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 الموجزة  الية المرحلية الموحدةمانات اليتقرير حول الب

 

 خ. م. إلى مجلس إدارة منازل ش

 
 

 مقدمة

لشركة   المرفقة  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  راجعنا  شلقد  باسم  ))  خ.  م.  منازل  إليها  "(  الشركة" المشار 
لها   التابعة  باسم  )والشركات  مجتمعة  إليها  المالي    2021يو  ن يو  30حتى  "(  المجموعة" المشار  المركز   بيان  والتي تضمنت 

وبيانات الدخل المرحلية الموحدة ذات الصلة وبيان الدخل الشامل الموجز   2021يونيو    30المرحلي المختصر الموحد حتى  
بها الخاصة  والتوضيحات  التاريخ  ذلك  في  المنتهية  أشهر  لمدة ستة  النقدية  والتدفقات  الملكية  في  والتغيرات  دارة  إلا.  الموحد 

  34للمعيار الدولي للمحاسبة رقم سؤولة عن إعداد وعرض هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بشكل صحيح وفقا م
تنحصر مسؤوليتنا في إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة استنادا إلى  .  " التقارير المالية المرحلية" 

 . مراجعتنا

 

 عةجلمراق اانط

المراجعة   الدولية إلجراء  للمعايير  وفقا  أجرينا مراجعتنا  المدقق  "   2410  قم ر لقد  قبل  المرحلة من  المرحلية  البيانات  مراجعة 
عن  ".   شركةللالخارجي   المسؤولين  األشخاص  من  رئيسي  بشكل  تفسيرات  من  المرحلة  المالية  المعلومات  مراجعة  تتكون 

المالية والمحاسبية المراجعة األخرىإطبيق  تو   األمور  التحليلية وإجراءات  المراجعة  إلى حد  .   جراءات  أقل  المراجعة  نطاق 
نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن من  ال  كبير من نطاق التدقيق الذي يجرى وفقا للمعايير الدولية للتدقيق وبالتالي فإنه  

 .ي رأيا تدقيقياال نبد االي فإننتوبال. خالله الحصول على كافة األمور الجوهرية

 

 االستنتاج

المعيار  تخالف  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  البيانات  أن  نعتقد  يجعلنا  قد  أمر  أي  انتباهنا  يلفت  لم  مراجعتنا،  على  بناء 
 . من حيث اإلعداد وجميع الجوانب المادية األخرى 34الدولي للمحاسبة رقم 

 

 التركيز على مسألة 

تق .1 رأينايدون  ا  ،يد  التونلفت  إلى  رقم  النتباه  أن    16ضيح  على  ينص  الذي  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  للبيانات 
مليون درهم إماراتي كذمم مدينة من الجهات ذات الصلة بالحكومة فيما يتعلق بتكاليف البنية    354المجموعة لديها مبلغ  

المشر من  عدد  في  المجموعة  تكبدتها  التي  التيوالتحتية  إلىصت  عات  إماراتي  561  ل  درهم  الفتخ مليون  من الل  رة 

مستندات ذات الصلة  يث تم تقديم جميع الحات  جارية مع السلطال  قاشات ال تزنة فإن الفقا لالدراووق.  2012إلى    2007
 .النتيجة النهائية للمناقشات وتوقيت السداد غير مؤكد حتى اآلن.  مطالبهمالثبات 
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 خ  .م .منازل ش
  

 لموجز الموحد  المرحلي ا شاملال دخلبيان ال

 ( غير مدققة) 2021يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

 
 يونيو  30 خ يرستة أشهر منتهية بتا يضاحات ا 
  1202 2020 
 درهم إماراتي  ’000 درهم إماراتي  ’000  
    

 193,146 62,296 5 ت اإيراد

    

 ( 143,319) (37,956) 5 ت اتكلفة إيراد 

    

 49,827 24,340  إجمالي  ربح

    

 (46,935) (28,236)  تغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية، صافي 

    

 - ( 4,500)  بيع استثمارات عقارية  نمة خسار

    

 (58,104) -  9مبلغ مخصص بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  

    

 (22,220) (36,663) 6 لتمويل ا كاليفت

    

 (25) (42)  تسويق ع وبي توفامصر

    
 (21,606) (26,965) 7 مة وإدارية ات عامصروف

    

 178      124  ى رآخ يرادات ا

    

 (98,885) (71,942)  ربح الفترة /   (خسارة)

    

    :بسبب

 (98,885) (71,942)  حاملي أسهم حقوق الملكية العاديين في الشركة األم 

              -            -  مسيطرة  غير وققحال

  (71,942) (598,88) 

    : دخل شامل آخر

    

    :ةبح أو الخسار يفها الحقا في الرعناصر لن يعاد تصن

    

 (64,104) -  تقييم الممتلكات والمنشآت والمعدات إعادة خسارة 

    

    : سيعاد تصنيفها الحقا في الربح أو الخسارة عناصر

 (5,355)   6,567  التحوط  خسارة في معامالتربح / 

    

 (69,459) 6,567  لفترة دخل شامل آخر ل (/  ارةخس)

    
    

 ( 168,344) (7565,3)  الشامل للفترة  خللدإجمالي )الخسارة(/ ا

    :بسبب

 ( 168,344) (65,375)  في الشركة األم  ألسهم العاديةاحاملي 

               -            -  الحقوق غير مسيطرة 

  (65,375) (168,344 ) 

    ربحية السهم ( خسارة)

    

