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 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  

ــ "المومو"ة"(   معا     التغيرات في حقوق الدخل الشاملالبيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  و   2021 مارس  31كما في  بـ
لمعلومات المالية المرحلية أشـــهر المنتهية ب لل التار إ. إن ارةارة مســـنولة "د إ"داة     ا ثالثةلفترة الالملكية والتدفقات النقدية  

ــبي الدولي رق    ــها وفقا  للمبيار المياســـــــــ ــنوليتنا  ي إبدا  "التقار ر المالية المرحلية"  34و"رضـــــــــ ــتنتا . إن مســـــــــ حول      اســـــــــ
 إلى مراجعتنا. استناةاالمعلومات المالية المرحلية 

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

  بشــ ل رسيســي مد االســتفســارات. تتضــمد مراجعة المعلومات المالية المرحلية الايام برجرا  مدقق اليســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــل األشخاص المسنوليد " د األمور المالية والمياسبية  وإتباع إجرا ات تيليلية وإجرا ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

جو ر ا مد نطاق الايام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا مد اليوــول "لى ت  يد حول جمي  
 ق. ل ا  فرننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.األمور الهامـة التي يم د أن يبينها التدقي

 االستنتا 
ــتناةا  إلى مراجعتنا  ل  يتبيد لنا ما يد"ونا إلى   ب ن المعلومات الماليــــــــــــــــــة المرحلية المرفقة ل  يت  إ"داة ا  مد جمي    اال"تقاةاســ

 ".المرحليةالمالية  التقار ر " 34النواحي الوو ر ة  وفقا  للمبيار المياسبي الدولي رق  
 

  ةيلو ت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  ميمد خميس التح 
  717رق  القيد 

  2021مايو  10
 أبوظبي

 ارمارات العربية المتيدة
 

  



 إشراق لالستثمار ش.م.ع.

 الموجزة الموحدة. البيانات الماليةال يتجزأ مد اك   جز تش ل اايضاحات المرفقة 

2 
 

 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  2021 مارس 31كما في 

 
 ريسمبر  31  مارس  31   
   2021  2020 
 ألف رراـ    ألف درهـم   
 )مدقق(   ( مدقق)غير   إيضاحات  

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة

 101,479  100,176  5 ممتلكات ومعدات
 826,681  826,681  6 استثمارات عقار.ة 

 178,780  184,778  7 استثمارات عقار.ة قيد التطو.ر 
 56,560  57,760  8 موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر

 7,404  7,624  14 استثمارات في شركة زميلة 
 18,363  18,363  9 ةاستثمارات ريد بالتكلفة المطف 

 -  85,000  13 استثمارات وكالة 
 827  827   ذم  مدينة أخرى 

      
      

 1,190,094  1,281,209   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 51  55   مخزون 

 14,439  13,323  11 ذم  مدينة تجار.ة وأخرى 
 248,135  248,417  10 موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة 

 31,862  28,658  8 موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر
 24  4,087  22 مستحق مد جهة ذو عالقة

 85,000  -    استثمارات وكالة 
 16,100  17,012  12 نقد وأرصدة لدى البنوك  

      
      

 395,611  311,552   مجموع الموجودات المتداولة 
      
      

 1,585,705  1,592,761   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      الملكيةحقوق 

 2,325,000  2,325,000  15 رأس المال
 15,609) ) 15,609) ) 15 أسه  خز.نة 

 137,283  137,283  16 إحتياطي قانوني
 1,074,128) ) 1,064,006) )  خساسر متراومة

 67,074) ) 65,249) ) 17 احتياطي إعارة تقيي  استثمارات 
      
      

 1,305,472  1,317,419   مجموع حقوق الملكية 
      

      المطلوبات غير المتداولة
 888  940  18 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفيد

 3,367  3,428  19 مطلوبات عقور اايجار
 198,533  200,981  20 قروض بنكية 

      
      

 202,788  205,349   المطلوبات غير المتداولةمجموع 
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  الربح أو الخسارة الموجز الموحد بيان 
  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2020  2021  اتإيضاح 
 ألف ررا    ألف درهم   
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير    
      

 5,924  5,306   عمليات تجار.ة  مدإيرارات 
       ( 3,290 ) 2,660) )  تشغيلية مباشرة  ملار.ف

      
       2,634  2,646   عمليات تجارية   منإجمالي الربح 

      
 4,992  3,785   إيرارات تمو.ل

       ( 2,509 ) 1,302) )  تمو.ل تكاليف
      

       2,483  2,483   إيرادات التمويل   صافي
      

 مد   العارلة بالايمة المالية للموجورات العارلة الايمة في تغيرات
 10 ، صافي خالل الربح أو الخسارة  

 
7,624 

 
( 46,531 ) 

       -  220  14 حلة أرباح مد شركة زميلة  
      

       ( 46,531 ) 7,844   من استثمارات   (خسارةمكسب/ ) صافي
      

       ( 41,414 ) 12,973   )خسارة( التشغيل ربح/  مجموع
      

 ( 3,147 ) 2,674) )  ملار.ف عمومية وإرار.ة 
 ( 158 ) 152) )  بيو وتسو.ق  ملار.ف

 6  111   إيرارات أخرى  صافي
 ( 2,387 ) -  6 خسارة الايمة العارلة الستثمارات عقار.ة  صافي

       ( 47 ) -  9 المطف ة بالتكلفةريد  استثماراتقيمة على  انخفاض
      

       ( 47,147 ) 10,258   )خسارة( الفترة ربح/ 
      

       ( 0,0205 ) 0,0045  23 )الخسارة( األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  /العائد
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
  2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  2021  2020 
 ألف ررا    درهمألف   
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير   
     

 ( 47,147 ) 10,258  )خسارة( الفترةربح/ 
     

     :األخرى  ةالشامل (الخسارةالدخل/ )
     

     الخسارة:  أوإلى الربح  ها الحقا  لن يتم إعادة تصنيف   البنود التي
 في الايمة العارلة صروات حقوق الملكية الملنفة بالايمة العارلة   تغيرات

      ( 21,162 ) 1,689  مد خالل الدخل الشامل اآلخر   
     

      ( 21,162 ) 1,689    األخرى  ةالشامل (الخسارةالدخل/ )مجموع 
     

      ( 68,309 ) 11,947  الشامل للفترة (الخسارةالدخل/ )مجموع 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 

  
 رأس 
  خزينة  أسهم  المـال

 إحتياطي 
  متراكمة  خسائر  قانوني 

إعادة تقييم  احتياطي
  استثمارات 

 
 مجموع
 الملكية حقوق 

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

 1,413,178  ( 45,820 ) ( 994,096 ) 137,283  ( 9,189 ) 2,325,000  )مدقق( 2020 يناير 1الرصيد في 
 ( 47,147 ( -  ( 47,147 ) -  -  -  الفترة   خسارة

              ( 21,162 ) ( 21,162 ) -  -  -  -  الشاملة اصخرى للفترة  الخسارة
             

 ( 68,309 ) ( 21,162 ) ( 47,147 ) -  -  -  للفترة  ةالشامل الخسارة مجموع
 ( 190 ) -  -  -  ( 190 ) -  (14خز.نة مشتراة )إيضاح  أسه 

             
             

              1,344,679  ( 66,982 ) ( 1,041,243 ) 137,283  ( 9,379 ) 2,325,000  )غير مدقق( 2020مارس  31الرصيد في 
             

 1,305,472  ( 67,074 ) ( 1,074,128 ) 137,283  ( 15,609 ) 2,325,000  )مدقق( 2021 يناير 1الرصيد في 
 10,258  -  10,258  -  -  -  الفترة   ربح

              1,689  1,689  -  -  -  -  للفترة  اآلخر الدخل الشامل
             

 11,947  1,689  10,258  -  -  -  للفترة  الدخل الشامل مجموع
 تحو.ل أرباح مستبقاة عند استبعار موجورات مالية بالايمة العارلة مد 

              -  136  ( 136 ) -  -  -  خالل الدخل الشامل اآلخر  
             

              1,317,419  ( 65,249 ) ( 1,064,006 ) 137,283  ( 15,609 ) 2,325,000  )غير مدقق( 2021مارس  31الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد بيان 
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال   
 2021  إيضاحات 

 ألف درهم
 2020 

 ألف ررا 
 (مدقق)غير   (مدقق)غير    

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
 ( 47,147 ) 10,258   )خسارة( الفترة ربح/ 

      تعديالت لـ:
 1,346  1,316  5 استهالك ممتلكات ومعدات

  خالل مدفي الايمة العارلة للموجورات المالية بالايمة العارلة  التغير
 7,624) ) 10 ، صافيالخسارة أو الربح  

 
46,531 

 -  220) ) 14 حلة اصرباح مد شركة زميلة 
 2,387  -  6 العقار.ة لالستثمارات العارلة الايمة خسارة صافي
 150  48  20 تكلفة قروض  إطفا 
 47  -  9 انخفاض قيمة استثمارات ريد بالتكلفة المطف ة  خسارة

 51  52  17 نهاية الخدمة للموظفيد م افآتمخلص 
 ( 4,992 ) 3,785) )  إيرارات تمو.ل

 2,339  1,254   تمو.ل تكاليف
      
      

