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 الموجزة الموحدة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة  المرحليةتقرير مراجعة المعلومات المالية 
 إشراق لالستثمار ش.م.ع. 

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

ــبتمبر   30كما في بــــــــــــــــــ "الم مو ة"(    معا   ــامل  التفيرات في و   2020سـ البيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخســـارة  الدال الشـ
ــهر المنتهية برلخ التار  حقوق الملكية والتدفقات النقدية  ــعة أشــ ــير ة مختارة لفترة التســ ــاحات تفســ ــ ولة    . إن اإلدوإيضــ ارة مســ

. إن مســ وليتنا "التقار ر المالية المرحلية"  34إ داد هره المعلومات المالية المرحلية و رضــها وفقا  للمايار المساســبي الدولي رق  
 إلى مراجعتنا. استناداحول هره المعلومات المالية المرحلية  استنتاجهي إبداء 

 نطاق المراجعـة
"مراجـعة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بـها    2410المراجـعة رق   المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للماـيار اـلدولي  

  بشــ ل رسيســي م  االســتفســارات. تتضــم  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجراء مدقق السســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل األشخاص المس ولي      األمور المالية والمساسبية  وإتباع إجراءات تسليلية وإجراءات مراجعة أارى. إن نطاق المراجعة أقــــ

جوهر ا م  نطاق الايام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا م  السوــول  لى ت  يد حول جمي  
 ق. لرا  فرننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.األمور الهامـة التي يم   أن يبينها التدقي

 االستنتاج
ــتنادا  إلى مراجعتنا  ل  يتبي  لنا ما يد ونا إلى   ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إ دادها  م  جمي    اال تقاداســ

 ".المالية المرحلية التقار ر " 34النواحي ال وهر ة  وفقا  للمايار المساسبي الدولي رق  
 

  ديلو ت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  لتحمسمد اميس ا
  717رق  القيد 

  2020نوفمبر  1
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتسدة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  2020 سبتمبر 30كما في 

 
 ديسم ر  31  سبتمبر 30   
   2020  2019 
 ألف دراـ    ألف درهـم   
 )مدقق(  (مدقق)غير   إيضاحات 
      

      الموجودات
      الموجودات غير المتداولة

 106,501  102,746  5 ممتلكات ومعدات
 841,440  886,701  6 عقارية  استثمارات
 184,397  187,844  7 عقارية قيد التطوير  استثمارات
 109,676  100,690  8 اآلخر الشامل الدخل خالل مد العادلة بالايمة مالية موجودات
 40,000  -  9 المطف ة بالتكلفة ديد استثمارات

             1,381  827   مدينة أخرى  ذم 
       1,283,395  1,278,808   مجموع الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة  
 64  70   مخزون 

 22,820  15,725  11 ذم  مدينة تجارية وأخرى 
 185,201  263,057  10 مالية بالايمة العادلة مد خالل الربح أو الخسارة  موجودات
 39,558  -  9 المطف ة بالتكلفة ديد استثمارات

 744  1,538  21 عالقة ذات جهة مد مستاق
 -  85,000  13 وكالة استثمار

             143,664  27,200  12 وأرصدة لدى ال نوك  نقد
             392,051  392,590   الموجودات المتداولة مجموع 

       1,675,446  1,671,398   مجموع الموجودات
      حقوق الملكية والمطلوبات

      حقوق الملكية
 2,325,000  2,325,000  14 رأس المال

 ( 9,189 ) (15,609 ) 14 خزينة  أسه 
 137,283  137,283  15 إحتياطي قانوني

 ( 994,096 ) (997,732 )  متراومة خساسر
             ( 45,820 ) (54,806 ) 16 إعادة تقيي  استثمارات   احتياطي

       1,413,178  1,394,136   مجموع حقوق الملكية 
      المطلوبات غير المتداولة

 700  835  17 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيد
 4,810  4,992  18 عقود اإليجارمطلوبات 

             158,811  194,309  19 قروض بنكية 
 164,321  200,136   مجموع المطلوبات غير المتداولة
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  الربح أو الخسارة الموجز الموحد بيان 
  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 سبتمبر 30 في المنتهية تسعة أشهرال  سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة   
   2020  2019  2020  2019 
 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم   
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  )غير مدقق(  إيضاحات 
          

 17,158  13,208  5,098  3,903   إيرادات مد عمليات تجارية 
           (  8,833 ) ( 8,135 ) ( 2,957 ) ( 2,672 )  مباشرة تشغيلية ملاريف

          
 8,325  5,073  2,141  1,231   إجمالي الربح من العمليات التجارية 

          
          

 13,839  13,541  4,643  3,141   إيرادات تمويل
           ( 4,816 ) ( 6,637 ) ( 1,661 ) ( 1,745 )  تمويل تكاليف

          
           9,023  6,904  2,982  1,396   صافي إيرادات التمويل 

          
 4,247  6,762  -  -   إيرادات أنلبة أرباح 

 تغيرات في الايمة العادلة للموجودات المالية 
           ( 12 ) ( 10,379 ) 1,491  24,035  10 ة مد خالل الربح أو الخسارةلبالايمة العاد  
          

           4,235  ( 3,617 ) 1,491  24,035   )خسارة( من استثمارات مكسب/ صافي 
          

           21,583  8,360  6,614  26,662   مجموع ربح التشغيل 
          

 ( 10,193 ) ( 9,589 ) ( 2,845 ) ( 3,440 )  ملاريف عمومية وإدارية
 ( 2,567 ) ( 2,387 ) -  -  6 خسارة الايمة العادلة الستثمارات عقارية 

خسارة انخفاض قيمة استثمارات الديد بالتكلفة 
 ( 435 ) 442  ( 32 ) -  9 المطف ة

 ( 895 ) ( 472 ) ( 268 ) ( 163 )  ملاريف بيو وتسويق 
           ( 8 ) 10  4  1   إيرادات/ )ملاريف( أخرى 

          
           7,485  ( 3,636 ) 3,473  23,060   )خسارة( الفترة ربح/ 

          
للسهم  ةوالمخفض ة)الخسارة(/ األساسي/العائد

           0,0032  ( 0,0016 ) 0,0015  0,0101  22 )بالدرهم( 
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
  2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 سبتمبر 30 في المنتهية تسعة أشهرال  سبتمبر 30 في المنتهية أشهر الثالثة   
   2020  2019  2020  2019 
 ألف درا   ألف درهم  ألف درا   ألف درهم   
 (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير   (مدقق)غير    
          

 7,485  ( 3,636 ) 3,473  23,060   الفترة ()خسارة / ربح
          

          :اآلخرالشامل  الدخل
          

إلى الربح  الحقا   لن يتم إعادة تصنيفه الذي  البند
 الخسارة: أو

         

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

 

 5,537 ( 171 ) ( 8,986 )  955           
          

           955  ( 8,986 ) ( 171 ) 5,537   األخرى  الشاملة)الخسارة(  / الدخل مجموع
          

           8,440  ( 12,622 ) 3,302  28,597   للفترة ة)الخسارة( الشاملمجموع الدخل/ 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة 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   
             

 1,443,556  ( 26,096 ) ( 983,442 ) 137,283  ( 9,189 ) 2,325,000  )مدقق( 2019 يناير 1الرصيد في 
 7,485  -  7,485  -  -  -  ربح الفترة  

              955  955  -  -  -  -  للفترة  اآلخرالشامل  الدخل
             

              8,440  955  7,485  -  -  -  الدخل الشامل للفترة  مجموع
             

              -  -  ( 748 ) 748  -  -  إلى احتياطي قانوني  تاويل
             

              1,451,996  ( 25,141 ) ( 976,705 ) 138,031  ( 9,189 ) 2,325,000  )غير مدقق( 2019 س تم ر 30الرصيد في 
             

 1,413,178  ( 45,820 ) ( 994,096 ) 137,283  ( 9,189 ) 2,325,000  )مدقق( 2020 يناير 1الرصيد في 
 ( 3,636 ) -  ( 3,636 ) -  -  -  الفترة   خسارة

              ( 8,986 ) ( 8,986 ) -  -  -  -  الشاملة اصخرى للفترة  الخسارة
             

 ( 12,622 ) ( 8,986 ) ( 3,636 ) -  -  -  الخسارة الشاملة للفترة   مجموع
              ( 6,420 ) -  -  -  ( 6,420 ) -  (14خزينة مشتراة )إيضاح  أسه 

             
              1,394,136  ( 54,806 ) ( 997,732 ) 137,283  ( 15,609 ) 2,325,000  )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد بيان 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
  سبتمبر 30المنتهية في  أشهرتسعة فترة ال   
  

 إيضاحات
 2020 

 ألف درهم 
 2019 

 ألف درا 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 7,485  (3,636 )  الفترة  ربح /)خسارة(