 (     0.04) ( 0.03) 4 خفف  ي وم أساس 

 .المرحلية الموجزة الموحدةية مالالبيانات ال  من هذها زءالمرفقة ج 18إلى رقم  1كل التوضيحات من رقم شت
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 خ.م.منازل ش

 

 بيان التغييرات في الملكية المرحلي الموحد

 ( ةمدققغير ) 2021يونيو  30نتهية بتاريخ عن مدة ستة أشهر الم

 هم لمالك األسة ئدالمساهمين العاحقوق 

 --------------------------------------احتياطيات --------------------------------- 
 رأس  

 المال
االحتياطي  

 لنظامياا
 لمتراكمةاالتغيرات 

في القيمة العادلة  
 لالستثمار

ات  احتياطي التقييم للمتلك
 والمنشآت والمعدات 

على  المالي  ل بفائض المقا
قة  لتعلمصافي األصول ا 

 بشراء حصة غير مسيطرة 

مة  قيلا التغيرات الكمية في  زةتج مح  أرباح
 العادلة  ألدوات التحوط 

 

 اإلجمالي  غير مسيطرة قوقح  اإلجمالي  إجمالي االحتياطيات

درهم   ’000 
 إماراتي

درهم   ’000
 إماراتي

درهم   ’000
 يإمارات

 درهم إماراتي  ’000 راتي امإم دره ’000 إماراتي هم در ’000 درهم إماراتي  ’000 إماراتي هم رد ’000 درهم إماراتي  ’000 راتي امدرهم إ ’000 درهم إماراتي  ’000

 3,320,264 (1,177) 3,321,441 721,441 (14,734) 286,537 (153,343) 392,745 (75,958) 286,194 2,600,000 ( مدقق) 2019ديسمبر    31حتى  الرصيد

 22,507 - 22,507 22,507 - 22,507 - - - - - ربح السنة

 (99,419) - (99,419) (99,419) - - - (99,419) - - - للسنة لشامل اآلخر ل ا لدخ ا

 (8,571) - (8,571) (8,571) (8,571) -           -           -          -            -            -          ألدوات التحوط   حركة في القيمة العادلة 

 (85,483) - (85,483) (85,483) - 22,507 - (99,419) - - - سنة لل  ملإجمالي الدخل الشا

      (2,251)    2,251  ( 17رقم توضيح  )باري تحويل إلى احتياطي إج 

 -                   1,177 (1,177) (1,177)      - (1,177) - -           -           -         -             تعديل حقوق الملكية غير المسيطرة 

 3,234,781 - 3,234,781 634,781 ( 23,305) 305,616 ( 153,343) 293,326 ( ,95875) 288,445 2,600,000 ( مدقق) 2020ديسمبر   31حتى  الرصيد

 (71,942) - (71,942) (71,942) - (71,942) - - - - - خسارة الفترة 

 6,567            - 6,567 6,567 6,567 -          -            -           -              -          -             وات التحوط قيمة العادلة  ألدفي ال حركة 

 3,169,406             - 63,169,40 569,406 (16,738) 233,674 )153,343( 293,326 )75,958( 288,445 2,600,000 2021يونيو  30تى يد حالرص

 

 . ية المرحلية الموجزة الموحدةلا لبيانات المءا من هذه اجز ةقرفالم 18 إلى رقم   1م رق من توضيحاتتشكل ال 
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 خ.م.منازل ش

 

 الموحدبيان التدفقات النقدية المرحلي 

 ( غير مدققة) 2021يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

 

 يونيو 30بتاريخ هية ستة أشهر منت توضيحات  

  1202 0220 

م رهد ’000 إماراتيهم در ’000  
 تيارماإ

    أنشطة تشغيلية

 (98,885) (71,942)  ربح الفترة( / ةراخس)

    : تعديالت بسبب

 5,551 5,062  االستهالك  

 761 459  ( صافي)المبلغ المخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين 

 46,935 28,236  لالستثمارات العقاريةدلة تغييرات في القيمة العا

 - 4,500  ةي رت عقارامامن بيع استثة ارخس

 22,220 36,663 6 تكلفة تمويل

الا للمبلغ  المعدومة  لمخصص  إلعداد    -ديون  الدولي  المعيار 
 9التقارير المالية رقم 

 -             58,104 

  2,978 34,686 

    : تغييرات في رأس المال العامل

 (1,604) ( 230)  أعمال تطوير قيد التنفيذ

 (75,428) ( 2,686)  دينة أخرى  م وذمم ةندية مذمم تجاري   

 - 101,250  كاليف البنية التحتيةرداد تاست

 35,645 ( 114,866)  خرىئنة وذمم دائنة أ ذمم تجارية دا   

 (109) 2,643  من العمالء بالغ مدفوعة مقدمةم

 3,000 -  المخصصات 

 -          -           ةمحتجزات دائن

 (3,810) (10,911)  شطة تشغيليةناتج من أنلا/(يالمستخدم ف )النقد 

 )1,298( ( 195)  ظفينمولل فوعةالمدخدمة  ايةنه أةكافم

 )5,108( (11,106)  الناتج من أنشطة تشغيلية(/م فيالمستخد)النقد صافي 

    

    أنشطة استثمارية 

 (1,115) ( 400)  ات والمنشآت والمعدات للممتلكإضافات 

 ( 1,049) -  استثماريةت  راإضافات إلى عقا

          - 30,000 9 مارية ثبيع عقارات است

 )2,164( 29,600  ستثمارية تخدم في أنشطة اصافي النقد المس

    