 712  1,299   النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل التدفقات
 880  696) )  في ذم  مدينة تجار.ة وأخرى  نقص)ز.ارة(/ 
 ( 23,161 ) 819   )نقص( في ذم  راسنة تجار.ة وأخرى ز.ارة/ 
 ( 1,933 ) 4   عالقة  ذو)ز.ارة( في مستحق مد جهة نقص/ 

 ( 2 ) 4) )  ز.ارة في مخزون 
      
      

 ( 23,504 ) 1,422   )المستخدم في( األنشطة التشغيليةالناتج من/ النقد 
 ( 16 ) -  18 نهاية الخدمة المدفوعة للموظفيد م افآت

      
      

 ( 23,520 ) 1,422   لتشغيليةا)المستخدم في( األنشطة الناتج من/ صافي النقد 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 26,146  9,133  10 مد بيو موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة  عاسدات
 ( 16,356 ) 5,967) ) 7 الستثمارات عقار.ة قيد التطو.ر  رفعات

 -  1,818  8 عاسدات مد استبعار موجورات مالية بالايمة العارة مد خالل الدخل الشامل اآلخر
 8,820  1,181   مستلمة  فواسد

 ( 254 ) 13) ) 5 لممتلكات ومعدات  رفعات
 ( 1,091 ) -  6 الستثمارات عقار.ة  رفعات
 ( 10,000 ) -  9 استثمارات ريد بالتكلفة المطف ة   شرا 

 7,425  -  12 نقد مقيد  تحر.ر
 51,250  -   صجل  وراسو تحر.ر

 ( 35,000 ) -   وراسو صجل مورعة
 ( 50,000 ) -  13 وكالة استثمار إيداع
 ( 24,910 ) -  10 موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة  شرا 

      
      

 ( 43,970 ) 6,152   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  

 إيضاحات
 2021 

 ألف درهم
 2020 

 ألف ررا 
 (مدقق)غير   (مدقق)غير    

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ( 2,488 ) 11,108) ) 20 قروض بنكية  تسديد

 18,724  5,460  20 مد قروض بنكية  عاسدات
 ( 1,763 ) 1,014) )  تمو.ل مدفوعة  تكاليف
 ( 19 ) -  20 تكلفة تمو.ل قروض  رفعات
 ( 190 ) -  15  خز.نة أسه شرا  
 ( 52 ) -  19 لمطلوبات عقور اايجار  رفعات

      
      

 14,212  ( 6,662 )  األنشطة التمويلية الناتج من /( فيصافي النقد )المستخدم 
      
      

 ( 53,278 ) 912   في النقد ومرادفات النقد ( النقصالزيادة/ )  صافي
      

 74,057  5,819   يناير 1النقد ومرارفات النقد كما في 
      
      

 20,779  6,731  12 مارس  31النقد ومرادفات النقد كما في 
      

      معامالت غير نقدية:
 تسو.ة موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل الموجورات 

 المالية بالايمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة   
 
8 

 1,791  - 
      
      

 تسو.ة موجورات مالية بالايمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر مقابل
 -  84   فواسد مستحقة مدينة   
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 
. في 2006ريسـمبر   24بتار.   أبوظبيتسـتجيل إشـراق لالسـتثمار ش.م.ع )"الشـركة"( مبدسيا  كشـركة مسـاامة خاصـة في إمارة  ت 
 لألوراق المالية. أبوظبي، تحولت الشركة إلى شركة مساامة عامة. إن الشركة مدرجة في سوق 2011يوليو  7
 

إن عنوان .  223393رق    أبوظبيوعضــو.ة غرفة تجارة وصــناعة    1005631بموجب الرخلــة التجار.ة رق     الشــركةتســجيل  وت 
 اامارات العربية المتحدة. -، أبوظبي108737المسجل او  . ب.:  الرسيسيالم تب 

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

 مبنى أيضــــا    الشــــركة تمتلا .بها المرتبطة  الخدمات وتقدي   واارارة والبنا  واالســــتثمار والبيو التطو.ر  أعمال تتضــــمد  التي العقار.ة
 .الفندقية للشقق

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

 
 األنشطة الرئيسية  الملكية  نسبة بلد التأسيس والعمليات إسم الشركة التابعة

    
 فندقية  شقق 100 المتحدة العربية اامارات رولة .م.م. * ذ الفندقية للشقق مار.نا نوران
  عقارات 100 الكايمان  جزر   .م.م.ذ كومباني انترناشيونال إشراق
 الموجورات   إرارة 100 المتحدة العربية اامارات رولة ** ليمتد مانجمنت إشراق

 إرارة الموجورات   40 جزر الكايمان  الكونوست انفستمنت ليمتد ***
 

النســــبة المتباية التي  أما.م.م.،  ذ  الفندقية للشــــقق مار.نا٪ مد ملكية نوران 49كومباني ذ.م.م. نســــبة   انترناشــــيونالإشــــراق   لدى*  
 ملكية  عد بالتنازل  قام  والكييت  االحتفاظ بها مد قبل ورثة عضــــــــــــو ســــــــــــابق في مجلس اارارة بالنيابة عد الشــــــــــــركة    ٪51تبلغ 

 .م.م.ذ كومباني انترناشيونالإشراق  لـ لإللغا  القابلة غير االنتفاع
 

 عالمي. إن المنش ة اي حاليا  متوقفة.ال أبوظبيليمتد اي منش ة مسجلة في سوق  مانجمنتإشراق  إن** 
 

 .مد ملكية شركة الكونوست انفستمنت ليمتد ٪40تمتلا شركة إشراق انترناشيونال كومباني ذ.م.م. نسبة  ***
 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
لموجزة  االمـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية   2/1

 الموحدة
 

في الفترة الحـاليـة، قـامـت المجموعـة بتطبيق التعـديالت التـاليـة على المعـايير الـدوليـة للتقـار.ر المـاليـة اللـــــــــــــــاررة مد قبـل مجلس 
الة بشـ ل إلزامي للفترة المحاسـبية التي تبدأ في أو بعد المعايير المحاسـب . إن تطبيق اك  2021يناير   1ية الدولية والتي تلـبح فعا

ــابقة  التعديالت على المعايير الدولية للتقار.ر المالية ل  ي د لها أي ت ثير ماري على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والفترات الســــــ
 .المعامالت المحاسبية أو الترتيبات المستقبلية للمجموعةولكد قد ت ثر على 

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

    السنوية التي تبدأ من أو بعد
تعديالت على المعيار الدولي للتقار.ر )  2المرحلة   -إعارة تشــــ يل معيار ســــعر الفاسدة

ــبي الدولي رق  9المالية رق    ، المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  39، المعيار المحاسـ
 (16والمعيار الدولي للتقار.ر المالية رق   4، المعيار الدولي للتقار.ر المالية 7

 2021يناير  1 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

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

 الموحدة )يتبع(
 

باســــــــــــــتثـنا  مـما ذكر أعال ، ال توجد أية مـعايير اامة أخرى مد المـعايير الدولـية للتـقار.ر الـمالـية أو تـعديالت كانت ســــــــــــــار.ة للمرة  
 .2021يناير  1اصولى للسنة المالية التي بدأت في أو بعد 

 
 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 ــبحبتطبيق المعايير الدولية للتقار.ر المالية الجديدة والمعدلة الملــــ ــار.ة تلــــ  ســــ
 بعد: المفعول

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات 

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

 2023يناير  1  عقور الت ميد 17المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  
   

عرض البيانات المالية: تلنيف   1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رق   
  المطلوبات كمتداول أو غير متداول

 2023يناير  1 

   
اندما  اصعمال: بااشارة إلى  3تعديالت على المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  

 ااطار المفاهيمي 
 2022يناير  1 

   
المتعلق  ممتلكات وآالت ومعدات  16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رق  

 بالعاسدات قبل االستخدام المقلور 
 2022يناير  1 

   
المخللات، المطلوبات  37تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رق  

تكلفة تنفيك  -المتعلق بالعقور المثقلة باالتزامات  الطارسةوالموجورات  الطارسة
 العقد

 2022يناير  1 

   
على المعايير الدولية للتقار.ر المالية التي  2020-2018رورة التحسينات السنو.ة 

، المعيار الدولي للتقار.ر 1تتضمد التعديالت على المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  
والمعيار المحاسبي الدولي رق   16ر الدولي للتقار.ر المالية رق  ، المعيا9المالية رق  

41 

تسري التعديالت على المعايير  
 9، 1 أرقام الدولية للتقار.ر المالية

 41والمعيار المحاسبي الدولي رق   
ول  يت   2022يناير  1مد  اعتبارا  

بعد تحديد تار.  تطبيق التعديالت 
على المعيار الدولي للتقار.ر 

 عقور اايجار. 16المالية رق  
   

 البيانات المالية الموحدة  10تعديالت على المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  
استثمارات في شركات زميلة ومشار.و مشتركة   28والمعيار المحاسبي الدولي رق   

(2011 ) 

ت جيل سر.ان التطبيق إلى أجل   
غير مسمى. ال يزال التطبيق 

 مسموح به.
 

تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة  يت  ســـــو  والتعديالت والتفســـــيرات المعايير  اك تتوقو اارارة أن 
للتطبيق، وقد ال ي ون لتطبيق اك  المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت أي ت ثير جواري على البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 للمجموعة في فترة التطبيق المبدسي.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3
 

 أساس االلتزام 
 

"التقار.ر المالية المرحلية"، وال تتضــمد   34ت  إعدار اك  البيانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على المعيار المحاســبي الدولي رق   
جميو المعلومـات الالزمـة للبيـانـات المـاليـة الموحـدة الســــــــــــــنو.ـة الكـاملـة و.نبغي أن تقرأ جنبـا  إلى جنـب مو البيـانـات المـاليـة الموحـدة 

أشــــهر المنتهية في  الثالثة. بااضــــافة لكلا، فرن النتاست لفترة 2020ريســــمبر   31للســــنة المنتهية في  و   في كمالمجموعة  المدققة ل
 .2021ريسمبر  31ال تعتبر بالضرورة م شر على النتاست التي يم د توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2021 مارس 31
 

بشــــ ن الشــــركات    2015لســــنة   2بتعديل بعض أح ام القانون االتحاري رق     2020لســــنة   26صــــدر مرســــوم بقانون اتحاري رق  
. إن المجموعة بلدر مراجعة اصح ام الجديدة 2021يناير  2ك في  ورخلت التعديالت حيز التنفي  2020سبتمبر   27التجار.ة في  

 وسيت  تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة مد تار.  رخول التعديالت حيز التنفيك.
 

 أساس اإلعداد 
 

لـقد ت  عرض البـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـباـلدرا  اامـاراتي )اـلدرا ( ـباعتـبار  العمـلة المســــــــــــــتخـدمـة وعمـلة العرض في غـالبـية 
 معامالت المجموعة و.ت  تقر.ب جميو الاي  إلى أقرب ألف )ألف ررا ( إال إذا أشير إلى غير ذلا. 

 
ــة بالايمة العارلة ت  إعدار البيانات المالية الموجزة الموحدة بنا    ــتثنا  الموجورات المالية المقاســـــــــ  على مبدأ التكلفة التار.خية، باســـــــــ

 ، التي ت  إرراجها بالايمة العارلة.واالستثمارات العقار.ة قيد التطو.ر واالستثمارات العقار.ة
 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية  4
 

ــات الهامة المطبقة مد قبل المجموعة في اك  البيانات المالية الموجزة  ــبية واصح ام والتقديرات واالفتراضــــ ــات المحاســــ ــياســــ إن الســــ
ــنة المنتهية في   ــنو.ة المدققة للمجموعة كما في وللســــ ــمبر  31الموحدة تتوافق مو تلا الواررة في البيانات المالية الموحدة الســــ ريســــ

، قامت  وأيضــا  أعال .   2 اايضــاحفي   مبيدكما او   2021يناير   1ر معايير وتفســيرات جديدة ســار.ة مد ، باســتثنا  اعتما2020
عنها في البيانات المالية الســــنو.ة اصخيرة  اافلــــاحبشــــ ن التقديرات التي ت   الم كدة غيرالمجموعة بمراجعة الملــــارر الرسيســــية 

. بخال  ما ت  اافلاح في اك  البيانات المالية الموجزة الموحدة  28كما او موضح في إيضاح    19 –  كوفيدعلى خلفية جاسحة  
نها في لتلا التي ت  اافلـــــــــاح عال تزال مشـــــــــابهة  غير الم كدة ملـــــــــارر التقدير، تعتقد اارارة أن جميو 28عنه في إيضـــــــــاح  

ــنو.ة. ــتمر  ســـــــــو  البيانات المالية الســـــــ ــتنع س أي تغييرات مطلوبة في فترات إعدار التقار.ر   تســـــــ ــو وســـــــ اارارة في مراقبة الوضـــــــ
 المستقبلية. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 ومعدات ممتلكات 5

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 المدرجة في بداية الفترة/ السنة  الايمة  101,479  106,501
   إضافات  13  376

           السنة /للفترة محمل استهالك ) 1,316) ) 5,398)
      المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   القيمة  100,176  101,479

 
 الموجوراتجميو ممتلكات ومعدات المجموعة في رولة اامارات العربية المتحدة. تشـــــــمل الممتلكات والمعدات حق اســـــــتخدام  تقو

: 2020ريســـــــمبر   31)  2021 مارس  31ألف ررا  كما في    4,638قيمة مدرجة تبلغ  بلـــــــافيعلى مســـــــاحة م تبية مســـــــت جرة 
 (.   19)إيضاح ألف ررا (  5,024

 
 مد قبل  عليه  المتحلــل للقرض كضــمان مراون نوران مار.نا للشــقق الفندقية  شــركةالممتلكات والمعدات، مبنى مســتخدم ل تتضــمد

 .(20المجموعة مد بنا محلي )إيضاح 
 
 تخليص ملار.ف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد كما يلي:  ت 
 

 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 
 ألف ررا    ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

 822  792  تشغيلية مباشرة  ملار.ف
      524  524  عمومية وإرار.ة   ملار.ف

     
  1,316  1,346      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 عقارية استثمارات 6
 

ــتثمارات العقار.ة بعض تمثل  ــ ني في ربي تقو   التي يـضــــــ ار اصقطو  االســـــ ــقق في مبنى ســـــ في اامارات العربية المتحدة، وعدة شـــــ
 .المتحدة اصمر. يةومبنى في الواليات 

 
 :إن الحركة في االستثمارات العقار.ة اي كما يلي

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  826,681  841,440
   إضافات  -  1,577

 ( 7استثمارات عقار.ة قيد التطو.ر )إيضاح  مدتحو.ل   -  46,070
           صافي نقص في الايمة العارلة    - ) 62,406)
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  826,681  826,681

 
لالســتثمارات العقار.ة ، ت  التوصــل إلى الايمة العارلة  2020ريســمبر   31 في كمابالايمة العارلة.  يت  إررا  االســتثمارات العقار.ة  

بـالمجموعـة. عنـد تقـدير المبـالغ المعـار تقييمهـا  غير مرتبطيدعلى أســـــــــــــــاس تقيي  ت  إجران  مد قبـل مايميد مســــــــــــــتقليد معتمـديد 
   السوق )مقارنة المبيعات(. ، ت  اصخك بعيد االعتبار أعلى وأفضل استخدام للعقارات وت  استخدام نهت تقييلالستثمارات العقار.ة

تعتقد اارارة أنه ال يوجد تغيير جواري في الايمة العارلة لالستثمارات العقار.ة اصخرى خالل استنارا  على التقيي  الداخلي المنجز، 
مجموعة ، اعترفت ال2020مارس   31. خالل فترة الثالثة أشـــــــــهر المنتهية في  2021مارس   31فترة الثالثة أشـــــــــهر المنتهية في  

ررا  على أســــــــــاس التقييمات التي ت  إجراناا مد قبل مثمد   2,387 على اســــــــــتثماراتها العقار.ة بمبلغبخســــــــــارة في الايمة العارلة  
 مستقل غير مرتبط بالمجموعة.

 
 مد تسلسل الايمة العارلة. 3المستوى  ضمديت  تلنيف الاي  العارلة لالستثمارات العقار.ة 

 
مارس   31كما في   السـتثماراتها العقار.ةتحليال  للحسـاسـية يوضـح ت ثير التغيير في سـعر البيو للمتر المربو  أجرت المجموعة أيضـا  

 ألف ررا   82,668 بمبلغإلى ز.ارة  ســــو  ت ري٪  10، فرن الز.ارة في ســــعر البيو المتوقو للمتر المربو بنســــبة وبالتالي.  2021
ــبة في التقيي  تقيي  المبالغ المعار تقييمها ألف ررا  في   82,668 بمبلغينتت عنه انخفاض   ٪ قد10، في حيد أن االنخفاض بنســـــــ

 .2020ريسمبر  31و 2021مارس  31كما في  لالستثمارات العقار.ة للمجموعة
 

ــتثمارات العقار.ة، قررت اارارة وقف أعمال التطو.ر المخطط لها والمنفكة صحد 2020خالل   للمجموعة وإعارة اصرض إلى  االســــــــ
قيد   االســـــتثمارات العقار.ةضـــــمد   ســـــابقا  ذي اللـــــلة الكي ت  احتســـــابه  االســـــتثمار العقاري لكلا، ت  تحو.ل  وفقا  تها اصصـــــلية.  حال

ــتثمارات العقار.ةالتطو.ر إلى   ــنة المنتهية في   االســــ ــاح    2020ريســــــمبر   31خالل الســــ ــا ية 7)إيضــــ (. ت  تحميل أي تكاليف إضــــ
  ان الربح أو الخسارة.متكبدة على أعمال الررم والحفر في بي

 
العقار.ة  االســــــــــــتثماراتريرارات اايجار مد ت جير بالمجموعة  اعترفت،  2021مارس   31خالل فترة الثالثة أشــــــــــــهر المنتهية في  

 ألف ررا (. 2,048: 2020مارس  31ألف ررا  ) 1,914بمبلغ 
 

ــتثمارات تتضــــــمد  مد قبل  عليه المتحلــــــللقرض  لكضــــــمان  مراون ألف ررا    141,563 تبلغ  ، مبنى بايمة عارلةالعقار.ة االســــ
 (.20ألف ررا ( )إيضاح  141,563: 2020ريسمبر  31المجموعة مد بنا محلي )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 التطوير قيد عقارية استثمارات 7
 