      تعديالت لـ:
 12  10,379  10 العادلة مد خالل الربح أو الخسارة التغير في الايمة العادلة للموجودات المالية بالايمة 

 3,820  4,045  5 استهالك ممتلكات ومعدات 
 2,567  2,387  6 صافي خسارة الايمة العادلة لالستثمارات العقارية

 -  473  19 إطفا  تكلفة قروض  
 158  155  17 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيد

 435  (442 ) 9 ايمة على استثمارات ديد بالتكلفة المطف ة  الانخفاض  مخلص خسارة /)ع س(
 (13,839 ) (13,541 )  إيرادات تمويل 
 4,816  6,164   تكاليف تمويل

             (4,247 ) (6,762 )  إيرادات أنلبة أرباح
 1,207  (778 )  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

 (2,534 ) (4,086 )  زيادة في ذم  مدينة تجارية وأخرى 
 3  (6 )  نقص في مخزون  /(زيادة)
 29,873  (794 )  عالقة  ذوفي مستاق مد جهة نقص  /(زيادة)

             1,529  (28,329 )  )نقص(/ زيادة في ذم  داسنة تجارية وأخرى 
 30,078  (33,993 )  األنشطة التشغيليةالناتج من  النقد )المستخدم في(/

             (50 ) (20 ) 17 م افآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفيد 
       30,028  (34,013 )  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة لتشغيلية

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 11,765  16,731   فواسد مستلمة  

 (38,000 ) (10,000 )  استثمارات ديد بالتكلفة المطف ةشرا  
 32,630  35,656   عاسدات مد بيو موجودات مالية بالايمة العادلة مد خالل الربح أو الخسارة 

 (697 ) (1,578 )  دفعات الستثمارات عقارية  
 (3,410 ) (290 )  ممتلكات ومعدات  شرا  دفعات ل

 (35,254 ) (39,394 )  دفعات الستثمارات عقارية قيد التطوير  
 4,247  6,762   أنلبة أرباح مستلمة  

 (28,277 ) (29,867 )  شرا  موجودات مالية بالايمة العادلة مد خالل الربح أو الخسارة  
 -  8,194   عاسدات مد نقد مقيد

 -  (85,000 )  وكالة   استثمار  إيداع
 (49,050 ) -   مودعةوداسو صجل 

             -  51,250   وداسو صجل ماررة
       (106,046 ) (47,536 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (4,341 ) (4,930 )  تكاليف تمويل مدفوعة 

 617  -   صافي الاركة في قرض مد جهة ذو عالقة 
 -  (40 ) 19 دفعات تكلفة إصدار قروض  

 (3,587 ) (39,540 ) 19 تسديد قروض بنكية 
 7,690  75,510  19 عاسدات مد قروض بنكية 

 -  (6,420 ) 14 أسه  خزينة مشتراة 
             (1,232 ) (51 ) 18 دفعات لمطلوبات عقود اإليجار  

             (853 ) 24,529   صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( األنشطة التمويلية
       (76,871 ) (57,020 )  صافي النقص في النقد ومرادفات النقد

             110,917  74,057   يناير 1النقد ومرادفات النقد كما في 
       34,046  17,037  12  سبتمبر 30النقد ومرادفات النقد كما في 

      معاملة غير نقدية 
 -  94,024   تاويل استثمارات ديد بالتكلفة المطف ة إلى الايمة العادلة مد خالل الربح أو الخسارة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 
 أبوظ ي إمارة في  خاصة مساامة كشركة م دسيا  )"الشركة"(   .(ع.م.ش. )سابقا  إشراق العقارية ع.م.ش لالستثمار إشراق تسجيل ت 

 أبوظ ي ســوق  في مدرجة  الشــركة  إن.  عامة مســاامة  شــركة  إلى  الشــركة تاولت،  2011 يوليو 7  في.  2006 ديســم ر  24 بتاريخ
 .المالية لألوراق

 
إن عنوان .  223393وعضــوية غرفة تجارة وصــناعة أبوظ ي رق     1005631بموجب الرخلــة التجارية رق     الشــركةتســجيل  وت 

 اإلمارات العربية المتادة. -، أبوظ ي108737المسجل او  . ب.:  الرسيسيالم تب 
 

 على  الموافقة تمت.م.ع. ش لالســتثمار إشــراق  إلى.م.ع ش العقارية إشــراق مد  الشــركة اســ  لتعديل  قرار الشــركة مســاامو  أصــدر
 .2019يناير  10ومد ق ل داسرة التنمية االقتلادية في  2019ف راير  11 في والسلو المالية اصوراق ايئة ق ل مد االس  تغيير

 
 اصعمالو  التجارية الم سـسـات في سـتثماراال  "المجموعة"( بشـ ل رسيسـي في بــــــــــــــــ التابعة )يشـار إليه  معا   هاوشـركات  الشـركة تعمل

 م نى أيضــــا    الشــــركة تمتلك .بها المرتبطة  الخدمات وتقدي   واإلدارة وال نا  واالســــتثمار وال يو التطوير  أعمال تتضــــمد  التي العقارية
 .الفندقية للشقق

  
 إن اصنشطة الرسيسية، بلد الت سيس والعمليات، وحلة الشركة في الشركات التابعة م ينة أدنام:

 
 األنشطة الرئيسية  الملكية  نسبة التأسيس والعملياتبلد  إسم الشركة التابعة

    
 فندقية  شقق 100 المتادة العربية اإلمارات دولة .م.م. * ذ الفندقية للشقق مارينا نوران
  عقارات 100 الكايمان  جزر   .م.م.ذ كومبانيانترناشيونال  إشراق
 الموجودات   إدارة 100 المتادة العربية اإلمارات دولة ** ليمتد مانجمنت إشراق

 
النســــبة المتباية التي  أما.م.م.،  ذ  الفندقية للشــــقق مارينا٪ مد ملكية نوران 49كومباني ذ.م.م. نســــبة   انترناشــــيونالإشــــراق   لدى*  

 ملكية  عد بالتنازل  قام  والذييت  االحتفاظ بها مد ق ل ورثة عضــــــــــــو ســــــــــــابق في مجلس اإلدارة بالنيابة عد الشــــــــــــركة    ٪51ت لغ 
 .م.م.ذ كومباني انترناشيونالإشراق  لـ لإللغا  القابلة غير االنتفاع

 
 .متوقفة حاليا   اي المنش ة إن. العالمي أبوظ ي سوق  في مسجلة منش ة اي ليمتد مانجمنت إشراق إن** 

 
 
                                                          تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة 2
 
لموجزة  االمـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية   2/1

 الموحدة 
 

في الفترة الاـاليـة، قـامـت المجموعـة بتط يق التعـديالت التـاليـة على المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة اللـــــــــــــــادرة مد ق ـل مجلس 
الة بشـ ل إلزامي للفترة المااسـ ية التي ت دأ في أو بعد المعايير المااسـ  . إن تط يق اذم 2020يناير   1 ية الدولية والتي تلـبح فعا

ــابقة  التعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية ل  ي د لها أي ت ثير مادي على المبالغ المدرجة للفترات الاالية والفترات الســــــ
 .ت المااس ية أو الترتيبات المستق لية للمجموعةولكد قد ت ثر على المعامال

   

                                                     المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
  عرض ال يانات المالية   1تعديالت على المييار المااس ي الدولي رق     -  الماديةتعريف  

السياسات المااس ية، التغييرات في التقديرات واصخطا    8المييار المااس ي الدولي رق   
 المااس ية

 2020يناير  1 
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                                                                 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة )يتبع( 2
 
لموجزة  االمـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية   2/1

 الموحدة )يتبع(
   

                                                     المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
    2020يناير  1  اندما  اصعمال   3المييار الدولي للتقارير المالية رق   تعديالت على    -تعريف اصعمال  

 2020يناير  1  المعايير الدولية للتقارير المالية  مراجو اإلطار المفاهيمي فيتعديالت على 
   

اصدوات المالية: اإلفلاحات   7تعديالت على المييار الدولي للتقارير المالية رق  
 اصدوات المالية    9والمييار الدولي للتقارير المالية رق  

 2020يناير  1 

 
باســــــــــــــتثـنا  مـما ذكر أعالم، ال توجد أية مـعايير اامة أخرى مد المـعايير الدولـية للتـقارير الـمالـية أو تـعديالت كانت ســــــــــــــارية للمرة  

 .2020يناير  1بعد اصولى للسنة المالية التي بدأت في أو 
 
 لم يتم تطبيقها بشكل مبكر و المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لم تصبح سارية المفعول   2/2
 

ــ ل  المجموعةل  تق   ــدرة التالية والتي ل    مب ر بشــــ ــبحبتط يق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الملــــ ــارية تلــــ  ســــ
 بعد: المفعول

   

                                                     المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1  عقود الت ميد 17المييار الدولي للتقارير المالية رق  
   

 ال يانات المالية الموحدة 10تعديالت على المييار الدولي للتقارير المالية رق  
 استثمارات في شركات زميلة ومشاريو مشتركة  28والمييار المااس ي الدولي رق   

(2011 ) 

أجل  ت جيل سريان التط يق إلى  
غير مسمى. ال يزال التط يق 

 مسموح به.
   