    أنشطة تمويل 

 (29,336) (27,669) 11 (صافي)قروض مصرفية 

 )22,220( (36,662)  (صافي)مدفوعة تكلفة تمويل 

 )55651,( (64,331)  يل تمو طةنشخدم في أقد المستصافي الن

    

 (58,828) (45,837)  دلهما يعا  والنقد  صافي النقص في

 70,666   54,550  ية الفترةفي بدا النقد والنقد المعادل

 11,838 8,713 10 يونيو   30النقد والنقد المعادل في  

 
 

 . ةالموحد مالية المرحلية الموجزةلات من هذه البيانا المرفقة جزءا  18إلى رقم   1لتوضيحات من رقم ل اتشك
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 خ.م.منازل ش

 

 دة  المرحلية المختصرة الموح المالية حات للبياناتضيوت

 (قةغير مدق ) 2021 يونيو 30

 
 ات عن الشركة معلوم  .1

با )   خ .  م .  منازل ش تأسست شركة   يلي  فيما  إليها  األم " أو  "  الشركة " سم  المشار    2006  أبريل   12بتاريخ  "(  الشركة 

مس  بدولة    خاصة   ة م اه كشركة  أبوظبي  المتحدة اإلمارا في  العربية  أسهم   . ت  أدرجت  أبوظبي  الشركة    وقد  سوق  في 

 :  كة ر تابعة للش لشركات ال يلي ا فيما  .  المالية لألوراق  

 بلد التأسيس  الشركة 

 األردن  م .  م . األردن ذ -منازل انترناشيونال كابيتال 

 لسعودية عربية االمملكة ال ودةودية محدعساللكة العربية ممال -منازل انترناشيونال كابيتال 

 ات العربية المتحدةماراإل . م. م. ذ. كابيتال رشركة تطوي

 لمتحدةا العربية اإلمارات م . م .فيلج ذديونز 

 متحدةاإلمارات العربية ال م .  م. منازل سبيشياليستس لاير ستيت ذ

 المتحدة ربيةعلا اإلمارات م . م .سينسوس انترناشيونال جنرال مينتينانس ذ

 بية المتحدةراإلمارات الع م .  م .لينج ذالريف كو
 دةة المتحاإلمارات العربي م . م. ولينج ذبيتال كاك

 اإلمارات العربية المتحدة م .  م. ل ذكابيتال مو
 ربية المتحدةات العاإلمار م. م. الريف كابيتال ريل ستيت ذ

 دةاإلمارات العربية المتح م . م. ريل ستيت ذ ب كوميونيتي ديفولوبمنتامرز

 العربية المتحدة اراتاإلم م .  م. ي سيرفيسس ذتد بابلك سيكيوريجارذا 
 رات العربية المتحدةاإلما م . م . يل سيرفيسز ذال بارسذا بورت

فقة  وا مت مال العقاري ال بشكل رئيسي في األع "( المجموعة " معة باسم يها مجت يشار إل ) تعمل الشركة والشركات التابعة لها 

 .  بها   اء واإلدارة والخدمات المرتبطة نش ر واإل يعات واالستثما ب تشمل التطوير والم   ية التي مع الشريعة اإلسالم 

بتاريخ    2021يونيو    30في  نات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية  دارة البيا اعتمد مجلس اإل 

 .  2021أغسطس   11

 
 ية الهامة محاسبال ت والسياسا  دادعال أسس  .2

 
 عداد أسس ال  .2.1

ا ع أ  البيانات  هذه  المرحلية ل دت  ا الم   مالية  ال وجزة  أساس  على  للمجموعة  ا لموحدة  ا تكلفة    للعقارات قعة  لمتو لتاريخية 

 . لية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة االستثمارية والممتلكات المحتفظ بها بغرض البيع واألدوات الما 

يانات المالية  ي الب وبة ف إلفصاحات المطل ا لى جميع البيانات و موحدة ع ة المرحلية الموجزة ال ي ال لم نات ا هذه البيا ال تحتوي  

الكام  وينب السنوية  قرائتها لة  عند  إلي   غي  ينظر  حتى  أن  للمجموعة  الموحدة  السنوية  المالية  البيانات  مع  مجتمعة    31ها 

ؤشرا  لضرورة م ليست با   2021يونيو    30تهية في  من ال رة الستة أشهر  وباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فت .  2020ديسمبر  

 . 2021مبر  ديس   31المالية المنتهية في    ا للسنة قعه تو   ج التي يمكن ئ للنتا 

ال  هذه  الما أعدت  رقم  ل بيانات  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقا  الموحدة  الموجزة  المرحلية  المالية  :  34ية  التقارير  إعداد 

 . محاسبة الدولي ايير ال الصادر عن مجلس مع "(  34م  رق لدولي  محاسبة ا معيار ال )" المرحلية  
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 خ.م.ل شازمن

 

 ختصرة الموحدة  لية المت للبيانات المالية المرحيحاتوض

 (غير مدققة) 2021يونيو  30

 
 السياسات المحاسبية الهامة   .2.2

السياس  المحاسبية  تتوافق  ال ا ات  البيانات  إعداد  في  ا لمتبعة  المرحلية  المتب   ة جز لمو مالية  تلك  مع  إ ف   عة الموحدة  عداد  ي 

الموج السن   ة المالي البيانات   الموحد وية  في  زة  المنتهية  للسنة  للمجموعة  المعايير    2020ديسمبر    31ة  اعتماد  باستثناء 

 . أو بعد ذلك   2021يناير    1وية التي تبدأ في  ل للفترات السن الجديدة والتعديالت التالية على المعايير سارية المفعو 
 

