي كما يلي:

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   درهمألف   ألف درذم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  -  5,024

 ملارخف استهالك خالل الفترة/ السنة  -  (1,065)
      إلغا  االعترا  عند إنها  عقد اإليجار   -  (3,959)

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  -  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 قروض بنكية 20
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 1قرض صجل   125,249  129,282
 2صجل قرض   25,269  25,119

      3قرض صجل   135,839  139,194
     

293,595  286,357   

(250,079)  (242,461 )  
شهرا  م  نهاية فترة التقرخر )ملنف   12ينزل: المبلغ المستاق للتسديد بعد  

      ضم  مطلوبات غير متداولة( 
     

43,516  43,896  
شهرا  م  نهاية فترة التقرخر )ملنف ضم     12المبلغ المستاق للتسديد خالل  

      مطلوبات متداولة( 
 

 تتكون القروض صجل مما يلي:
 

 1 صجل قرض
 

الشــروال واصح ام الماددة في  ألف درذم بموجا    145,000حلــلت المجموعة على تســهيالت قرض صجل م  بن  مالي بايمة  
ســـــنة وخامل معدل فاسدة متغير. إن القرض    12يتم ســـــداد القرض على أقســـــاال ربو ســـــنوخة على مدى فترة   اتفاقية القرض صجل.

وحدة   58(،  5مضــــمون برذ  على المبنى اللي تســــتخدم  شــــركة نوران مارخنا للشــــقق الفندقية ذ.م.م )"الشــــركة التابعة"( )إيضــــاح 
(، وضـمان الشـركات اللـادر م  الشـركة التابعة للـالح المقرض والتالـيالت التي تقوم 6بر  ضـمان، دبي )إيضـاح  سـ نية في 

بها الشــركة التابعة يتم تخلــيلــها للمقرض لســداد الدفعات اصصــلية الربو ســنوخة للقرض. تم الالــول على القرض لســداد قرض  
 لعامة للمجموعة. تم ساا القرض بالكامل كما في تارخ  التقرخر.آخر سابق م  نفس البن  المالي ولتموخل االلتزامات ا

 
ألف    1,318:  2021ديســـمبر    31ألف درذم )  1,251، لدى المجموعة رســـوم قرض غير مطف ة بايمة  2022  يونيو  30وما في  

 فيما يتعلق بهلا التسهيل.ألف درذم(  1,891: 2021 يونيو 30ألف درذم ) 1,994بتكاليف التموخل بايمة  واالعترا درذم( 
 

 2 صجل قرض
 

ألف درذم بموجا الشــــــروال واصح ام    69,000، اســــــتفادت المجموعة م  تســــــهيل الهامي م  بن  مالي بمبلغ  2020في ســــــنة 
ــداد أحـد القروض الـقاسمـة. في  تخفيض حـد  ، تم  2022الماـددة في االتـفاقـية لتموـخل متطلـبات رأس المـال العـامـل للمجموعـة وســــــــــــ

  31ألف درذم )  25,269مبلغ   2022  يونيو  30ألف درذم. بلغ إجمالي الســـــــــــاا م  التســـــــــــهيل كما في   56,000  إلى الهامي
(.  10ألف درذم(. إن التسـهيل مضـمون برذ  على أسـهم مدرجة ماتفب بها باسـم المجموعة )إيضـاح   25,119:  2021ديسـمبر  

، لدى المجموعة تســـهيالت غير مســـتخدمة بمبلغ 2022  يونيو  30تغير. كما في  يســـدد التســـهيل عند الطلا وخامل معدل فاسدة م
ــمبر   31ألف درذم )  30,731  يونيو 30ألف درذم )  494ألف درذم( وتكاليف تموخل معتر  بها بمبلغ    43,880:  2021ديســــــــــ

 ألف درذم(. 433: 2021
 



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 

24 
 

 الموحدة    إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 قروض بنكية )يتبع(  20
  

 3 صجل قرض
 

ألف    140,000، حلـــــلت المجموعة على تســـــهيل قرض صجل متوافق مو الشـــــرخعة اإلســـــالمية م  بن  مالي بايمة 2021في  
لتسوخة مخاطر الديون الاالية لقرض المشروع وتموخل أغراض عامة للشركة.  درذم بموجا الشروال واصح ام الماددة في االتفاقية 
سـنوات وخامل معدل فاسدة متغير. إن القرض مضـمون برذ  على أرض    10يتم سـداد القرض على أقسـاال ربو سـنوخة على مدى 

ــم المجموعة بمبل6ومبنى المجموعة الواقو في جزخرة الرخم )إيضـــاح  غ يعادل قســـط ربو ســـنوي (، أبوظبي، وحســـاب مخلـــص باسـ
 واحد على اصقل م  القرض اصجل. تم ساا القرض بالكامل كما في تارخ  التقرخر.