 2023يناير  1  عرض ال يانات المالية 1رق    المااس ي الدولي  تعديالت على المييار
   

 2022يناير  1  إندما  االعمال 3تعديالت على المييار الدولي للتقارير المالية رق  
   

 2022يناير  1  ممتلكات وآالت ومعدات 16تعديالت على المييار المااس ي الدولي رق   
   

المطلوبات  ،المخللات 37تعديالت على المييار المااس ي الدولي رق  
 الماتملة   والموجوداتالماتملة 

 2022يناير  1 

   
 2022يناير  1  2020- 2018المالية  التاسينات السنوية على المعايير الدولية للتقارير دورة 

 
تط يقها في ال يانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة  يت  ســـــو  والتعديالت والتفســـــيرات المعايير  اذمتتوقو اإلدارة أن 

للتط يق، وقد ال ي ون لتط يق اذم المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت أي ت ثير جواري على ال يانات المالية الموجزة الموحدة 
 للمجموعة في فترة التط يق الم دسي.
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 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

 أساس االلتزام 
 

"التقارير المالية المرحلية"، وال تتضــمد   34ت  إعداد اذم ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على المييار المااســ ي الدولي رق  
جميو المعلومـات الالزمـة لل يـانـات المـاليـة الموحـدة الســــــــــــــنويـة الكـاملـة وينبغي أن تقرأ جنبـا  إلى جنـب مو ال يـانـات المـاليـة الموحـدة 

المنتهية في  تســـعة أشـــهرال. باإلضـــافة لذلك، فرن النتاسف لفترة 2019ديســـم ر   31للســـنة المنتهية في و   في كمالمجموعة  المدققة ل
 .2020ديسم ر  31ال تعت ر بالضرورة م شر على النتاسف التي يم د توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2020 س تم ر 30

 
 أساس اإلعداد 

 
لـقد ت  عرض ال ـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـباـلدرا  اإلمـاراتي )اـلدرا ( ـباعتـبارم العمـلة المســــــــــــــتخـدمـة وعمـلة العرض في غـال ـية 

 يت  تقريب جميو الاي  إلى أقرب ألف )ألف درا ( إال إذا أشير إلى غير ذلك. معامالت المجموعة و 
 

ة ت  إعداد ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على م دأ التكلفة التاريخية، باســــــــــــتثنا  الموجودات المالية المقاســــــــــــة بالايمة العادل 
 التي ت  إدراجها بالايمة العادلة. ،واالستثمارات العقارية قيد التطوير واالستثمارات العقارية

 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية  4
 

ــات الهامة المطبقة مد ق ل المجموعة في اذم ال يانات المالية الموجزة  ــ ية واصح ام والتقديرات واالفتراضــــ ــات المااســــ ــياســــ إن الســــ
ديســـــــم ر   31الموحدة تتوافق مو تلك الواردة في ال يانات المالية الموحدة الســـــــنوية المدققة للمجموعة كما في وللســـــــنة المنتهية في  

ــتثنا  اعتما2019 ــيرات جديدة ســــــارية مد ، باســــ ــاحفي  م يدكما او   2020يناير   1د معايير وتفســــ . ومو ذلك، قامت 2 اإليضــــ
ــية   ــادر الرسيســ ــ ن التقديرات التي ت   الم كدة غيرالمجموعة بمراجعة الملــ ــاحبشــ ــنوية اصخيرة  اإلفلــ عنها في ال يانات المالية الســ

ــادرال. تعتقـد اإلدارة أن جميو 19 - كوفـيدعلى خلفـية جـاساـة  ــابهـة لتـلك التي ت   الم كـدة غير ملــــــــــــ في التقـديرات ال تزال مشــــــــــــ
ــنوية.  ــاح عنها في ال يانات المالية الســ ــتمر ســــو اإلفلــ ــتنع س أي تغييرات مطلوبة في فترات  تســ ــو وســ اإلدارة في مراقبة الوضــ

 إعداد التقارير المستق لية. 
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 ومعدات ممتلكات 5

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 المدرجة في بداية الفترة/ السنة  الايمة  106,501  99,970
 ( 18)إيضاح  الموجوداتباق استخدام  االعترا   -  8,116
   إضافات  290  3,556
           السنة /للفترة مامل استهالك ) (4,045 ) ( 5,141

      المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   القيمة  102,746  106,501
 

 الموجوداتجميو ممتلكات ومعدات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتادة. تشـــــــمل الممتلكات والمعدات حق اســـــــتخدام  تقو
ألف   6,570:  2019)  2020 ســـــ تم ر  30ألف درا  كما في   5,411قيمة مدرجة ت لغ   بلـــــافيعلى مســـــاحة م ت ية مســـــت جرة 

 (.   18)إيضاح درا ( 
 

 عليه  المتالـــل  للقرض كضـــمان مراون .م.م.  ذنوران مارينا للشـــقق الفندقية   شـــركةالممتلكات والمعدات، م نى مســـتخدم ل تتضـــمد
 .(19المجموعة مد بنك مالي )إيضاح  مد ق ل

 
 تخليص ملاريف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد كما يلي:  ت 
 

 سبتمبر  30المنتهية في  تسعة أشهرال  
  2020  2019 
 ألف درا    ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

 2,385  2,472  تشغيلية مباشرة  ملاريف
      1,435  1,573  عمومية وإدارية   ملاريف

     
  4,045  3,820      
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 عقارية استثمارات 6

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  841,440  863,769
   إضافات  1,578  705

 ( 7تاويل مد إستثمارات عقارية قيد التطوير )إيضاح   46,070  -
           في الايمة العادلة   نقص ) (2,387 ) ( 23,034

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  886,701  841,440
 

 في وشـــــقة دبي  في ســـــ ني م نى  في شـــــقق  وعدة المتادة، العربية اإلمارات  دولة  في معينة  أرض قطو العقارية االســـــتثمارات تمثل
 ."(اصمري ية المتادة)"الواليات  اصمري ية المتادة الواليات

 
درا  على   ألف  2,387يت  إدرا  االســـــــــــــتثمارات العقارية بالايمة العادلة. حددت اإلدارة أنه ت  تك د خســـــــــــــارة الايمة العادلة بم لغ 

ــتثمار عقاري خالل فترة  ــهرالاســ ــعة أشــ ــ تم ر  30المنتهية في    تســ ــاس 2020 ســ ــل إلى خســــارة الايمة العادلة على أســ . ت  التوصــ
لدى الماي  م االت مناســــــــــــــبة وخ رة حديثة في تقيي  العقارات في   .بالمجموعة مرتبط  غير قلمســــــــــــــت ماي   ق ل مد منجزة تقييمات

ــهرخالل فترة ال  الموقو ذات العالقة. ــعة أشــــــــ ــ تم ر  30المنتهية في   تســــــــ  درا   ألف  2,567المجموعة بم لغ  اعترفت،  2019 ســــــــ
                                  بنا   على التقيي  الداخلي لإلدارة. العقارية الستثماراتها

 
ــ تم ر  30في   ــتثمارات، قامت المجموعة برعادة تقيي  الايمة العادلة لجميو 2020 ســـــــــ                           اصخرى بنا   على التقييمات  العقارية االســـــــــ

إليجارات المســـــــــــــتق لية وأســـــــــــــعار الم يعات المتوقعة وتكلفة ل بالتوقعاتالداخلية. تتعلق اصح ام الرسيســـــــــــــية في تقدير الاي  العادلة 
عـــادلـــة اإلومـــال. ل  ينتف عد اـــذم المراجعـــة أي تغيير جواري في الايمـــة العـــادلـــة خالل فترة التقرير الاـــالي. ت  تاـــديـــد الاي  ال

 عقارات خارجي باســتخدام طريقة المقارنة وطريقة الايمة المتباية.ماي  مد ق ل    2019ديســم ر   31لالســتثمارات العقارية كما في 
 لايمة العادلة.ل الهرمي تسلسلالمد  3المستوى  ضمدت  تلنيف الاي  العادلة لالستثمارات العقارية 

 
                                                                                        تاليال  للاســـــــــاســـــــــية ي ةهر ت ثير اثنيد مد ماركات الايمة الرسيســـــــــية التي تعتمد على تطورات الســـــــــوق        أيضـــــــــا  المجموعة   أجرت