 من التقديرات  نياليقالرئيسية لعدم ا صادروالم م المحاسبية الهامة احكاأل .3
وافتراضات تؤثر على تطبيق   عند أحكام وتقديرات  اإلدارة وضع  الموجزة يتطلب من  المالية  القوائم  إعداد هذه 

ية  ج الفعلائنتقد تختلف ال  .درجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفاتالسياسات المحاسبية والمبالغ الم
 . مرساسية بشكل مستاالفتراضات األوالتقديرات رة. تتم مراجعة عن هذه المقد

السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة  األحكام  كانت   ، المختصرة  المالية  البيانات  هذه  إعداد  عند 
وحدة ة الملماليبقة في البيانات امطالن التقديرات هي نفسها  لمجموعة والمصادر الرئيسية لعدم التأكد مالمحاسبية ل

والتفسيرات الجديدة السارية    ، باستثناء آثار تطبيق المعايير  2020ة في ديسمبر  وللسنة المنتهي   للمجموعة كما في
 2021يناير  1اعتباًرا من 

 
 م شركة األن في الالعادييهم مملوك لحاملي األسهم س  كلاألرباح األساسية والمخففة ل .4

مبل خالغ  يحتسب  من  سهم  لكل  األساسي  علربح  الفترة  أرباح  قسمة  ا  ىالل  األسهم  الشحاملي  في  ركة  لعاديين 

 . ن عدد األسهم العادية القائمة خالل الفترةبالمتوسط الموزون م

متوسط الموزون على ال  همين العاديين في الشركةسالمبح المخفف لكل سهم من خالل قسمة ربح ابلغ الريحتسب م

 .ات المخففةودة بعد تعديلها لتأثير األعادية القائمة خالل الفترالم عدد األسه من

 : د يلي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات األرباح األساسية والمخففة للسهم الواح مافي

 (غير مدقق) 

 2021يونيو  30

 (غير مدقق)

 2020و نييو  30

درهم  000’ اتيدرهم إمار 000’ 
 إماراتي

 ( 98,885) (71,942) الشركة  فترة العائد لمالك أسهم لا (ةخسار) /ربح

 2,600,000  2,600,000 يناير المصدرة 1العادية حتى  لموزون لألسهمعدد المتوسط ا

 2,600,000 2,600,000 يونيو المصدرة 30عدد المتوسط الموزون لألسهم العادية حتى 

 ( 0.04) ( 0.03) واحد والمخففة للسهم ال اسيةاألس( رالخسائ) /األرباح

 .سهم عند تحويلها أو استخدامهاال حيةبمخفف على ر أدوات لها تأثيرمجموعة أي  ليس لدى ال
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 اليراد وتكلفة اليراد  .5
 ( دققغير م) 

 2021يونيو  30

 (غير مدقق)

 2020يونيو  30

 درهم إماراتي  ’000 درهم إماراتي ’000 

   إيراد

 138,065 12,492 اتات عقارمبيع

 5,733 7,216 رة العقاراتداإ مرسو

 15,082 11,324 يرادات االيجارا

 11,523 10,719 دمات تبريد المناطقت من خإيرادا

 22,743 20,545 خدمات إدارة المرافق وغيرها 

 62,296 193,146 

   اليراداتا تكلفة

 113,263 13,263 اعة تكلفة العقارات المب

 3,920 1,322 لمؤجرةاقارات لعل التكلفة التشغيلية

 5,092 4,642 إدارة العقارات

 7,039 7,456 ريد المناطق دمات تبتكلفة خ

 010,14 11,273 مات إدارة المرافق وغيرهاتكلفة خد

 37,956 143,319 

 
 تكاليف تمويل  .6

 (مدققر يغ) 

 1202يونيو  30

 (غير مدقق)

 2002يونيو  30

 درهم إماراتي  ’000 تيراامدرهم إ ’000 

   

 47,954 36,663 خالل الفترة ة دتكاليف التمويل المتكب

 1,199 - فك الخصم على مستحق الدفع 

 )20,322( - فك الخصم على مرتقب القبض

 36,663 28,831 

 )6,611( - خالل الفترة  لى رأس مال حولة إالتمويل الم تكلفة

 22,220 36,663 وحديان الدخل المكلفة التمويل المحملة على بت

 
إعادة الهيكلة في خطة الدفع والتحصيل في هذا  نتوقع    حيث  للذمم المدينة والدائنةأي تغيير في القيمة الحالية    دارة ان لن يكوناالقدرت  
 العام. 

 
 عامة وإدارية مصروفات  .7

 (غير مدقق) 

 1202يونيو  30

 (غير مدقق)

 2020ونيو ي 03

 اتي درهم إمار ’000 درهم إماراتي ’000 

 15,004 13,249 ينصة بالموظف خا روفات  رواتب ومص 

 1,073 1,350 االستهالك 

 609 724 صروف إيجارم

 2,843 8,478 *رسوم التراخيص القانونية والمهنية

 206 236 صاريف النقلم

 1,871 2,928 نفقات أخرى

 26,965 ,60621 

وال  ازدادت * المهنية  بسبب  الرسوم  رئيسي  بشكل  العقارات    علىالقضائية    ىعاودالقانونية  تسليم  في  وتكاليف  ،  التأخير 

 . التي تم تكبدها لمشروع تطوير جديداالستشارات 
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 أعمال تطوير قيد التنفيذ  .8

  / لفترة د اإلنشاء والحركة خالل اقارات قيلعلى ا شييد المتكبدة علتطوير والتقيد التنفيذ تكاليف اوير  تمثل أعمال التط