 :إن الحركة في االستثمارات العقار.ة قيد التطو.ر اي كما يلي
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  178,780  184,397
   إضافات  5,998   57,202

 ( 6تحو.ل إلى استثمارات عقار.ة )إيضاح   - ) 46,070) 
           في الايمة العارلة   التغير صافي   - ) 16,749)
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  184,778  178,780

 
ــتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر يت  إررا   ــتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر كما في  االســـ  31بالايمة العارلة. ت  تحديد الاي  العارلة لالســـ
تعتقد  اســــــتنارا  إلى التقيي  الداخلي المنجز،   مســــــتقل غير مرتبط بالمجموعة باســــــتخدام نهت الدخل. ماي مد قبل   2020ريســــــمبر 

ــهر المنتهية في  اارارة أنه ال يوجد تغيير ج ــتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر خالل فترة الثالثة أشــــــ  31واري في الايمة العارلة لالســــــ
 مد تسلسل الايمة العارلة. 3المستوى  ضمديت  تلنيف الاي  العارلة لالستثمارات العقار.ة  .2021مارس 

 
يعتمدان على تطورات الســـــوق  ات الايمة الرسيســـــيةمحركت ثير اثنيد مد  الكي يوضـــــحللحســـــاســـــية  تحليال   أيضـــــا  أجرت المجموعة  

. تلا المعايير التي ت ثرت بشـ ل خا  اي إيجارات السـوق 2021مارس   31قيد التطو.ر الرسيسـية كما في   العقار.ة السـتثماراتها
ال يم د قياســــها  مم نة ولكد  المعاييربينما التفاعالت بيد  معيارومعدالت الرســــملة. يتهر ت ثير االنحرا  بشــــ ل منفلــــل لكل 

  بنا   على اكا التحليل:و . وميا  
 

ألف ررا  في التقيي ، في   14,100بمبلغ نقطة أســـــــاس إلى ز.ارة   50انخفاض معدالت الرســـــــملة بمقدار  ســـــــو  ي ري •
 و ؛ألف ررا  في تقيي  تلا العقارات 12,300بمبلغ نقطة أساس قد ت ري إلى انخفاض  50 بمقدارحيد أن ز.ارة 

ألف ررا  في التقيي ، في حيد   18,600 بمبلغ٪ إلى ز.ارة 10في معدالت اايجار المتوقعة بنســبة  ت ري الز.ارةســو   •
 ألف ررا  في تقيي  تلا العقارات. 18,500بمبلغ إلى انخفاض  سو  ي ري٪ 10أن االنخفاض بنسبة 

 
ممتلكـــات المجموعـــة وإعـــارة اصرض إلى حـــالتهــا ، قررت اارارة وقف أعمـــال التطو.ر المخطط لهـــا والمنفـــكة صحـــد 2020خالل 

ــلية.   ــابهاالتي  العالقة، فرن الممتلكات ذات وبالتالياصصـ ــابقا   ت  احتسـ ــمد  سـ ــتثمارات العقار.ةضـ قيد التطو.ر ت  تحو.لها إلى  االسـ
(. ت  تحميل أي تكاليف إضـــا ية متكبدة على أعمال 6)إيضـــاح    2020ريســـمبر   31خالل الســـنة المنتهية في   عقار.ة تاســـتثمارا

 الررم والحفر في بيان الربح أو الخسارة.
 

ألف ررا  مراوـنة كضـــــــــــــــمان للقرض   178,780تتضــــــــــــــمد االســــــــــــــتثـمارات العـقارـ.ة قـيد التطو.ر، مبنى وأرض بايـمة عـارـلة تبلغ 
 (.20ألف ررا ( )إيضاح  178,780: 2020ريسمبر  31المجموعة مد بنا محلي )المتحلل عليه مد قبل 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 8
 

ــمد ــامل  الدخل خالل مد  العارلة بالايمةالموجورات المالية   تتضـــــ ــتراتيجية في اصوراق  لىع  للمجموعة اآلخر  الشـــــ ــتثمارات اســـــ اســـــ
 بالايمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر.  كمقاسة نهاسيبش ل  تلنيفهاالمالية التي ت  

 
 :يلي ما اينهاية فترة التقر.ر  فيالعارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر كما  بالايمةالمالية  الموجورات تفاصيل إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 ( 1مالية غير مدرجة )  أوراق  61,232  64,436
 ( 2غير مدرجة )  أموال  24,959  23,749

           مالية مدرجة   أوراق  227  237
88,422  86,418        

 
ت  إنشـان  في جزر كايمان بهد  الحلـول على عقار يقو في  ةغير مدرج لمنشـ ةاسـتثمار في حلـة ملكية ( 1تتكون مد:   ( 1

ــغيله  ــو.قه وت جير  وتشــــــ ــتبعار رولة اامارات العربية المتحدة وتطو.ر  وحيازته وتســــــ ــيمه واســــــ مد الباطد وبخال  ذلا  وتقســــــ
ــة مالية توفر التمو.ل 2و التعامل مو عقار يقو في رولة اامارات العربية المتحدة؛ ــسـ ــتثمار في م سـ ــالمي وخدمات ( اسـ ااسـ

ــول ــركات وإرارة اصصـــ ــو اكا  ت  .تمو.ل الشـــ ــ ة حاليا  خضـــ ــفية حيق تتوقو المجموعة   المنشـــ ــتررار كاملللتلـــ للايمة العارلة  اســـ
ــتثمار  ــتثمار   وفقا  لالســـــ ــنيف اكا االســـــ ــتثمر فيها. وبنا   عليه، ت  تلـــــ ــركة المســـــ ــتلمة مد الشـــــ ــو.ة النهاسية المســـــ لخطة التســـــ
 المركز المالي الموحد. في بيان ةمتداول وموجورات

 
اامارات العربية المتحدة لتحقيق عاسد بشـ ل أسـاسـي مد اصسـه  رولة  اسـتثمار في صـندوق مفتوح ت  ت سـيسـه في  تتكون مد:   ( 2

 .المدرجة
 
 يلي:  كما ايالحركة في الرصيد للموجورات المالية بالايمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر  إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  88,422  109,676
 استبعارات ) 3,693)  -

           اآلخر الشامل الدخل في بها المعتر   العارلة الايمة في التغير صافي  1,689 ) ( 21,254
 في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  86,418  88,422
 ينزل: جز  غير متداول  ) (57,760 ) ( 56,560

     
     

      جز  متداول  28,658  31,862
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 دين بالتكلفة المطفأة   استثمارات 9
 
 الحركة في استثمارات الديد بالتكلفة المطف ة اي كما يلي: إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  18,363  79,558
   إضافات  -  28,363

 استبعارات   - ) 90,000)
      ع س لخسارة انخفاض الايمة   -  442

     
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  18,363  18,363

 
ــتثمارات الديد بالتكلفة المطف ة  ــمد اسـ ــتثمار يتضـ ــهارة اسـ ــة مقراا رولة اامارات العربية المتحدة بتار.  على شـ ــركة قابضـ ــاررة عد شـ صجل صـ

 سنو.ا .   ٪10. واي مقومة بالدوالر اصمر. ي وتحمل معدل فاسدة متوقو بنسبة 2024ريسمبر  31استحقاق مبدسي لالستثمار في 
د بالتكلـفة المطـف ة إلى االســــــــــــــتثـمار في اســــــــــــــتثـمارات الدي عدر إثنيد مدفي مـعامـلة غير نـقدية،   المجموعةتـبارلت   ،2020خالل 

صــندوق استمان مغلق ت  ت ســيســه في جزر كايمان بينما ت  تلــنيف االســتثمار الجديد ضــمد موجورات مالية بالايمة العارلة مد 
 (.10خالل الربح أو الخسارة )إيضاح 

 
 31ألف ررا  )  459بلغت   2021 مارس  31إن إيرارات التمو.ل على اســـــــــــــتثمارات الديد بالتكلفة المطف ة للســـــــــــــنة المنتهية في  

ــتثمارات الديد بالتكلفة المطف ة   2,184:  2020مارس  ــتحقة على اســـ  31ألف ررا  كما في    464ألف ررا (. بلغت الفواسد المســـ
 (.ألف ررا  5: 2020ريسمبر  31) 2021مارس 

 
يوضــــــح الجدول التالي الحركة في خســــــارة االستمان المتوقعة التي ت  االعترا  بها الســــــتثمار الديد بالتكلفة المطف ة وفقا  للمعايير 

 .9الدولية للتقار.ر المالية رق  
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  -  442
      الفترة/ السنة ع س مخلص خسارة خالل  - ) ( 442

     
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  -  -

 
ــابقا  على   442، قامت المجموعة بع س مبلغ 2020خالل   ــاسر االستمان المتوقعة ســــــ ــاسر انخفاض قيمة خســــــ ألف ررا  مد خســــــ

 الديد بالتكلفة المطف ة عند مبارلتها ب صل مالي بالايمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة.استثمارات 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 10
 