 
  806:  2021ديســـــــــمبر    31ألف درذم )  766، لدى المجموعة رســـــــــوم ترتيا قرض غير مطف ة بايمة  2022  يونيو  30وما في  

 : ال شي ( فيما يتعلق بهلا التسهيل.2021 ونيوي 30ألف درذم ) 2,109ألف درذم( وتكاليف تموخل معتر  بها بايمة 
 

 فيما يلي تسوخة لاركة القروض صجل إلى التدفقات النقدية الناتجة م  اصنشطة التموخلية:
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الفترة/ السنةالرصيد في بداية   293,595  241,563

     
 التدفقات النقدية      

 قرض مساوب   -  149,108
 قرض مسدد    (7,570)  (97,120)

 سداد تكلفة إصدار قرض   -  (807)
 سداد فواسد مستاقة  (472)  (3,441)

     
 بنود أخرى غير نقدية     

 إطفا  تكاليف معاملة   107  726
 استاقاق فاسدة   494  3,566

      رسوم إضافية لتسهيل ذامي  203  -
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  286,357  293,595
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 دائنة تجارية وأخرى ذمم  21
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 ذمم داسنة تجارخة   84  129
 دفعات مقدمة م  عمال    9,180  10,431

 ماتجزات داسنة   7,041  7,041
 أنلبة أرباح غير مطالا بها  3,635  3,635
 استاقاقات   2,362  1,473
      ذمم داسنة أخرى   3,479  8,109

     
30,818  25,781        

 
ــمل الدفعات المقدمة م  العمال  مبلغ  ــمبر    31ألف درذم )  4,216تشـ ــتالم  كدفعة مقدمة   4,216:  2021ديسـ ألف درذم( تم اسـ

 بموجا عقد إيجار تشغيلي وفقا  التفاقيات مساطا .م  اإليجار مقابل أرض 
 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   22
 

ــار االعتيادي لألعمال معامالت متنوعة بشـــــــروال وأح ام متفق عليها وعلى أســـــــس تجارخة باتة مو  تجري المجموعة خالل المســـــ
: اإلفلــــــاح ع  الجهات ذات العالقة. تتمثل 24ولي رقم شــــــركات أو منشــــــآت أو أفراد كما تم تعرخفها في المييار المااســــــبي الد

الجهات ذات العالقة في المســاذمي ، أعضــا  مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرسيســيي  ومنشــآت اصعمال التي يمتلكون فيها القدرة 
 على السيطرة أو ممارسة ت ثير ذام على القرارات المالية والتشغيلية.

 
 المعامالت مع الجهات ذات العالقةشروط وأحكام 

 
 تتم الخدمات إلى وم  الجهات ذات العالقة ب سعار السوق االعتيادية. 

 
تنشـ  اصرصـدة مو ذل  الجهات ذات العالقة عموما  م  المعامالت التجارخة المبرمة في سـياق العمل االعتيادي على أسـس تجارخة 

 مما يلي:بتارخ  التقرخر باتة. تتكون اصرصدة مو الجهات ذات العالقة كما ذي مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 نقد وأرصدة لدى البنوك:      
 منشآت خاضعة إلدارة مشتركة  13,014  53,257

      مساذم  21  21
     

53,278  13,035        
 
 



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 

26 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   22
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
 استثمارات وكالة:     

 منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   85,000  85,000
     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:    

 منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   88,883  93,656
      مساذم   186  215

     
93,871  89,069        

     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   119,267  121,072
     
 استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:      

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة    54,998  18,274
     
 مستحق من جهة ذو عالقة:     

      منش ة خاضعة لسيطرة مشتركة   12,214  19,816
     
 استثمار في شركة زميلة:     

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   8,667  8,285
     
 قرض من بنك:     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   161,108  164,313
     
 مستحقات فائدة:      

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   2,262  6,032
     
 مطلوبات فائدة:      

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   47  42
     
 ذمم دائنة أخرى:     
      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   9  -
     
 ذمم مدينة أخرى:     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   265  3,357
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   22
 

 ذي كما يلي: السنة  /مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة معامالت الميزانية العموميةإن أذم 
 