 : السنة كما يلي

 
 (قدقغير م) 

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020ديسمبر  31

درهم    ’000 
 إماراتي 

 درهم إماراتي  ’000

 182,759 181,447 يناير 1الرصيد في 

 485,000 11,301 إضافات خالل السنة 

 5,902 - ارات المحتفظ بها للبيعتحويل من العق

 52,311 - عكس االنخفاض في القيمة

 10,405 - (5توضيح رقم )ل تكلفة تمويل محولة إلى رأس ما 

 ( 554,930) (11,071) تكلفة العقارات المباعة خالل السنة

 181,447 181,677 ديسمبر  31 /يونيو 30الرصيد حتى 

 

   عقارية  استثمارات  .9
 :يلي سنة هي كما ال / ركة خالل الفترةالح
 (قدقير مغ) 

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020بر ديسم  31

درهم    ’000 
 إماراتي 

 درهم إماراتي  ’000

 2,066,158 2,161,889 عقارات تجارية

 
 وال يوجد تغيير جوهري في قيمة العقارات  2020ديسمبر   31تم إجراء التقييم العادل للعقارات االستثمارية للسنة المالية المنتهية في 

 . 2021ديسمبر  31تهية في  منبإجراء التقييم العادل للسنة ال. تقوم اإلدارة 2021يونيو   30ما في  ك             
 

 : السنة هي كما يلي  /الحركة في العقارات االستثمارية خالل الفترة
 (غير مدقق) 

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020ديسمبر  13

درهم    ’000 اتيدرهم إمار ’000 
 إماراتي

 2,028,961 2,066,158 يرينا 1في الرصيد 

 1,049 158,467 ل الفترةإضافات خال

 - (34,500)    عقارات الصريف ت

 36,148 (28,236)   صافي التغيرات في القيمة العادلة خالل العام

 2,066,158 2,161,889 يسمبر د 31 /يونيو 30الرصيد حتى 

 

 ما يعادله و النقد   .10
 (غير مدقق) 

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020ديسمبر  31

 (غير مدقق)

 2002يونيو  30

درهم   ’000 
 إماراتي 

درهم  ’000 م إماراتي رهد ’000
 إماراتي

 11,838 54,550 8,713 النقد واألرصدة المصرفية 

 1,025 1,025 1,025 ودائع مقيدة 

 9,738 55,575 12,863 

 )1,025( )1,025( )1,025( دة ودائع مقي

 ,7138 54,550 11,838 

ألف    1,025:  2020ديسمبر    31)ماراتي  هم إدر ألف    1,025ودائع مصرفية بقيمة    رصدة المصرفية والنقدية لألأيضا في    مضاف

 . ال يمكن استخدام هذه الودائع إال في أنشطة محددة.  ك إسالمي في أبوظبيمودعة لدى بن( رهم إماراتيد
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 ض مصرفية قرو  .11

 : اليةالت رف من خالل التسهيالتيمثل التمويل من المصا

 2020ديسمبر  31 1202و يوني 30 االستحقاق  ربح متوقع 

م رهد   ’000   
 إماراتي 

درهم    ’000
 اتيإمار

سعر  1تمويل اسالمي ترتيب  
 متغير 

حتى   2013من  
2022 

123,562 144,165 

سعر  1تسهيل ائتماني متجدد 
 متغير 

 200,000 199,999 متجدد

سعر  3مي ترتيب تمويل اسال
 متغير 

حتى   2016من  
2023 

440,000 440,000 

سعر  4ويل اسالمي ترتيب تم
 متغير 

تى ح  2016من  
2023 

327,000 327,000 

سعر  5جل تيب تمويل ألتر
 متغير 

تى ح  2016من  
7202 

59,016 62,532 

سعر  6ترتيب تمويل اسالمي 
 متغير 

حتى   2019من  
2029 

177,762 177,762 

سعر  7ل ترتيب تمويل ألج
 متغير 

ى حت  2019من  
2024 

49,251 52,800 

   590,3761, 1,404,259 

 
 : خالل الفترة هي كما يلي وض المصرفية ركة في القرلحا

 (غير مدقق) 

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020ديسمبر  31

درهم    ’000 درهم إماراتي ’000 
 إماراتي

 1,464,635 1,404,259 يناير 1لرصيد في ا

 ( 60,376)  (27,669) رفية سداد قروض مص 

 1,404,259 1,376,590 يونيو  30 /ديسمبر 31الرصيد في 

وض المصرفية مؤمنة بعدد من وثائق التأمين بما في ذلك رهونات عقارية مسجلة لعدد من العقارات في أبوظبي وتخصيص عوائد  قرال

 . إيجارية

 

 أطراف ذات صلة  معوأرصدة  الت  معام .12

العليا في المجموعة  ة  رين وموظفي اإلدارئيسيين والمديلمساهمين الرتبطة بها والشركات المرأي اات صلة  ذ  تمثل المعامالت مع أطراف 

 . هذه المعامالتتعتمد اإلدارة سياسات التسعير وشروط  .  والكيانات الخاضعة للسيطرة المشتركة أو المتأثرة بشكل كبير بهذه األطراف

 : ا يليالموحد هي كملي المختصر لمالي المرحكز اان المربياألرصدة لدى أطراف ذات صلة المدرجة في 

 

 (مدققغير )

 1220يونيو  30

 ( مدقق)

 2020يونيو  30

 