 شـمليالموجورات المالية بالايمة العارلة مد خالل الربح أو الخسـارة للمجموعة على موجورات مالية محتف  بها للمتاجرة.  تتضـمد
 :يلي ما التقر.ر فترة نهاية في الخسارة أو الربح خالل مد العارلة بالايمة المالية الموجورات توز.و

 
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 ( 1) ثابت رخل ذات مالية أوراق  59,049  57,468
 ( 2)مالية مدرجة  أوراق  93,103  94,402
           ( 3صناريق غير مدرجة )  96,265  96,265

248,135  248,417        
 
 تحمل .المتحدة العربية اامارات رولة  في  ملــدرعد    وصــاررةبالدوالر اصمر. ي  مقومة مدرجة وصــ وك ســنداتمد:   يتكون  ( 1)

 .٪12,00 - ٪7,50بنسبة  كوبون  معدل الديد أوراق

 يت درا (. بالمد أســــه  حقوق ملكية متوافقة مو أح ام الشــــر.عة ااســــالمية مدرجة في رولة اامارات العربية المتحدة ) تتكون  ( 2)
 (.20 إيضاحمحلي ) بنات  الحلول عليه مد  الكيقرض ال مقابلكضمان  المالية وراقمد اك  اص جز ب االحتفاظ

لمخاطر االستمان في قطاعات  التعرضـــات مد  عواسد توليد بهد ســـتثمار في صـــندوق مغلق ت  ت ســـيســـه في جزر كايمان اال ( 3)
 تجار.ة مختلفة.

 
 31ألف ررا  ) 1,327بلغـت  2021مـارس  31المنتهيـة في  للفترةإيرارات التمو.ـل على اصوراق المـاليـة ذات الـدخـل الثـابـت  إن

ألف ررا  كـما في   1,694ثابت الدخل  الـ مالـية ذات  الوراق اصألف ررا (. بلـغت الفواسد المســــــــــــــتحـقة على    1,081:  2020مارس 
 ألف ررا (. 1,297: 2020ريسمبر  31) 2021مارس  31
 

 اي كما يلي: الربح أو الخسارةالايمة العارلة مد خالل الموجورات المالية ب رصيدالحركة في إن 
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  248,135  185,201
   إضافات  1,791  160,250
  استبعارات ) 9,133) ) 87,829)
           الخسارة  أو الربح في بها المعتر   العارلة الايمة في التغير صافي  7,624 ) 9,487)

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  248,417  248,135
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 وأخرى ذمم مدينة تجارية  11
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مدينة تجار.ة  ذم   438  348

 فاسدة مستحقة   4,884  6,263
 مدفوعة مقدما    ملار.ف  927  630

 مقدمة لمورريد  رفعات  589  1,019
      مدينة أخرى   ذم   6,485  6,179

     
14,439  13,323        

 
  على  بنا    السدار  استحقاق مت خرة المدينة للكم  مخلص تكو.د يت . واصخرى  التجار.ة  المدينة  الكم  على  فاسدة أي تحميل يت  ال

  استررار  قابلية تحديد  عند . السدار عد  والتخلف اارارة خبرة إلى بالرجوع تحديداا ت   التي لالستررار القابلة  غير المقدرة المبالغ
 حتى  مبدسيا    الرصيد  منح  تار.   مد  المدينة  الكم   لرصيد  االستمان  جورة  في  تغيير  أي  االعتبار  بعيد  المنشآت  ت خك  المديد،  الرصيد

 .التقر.ر فترة نهاية
 

ألف  483للمقاول مد الباطد الرسيسي بايمة  مقدمة رفعاتالدفعات المقدمة لمورريد على  تتضمد، 2021مارس  31وما في 
 قيد التطو.ر. العقار.ة باالستثماراتألف ررا (  يما يتعلق  914: 2020ريسمبر   31ررا  )

 
 

 البنوك لدى وأرصدة نقد 12
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في اللندوق   نقد  29  3

 البنوك لدى نقد  10,365   9,479              
      صجل وراسو  6,618  6,618

     
16,100  17,012   

     
 إستحقاق أصلية صوثر مد ثالثة أشهرناقلا : وراسو قليرة اصجل بتوار.   ) 6,618) ) 6,618)
      مقيد نقد: ناقلا   ) 3,663) ) 3,663)

     
      نقد ومرادفات النقد  6,731  5,819
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( البنوك لدى وأرصدة نقد 12
 

. تحمل اك  الوراسو معدل فاسدة بالدرا تمثل الوراسو صجل وراسو مورعة لدى م سسات مالية في رولة اامارات العربية المتحدة 
 .سنو.ا  ٪( 9,5  -٪ 0,20:  2020 ريسمبر ٪31 )0,45  -٪  0,20

 
:  2020 مارس 31ألف ررا  ) 6 بلغت 2021 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترةإيرارات التمو.ل على الوراسو صجل  إن

  2: 2020 ريسمبر 31)  2021 مارس 31ألف ررا  كما في  8ألف ررا (. بلغت الفواسد المستحقة على الوراسو صجل  1,571
 ألف ررا (. 

 
  31ألف ررا  ) 3,634إجمالي قدر   بمبلغ 2013و 2012أرباح ل  ُيطالب بها والتي ت  إعالنها في  أنلبةالنقد المقيد  يتضمد
ألف ررا (   28: 2020 ريسمبر 31ألف ررا  ) 28محلي بمبلغ  بنامقيد مورع في  ونقدألف ررا (  3,634: 2020 ريسمبر

 (.ررا ألف    28:  2020 ريسمبر  31ألف ررا  )  28 بمبلغبنا محلي  لدىونقد مقيد 
 
 

  وكالة استثمار 13
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
      استثمار وكالة قلير اصجل   85,000  85,000

 
مليون ررا  في وراسو وكالة محتف  بها لدى م ســــــســــــات غير مالية في رولة   85 باســــــتثمار مبلغ  المجموعة قامت،  2020خالل  

وتســــــتحق  ســــــنو.ا  ٪  9,5-٪  8مقومة بالدرا  ااماراتي. تحمل اك  االســــــتثمارات معدل فاسدة يتراوح بيد و اامارات العربية المتحدة 
تجديداا لمدة ثالث ســـــــــــنوات بنفس معدالت ، ت  اســـــــــــتحقاق وراسو الوكالة اك  وت  2021مارس خالل    .2021في مارس و.ونيو 

 .الفاسدة
 

 155:  2020 مارس  31ألف ررا  )  1,831مبلغ   2021مارس   31المنتهـية في   للفترةبلغ رخل التمو.ل مد اســــــــــــــتثـمار الوكالة 
: 2020 ريســــــــــــــمبر  31)  2021مارس   31ألف ررا  كـما في    2,607(. بلـغت الفواسد المســــــــــــــتحـقة على الوراسو صجل ألف ررا 
 (.ررا  4,842
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 استثمار في شركة زميلة  14
 

شـركة الكونوسـت انفسـتمنت ليمتد )يشـار إليها  يما   ، اسـتثمرت المجموعة في شـركة ت سـسـت في جز.رة كايمان تسـمى2020خالل  
٪ مد حقوق التلو.ت للشركة الزميلة ولها ت ثير اام على الشركة الزميلة. تعمل 40تمتلا المجموعة نسبة بعد بـــ "شركة زميلة"(. 

 الشركة الزميلة في أعمال إرارة الموجورات.
 

 ما يلي:إن الحركة في رصيد االستثمار في الشركة الزميلة اي ك
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  7,404  -

 مستثمر به خالل الفترة/ السنة    -  7,125
      حلة الربح خالل الفترة/ السنة   220  279

     
      الفترة/ السنة  نهايةفي  الرصيد  7,624  7,404

 
ة تمثل المعلومات المالية الملخلــة أرنا  المبالغ الموضــحة في البيانات المالية للشــركة الزميلة التي ت  إعداراا وفقا  للمعايير الدولي 

 للتقار.ر المالية:
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مجموع الموجورات   19,060  18,509

      مجموع المطلوبات   -  -
     

      صافي الموجورات    19,060  18,509
     

      حلة المجموعة في صافي الموجورات  7,624  7,404
     

      ربح للفترة/ السنة  551  698
     

      حلة المجموعة في الربح خالل الفترة/ السنة    220  279
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 رأس المال  15
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   درهمألف   ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 رأس المال المصرح به والصادر والمدفوع الكامل    

      سه  عاري بايمة ررا  واحد للسه    2,325,000,000  2,325,000  2,325,000
 

  وفقا  اصوراق المالية والسلو لمباشرة إعارة شرا  أسه  المجموعة  ايئة  مد موافقة على المجموعة حللت، 2018 أوتوبر 14 في
 لقوانيد رولة اامارات العربية المتحدة ولواسح ايئة اصوراق المالية والسلو.  