   يونيو  30  ديسمبر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 :خالل الربح أو الخسارةشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   700  125
     
 استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   580  41,915
     
 شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:     
      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   10,000  -
     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استبعاد     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   -  13,765
     
 شراء استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:     
      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   36,725  -
     
 صافي ودائع ألجل مودعة:    
      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   -  6
     
 قرض من بنك خالل الفترة/ السنة:     

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   -  149,108
     
 سداد قرض خالل الفترة/ السنة:    

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   3,942  92,501
     
 تكلفة اقتراض خالل الفترة/ السنة:     

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   2,109  3,061
     
 رسوم ترتيب القرض المدفوعة:     

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   -  807
     
 عالقة:صافي أموال محولة إلى جهات ذات     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   35,643  335
 

 



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 

28 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   22
 

 معامالت مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة ذي كما يلي: الإن أذم 
 

   يونيو 30الستة أشهر المنتهية في 
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درذم 
   )غير مدقق(   )غير مدقق( 

     
 فائدة على قرض من بنك/ جهة ذو عالقة:  مصاريف    

      خاضعة إلدارة مشتركة   منشآت  2,603  573
     
 : أرباح أنصبة  إيرادات    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  4,293  6,852
     
 وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:   أتعاب    

      مساذم  42  38
     
 فائدة:  إيرادات    

      خاضعة إلدارة مشتركة   منشآت  6,943  6,318
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2022  2021 
 ألف درذم   ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   
     

 1,050  1,699  قليرة اصجل  م افآت
 37  60  م افآت نهاية خدمة الموظفي  طوخلة اصجل 

      -  3,525  اإلدارة  مجلس أعضا تعوخضات 
     
  5,284  1,087      
 

 .2021ديسمبر  31و 2022 يونيو 30 كما فيلم يتم تقديم قروض للمديرخ  
 

 يونيو  30ذات العالـقة في   الجهـاتلم تســــــــــــــجـل المجموعـة أي انخـفاض في قيمـة اـللمم المـديـنة المتعلـقة ـبالمـبالغ المســــــــــــــتاـقة م  
 . 2021ديسمبر  31و 2022
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  )الخسارة(/   23
 

 .يتم احتساب رباية السهم اصساسية ع  طرخق قسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد اصسهم القاسمة خالل الفترة
 

القاسمة خالل الفترة، المعدلة  يتم احتســاب رباية الســهم المخفضــة ع  طرخق قســمة ربح الفترة على المتوســط المرجح لعدد اصســهم 
 .صثار اصدوات المخفضة

 
 :يع س التالي اإليرادات وبيانات اصسهم المستخدمة في حساب رباية السهم

 
 يونيو 30الستة أشهر المنتهية في   
  2022  2021 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   
     

      17,953  7,287  لفترة )ألف درذم( لربح 
     

      2,288,542  2,288,542  )باصلف(  القاسمة العاديةالمتوسط المرجح لعدد اصسهم 
     

      0,0078  0,0032  درذم( بالوالمخفض للسهم الواحد ) يالعاسد اصساس)الخساسر(/ 
 

 .(15ولكنها غير قاسمة )إيضاح  ،إصدارذاالقاسمة صسهم الخزخنة، والتي تم  العاديةتم تعديل المتوسط المرجح لعدد اصسهم 
 

ــهم عند  2021و  2022  يونيو  30وما في   ــ نها أن ي ون لها أثر مخفض على رباية الســ ــدر المجموعة أي أدوات م  شــ ، لم تلــ
 .تاوخلها أو ممارستها

 
 

 معلومات قطاعية   24
 

ــغيلية  ــيس القطاعات التشـــــــ ــ ل منتظم م  قبل مجلس اإلدارة يتم ت ســـــــ ــاس تل  الم ونات التي يتم تقييمها بشـــــــ للمجموعة على أســـــــ
)المســـوول الرسيســـي ع  اتخاذ القرارات بشـــ ن العمليات التشـــغيلية(. وخقومون بمراقبة النتاست التشـــغيلية لقطاعات تشـــغيل المجموعة  

ــيص الموارد وتقييم اصدا ــل لغرض اتخاذ قرارات حول تخلــ ــ ل منفلــ  . يتم تقييم أدا  القطاعات بنا   على اإليرادات وإجمالي  بشــ
 الربح ومجموعة واسعة م  موشرات اصدا  الرسيسية باإلضافة إلى رباية القطاع.