درهم   ’000
 إماراتي 

 درهم إماراتي  ’000

   : مستحقات من أطراف ذات صلة 

عليا عند تسليم في األدارة المبالغ مستحقة القبض من المديرين وموظ
 . الوحدات

3,836 6,780 

 338,000 338,000 فصيليةسوم تصميم تير أفكار ورة نظ غ مستحقالمب

   : لةص ستحقات ألطراف ذاتم

 18,000 - اإلدارة

 573,791 539,246 الكيانات ذات موظفي اإلدارة العليا المشتركين 

 539,246 591,791 
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 أطراف ذات صلة وأرصدة   معامالت مع( تابع). 12

 :ي كما يليخالل الفترة هاف ذات صلة دخل مع اطرلفي بيان ا امة المعامالت اله

 

 

 (غير مدقق)

 1202 يويون 30

 ( مدقق)

 2020يونيو  30

 

درهم   ’000
 إماراتي 

 درهم إماراتي  ’000

 - 1,612 ر دخل اإليجا

 5,438 5,086 اإلدارة العليا افآتكم
 - 279 يا قصيرة األجلمزا

             9  9  عدد موظفي اإلدارة العليا

 
 

 الطارئة وااللتزامات االحتماالت  .13
 

 : د عليها في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ولكن لم يتم توفيرها هي كما يلي اقفقات تطوير االستثمارات المتعن

 

 (دققةمغير )

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020ديسمبر  31

 

م دره  ’000
 إماراتي 

 إماراتي درهم  ’000

ال قيأعمال  اتطوير  اإلنشاء وا وا  تنفيذلد  قيد  مل لعلعقارات االستثمارية 
 15,285 981,5 الرأسمالي قيد التنفيذ

   

 التزامات عرضية 

المطالبات إال أن  تائج هذه  على الرغم من أنه ال يمكن في الوقت الحالي التنبؤ بن .  هناك بعض المتطلبات بموجب التقاضي ضد المجموعة

 . للمجموعة تأثير سلبي ملموس على المركز الماليمطالبات اله يكون لهذ  دارة ال تتوقع أناإل

  
 رأس المال . 14

 

 (دققةم يرغ)

 1202يونيو  30

 (مدققة)

 2020ديسمبر  31

 

درهم   ’000
 درهم إماراتي  ’000 إماراتي 

 2,600,000 0002,600, ل سهملك رهم إماراتيد 1والمدفوع بالكامل رأس المال المصرح به 
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 لقطاع ا ات معلوم  .15

تعتمد المعلومات التي يتم تقديمها إلى صناع  .  تم مراجعتها بانتظام من قبل  إدارة المجموعة لتخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائهات  اخلية حول مكونات المجموعة التيلداعات التشغيل على أساس التقارير اد قطحدت

يتم تقييم أداء القطاع بناء على إجمالي الربح والتغييرات في القيم  .  تلفةمخم منتجات وخدمات إلى األسواق القدعمال االستراتيجية التالية التي تاأل   اتداء وحديم أبغرض تخصيص الموارد وتقي   لية الرئيسيةلقرارات التشغيا

 . العادلة للعقارات االستثمارية وعكس انخفاض القيمة

 المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة فقط.  تعمل

 . 2020يونيو   30و  2021يونيو  30اشهر المنتهية في ة  مجموعة خالل الستللالتشغيلية  ت يرادات واألرباح للقطاعامعلومات اإل لجدول التالييمثل ا

 ( غير مدققة) 2021يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ  

 

  عقارات تطوير
 ات ومبيع

جموعة  م إدارة التطوير 
االستثمارات  

 ة العقاري

 عقارات ةرسوم إدار 

 ت تبريد المناطق خدما طة ذات صلة شوأن

فق  را ت إدارة الماخدم
 وغيرها 

 عة المجمو

 درهم إماراتي 

 

رهم  د ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 درهم إماراتي  ’000 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 درهم إماراتي  ’000 إماراتي 

 62,296 20,545 10,719 7,216 11,324 - 12,492 مبيعات 

 (37,956) (11,273) ( 7,456) ( 4,642) ( 1,322) - (13,263) تكلفة إيراد 

 ( 4,500) - - - ( 4,500) - - خسارة من بيع العقارات االستثمارية 

 (28,236) - - - (28,236) - - تغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 

 ( 8,396) 9,272 3,263 2,574 (22,734) - ( 771) ربح القطاع 

 (42)       مصروفات بيع وتسويق 

 (26,965)       ة وإدارية مصروفات عام

 (36,663)       تكلفة تمويل 

 124       يرادات اخرى ا

 (71,942)       الفترة سارة خ
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 بيانات القطاع ( تابع) . 15

 ( غير مدققة) 2020يونيو   30ر المنتهية بتاريخ  ستة أشه

 

  ات عقارتطوير
 ومبيعات 

جموعة  م لتطوير ة اإدار
االستثمارات  

 ة ريالعقا

 عقارات رسوم إدارة

 ت تبريد المناطق خدما صلة   اتوأنشطة ذ

رافق  ت إدارة المخدما
 وغيرها 

 المجموعة 

 درهم إماراتي 

 

رهم  د ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

  درهم ’000
 درهم إماراتي  ’000 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

  درهم ’000
 إماراتي  رهمد ’000 إماراتي 

 193,146 22,743 11,523 5,733 15,082 - 138,065 مبيعات 

 (143,319) ( 14,010) ( 7,034) ( 5,092) ( 3,920) - (113,263) تكلفة إيراد 

 )46,935( - - - ( 46,935) - - العقارية تغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات 