ــية كما في   لموجوداتها ــ تم ر  30العقارية الرسيسـ ــعار   إن.  2020 سـ ــوق أو أسـ ــ ل خا  اي إيجارات السـ المعايير التي ت ثرت بشـ
مم نة ولكد ال يم د  المعاييربينما التفاعالت بيد  مييارلكل   الم يعات ومعدالت الرســملة. يةهر ت ثير االنارا  بشــ ل منفلــل

                                      قياسها كميا . بنا   على اذا التاليل: 
 

نقطة أسـاس قد ي دي   50بالنسـبة للعقارات التي ت  تقييمها باسـتخدام نهف الدخل، فرن انخفاض معدالت الرسـملة بمقدار  •
 بم لغنقطة أسـاس قد ت دي إلى انخفاض   50 بمقدار، في حيد أن زيادة  مليون درا  في التقيي  127,2 بم لغإلى زيادة 

 و ؛مليون درا  في تقيي  تلك العقارات 111,4
مليون درا  في   267,3إلى زيادة بم لغ  ت دي  قد٪  10لزيادة في معدالت اإليجار المتوقعة أو أســــــــــــعار ال يو بنســــــــــــبة ا •

 مليون درا  في تقيي  تلك العقارات. 267,3إلى انخفاض بم لغ  ت دي قد٪ 10التقيي ، في حيد أن االنخفاض بنسبة 
 

المجموعـة وإعـادة اصرض إلى حـالتهـا  عقـاراتخالل الفترة الاـاليـة، قررت اإلدارة وقف أعمـال التطوير المخطط لهـا والمنفـذة صحـد 
إسـتثمارات  قيد التطوير إلى   إسـتثمارات عقارية           سـابق ا ضـمد  تسـجيلهاذات اللـلة التي ت   العقارات                              اصصـلية. وبنا   عليه، ت  تاويل 

ت  تاميل أي تكاليف إضــــــــاتية يت  تك داا على أعمال الردم ي( 7)إيضــــــــاح   2020ســــــــ تم ر   30خالل الفترة المنتهية في  عقارية
 والافر في بيان الربح أو الخسارة.

 
العقارية  االســـــــتثماراتريرادات إيجار مد ت جير بالمجموعة  اعترفت،  2020 ســـــــ تم ر  30المنتهية في  تســـــــعة أشـــــــهرخالل فترة ال

 ألف درا (. 6,450: 2019 س تم ر 30ألف درا  ) 5,948بم لغ 
 

ــتثمارات تتضــــــمد  مد ق ل  عليه المتالــــــللقرض  لكضــــــمان  مراون ألف درا    157,380 ت لغ  ، م نى بايمة عادلةالعقارية االســــ
 (.19ألف درا ( )إيضاح  157,380: 2019ديسم ر  31المجموعة مد بنك مالي )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 التطوير قيد عقارية استثمارات 7

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  184,397  114,215
   إضافات  49,517  69,683

 ماول إلى إستثمارات عقارية ) (46,070  -
           في الايمة العادلة    زيادة  -  499

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  187,844  184,397
 

 31  في كما التطوير  قيد العقارية لالســـــتثمارات  العادلة  الاي  تاديد ت  .العادلة بالايمة التطوير قيد  العقارية االســـــتثمارات إدرا  يت 
  تغيير يوجد ال أنه اإلدارة تعتقد .المتباية  الايمة وطريقة  المقارنة طريقة باســـــــــتخدام خارجي عقاري  ماي   ق ل مد  2019 ديســـــــــم ر

 أسـاس  على  2020 سـ تم ر  30المنتهية في  تسـعة أشـهرال فترة  خالل التطوير  قيد العقارية لالسـتثمارات  العادلة الايمة  في جواري 
 اعتمد  .العادلة للايمة الهرمي  التســلســل مد  3 المســتوى   في العقارية لالســتثمارات  العادلة الاي  تلــنيف يت  .لإلدارة  الداخلي التقيي 
 .6 إيضاح في المدرجة التطوير قيد العقارية الستثماراتل السوق  تطورات على الايمة لماركات الاساسية تاليل

 
المجموعـة وإعـادة اصرض إلى حـالتهـا  عقـاراتخالل الفترة الاـاليـة، قررت اإلدارة وقف أعمـال التطوير المخطط لهـا والمنفـذة صحـد 

قيد التطوير ت  تاويلها إلى  إســـــتثمارات عقارية            ســـــابق ا ضـــــمد   تســـــجيلهاذات اللـــــلة التي ت   العقارات                          اصصـــــلية. وبنا   عليه، فرن  
ت  تاميل أي تكاليف إضـــــــاتية يت  تك داا على ي(. 6)إيضـــــــاح    2020ســـــــ تم ر   30لفترة المنتهية في  خالل ا  إســـــــتثمارات عقارية

 أعمال الردم والافر في بيان الربح أو الخسارة.
 

لقرض لكضـــــــــــــــمان  مراوـنةألف درا    187,844، م نى وأرض بايـمة عـادـلة ت لغ التطوير قـيد  العـقارـية االســــــــــــــتثـمارات تتضــــــــــــــمد
 (.19ألف درا ( )إيضاح  138,328: 2019المجموعة مد بنك مالي ) مد ق ل عليه المتالل

 
 
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 8
 

ــمد ــامل  الدخل خالل مد  العادلة بالايمةالموجودات المالية   تتضـــــ ــتراتيجية في اصوراق  لىع  للمجموعة اآلخر  الشـــــ ــتثمارات اســـــ اســـــ
ــنيفهاالمالية التي ت    ــ ل  تلـــ ــة نهاسيبشـــ ــامل اآلخر.  كمقاســـ ــيل  إنبالايمة العادلة مد خالل الدخل الشـــ المالية   الموجودات تفاصـــ

 :يلي ما اينهاية فترة التقرير  فيالعادلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر كما  بالايمة
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 ( 1) مالية غير مدرجة  أوراق  66,947  73,510
 ( 2)غير مدرجة  صناديق  33,528  35,890

           مالية مدرجة   قاأور   215  276
109,676  100,690        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 )يتبع( اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 8
 
( اســـــــتثمار في أوراق مالية لمنشـــــــ ة غير مدرجة ت  إنشـــــــافاا في جزر كايمان بهد  حيازة وتطوير واســـــــتاواذ 1:)مد يتكون  ( 1)

 المتادة،  العربية اإلمارات  دولة  في موجود عقار مو التعاملذلك،   بخال وتقســـــي  مد الباطد و  واســـــتبعادوتســـــويق وتشـــــغيل 
ة المتادة توفر التمويل اإلســالمي وخدمات تمويل الشــركات وإدارة في دولة اإلمارات العربي  مالية م ســســة في اســتثمار(  2و)

  . لاصصو 
بهد  االســـــــــــــتثمار في الموجودات العقارية المنتجة للدخل في دولة  مقفلعقاري  صـــــــــــــندوق   في اســـــــــــــتثمار(  1: )مد يتكون  ( 2)

ــيســـه في دولة اإلما2)واإلمارات العربية المتادة،   ــندوق مفتوح العضـــوية ت  ت سـ ــتثمار في صـ رات العربية المتادة بهد  ( اسـ
 عاسد مد اصسه  المدرجة في دولة اإلمارات العربية المتادة.  تاقيق

 
  يلي:  كما ايالاركة في الرصيد للموجودات المالية بالايمة العادلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر  إن

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  109,676  129,400
           اآلخر الشامل الدخل في بها المعتر   العادلة الايمة في التغير صافي ) (8,986 ) ( 19,724

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  100,690  109,676
 
 
 دين بالتكلفة المطفأة   استثمارات 9
 

 الاركة في استثمارات الديد بالتكلفة المطف ة اي كما يلي: إن
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

        )غير مدقق(  )مدقق(
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  79,558  42,000
   إضافات  10,000  38,000

 استبعادات ) (90,000  -
           الايمة خالل الفترة/ السنة  لخسارة إنخفاض (مخلص) /ع س  442 ) ( 442

 السنة /الفترة نهاية في الرصيد  -  79,558
           : جز  غير متداول ينزل  - ) ( 40,000
       متداول جز   -  39,558

  الديد بالتكلفة المطف ة ما يلي: اتاستثمار  يتضمد
ــركة إقراض في جزر كايمان  ( 1) ــتثمار صجل مو شـ ــهادات اسـ ــتاقاق م دسية بيد بشـ أبريل   15و  2020يوليو   15تواريخ اسـ

  .سنويا  ٪ 9,75. اذم الشهادات بالدرا  وتامل معدل فاسدة فعلي بنسبة 2021
، اســـــتثمرت المجموعة في شـــــهادة اســـــتثمار صجل صـــــادرة عد شـــــركة تطوير عقاري مقراا اإلمارات 2020 ســـــنة  خالل ( 2)