 
 ، تم تنظيم المجموعة في خمس قطاعات رسيسية، كما يلي:2021و 2022 يونيو 30صغراض اإلدارة، في 

 
 تطوخر العقارات  •
 االستثمارات العقارخة •
 الضيافة والترفي  •
 االستثمار وإدارة اصصول •
 القابضة •

 
.  3إن الســياســات المااســبية للقطاعات التي يتم رفو التقارخر عنها ذي نفســها الســياســات المااســبية للمجموعة المبينة في إيضــاح 

ورواتا أعضا  مجلس اإلدارة وإيرادات  يمثل ربح القطاع الربح أو الخسارة الم تسبة م  قبل كل قطاع دون توزخو اإلدارة المركزخة  
التموخل وتكاليف التموخل. ذلا ذو الماياس اللي يتم إبالغ  إلى المســــوول الرسيســــي ع  اتخاذ القرارات بشــــ ن العمليات التشــــغيلية 

 ربية المتادة.صغراض توزخو الموارد وتقييم أدا  القطاع. تعمل المجموعة بش ل رسيسي في قطاع جغرافي واحد، وذو اإلمارات الع
 

 يتم عرض المعلومات المتعلقة بهل  القطاعات أدنا .
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 24
 

   تطوير العقارات    االستثمارات العقارية   الضيافة والترفيه   االستثمار وإدارة األصول   القابضة  حذوفات   المجموع
 2022 يونيو 30  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 

 إيرادات               
 توقيت االعترا  باإليرادات              

 مو مرور الوقت  -  10,644  9,957  -  -  -  20,601
 في زم  مادد   -  -  204  -  -  -  204

                              
20,805  -  -  -  10,161  10,644  -   
 ملارخف تشغيلية مباشرة  -  (3,126)  (2,946)  -  -  -  (6,072)
 استهالك  -  -  (1,813)  -  -  -  (1,813)

                              
                إجمالي الربح  -  7,518  5,402  -  -  -  12,920

 صافي إيرادات التمويل    -  -  -  -  3,283  -  3,283
                              

(5,275)  -  -  (5,275)  -  -  -  

 صافي تغيرات في الايمة العادلة  
 لموجودات مالية بالايمة العادلة م     
 خالل الربح أو الخسارة   

 إيرادات أنلبة أرباح   -  -  -  4,294  -    4,294
 حلة أرباح م  شركة زميلة  -  -  -  382  -  -  382

                              
599  -  -  (599 )  -  -  -   

                              
 إجمالي إيرادات تشغيلية   -  7,518  5,402  ( 599)  3,283  -  15,604

               
 ملارخف عمومية وإدارخة  -  -  (949)  -  (6,989)  -  (7,938)

 استهالك   -  -  -  -  (12)  -  (12)
 ملارخف بيو وتسوخق   -  -  (336)  -  (42)  -  (378)

 إيرادات أخرى   -  11  -  -  -  -  11
                              

 الفترة )خسارة( /ربح  -  7,529  4,117  (599)  ( 3,760)  -  7,287
               
 2022 يونيو 30في               

 مجموع الموجودات  5,767  1,017,830  104,483  524,378  28,534  (450)  1,680,542
               
               

 مجموع المطلوبات  7,836  146,014  143,308  -  31,426  ( 15,119)  313,465
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(  2022 يونيو  30أشهر المنتهية في  ستة لفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 24
 

   تطوخر العقارات    االستثمارات العقارخة  الضيافة والترفي   االستثمار وإدارة اصصول  القابضة  حلوفات  المجموع 
 2021يونيو    30  درذمألف   درذمألف   درذمألف   درذمألف   درذمألف   درذمألف   درذمألف 

 إيرادات               
 توقيت االعترا  باإليرادات              

 مو مرور الوقت  -  3,814  6,214  -  -  -  10,028
 في زم  مادد   -  -  168  -  -  -  168

                              
10,196  -  -  -  6,382  3,814  -   

 ملارخف تشغيلية مباشرة  - ) ( 1,144 ) ( 2,332  -  -  - ) ( 3,476
 استهالك  -  - ) ( 1,587  -  -  - ) ( 1,587

                              
                إجمالي الربح  -  2,670  2,463  -  -  -  5,133
 صافي إيرادات التموخل   -  -  -  -  5,056  -  5,056

                              

8,074  -  -  8,074  -  -  -  

 تغيرات في الايمة العادلة لموجودات 
 مالية بالايمة العادلة م  خالل   
 الربح أو الخسارة   