 2,892 8,733 4,489 641 ( 35,773) - 24,802 ربح القطاع 

 (25)       تسويق مصروفات بيع و

 (21,606)       إدارية و  مصروفات عامة

الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   الت المعيارتعدي

9  

 

    (58,104) 

 (22,220)       تكلفة تمويل 

 178       يرادات اخرى ا

 )98,885(       الفترة  رةساخ
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 ات القطاع نبيا( تابع).    15

 

 .2020يونيو   30و 2021يونيو  30عة حتى موجملقطاعات تشغيل الصول والخصوم يمثل الجدول التالي األ

 

تطوير العقارات  
 التطوير إدارة   والمبيعات 

مجموعة  
االستثمارات  

   العقارية 

عقارت  رسوم إدارة ال
 واألنشطة ذات الصلة 

خدمات تبريد 
 المناطق 

رة المرافق  خدمات إدا
 وغيرها 

 إجمالي 
 موحدة  غير مخصصة  القطاعات 

 

درهم   ’000
 ماراتي إ

درهم   ’000
 اتي رماإ

درهم   ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 تي إمارا

درهم   ’000
 إماراتي 

درهم   ’000
 إماراتي 

رهم  د ’000
 إماراتي 

          

         ( غير مدققة) 2021يونيو  30حتى 

 5,604,146 241,591 5,362,555 14,923 255,807 41,130 2,199,328 239,200 2,612,167 األصول 

 ( 2,434,740) ( 453,450) ( 1,981,290) ( 12,513) ( 6,991) ( 24,374) ( 172,651) - ( 1,764,761) لمطلوبات ا
          

         ( مدققة)  2020يونيو  30تى ح

 5,707,784 173,906 5,533,878 36,630 262,676 93,904 2,007,847 140,319 2,992,502 األصول 

 (2,555,864) (514,104) (2,041,760) (15,859) (6,122) (790) (224,526) (17,946) (1,776,517) ات لمطلوب ا
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 تكلفة البنية التحتية المستردة   .16

ف البنية التحتية  لمرتبطة بالحكومة ستقوم بسداد تكاليبار أن الكيانات ا أخذت المجموعة في االعتول إلى تكلفة العقارات المباعة ،  للوص
مليون درهم إماراتي. تجري اإلدارة المدعومة من قبل مجلس اإلدارة   561مجموعة في العديد من عمليات التطوير البالغة  الالتي تكبدتها  

  وقد استلمت ق باسترداد تكاليف البنية التحتية.  الحكومة فيما يتعلهيئة كهرباء ومياه أبوظبي والكيانات األخرى ذات الصلة ب  ت معمناقشا
. وتمت المطالبة  2021مليون درهم خالل عام    101و    2014ديسمبر    31ن درهم إماراتي حتى نهاية العام  يومل  70المجموعة مبلغ  
 مليون درهم( 354هم )مخصوم إلى رمليون د 390بالمبلغ المتبقي 
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فشي المرض يوميا، مما يسبب حالة من عدم اليقين  ت  على عملياتها على الرغم من سرعة  19موعة بانتظام تقييم تأثير كوفيد  تواصل المج            

ات المجموعة. وفي هذه المرحلة، من الصعب تقييم آثار  بشأن المدة المتوقعة الستمراره وتأثيره المحتمل على االقتصاد الكلي وعلى عملي

تأثير تفشي المرض على االقتصاد والقطاع    يد قتصادية المحدودة المتاحة لتحدمع اآلخذ في االعتبار المعلومات اال  بشكل يقيني الوباء  هذا  

تح في  المستخدمة  الهامة  التقديرات  على  سيؤثر  الحالي  الوضع  أن  المجموعة  ترى  لتطوير  العقاري.  تحقيقها  الممكن  القيمة  ديد صافي 

في ذلك إلى انخفاض الطلب    لبستثمار المالي. يرجع السبب الغا ينة من العمالء والتقييم العادل لالالذمم المدلعقود والعقارات وأصول ا 

في التفكير  عليها  وينبغي  المرض  تفشي  أثر  تقييم  في  هامة  أحكاما  المجموعة  طبقت  العقارات.  بيع  األحكام    وأسعار  هذه  تقييم  إعادة 

 التقديرات.  ض. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذهنتشار المرية من اوالتقديرات خالل الفترات التال

 

على  التقوم               المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  والعقارات(  اإليجارات  ذلك  في  )بما  المدينة  والذمم  المالية  أصولها  قيمة  انخفاض  بتقييم  مجموعة 

خسأ نموذج  تقييم  أعيد  المتوقعة.  االئتمان  خسارة  نموذج  المتساس  االئتمان  كوفيد  وقارة  تأثير  بسبب  أساس  19عة  نظرا  بشكل  ي 

اجه المستأجرون وتقلبات الظروف االقتصادية المحتملة وحدوث حاالت التخلف عن السداد وما إلى ذلك  يولالضطراب التشغيلي الذي  

مع متطلبات المعيار الدولي  ى لتجارية بما يتماشزيادة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة ا التي قد تؤدي على األرجح إلى 

رقم    إلعداد المالية  السداد(  ت  األدوا   9التقارير  عن  التخلف  )مخاطر  المقابل  الطرف  مخاطر  زيادة  إلى  أساسا  ذلك  ويرجع  المالية. 

 للمستأجرين والعمالء.  