ــتاقاق  بتاريخالعربية المتادة  ــبة  2022لمشــــــروع في أوتوبر لم دسي اســــ . واي مقومة بالدرا  وتامل معدل كوبون بنســــ
 .سنويا  ٪ 9,5
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 
 )يتبع( المطفأة بالتكلفة دين استثمارات 9
 

ــه في جزر 2020في يونيو  ــيســ ــندوق آخر مغلق ت  ت ســ ــتثمار في صــ ــتثماريد في معاملة غير نقدية إلى اســ ، ت  مبادلة كال االســ
 (.10 إيضاحالمالية بالايمة العادلة مد خالل الربح أو الخسارة ) الموجوداتبينما ت  تلنيف االستثمار الجديد ضمد وايمان 

 
 30ألف درا  )  4,588 م لغ  2020 ســـــ تم ر  30الديد بالتكلفة المطف ة للفترة المنتهية في  اتبلغت إيرادات التمويل مد اســـــتثمار 

 30درا  كما في   شــــي  الالديد بالتكلفة المطف ة  اتألف درا (. بلغت الفواسد المســــتاقة على اســــتثمار   5,662:  2019 ســــ تم ر
 ألف درا (. 3,597: 2019ديسم ر  31) 2020 س تم ر

 
للمييار  وفقا  يوضــــح الجدول التالي الاركة في خســــارة االستمان المتوقعة التي ت  االعترا  بها الســــتثمارات الديد بالتكلفة المطف ة 

 .داخليا  باستخدام نموذ  مشتق  9الدولي للتقارير المالية رق  
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  442  -

 خسارة مخلص قياس إعادة صافي  -  442
      السنة /الفترة خالل خسارة مخلص ع س ) (442  -
     

      السنة /الفترة نهاية في الرصيد  -  442
 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 10
 

 شـمليالموجودات المالية بالايمة العادلة مد خالل الربح أو الخسـارة للمجموعة على موجودات مالية ماتف  بها للمتاجرة.  تتضـمد
 :يلي ما التقرير فترة نهاية في الخسارة أو الربح خالل مد العادلة بالايمة المالية الموجودات توزيو

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  درا  ألف 

        )غير مدقق(  )مدقق(
 ( 1) ثابت دخل ذات مالية أوراق  58,330  55,951

 ( 2)مالية مدرجة  أوراق  110,703  129,250
           ( 3غير مدرجة ) صناديق  94,024  -

185,201  263,057        
 
ــندات( 1مد:   يتكون  ( 1) ــ وك  سـ ــادر بالدوالر اصمري ي  مقومة مدرجة وصـ ــدرعد   ةوصـ  املت .المتادة العربية اإلمارات في  ملـ

 .٪12 - ٪6,75بنسبة  كوبون  معدل الديد أوراق
 
 يت درا (. بالأســــه  حقوق ملكية متوافقة مو أح ام الشــــريعة اإلســــالمية مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتادة )  مد تتكون  ( 2)

ــمان   المالية وراقمد اذم اص جز ب االحتفاظ ــول عليه مد   الذيقرض  ال مقابلكضــ ــةت  الالــ ــســ ــاح)تمويل مالية  م ســ  إيضــ
19). 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 )يتبع( الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 10
 
لمخاطر االستمان في قطاعات  اتالتعرضـــ  مد  عواسد توليد بهد ســـتثمار في صـــندوق مغلق ت  ت ســـيســـه في جزر كايمان اال ( 3)

 (.9تجارية مختلفة )إيضاح 
 

ــهر الثابت  الدخل ذات  المالية اصوراق  على التمويل إيرادات  إن ــتةال لألشــــ ــ تم ر  30المنتهية في   ســــ ألف   3,480بلغت   2020 ســــ
ألف   1,541 ثابتال  دخلالالفواسد المســـــــــــتاقة على اصوراق المالية ذات  بلغت (.درا   ألف  4,586:  2019 ســـــــــــ تم ر  30درا  )

 .ألف درا ( 1,156: 2019ديسم ر  31) 2020 س تم ر 30درا  كما في 
 

 كما يلي:  يا الخسارة أو الربح خالل مد العادلة بالايمة المالية للموجودات الرصيد في الاركة إن
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  185,201  151,257
   إضافات  123,891  107,429

  استبعادات ) (35,656 ) ( 74,923
           الخسارة  أو الربح في بها المعتر   العادلة الايمة في تغيرال صافي ) (10,379  1,438

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  263,057  185,201
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 تمويل مستاقة  إيرادات  4,612  7,802
 مقدمة لمورديد  دفعات  3,533  9,733
 مدفوعة مقدما    ملاريف  1,548  1,132

 مدينة تجارية  ذم   228  587
      مدينة أخرى   ذم   5,804  3,566

     
22,820  15,725        

 
  على  بنا    السداد  استاقاق مت خرة المدينة للذم  مخلص تكويد يت . واصخرى  التجارية  المدينة  الذم  على  فاسدة أي تاميل يت  ال

  استرداد  قابلية تاديد  عند . السداد عد  والتخلف اإلدارة خ رة إلى بالرجوع تاديداا ت   التي لالسترداد القابلة  غير المقدرة المبالغ
 حتى  م دسيا    الرصيد  منح  تاريخ  مد  المدينة  الذم   لرصيد  االستمان  جودة  في  تغيير  أي  االعتبار  بعيد  المنشآت  ت خذ  المديد،  الرصيد

 .التقرير فترة نهاية
 

ألف   1,615للمقاول مد الباطد الرسيسي بايمة    مقدمة  دفعاتالدفعات المقدمة لمورديد على    تتضمد،  2020  س تم ر  30وما في  
 قيد التطوير. العقارية باالستثماراتألف درا ( تيما يتعلق  6,136:  2019درا  )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 البنوك لدى وأرصدة نقد 12
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في اللندوق   نقد  21  31

 ال نوك لدى نقد  20,679  34,883
      صجل وداسو  6,500  108,750

     
143,664  27,200   

     
 ناقلا : وداسو قليرة اصجل بتواريخ إستاقاق أصلية صوثر مد ثالثة أشهر ) (6,500 ) ( 57,750
      مقيد نقد: ناقلا   ) (3,663 ) ( 11,857

     
      ومرادفات النقدنقد   17,037  74,057

 
. تامل اذم الوداسو معدل فاسدة بالدرا تمثل الوداسو صجل وداسو مودعة لدى م سسات مالية في دولة اإلمارات العربية المتادة 

 . سنويا  ٪( 7  -٪ 1,4: 2019 ديسم ر ٪31 )9,5 - ٪ 1,6
 

 س تم ر 30ألف درا  ) 2,502 بلغت 2020 س تم ر 30المنتهية في  تسعة أشهر ال لفترةإيرادات التمويل على الوداسو صجل  إن
 ديسم ر  31)  2020  س تم ر  30ألف درا  كما في    100ألف درا (. بلغت الفواسد المستاقة على الوداسو صجل    3,591:  2019
 ألف درا (.   3,049: 2019

 
  31ألف درا  ) 3,634إجمالي قدرم  بم لغ 2013و 2012أرباح ل  ي طالب بها والتي ت  إعالنها في  أنلبةالنقد المقيد  يتضمد
ألف درا (   28: 2019 ديسم ر  31ألف درا  ) 28مالي بم لغ  بنكمقيد مودع في  ونقدألف درا (  11,059: 2019 ديسم ر

ألف   770:  2019  ديسم ر  31درا  )  ال شي   بم لغلت ميد القرض الذي ت  الالول عليه مد ال نك المالي    تكوينهونقد مقيد ت   
 (.درا 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

  وكالة استثمار 13
 

ــنةخالل   ــتثمار م لغ  المجموعة قامت،  2020 ســـ ــســـــات غير مالية في   85 باســـ مليون درا  في وداسو وكالة ماتف  بها لدى م ســـ
 31٪ ســـــنوي ا )9,5-٪  8مقومة بالدرا  اإلماراتي. تامل اذم االســـــتثمارات معدل فاسدة يتراوح بيد و دولة اإلمارات العربية المتادة 

 .2021وتستاق في مارس ويونيو : ال شي ( 2019ديسم ر 
 

 ســـ تم ر 30ألف درا  )  2,970م لغ   2020 ســـ تم ر  30المنتهية في   تســـعة أشـــهرالبلغ دخل التمويل مد اســـتثمار الوكالة لفترة 
ديســــــــم ر   31)  2020 ســــــــ تم ر  30ألف درا  كما في    2,970: ال شــــــــي (. بلغت الفواسد المســــــــتاقة على الوداسو صجل 2019
 : ال شي (.2019

 
 

 رأس المال  14
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

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

      سه  عادي بايمة درا  واحد للسه    2,325,000,000  2,325,000  2,325,000
 

  وفقا  اصوراق المالية والسلو لمباشرة إعادة شرا  أسه  المجموعة  ايئة  مد موافقة على المجموعة حللت، 2018 أوتوبر 14 في
 لقوانيد دولة اإلمارات العربية المتادة ولواسح ايئة اصوراق المالية والسلو.  