 إيرادات أنلبة أرباح   -  -  -  6,852  -  -  6,852
 حلة أرباح م  شركة زميلة  -  -  -  440  -  -  440

                              
15,366  -  -  15,366  -  -  -   

                              
                إجمالي إيرادات تشغيلية   -  2,670  2,463  15,366  5,056  -  25,555

 ملارخف عمومية وإدارخة  -  - ) ( 856  - ) 5,666)  - ) ( 6,522
 استهالك   -  -  -  - ) 1,048)  - ) ( 1,048

 ملارخف بيو وتسوخق   -  - ) ( 313  - ) 6)  - ) ( 319
 إيرادات أخرى   -  4  259  -  24  -  287

                              
 الفترةربح    -  2,674  1,553  15,366 ) ( 1,640  -  17,953

               
 2021ديسمبر   31في               

 مجموع الموجودات  6,313  1,015,340  106,672  504,215  56,766  ( 487)  1,688,819
               
               

 مجموع المطلوبات  7,496  149,775  145,363  -  35,602  ( 12,672)  325,564
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 نتائج موسمية 25
 

الشقق الفندقية، حيث تختلف اإليرادات خالل الربو اصول والربو اصخير م   بقسمتتعلق الطبيعة الموسمية صنشطة المجموعة فقط 
 السنة.  

 
 

  التزامات 26
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
      التزامات لموجودات ثابتة    16,443  14,929

     
      التزامات الستثمارات   27,000  -

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 27
 

 تم تاديد مستوخات التسلسل الهرمي للايمة العادلة كما يلي:
 

قياســات الايمة العادلة ذي تل  المشــتقة م  أســعار مدرجة )غير معدلة( في أســواق نشــطة لموجودات أو  -1المســتوى  •
 مطلوبات مطابقة.

 
التي   1قياســات الايمة العادلة ذي تل  المشــتقة م  مدخالت برســتثنا  اصســعار المدرجة ضــم  المســتوى    -2المسـتوى   •

 يم   مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بش ل مباشر )وما اصسعار( أو غير مباشر )مشتقة م  اصسعار(.
 

تتضــم  مدخالت لألصــل أو االلتزام التي   قياســات الايمة العادلة ذي تل  المشــتقة م  تقنيات التقييم التي -3المسـتوى  •
 ال تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت ال يم   مالحظتها(.

 
 القيمة العادلة  القيمة  
 المجموع  3المستوى  2المستوى  1المستوى  المدرجة  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

      )غير مدقق( 2022 يونيو 30كما في 
 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل  

 263,317 120,793 - 142,524 263,317 الربح أو الخسارة    
 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل  

 89,197 42,991 45,891 315 89,197 الدخل الشامل اآلخر     
      
      
 352,514 142,839 45,891 163,784 352,514       

      )مدقق(  2021ديسمبر  31وما في 
 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل  

 268,472 124,137 - 144,335 268,472 الربح أو الخسارة    
 موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل  

 94,011 53,115 40,542 354 94,011 الدخل الشامل اآلخر     
      
      
 362,483 144,689 40,542 177,252 362,483       
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 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( 27
 

لاياســـــــات الايمة العادلة، وال يوجد أي تاوخالت داخل أو   2والمســـــــتوى    1خالل الفترة، لم ي   ذناك أي تاوخالت بي  المســـــــتوى  
 لاياسات الايمة العادلة.  3خار  المستوى 

 
 :ذي كما يلي 3إن الاركة في الايمة العادلة لالستثمارات الملنفة ضم  المستوى 

 
   يونيو  30  ديسمبر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درذم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة   177,252  160,701
 إضافات   10,000  22,455

-  
 

(13,696) 
 تسوخة موجودات مالية بالايمة العادلة م  خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل  

 استثمارات أخرى   
 استبعادات    (6,385)  (13,765)

      تغير في الايمة العادلة   (3,387)  7,861
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   163,784  177,252
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 
 

يعتبر المـديرون أن الايمـة المـدرجـة للموجودات المـالـية والمطلوـبات المـالـية المعتر  بهـا في البـياـنات المـالـية الموحـدة تـقارب قيمتهـا 
 العادلة. 

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة   اعتماد 28
 

 .2022يوليو  22وإجازة إصدار البيانات المالية الموجزة الموحدة م  قبل مجلس اإلدارة بتارخ   اعتمادتم 
 

 

 