 

دة التصميم  وإعادة التشكيل وإعا  مكانية التحصيلمن حيث إ  19كوفيد  تمت إعادة تقييم جميع مستحقات المشروعات القائمة في ضوء  كما              

 اصل المجموعة مراقبة الوضع وتأثيره على خسائر االئتمان المتوقعة وإجراء التعديالت الالزمة عند الضرورة. تووالتخطيط والتطوير.س 

حديد  إلعادة تاقشات مع األطراف المقابلة  وتجري المجموعة من  19د المجموعة تقييم المشروعات الجارية في ظل وضع كوفيد  كما تعي            

 وقيت والتنفيذ وخطط الدفع  لتمالمح االتفاقيات من حيث ا

 

تأثير كوفيد                للعقارات االستثمارية الر   19بسبب  العادلة  القيمة  تقييم  التي تمت تغطيتها  أعادت اإلدارة  المجاالت الرئيسية  ئيسية. شملت 

لك تأثير إعالن اإلدارة عن التعليق المؤقت  ذ  لمستقبلية واألرباح بما فيدية اي بما في ذلك تقديرات التدفقات النققييم األداء المالإعادة ت

 لرسوم اإليجار والخصومات المقدمة للمستأجرين األفراد المتأثرين بسبب اإلغالق.  

 

الممتلكات                المصنفة ضمن  الممتلكات  تقييم  والمعدات  يتم  يكواآلالت  عندما  القيمة  في  االنخفاض  ألتحديد  على  مؤشر  هناك  تلك  ون  ن 

، والذي  ق  األصول القابل لالسترداد  المبلغ  القيمة من خالل تحديد  القيمة. يتم إجراء مراجعة انخفاض  د تعرضت لخسارة انخفاض في 

 العتبار القيمة العادلة للعقار قيد الدراسة.. يأخذ في ا

 

افي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقل. تقيم صافي  ص ألعمال قيد التطوير بالتكلفة أو واآلراضي المحتفظ بها بغرض البيع وايثبت المخزون              

المستلمة وخطط التطوير وظروف السوق الموجودة في  القيمة الممكن تحقيقها بالرجوع إلى أسعار المبيعات وتكاليف اإلكمال والسلف  

 رة التقرير.  نهاية فت

 

ع              اإلفصاح  تم  ما  التقييمباستثناء  إلى  واستنادا  أعاله،  إجراؤا  نه  تم  في  لذي  جوهرية  تغييرات  توجد  ال  أنه  إلى  المجموعة  خلصت  ه، 

 . 2020يسمبر د 31نات مالية سنوية موحدة منذ نهاية السنة المنتهية في أحكامها المحاسبية الرئيسية وتقديراتها المطبقة في آخر بيا

األعمال في المستقبل. قد ال تنعكس تأثيرات  كبيرة محتملة قد تؤثر على ر زيادة وبالتالي توجد شكوك ومخاطفي ال 19يستمر تأثير كوفيد              

ع  اقية لمراقبة الوضضح التأثير االقتصادي للوباء. تتخذ المجموعة تدابير استب بشكل كامل في النتائج المالية للمجموعة حتى يت   19كوفيد  

 لتقديرات الالزمة حسب االقتضاء. الطويل واتخاذ األحكام وا دىلدعم استمرارية أعمالها على الموإدارته بأفضل ما لديها من قدرات 

 

 

 



 خ.م.منازل ش

 

 ة المختصرة الموحدة لمرحليمالية البيانات اللتوضيحات  

 (غير مدققة) 2021يونيو  30
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أجيل سداد بعض القروض وتم سداد  قامت المجموعة بت   ز التي أعلن عنها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزيووفقا لحزمة التحفي            

جميع متطلبات    . في استجابة منها لهذه األزمة، تواصل المجموعة مراقبة2021يونيو    30حتى    ن  ساط المستحقة للمقرضين المتبقيياألق

من   لها  واالستجابة  والتمويل  الحالية.  السيولة  االقتصادية  السيناريوهات  تعكس  التي  أنه  خالل خطتها  المجموعة  يونيو    30حتى  ترى 

لية من النقد والنقد المعادل بجانب القروض غير المسحوبة والتسهيالت  حا للمجموعة مستقرا وأن أرصدتها الأن مركز السيولة    2021

 ملياتها الحالية. مال العامل ومتطلبات السيولة العاجلة األخرى المرتبطة بعمانية المتجددة ستكون كافية لتلبية احتياجات رأس الاالئت

 

ار آمن وثابت لعملياتها التجارية وكذلك سالمة موظفيها وعمالئها ، إلى  مرلضمان است  ية األعمال للمجموعة  تم تطوير خطة استمرار             
ا  بـ  جانب  الصلة  ذات  الناشئة  قام19كوفيد  لتطورات  كما  وتخفيف .  لمعالجة  استباقية  شاملة  تدابير  بإدخال  المجموعة  المشكالت    ت 
ل العديد من مجاالت المخاطر التشغيلية التي تم تحديدها  قووضع الحالي ، وقد أدارت بشكل معية والمالية الرئيسية الناشئة عن الالتشغيل

اإل من  العديد  الموتنفيذ  أعلنت  العمليات.  استمرارية  تضمن  التي  التجزئة  جراءات  من  لشركائها  معينة  دعم  برامج  عن  أيًضا  جموعة 
مارات العربية المتحدة. تراقب المجموعة  إلالمجتمع األوسع في أبو ظبي ، ا   كما يواجهه  19كوفيد  تخفيف من تأثير  عمالء المقيمين لل وال

 تقبلية وقطاع التجزئة ا بما في ذلك التأثير على المشاريع الجارية والمس على عملياته19كوفيد باستمرار تأثير 
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