 
  6,420ألف سه  عاري إضافي بايمة إجمالية تبلغ  17,586قامت الشركة بشرا  ، 2020ريسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

  البدل ألف ررا  واو  15,609وت  االحتفاظ بها في الخز.نة. وبنا   عليه، ت  تخفيض إجمالي حقوق الملكية بمبلغ ألف ررا  
ال يوجد مثل مشتر.ات اصسه  اك  في فترة الثالثة أشهر المنتهية في   .2020ريسمبر  31المدفوع مقابل أسه  الخز.نة كما في 

 . 2021مارس  31
 
 

 قانوني احتياطي 16
 

ــنة 2لدولة اامارات العربية المتحدة رق  ) االتحاريوفقا للقانون   ــركة، ب  2015( لسـ ــي للشـ ــاسـ ــركات التجار.ة والنتام اصسـ ــ ن الشـ شـ
مد رأس   ٪50مد اصرباح الســــــنو.ة إلى احتياطي قانوني حتى يلــــــبح اكا االحتياطي مســــــاو.ا    ٪10مد الشــــــركة تحو.ل  تطلبي

 ر قابل للتوز.و.غي االحتياطيالمال الشركة. إن اكا 
 
 

 إستثماراتحتياطي إعادة تقييم إ 17
 

ــاسر غير المحققة   يمثل ــب أو الخســ ــافي الم اســ ــتثمارات صــ  المالية  الموجورات في بها ااعترا  ت  التياحتياطي إعارة تقيي  ااســ
 .اآلخر الشامل الدخل خالل مد العارلة بالايمة

 
 

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص 18
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  888  700
 للفترة/ للسنة  محمل  52  208
           لفترة/ للسنة  ا مدفوع خالل  - ) ( 20

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  940  888
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات  19
 

 سنوات(. 5: 2020ريسمبر  31سنوات ) 5لم تبها. مدة اايجار تقوم المجموعة باستئجار أحد الموجورات كمقر 
 

 كما يلي: يإن الحركة في مطلوبات عقور اايجار ا
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  5,109  6,507

 ملار.ف فاسدة   72  346
      تسديدات  - ) 1,744)

     
 الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   5,181  5,109
      متداول غير جز : ينزل ) (3,428 ) ( 3,367

     
      المتداول  الجزء  1,753  1,742

 
 كما يلي: ايإن الحركة في حق استخدام الموجورات 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  5,024  6,570
      استهالك  ملار.ف  ) (386 ) ( 1,546

     
      الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   4,638  5,024
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 بنكية قروض 20
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   مدقق()غير   )مدقق(

     
 1قرض صجل   134,882  136,748
 2قرض صجل   76,714  70,713
      3قرض صجل   25,118  34,102

     
241,563  236,714   

198,533 ) ( (200,981 ( 
التقر.ر )ملنف فترة شهرا  مد نهاية  12بعد  للتسديدينزل: المبلغ المستحق 

      مطلوبات غير متداولة(  ضمد
     

43,030  35,733  
  ضمد التقر.ر )ملنف  فترة  شهرا  مد نهاية    12  خالل  للتسديدالمبلغ المستحق  

      مطلوبات متداولة( 
 

 ض صجل مما يلي:و تتكون القر 
 

 1 صجل قرض
 

 في  المحدرة واصح ام  الشــرو  بموجب ررا   ألف  145,000 بايمة محلي بنا مد صجل  قرض تســهيالت  على  المجموعة  حلــلت
ســـــنة و.حمل معدل فاسدة متغير. إن القرض   12 فترةســـــدار القرض على أقســـــا  ربو ســـــنو.ة على مدى  يت  .صجل  القرض اتفاقية

وحدة   58(،  5مضـــمون براد على المبنى الكي تســـتخدمه شـــركة نوران مار.نا للشـــقق الفندقية ذ.م.م. )"الشـــركة التابعة"( )إيضـــاح  
تقوم (، وضـمان الشـركات اللـارر مد الشـركة التابعة للـالح المقرض والتحلـيالت التي 6سـ نية في بر  ضـمان، ربي )إيضـاح  

بها الشــركة التابعة يت  تخلــيلــها للمقرض لســدار الدفعات اصصــلية الربو ســنو.ة للقرض. ت  الحلــول على القرض لســدار قرض 
 تار.  التقر.ر. في كماالبنا المحلي ولتمو.ل االلتزامات العامة للمجموعة. ت  سحب القرض بالكامل  نفسمد  سابقآخر 

 
ألف   1,452:  2020 ريسـمبر  31ألف ررا  )  1,418بايمة  مطف ةرسـوم قرض غير    ، لدى المجموعة2021 مارس  31وما في  

 ررا (  يما يتعلق بهكا التسهيل.
 

 2 صجل قرض
 

ــتفارت المجموعة مد  ــهيلاســــ ــرو  واصح ام المحدرة في   104,000صجل مد بنا محلي بايمة  قرض تســــ ألف ررا  بموجب الشــــ
ريســمبر    31ألف ررا  )  75,093ما قيمته   2021مارس   31إجمالي الســحوبات مد التســهيل كما في  بلغاتفاقية القرض صجل. 

 2021 ســــبتمبر مد ابتدا   ســــنوات    10ألف ررا (. يت  ســــدار القرض على أقســــا  ربو ســــنو.ة على مدى فترة   69,633:  2020
ــمون براد على    إنحمل معدل فاسدة متغيرة. و. ــاح   الر. المجموعة الموجورة في جز.رة  مبنىأرض و   قطعةالقرض مضــ (، 7)إيضــ
ســنوي واحد على اصقل مد القرض  ربو قســط يعارلعة بمبلغ باســ  المجمو  مخلــصوحســاب  المتحدة،اامارات العربية  ظبي،أبو 

المجموعة تسـهيالت   لدى،  2021 مارس  31مد تطو.ر العقار المراون. كما في   جزسياصجل. ت  الحلـول على القرض لتمو.ل 
 ألف ررا (. 34,367: 2020ريسمبر  31ألف ررا  ) 28,907بايمة  مستخدمةغير 

 
ألف   592:  2020 ريســـــــــــمبر  31ألف ررا  )  577بايمة  مطف ةجموعة رســـــــــــوم قرض غير  ، لدى الم2021 مارس  31وما في  

 ررا (  يما يتعلق بهكا التسهيل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 )يتبع(  بنكيةقروض  20
  

 3 صجل قرض
 

ألف ررا  بموجب الشـــــــــــرو  واصح ام   69,000الهامش مد بنا محلي بمبلغ  تســـــــــــهيل، اســـــــــــتفارت المجموعة مد  2020خالل  
 لالمحدرة في االتفاقية لتمو.ل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة وســدار أحد القروض القاسمة. بلغ إجمالي الســحب مد التســهي

مضمون براد على  إن التسهيل  .(ألف ررا   34,000:  2020 ريسمبر  31)ألف ررا   25,120مبلغ   2021مارس   31وما في  
مارس   31كما في   .حمل معدل فاسدة متغير.عند الطلب و  يسـدر التسـهيل(.  10)إيضـاح  أسـه  مدرجة محتف  بها باسـ  المجموعة  

 .(ألف ررا  35,000 :2020ريسمبر  31ررا )ألف  43,880بمبلغ ، لدى المجموعة تسهيالت غير مستخدمة 2021
 

 :التمو.لية اصنشطة مد الناتجة النقدية التدفقات إلى صجل القروض لحركة تسو.ة يلي  يما
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 السنة /الفترة بداية في  الرصيد  241,563  198,195

     
 النقدية   التدفقات    

 مسحوب  قرض  5,460  81,415
 مسدر   قرض ) (11,108 ) ( 40,144
 قرض  إصدار  تكلفة سدار  - ) ( 1,817

     
 أخرى غير نقدية  بنور    

 تكاليف معاملة  إطفا   48  569
      فاسدة  استحقاق  751  3,345

     
      السنة /الفترة نهاية في الرصيد  236,714  241,563
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  21
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   درهمألف   ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم  راسنة تجار.ة   7  18

 محتجزات راسنة   13,475  13,058
 رفعات مقدمة مد عمال    6,914  6,832
 استحقاقات   4,574  5,671
 أنلبة أرباح غير مطالب بها  3,634  3,634
      ذم  راسنة أخرى   3,903  3,460

     
32,673  32,507        

 
ــمل ــمبر  31) ررا   ألف  4,216 مبلغ العمال   مد المقدمة  الدفعات تشـ ــتالمه ت (  ررا   ألف  4,216:  2020 ريسـ  مقدمة كدفعة اسـ

 .مساطحه التفاقيات وفقا   تشغيلي إيجار عقد بموجب أرض مقابل اايجار مد
 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةو  أرصدة  22
 

ــار االعتياري لألعمال معامالت متنوعة بشـــــــرو  وأح ام متفق عليها وعلى أســـــــس تجار.ة بحتة مو  تجري  المجموعة خالل المســـــ
: اافلــــــاح عد الجهات ذات العالقة. تتمثل 24شــــــركات أو منشــــــآت أو أفرار كما ت  تعر.فها في المعيار المحاســــــبي الدولي رق  

 القدرة فيها يمتلكون  التي اصعمال ومنشــآت الرسيســييد اارارة موظفي ،العالقة في المســااميد، أعضــا  مجلس اارارةالجهات ذات  
 .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 االعتيارية.  تت 
 

 تجار.ة أسـس  على االعتياري  العمل سـياق  في المبرمة  التجار.ة المعامالت مد عموما    العالقة  ذات الجهات اك  مو  اصرصـدة تنشـ 
 اصرصدة مو الجهات ذات العالقة كما اي مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد مما يلي: تتكون . بحتة

 
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 وأرصدة لدى البنوك:  نقد    
 مشتركة إرارة لسيطرة خاضعة منشآت  7,014  6,693