  
  6,420إضافي عادي بايمة إجمالية ت لغ    سه   ألف  17,586، قامت المجموعة بشرا   2020  س تم ر  30الفترة المنتهية في    خالل

 ألف درا . 
 

 حركة أسه  الخزينة اي كما يلي:   إن
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 (سه  ألف  18,872: اصسه )عدد  السنة /الفترة بداية في  الرصيد  9,189  9,189

-  6,420  
   17,586اإلضاتية المشتراة خالل الفترة/ السنة )عدد اصسه :  اصسه 

           ألف سه (  
9,189 

 
15,609 

 سه  كما في  ألف 36,458في نهاية الفترة/ السنة )عدد اصسه :   الرصيد 
      ( 2019ديسم ر  31ألف سه  كما في  18,872  و 2020 س تم ر 30  
 

ــ تم ر  30وما في   ألف   9,189:  2019ديســـــــم ر   31ألف درا  )  15,609، ت  تخفيض إجمالي حقوق الملكية بم لغ 2020 ســـــ
 اذم. الخزينةالم لغ المدفوع صسه   يمثلدرا ( 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 قانوني احتياطي 15
 

ــنة 2لدولة اإلمارات العربية المتادة رق  ) االتااديوفقا للقانون   ــركة، ب  2015( لسـ ــي للشـ ــاسـ ــركات التجارية والنةام اصسـ ــ ن الشـ شـ
مد رأس   ٪50                                                                   مد اصرباح الســــــنوية إلى احتياطي قانوني حتى يلــــــبح اذا االحتياطي مســــــاويا    ٪10مد الشــــــركة تاويل  تطلبي

 غير قابل للتوزيو. االحتياطيالمال الشركة. إن اذا 
 
 

 إستثماراتحتياطي إعادة تقييم إ 16
 

ــاسر غير الماققة   يمثل ــب أو الخســ ــافي الم اســ ــتثمارات صــ  المالية  الموجودات في بها اإلعترا  ت  التياحتياطي إعادة تقيي  اإلســ
 .اآلخر الشامل الدخل خالل مد العادلة بالايمة

 
 

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص 17
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  700  538
 للفترة/ للسنة  مامل  155  212

      السنة  /الفترة خالل مدفوع ) (20 ) ( 50
     

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  835  700



 إشراق لالستثمار ش.م.ع.

 

20 
 

 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات  18
 

 سنوات(. 5: 2019سنوات ) 5تقوم المجموعة باستئجار أحد الموجودات كمقر لم ت ها. مدة اإليجار 
 

 كما يلي: يمطلوبات عقود اإليجار اإن الاركة في 
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  6,507  -

 2019 يناير 1 في بها المعتر  اإليجار عقود مطلوبات  -  8,116
 ملاريف فاسدة   267  423

      تسديدات ) (51 ) ( 2,032
     

 الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   6,723  6,507
      متداول غير جز : ينزل ) (4,992 ) ( 4,810

     
      المتداول   الجز   1,731  1,697

 
 كما يلي: ايإن الاركة في حق استخدام الموجودات 

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  6,570  -

 2019يناير  1الموجودات المعتر  به في  استخدام حق  -  8,116
      ملاريف فاسدة  ) (1,159 ) ( 1,546

     
      الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   5,411  6,570
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 بنكية قروض 19
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 1قرض صجل   138,415  143,415
 2قرض صجل   64,636  22,008
 3قرض صجل   -  32,772

      4قرض صجل   34,101  -
     

198,195  237,152   
      غير متداول  جز ينزل:  ) (194,309 ) ( 158,811

     
      متداول  جز   42,843  39,384

 
 يلي:ض صجل مما و تتكون القر 

 
 1 صجل قرض

 
 الشـــــــــــرو  بموجب درا   ألف  145,000 بايمة مالي بنك  مد صجل قرض تســـــــــــهيالت  على  المجموعة حلـــــــــــلت،  2019  خالل

معدل فاسدة  امليو  ســنة  12 فترةســداد القرض على أقســا  ربو ســنوية على مدى  يت  .صجل القرض اتفاقية  في  الماددة واصح ام
متغير. إن القرض مضــــــــمون براد على الم نى الذي تســــــــتخدمه شــــــــركة نوران مارينا للشــــــــقق الفندقية ذ.م.م. )"الشــــــــركة التابعة"( 

(، وضـمان الشـركات اللـادر مد الشـركة التابعة للـالح المقرض 6وحدة سـ نية في بر  ضـمان، دبي )إيضـاح    58(،  5)إيضـاح 
ــنوية للقرض. ت  الالـــول والتالـــيالت التي تقوم بها الشـــر  ــلية الربو سـ ــداد الدفعات اصصـ ــها للمقرض لسـ كة التابعة يت  تخلـــيلـ
 كماال نك المالي ولتمويل االلتزامات العامة للمجموعة. ت  ســاب القرض بالكامل  نفسمد  ســابقعلى القرض لســداد قرض آخر 

 تاريخ التقرير. في
 

ديســـم ر  31للســـنة المنتهية في   المتباية الرسيســـية اصقســـا تمديد إثنيد مد لعلى الموافقة  حلـــلت المجموعة  ،  2020 خالل ســـنة
ــ تم ر   30  كما فيومو ذلك،    .2020 ــتاقة  وقامت بتســــديد، قامت المجموعة برلغا  التمديد 2020ســ ــا  القرض المســ ــنةأقســ  لســ
2020. 

 
: 2019ديســـــــــم ر   31ألف درا  )  1,485 بم لغ ةترتيب قرض غير مطف  رســـــــــوم، لدى المجموعة  2020 ســـــــــ تم ر  30وما في  
 ألف درا ( تيما يتعلق بهذا التسهيل. 1,586

  
 2 صجل قرض

 
ــنة  خالل ــتفادت المجموعة مد 2019 ســــ ــهيل، اســــ ألف درا  بموجب الشــــــرو    104,000صجل مد بنك مالي بايمة   قرض تســــ

ــهيل كما في   بلغواصح ام الماددة في اتفاقية القرض صجل.   ــاوبات مد التســ ــ تم ر  30إجمالي الســ  65,242ما قيمته   2020 ســ
 ابتدا   سنوات    10ألف درا (. يت  سداد القرض على أقسا  ربو سنوية على مدى فترة    22,562:  2019ديسم ر   31ألف درا  )

المجموعة الموجودة في جزيرة  م نىأرض و   قطعةالقرض مضــمون براد على    إنامل معدل فاسدة متغيرة. يو   2021 ســ تم ر مد
سـنوي واحد على  ربو قسـط  يعادلباسـ  المجموعة بم لغ  مخلـصوحسـاب  المتادة،ة  اإلمارات العربي ظ ي،(، أبو 7)إيضـاح   الري 

ــول على القرض لتمويل  ــ تم ر  30مد تطوير العقار المراون. كما في   جزسياصقل مد القرض اصجل. ت  الالــ  لدى،  2020 ســ
 را (.ألف د 81,438: 2019ديسم ر  31ألف درا  ) 38,758بايمة  مستخدمةالمجموعة تسهيالت غير 

 
ألف   648:  2019 ديســــــم ر  31ألف درا  )  606 بم لغ مطف ة، لدى المجموعة رســــــوم قرض غير 2020 ســــــ تم ر  30وما في  

 درا ( تيما يتعلق بهذا التسهيل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 )يتبع(  بنكيةقروض  19
 

 3 صجل قرض
 

ألف درا  بموجب   33,000بايمة  مالية مالية م ســــــســــــةصجل مد   قرض تســــــهيل، اســــــتفادت المجموعة مد 2019 ســــــنة  خالل
يســــــدد عند ت  الالــــــول على القرض لتمويل رأس المال العامل للمجموعة و الشــــــرو  واصح ام الماددة في اتفاقية القرض صجل. 