      مساا   21  21
     

6,714  7,035        
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(و  أرصدة  22
   مارس 31  ريسمبر 31

2020  2021   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

 استثمارات وكالة:     
 منشآت خاضعة ارارة مشتركة   85,000  85,000

     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:    

 منشآت خاضعة ارارة مشتركة   86,191  88,185
      مساا    194  204

     
88,389  86,385        

     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   129,639  131,118
     
 استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:      

      منش ة خاضعة ارارة مشتركة    18,363  18,363
     
 مستحق من جهة ذو عالقة:     

      منش ة خاضعة لسيطرة مشتركة   4,087  24
     
 استثمار في شركة زميلة:     

      منش ة خاضعة ارارة مشتركة   7,624  7,404
     
 قرض من بنك:     

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   101,833  104,815
     
 مطلوبات عقد إيجار تمويلي    

      منش ة خاضعة لسيطرة مشتركة   5,181  5,109
     
 مستحقات فائدة:      

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   3,890  5,441
     
 مطلوبات فائدة:      

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   432  420
     
 ذمم دائنة أخرى:     
      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   128  4
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(و  أرصدة  22
 
 كما يلي:  اي /مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة العمومية الميزانية معامالتأا   إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مشتريات موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   -  61,267
     
 صافي )استبعاد(/ شراء استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:     

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   - ) ( 61,638
     
 صافي ودائع ألجل )المسحوبة(/ مودعة:     

      منش ة خاضعة ارارة مشتركة   - ) ( 80,001
     
 استثمارات وكالة مودعة:     

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة   -  85,000
     
 : الفترة/ السنةقرض من بنك خالل     

      منش ة خاضعة ارارة مشتركة   5,460  81,172
     
 : الفترة/ السنةسداد قرض خالل     

      منش ة خاضعة ارارة مشتركة   9,208  809
     
 : الفترة/ السنةتكلفة اقتراض خالل     

      منش ة خاضعة ارارة مشتركة   527  1,890
     
 :جهة ذو عالقة )مستلمة من( /صافي أموال محولة إلى    

      منشآت خاضعة ارارة مشتركة  ) (1,165  19,575
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(و  أرصدة  21
 
 كما يلي:  اي الفترة خالل العالقة ذات الجهات مو)الخسارة(  /الربح معامالت أا  إن
 

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )غير مدقق( 

     
 عالقة:  ذو ةجه /بنكمن  قرضفائدة على  مصاريف    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  299  94
     
 وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:   أتعاب    

      مساا   18  35
     
 فائدة:  إيرادات    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  3,142  4,355
     
 انخفاض قيمة معترف به الستثمارات دين بالتكلفة المطفأة:  مخصص    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  -  47
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 
 ألف ررا    ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

 525  525  قليرة اصجل م افآت
 555  -  اارارة مجلس أعضا تعو.ضات 

      19  18  م افآت نهاية خدمة الموظفيد طو.لة اصجل 
     
  543  1099      
 

 .2020 ريسمبر 31و 2021 مارس 31 كما فيل  يت  تقدي  قروض للمدير.د 
 

 مارس  31عالقة في  الطرا  ذات اص مدل  تســـــــــــــجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الكم  المدينة المتعلقة بالمبالغ المســـــــــــــتحقة 
 . 2020 ريسمبر 31و 2021
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2021 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  23
 
 .الفترة خالل القاسمة اصسه  لعدر المرجح المتوسط على الفترة ربح قسمة طر.ق عد اصساسية السه  ربحية احتساب يت 
 
 المعدلة الفترة، خالل  القاسمة اصســه   لعدر المرجح المتوســط  على الفترة ربح  قســمة طر.ق  عد  المخفضــة الســه  ربحية احتســاب يت 

 .المخفضة اصروات صثار
 

 :السه  ربحية حساب في المستخدمة اصسه  وبيانات اايرارات التالي يع س
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2021  2020 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

      ( 47,147 ) 10,258  )خسارة( الفترة )ألف ررا ( ربح/ 
     

      2,305,128  2,288,542  )باصلف(  القاسمة العاريةالمتوسط المرجح لعدر اصسه  
     

      ( 0,0205 ) 0,0045  درا ( بال)خساسر( اصساسي والمخفض للسه  الواحد )العاسد/ 
 
 .(15القاسمة صسه  الخز.نة، والتي ت  إصداراا ولكنها غير قاسمة )إيضاح  العاريةتعديل المتوسط المرجح لعدر اصسه   ت 
 
ــدر ل   ،2020و  2021مارس   31في   وما ــ نها  مد  أروات أي  المجموعة  تلـ ــه  ربحية  على مخفض  أثر لها ي ون   أن شـ  عند  السـ

 .ممارستها أو تحو.لها
 
 

 معلومات قطاعية   24
 

ــيسيت   ــاس تلا الم ونات التي يت  تقييمها  ت ســـــــ ــغيلية للمجموعة على أســـــــ ــ ل منتت القطاعات التشـــــــ مد قبل مجلس اارارة  بشـــــــ
المجموعة . و.قومون بمراقبة النتاست التشـــغيلية لقطاعات تشـــغيل المســـ ول الرسيســـي عد اتخاذ القرارات بشـــ ن العمليات التشـــغيلية()

ــيص الموارر وتقيي  اصرا . يت  تقيي  أرا  القطاعات بنا   على اايرارات وإجمالي  ــل لغرض اتخاذ قرارات حول تخلــ ــ ل منفلــ بشــ
 الربح ومجموعة واسعة مد م شرات اصرا  الرسيسية بااضافة إلى ربحية القطاع.

 
 :كما يليقطاعات رسيسية،  خمس ، ت  تنتي  المجموعة في2020و 2021مارس  31صغراض اارارة، في 

 
 تطو.ر العقارات  •
 االستثمارات العقار.ة •
 الضيافة والتر يه •
 اصصولاالستثمار وإرارة  •
 القابضة •

 
. 3في إيضــاح  المبينةاي نفســها الســياســات المحاســبية للمجموعة   رفو التقار.ر عنهاالســياســات المحاســبية للقطاعات التي يت  إن  

اارارة المركز.ة ورواتب أعضا  مجلس اارارة وإيرارات  توز.والخسارة الم تسبة مد قبل كل قطاع رون    يمثل ربح القطاع الربح أو
 إلى المســــ ول الرسيســــي عد اتخاذ القرارات بشــــ ن العمليات التشــــغيليةالتمو.ل وتكاليف التمو.ل. اكا او الماياس الكي يت  إبالغه  

 اامارات العربية المتحدة. واومل المجموعة بش ل رسيسي في قطاع جغرافي واحد، الموارر وتقيي  أرا  القطاع. تع توز.وصغراض 
 

 يت  عرض المعلومات المتعلقة بهك  القطاعات أرنا .
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية  24
 

   تطوير العقارات   االستثمارات العقارية  الضيافة والترفيه  االستثمار وإدارة األصول  القابضة  حذوفات   المجموع
 2021مارس  31  درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف   درهم ألف 

 إيرارات               
 توقيت االعترا  باايرارات              

 مو مرور الوقت  -  1,914  3,304  -  -  -  5,218
 في زمد محدر   -  -  88  -  -  -  88

                              
5,306  -  -  -  3,392  1,914  -   
 ملار.ف تشغيلية مباشرة  - ) (729 ) (1,139  -  -  - ) (1,868

 استهالك  -  - ) (792  -  -  - ) (792
                              

                إجمالي الربح  -  1,185  1,461  -  -  -  2,646
 صافي إيرادات التمويل    -  -  -  -  2,483  -  2,483

                              

7,624  -  -  7,624  -  -  -  

 تغيرات في الايمة العارلة لموجورات 
 مالية بالايمة العارلة مد خالل   
 الربح أو الخسارة   

 حلة أرباح مد شركة زميلة  -  -  -  220  -  -  220
                              

7,844  -  -  7,844  -  -  -                  
 إجمالي إيرادات تشغيلية   -  1,185  1,461  7,844  2,483  -  12,973

               
 ملار.ف عمومية وإرار.ة  -  - ) (417  - ) (1,733  - ) (2,150

 استهالك   -  -  -  - ) (524  - ) (524
 ملار.ف بيو وتسو.ق   -  - ) (152  -  -  - ) (152
 إيرارات أخرى   -  4  107  -  -  -  111

                              
 الفترةربح   -  1,189  999  7,844  226  -  10,258

               
 2021مارس  31في               

 مجموع الموجودات  191,054  829,036  97,048  455,658  19,963 ) (487  1,592,272
               
               

 مجموع المطلوبات  93,471  8,183  144,863  -  37,905 ) (9,080  275,342
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 )يتبع(معلومات قطاعية  24
 

   تطو.ر العقارات    االستثمارات العقار.ة  الضيافة والتر يه  االستثمار وإرارة اصصول  القابضة  حكوفات  المجموع 
 2020مارس  31  ررا ألف   ررا ألف   ررا ألف   ررا ألف   ررا ألف   ررا ألف   ررا ألف 

 إيرارات               
 توقيت االعترا  باايرارات              

 مو مرور الوقت  -  2,048  3,709  -  -  -  5,757
 في زمد محدر   -  -  167  -  -  -  167