 الشـركة باسـ  بها الماتف  المدرجة اصسـه أيام عمل ويامل معدل فاسدة متغيرة. إن القرض مضـمون براد على    10الطلب خالل 
 .2020س تم ر  30وت  تسديدم بالكامل كما في اب القرض بالكامل (. ت  س10)إيضاح 

 
 4 صجل قرض

 
ــنةخالل   ــهيل اام  مد بنك مالي بم لغ 2020 ســ ــتفادت المجموعة مد تســ ــرو  واصح ام   69,000، اســ ألف درا  بموجب الشــ

إجمالي الســــاوبات  بلغأحد القروض القاسمة.   وتســــديدغرض تمويل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة  ولتفاقية االالماددة في 
ــهيل كما في   ــ تم ر  30مد التسـ ــ  إن  ألف درا .   34,100ما قيمته   2020 سـ ــه  المدرجة باسـ ــمون براد على اصسـ ــهيل مضـ التسـ

، لدى المجموعة 2020سـ تم ر   30كما في  .امل معدل فاسدة متغيريالتسـهيل عند الطلب و  يت  تسـديد(.  10المجموعة )إيضـاح 
 ألف درا . 34,900تسهيل غير مستخدم بايمة 

 
 :التمويلية اصنشطة دم الناتجة النقدية التدفقات إلى صجل القروض لاركة تسوية يلي تيما

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 السنة /الفترة بداية في  الرصيد  198,195  71,381
     
 النقدية   التدفقات    

 مساوب  قرض  75,510  200,563
 مسدد   قرض ) (39,540 ) ( 72,285

 قرض  إصدار  تكلفة سداد ) (40 ) ( 1,743
     
 أخرى غير نقدية  بنود    

 تكاليف معاملة  إطفا   473  138
 فاسدة  استاقاق  2,554  245
      مد ذم  مدينة تجارية وأخرى  تاويل  - ) ( 104

     
      السنة /الفترة نهاية في الرصيد  237,152  198,195
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  20
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )مدقق(
     

 ماتجزات داسنة   12,392  8,162
 دفعات مقدمة مد عمال    7,149  7,889
 استاقاقات   6,399  6,453

 أنلبة أرباح غير مطالب بها  3,634  11,059
 ذم  داسنة تجارية   6  18,627

      ذم  داسنة أخرى   2,972  4,676
     

56,866  32,552        
 

ــمل ــم ر  31) درا   ألف  4,216 م لغ العمال   مد المقدمة  الدفعات تشـ ــتالمه ت (  درا   ألف  4,216:  2019 ديسـ  مقدمة كدفعة اسـ
 .مساطاه التفاقيات وفقا   تشغيلي إيجار عقد بموجب أرض مقابل اإليجار مد
 

  ديسم ر  31)  2020 س تم ر  30درا  كما في   شي  الالذم  الداسنة التجارية م لغ مستاق الدفو لوسيط اإلستثمار بم لغ  تتضمد
 (.  درا  ألف 18,608: 2019

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةو  أرصدة  21
 

ــار االعتيادي لألعمال معامالت متنوعة بشـــــــرو  وأح ام متفق عليها وعلى أســـــــس تجارية باتة مو  تجري  المجموعة خالل المســـــ
: اإلفلــــــاح عد الجهات ذات العالقة. تتمثل 24شــــــركات أو منشــــــآت أو أفراد كما ت  تعريفها في المييار المااســــــ ي الدولي رق  

 القدرة فيها يمتلكون  التي اصعمال ومنشــآت الرسيســييد اإلدارة موظفي ،س اإلدارةالجهات ذات العالقة في المســااميد، أعضــا  مجل
 .والتشغيلية المالية القرارات على اام ت ثير ممارسة أو السيطرة على

 
 العالقة ذات الجهات مع المعامالت وأحكام شروط

 
 الخدمات إلى ومد الجهات ذات العالقة ب سعار السوق االعتيادية.  تت 
 

 تجارية أسـس  على االعتيادي  العمل سـياق  في الم رمة  التجارية المعامالت مد عموما    العالقة  ذات الجهات اذم مو  اصرصـدة تنشـ 
 اصرصدة مو الجهات ذات العالقة كما اي مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد مما يلي: تتكون . باتة
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 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 عالقة )يتبع(معامالت مع جهات ذات و  أرصدة  21
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

        )غير مدقق(  )مدقق(
 وأرصدة لدى البنوك:  نقد    

 مشتركة إدارة لسيطرة خاضعة منشآت  103,618  111,936
      مساا   21  21
     

111,957  103,639        
     
 :اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات    

 خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  100,475  109,400
       مساا   182  243

     
109,643  100,657        

     
 :الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  246,496  166,054
     
 إستثمار وكالة    
      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  85,000  -
     
 دين بالتكلفة المطفأة:   استثمارات    

      خاضعة إلدارة مشتركة   منش ة  -  79,558
     
 من جهة ذو عالقة:  مستحق    

      خاضعة لسيطرة مشتركة  منش ة  1,538  744
     
 من بنك:  قرض    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  64,636  22,008
     
 :إيجار عقد مطلوبات    

      خاضعة لسيطرة مشتركة  منش ة  6,723  6,507
     
 : مدينة فائدة    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  4,044  6,973
     
 : دائنة فائدة    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  399  181
     
 دائنة أخرى:  ذمم    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  -  105
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(و  أرصدة  21
 
 اي كما يلي:  السنة /مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة العمومية الميزانية معامالتأا   إن
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات مشتريات    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  123,891  53,810
     
 دين بالتكلفة المطفأة:   استثمارات مشتريات(/ استبعاد)    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت ) (90,000  38,000
     
 ودائع ألجل مودعة/ )المسحوبة(:  صافي    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت ) (80,050  1,812
     
 : شراء إستثمارات وكالة    
      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  85,000  -
     
 من بنك:  قرض    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  42,586  22,562
     
 : إلى بنك مدفوعة قرض ترتيبات رسوم    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  -  572
     
 من جهات ذات عالقة:  قرض    
      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  629  -

     
 :عالقة ذات جهات إلى محولة أموال صافي    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  22,250  10,499
     
 مسدد إلى جهة ذو عالقة:  قرض    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  629  39,723
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(و  أرصدة  21
 

 تيما يلي المعامالت الهامة مو جهات ذات عالقة خالل الفترة:
   سبتمبر  30المنتهية في  تسعة أشهرال

2019  2020   
   ألف درهم  ألف درا  

   )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     
 إيرادات أنصبة أرباح     

 خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  6,477  4,238
      مساا   285  9
     

4,247  6,762        
     
 وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:   أتعاب    

      مساا   105  112
     
 فائدة على قرض من بنك/ جهة ذو عالقة:  مصاريف    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  267  1,882
     
 فائدة:  إيرادات    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  12,106  11,063
     
 مخصص معترف به الستثمارات دين بالتكلفة المطفأة:  عكس    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت ) (442  403
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 سبتمبر  30المنتهية في  تسعة أشهرال  
  2020  2019 
 ألف درا    ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

 1,660  1,575  قليرة اصجل م افآت
      491  555  اإلدارة مجلس أعضا تعويضات 

     
  2,130  2,151      
 

 .2019ديسم ر  31و 2020 س تم ر 30في  كمال  يت  تقدي  قروض للمديريد 
 

(، ل  تســجل المجموعة أي انخفاض 9بالتكلفة المطف ة )إيضــاح   الديدبخال  مخلــص انخفاض الايمة المعتر  به الســتثمارات 
 . 2019ديسم ر  31و 2020 س تم ر 30عالقة في الطرا  ذات اص مدفي قيمة الذم  المدينة المتعلقة بالمبالغ المستاقة 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  22
 

 .الفترة خالل القاسمة اصسه  لعدد المرجح المتوسط على الفترة ربح قسمة طريق عد اصساسية السه  رباية احتساب يت 
 
 المعدلة الفترة، خالل  القاسمة اصســه   لعدد المرجح المتوســط  على الفترة ربح  قســمة طريق  عد  المخفضــة الســه  رباية احتســاب يت 

 .المخفضة اصدوات صثار
 

 :السه  رباية حساب في المستخدمة اصسه  وبيانات اإليرادات التالي يع س
 

 سبتمبر  30المنتهية في  تسعة أشهرال  
  2020  2019 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

      7,485  (3,636 ) )ألف درا (  )خسارة(/ ربح الفترة
     

      2,306,128  2,288,542  )باصلف(  القاسمة العاديةالمتوسط المرجح لعدد اصسه  
     

      0,0032  (0,0016 ) درا ( بال)خساسر(/ العاسد اصساسي والمخفض للسه  الواحد )
 
 .(14القاسمة صسه  الخزينة، والتي ت  إصداراا ولكنها غير قاسمة )إيضاح  العاديةتعديل المتوسط المرجح لعدد اصسه   ت 
 

 عند السـه  رباية  على مخفض أثر لها ي ون   أن شـ نها مد  أدوات أي  المجموعة تلـدر  ل   ،2019و  2020 سـ تم ر  30في   وما
 .ممارستها أو تاويلها

 
 

 نتائج موسمية 23
 

الشقق الفندقية، حيث تختلف اإليرادات خالل الربو اصول والربو اصخير مد  بقس الط يعة الموسمية صنشطة المجموعة فقط  تتعلق
 السنة.  

 
 

  التزامات 24
 

 ألف  57,722:  2019 ديســــــم ر  31)  درا   ألف  17,888، لدى المجموعة التزامات رأســــــمالية ت لغ 2020 ســــــ تم ر  30في   وما
 .(درا 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  25
 

 ت  تاديد مستويات التسلسل الهرمي للايمة العادلة كما يلي:
 

قياســات الايمة العادلة اي تلك المشــتقة مد أســعار مدرجة )غير معدلة( في أســواق نشــطة لموجودات أو  -1المســتوى  •
 مطلوبات مطابقة.

 
التي  1قياســات الايمة العادلة اي تلك المشــتقة مد مدخالت برســتثنا  اصســعار المدرجة ضــمد المســتوى    -2المسـتوى  •

 إما بش ل مباشر )وما اصسعار( أو غير مباشر )مشتقة مد اصسعار(. االلتزاميم د مالحةتها لألصل أو 
 

التي  االلتزامقياســات الايمة العادلة اي تلك المشــتقة مد تقنيات التقيي  التي تتضــمد مدخالت لألصــل أو  -3المسـتوى  •
 ال تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحةة )مدخالت ال يم د مالحةتها(.

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

      )غير مدقق( 2020 سبتمبر 30كما في 
 بالايمة العادلة مد خالل  ماليةموجودات 

 263,057 94,024 - 169,033 263,057 الربح أو الخسارة   
 بالايمة العادلة مد خالل  ماليةموجودات 

 100,690 76,247 24,228 215 100,690 الدخل الشامل اآلخر    
      
      
 363,747 169,248 24,228 170,271 363,747       
      

      )مدقق( 2019 ديسم ر 31وما في 
 بالايمة العادلة مد خالل  ماليةموجودات 

 185,201 - - 185,201 185,201 الربح أو الخسارة   
 بالايمة العادلة مد خالل  ماليةموجودات 

 109,676 82,598 26,802 276 109,676 الدخل الشامل اآلخر    
      
      
 294,877 185,477 26,802 82,598 294,877       
 

لاياســـــــات الايمة العادلة، وال يوجد أي تاويالت داخل أو   2والمســـــــتوى    1خالل الفترة، ل  ي د اناك أي تاويالت بيد المســـــــتوى  
 لاياسات الايمة العادلة.  3خار  المستوى 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  25
 
 :يلي كما اي 3 المستوى  ضمد الملنفة لالستثمارات العادلة الايمة في الاركة إن
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف درا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير  1 في  82,598  100,264

  إضافات  94,024  -
      في الايمة العادلة  تغير ) (6,351 ) ( 17,666

     
      ديسمبر  31 في  170,271  82,598

 العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  القيمة
المـديرون أن الايمـة المـدرجـة للموجودات المـالـية والمطلوـبات المـالـية المعتر  بهـا في ال ـياـنات المـالـية الموحـدة تـقارب قيمتهـا  يعت ر

 العادلة. 
 
 

 19 - كوفيد وباء تأثير 26
 

وتســ ب في تعطل اصعمال واصنشــطة االقتلــادية.  وبا او   19، أعلنت منةمة اللــاة العالمية أن كوفيد 2020مارس   11في  
إلدارة    وذلكوقامت بتفعيل خطة اســتمرارية أعمالها وممارســات إدارة المخاطر اصخرى   الوضــوتراقب المجموعة عد كثب مو تقدم 

 .2020المالي في اصعمال الماتملة واصدا   أنشطةتعطل 
 
المجموعة بعيد   أخذت، بســــــرعةشــــــ وكا  في ال يئة االقتلــــــادية العالمية. في ضــــــو  الوضــــــو المتلــــــاعد    19 -أحدث كوفيد   قدل

في ال يانات   وإدراجهافي أي تعديالت وتغييرات في اصح ام والتقديرات وإدارة المخاطر    النةراالعتبار تيما إذا كان مد الضروري  
ت ثرت النتاسف المالية للمجموعة بلــــورة ســــل ية نتيجة التقلب في اصدوات المالية كنتيجة مباشــــرة وغير   لقدالمالية الموجزة الموحدة. 

ــ كوفيد  الية الذي انتشر ماليا  ودوليا . لقد انع ست اذم الت ثيرات في الايمة العادلة التي ت  بها تسجيل اصدوات الم  19 –مباشرة لــــ
 .ذات العالقة كما في تاريخ التقرير في اذم ال يانات المالية الموجزة الموحدة

 
 ت دي قد  جواريةعلى مخاطر  تتضــمدتيما يلي االفتراضــات الرسيســية حول المســتق ل وملــادر التقدير الرسيســية اصخرى التي قد 

 تعديالت جوارية على ال يانات المالية الموجزة الموحدة: إلى
 

 المدرجة بالايمة العادلة المالية الموجودات قيمة انخفاض
 

إلى أن  االســتنتا  ت في التســلســل الهرمي للايمة العادلة،    3-1المالية التي يت  تلــنيفها إلى المســتوى   الموجوداتبالنســبة لجميو 
في ال يانات المالية الموجزة   به التقيي قد انع س بالفعل على الســــعر الذي ت    العالقة  ذاتعلى اصدوات المالية    19 –ت ثير كوفيد 

 مزيد مد التعديالت.ل حاجةالموحدة وبالتالي ال 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 )يتبع( 19 - كوفيد وباء تأثير 26
 

 المطف ة بالتكلفة المالية الموجودات قيمة وانخفاض المتوقعة االستمان خساسر
 

ت ثر على موجوداتهـا   م كـدة غير جواريـة أموروأي قـامـت المجموعـة بتقيي  مـا إذا كـانـت انـاك م شــــــــــــــرات على انخفـاض الايمـة 
 خســــــــــــــارةمد  ألف درا   442 م لغ بع س، ـقامـت المجموعـة الفترة خاللالمـاليـة المـدرجـة ـبالتكلفـة المطفـ ة كمـا في ـتاريخ التقرير. 

 موجودات  لىإ ت ديلها  عندعلى استثمارات الديد بالتكلفة المطف ة  سابقا   تسجيلهات    التيخساسر االستمان المتوقعة  و ايمة  الانخفاض  
 31المجموعة إلى أن االفتراضــــــات المســــــتخدمة في   واســــــتنتجت  .(9)إيضــــــاح  العادلة مد خالل الربح أو الخســــــارة  بالايمة مالية

المالية اصخرى ال تزال إلى حد ك ير دون   الموجوداتخسـاسر االستمان المتوقعة على  و ايمة التيما يتعلق بانخفاض   2019ديسـم ر 
 .2020س تم ر  30كما في  االستمان المتوقعة خساسرلالايمة أو  النخفاضمخللات أخرى  تكويد يتطلبتغيير وال 

 
 المالية غير الموجودات قيمة انخفاض

 
 واالســــتثمارات المدرجةبالايمة  المدرجةتتكون الموجودات غير المالية للمجموعة مد ممتلكات ومعدات وحق اســــتخدام الموجودات  

ــتثمارات العقارية قيد التطوير التي يت   بالايمة العادلة. قامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت اناك م شــــــــرات   إدراجهاالعقارية واالســــــ
ــتنتجتت ثر على اذم اصرصـــــــــدة  م كدة  غير  جوارية أموروأي   الايمةانخفاض   على  –جواري لكوفيد   أثرإلى أنه ال يوجد  واســـــــ
19 . 

 
 االستمرارية م دأ

 
في ضــــو  الةرو  االقتلــــادية الاالية وجميو المعلومات المتاحة حول  االســــتمرار  على قادرةقامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت 

المخاطر والشـــ وك المســـتق لية. ت  إعداد التوقعات التي تغطي اصدا  المســـتق لي للمجموعة ورأس المال والســـيولة. قد يســـتمر ت ثير  
 ،التشغيلي  النشا وارد كاتية لالستمرار في  ولكد في الوقت الاالي تةهر التوقعات أن المجموعة لديها م  التطور،في    19  -  ووفيد
ال يانات المالية   اذمت  إعداد    لذلك،. ونتيجة 2019ديســـــم ر   31 منذ يتغير  ول غير مت ثر إلى حد ك ير  االســـــتمرارية م دأ ويبقى

 الموجزة الموحدة بش ل مناسب على أساس م دأ االستمرارية.
 

اصعمال الماتمل نتيجة لتفشـــــي  انقطاععد كثب مو تقدم الوضـــــو إلدارة   19  - كوفيدالمجموعة في مراقبة ت ثير  تســـــتمر ســـــو 
 .2020على عملياتها وأداسها المالي في  19 - ووفيد

 
 

 التصنيف   إعادة  27
 
ــنيف بعض أرقام المقارنة، عند الااجة، لتتوافق مو عرض   ت   يقدماإلدارة أن عرض الفترة الاالية   تعتقد الاالية. الفترةإعادة تلــــــ

 .الموحدة الموجزةال يانات المالية  لمستخدميمعلومات أوثر أامية 
 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة   اعتماد 28
 

 .2020نوفم ر  1وإجازة إصدار ال يانات المالية الموجزة الموحدة مد ق ل مجلس اإلدارة بتاريخ  اعتمادت  