                              
5,924  -  -  -  3,876  2,048  -   
 ملار.ف تشغيلية مباشرة  - ) (717 ) (1,751  -  -  - ) (2,468

 استهالك  -  - ) (822  -  -  - ) (822
                              

                إجمالي الربح  -  1,331  1,303  -  -  -  2,634
 صافي إيرارات التمو.ل   -  -  -  -  2,483  -  2,483

                              

46,531) ( -  -  46,531) ( -  -  -  

 تغيرات في الايمة العارلة لموجورات 
 مالية بالايمة العارلة مد خالل   
 الربح أو الخسارة   

                              
46,531) ( -  -  46,531) ( -  -  -                  
 إجمالي إيرارات تشغيلية   -  1,331  1,303 ) (46,531  2,483  - ) (41,414

               
 ملار.ف عمومية وإرار.ة  -  - ) (424  - ) (2,199  - ) (2,623

 استهالك   -  -  -  - ) (524  - ) (524
 ملار.ف بيو وتسو.ق   -  - ) (147  - ) (11  - ) (158

 خسارة تقيي  العقارات   - ) (2,387  -  -  -  - ) (2,387

47) ( -  -  47) ( -  -  -  
 انخفاض قيمة استثمارات ريد

 بالتكلفة المطف ة  
 إيرارات أخرى   -  4  -  -  2  -  6
                              

 الفترةربح   - ) (1,052  732 ) (46,578 ) (249  - ) (47,147
               
 2021مارس  31في               

 مجموع الموجورات  185,271  829,863  97,720  454,138  19,200 ) (487  1,585,705
               
               

 مجموع المطلوبات  88,396  7,549  143,800  -  46,597 ) (6,109  280,233
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  32
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 نتائج موسمية 25
 

الشقق الفندقية، حيق تختلف اايرارات خالل الربو اصول والربو اصخير مد  بقس الطبيعة الموسمية صنشطة المجموعة فقط  تتعلق
 السنة.  

 
 

  والتزامات طارئةمطلوبات  26
 

 ألف  12,099:  2020 ريســـــــــــمبر  31)  ررا   ألف  13,268 تبلغ رأســـــــــــمالية التزامات  المجموعة  لدى،  2021 مارس  31  في وما
 .(ررا 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  27
 

 ت  تحديد مستو.ات التسلسل الهرمي للايمة العارلة كما يلي:
 

قياســات الايمة العارلة اي تلا المشــتقة مد أســعار مدرجة )غير معدلة( في أســواق نشــطة لموجورات أو  -1المســتوى  •
 مطلوبات مطابقة.

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

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

التي  االلتزامتي تتضــمد مدخالت لألصــل أو قياســات الايمة العارلة اي تلا المشــتقة مد تقنيات التقيي  ال -3المسـتوى  •
 ال تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحتة )مدخالت ال يم د مالحتتها(.

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

      )غير مدقق( 2021مارس  31كما في 
 بالايمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 248,417 96,265 - 152,152 248,417 الربح أو الخسارة   
 بالايمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 86,418 61,232 24,959 227 86,418 الدخل الشامل اآلخر    
      
      
 334,835 152,379 24,959 157,497 334,835       
      

      )مدقق( 2020 ريسمبر 31وما في 
 بالايمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 248,135 96,265 - 151,870 248,135 الربح أو الخسارة   
 بالايمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 88,422 64,436 23,749 237 88,422 الدخل الشامل اآلخر    
      
      
 336,557 152,107 23,749 160,701 336,557       
 

لاياســـــــات الايمة العارلة، وال يوجد أي تحو.الت راخل أو   2والمســـــــتوى    1خالل الفترة، ل  ي د اناك أي تحو.الت بيد المســـــــتوى  
 لاياسات الايمة العارلة.  3خار  المستوى 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  33
 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  27
 
 :يلي كما اي 3 المستوى  ضمد الملنفة لالستثمارات العارلة الايمة في الحركة إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2020  2021   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة   160,701  82,598
 إضافات   -  94,024

 استبعارات   ) (3,693  -
      تغير في الايمة العارلة   489 ) ( 15,921

     
      ديسمبر  31 في  157,497  160,701

 
 العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة  القيمة

 
المـديرون أن الايمـة المـدرجـة للموجورات المـالـية والمطلوـبات المـالـية المعتر  بهـا في البـياـنات المـالـية الموحـدة تـقارب قيمتهـا  يعتبر

 العارلة. 
 
 

 19 - كوفيدوباء  تأثير 28
 

وتســبب في تعطل اصعمال واصنشــطة االقتلــارية.  وبا او   19، أعلنت منتمة اللــحة العالمية أن كوفيد 2020مارس   11في  
ارارة    وذلاوقامت بتفعيل خطة اســتمرار.ة أعمالها وممارســات إرارة المخاطر اصخرى   الوضــوتراقب المجموعة عد كثب مو تقدم 

 .2021المالي في اصعمال المحتملة واصرا   أنشطةتعطل 
 
المجموعة بعيد   أخكت، بســــــرعةشــــــ وكا  في البيئة االقتلــــــارية العالمية. في ضــــــو  الوضــــــو المتلــــــاعد    19 - كوفيدأحدث   قدل

في البيانات   وإرراجهافي أي تعديالت وتغييرات في اصح ام والتقديرات وإرارة المخاطر    النتراالعتبار  يما إذا كان مد الضروري  
ت ثرت النتاست المالية للمجموعة بلــــورة ســــلبية نتيجة التقلب في اصروات المالية كنتيجة مباشــــرة وغير   لقدالمالية الموجزة الموحدة. 

ــ  انع ست اك  الت ثيرات في الايمة العارلة التي ت  بها تسجيل اصروات المالية   الكي انتشر محليا  وروليا . لقد  19 – كوفيدمباشرة لــــ
 .ذات العالقة كما في تار.  التقر.ر في اك  البيانات المالية الموجزة الموحدة

 
 ت ري قد  جوار.ةعلى مخاطر  تتضــمد يما يلي االفتراضــات الرسيســية حول المســتقبل وملــارر التقدير الرسيســية اصخرى التي قد 

 تعديالت جوار.ة على البيانات المالية الموجزة الموحدة: إلى
 

 المدرجة بالايمة العارلة المالية الموجورات قيمة انخفاض
 

إلى أن  االســتنتا  ت في التســلســل الهرمي للايمة العارلة،    3-1المالية التي يت  تلــنيفها إلى المســتوى   الموجوراتبالنســبة لجميو 
في البيانات المالية الموجزة   به التقيي قد انع س بالفعل على الســــعر الكي ت    العالقة  ذاتعلى اصروات المالية    19 – كوفيدت ثير 

ديالت.مز.د مد التعل حاجةالموحدة وبالتالي ال 



                         إشراق لالستثمار ش.م.ع.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 

 )يتبع( 2021مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 
 

 )يتبع( 19 - كوفيدوباء  تأثير 28
 

 المطف ة بالتكلفة المالية الموجورات قيمة وانخفاض المتوقعة االستمان خساسر
 

ت ثر على موجوراتها  م كدة غيرجوار.ة ت ثر  أمورقامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت اناك م شـرات على انخفاض الايمة وأي  
ريســمبر  31المجموعة إلى أن االفتراضــات المســتخدمة كما في   واســتنتجتالمالية المدرجة بالتكلفة المطف ة كما في تار.  التقر.ر. 

وال المالية اصخرى ال تزال رون تغيير إلى حد كبير   الموجوراتاالستمان المتوقعة على   خســــــاسريمة  يما يتعلق بانخفاض ق  2020
 .2021مارس  31االستمان المتوقعة كما في  خساسرمخللات إضا ية النخفاض قيمة  ضرورة لتكو.د

 
 المالية غير الموجورات قيمة انخفاض

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

المجموعة إلى أن االفتراضــات المســتخدمة  واســتنتجتبالايمة العارلة.    إرراجهاالعقار.ة واالســتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر التي يت  
الايمة العارلة لالســـــتثمارات العقار.ة، االســـــتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر، الممتلكات والمعدات،   حول  2020ريســـــمبر   31وما في  

فاض الايمة مخلـلـات الايمة العارلة/ انخوال ضـرورة لتكو.د مز.د مد  ،رون تغيير إلى حد كبير تبقى  وحق اسـتخدام الموجورات
 . 2021مارس  31وما في 

 
 االستمرار.ة مبدأ

 
في ضــــو  الترو  االقتلــــارية الحالية وجميو المعلومات المتاحة حول  االســــتمرار  على قاررةقامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت 

المخاطر والشـــ وك المســـتقبلية. ت  إعدار التوقعات التي تغطي اصرا  المســـتقبلي للمجموعة ورأس المال والســـيولة. قد يســـتمر ت ثير  
 ،التشغيلي  النشا وارر كا ية لالستمرار في  ولكد في الوقت الحالي تتهر التوقعات أن المجموعة لديها م  التطور،في    19  -  ووفيد
البيانات المالية   اك ت  إعدار    لكلا،. ونتيجة 2020ريســـــمبر   31 منك يتغير  ول غير مت ثر إلى حد كبير  االســـــتمرار.ة مبدأ و.بقى

 الموجزة الموحدة بش ل مناسب على أساس مبدأ االستمرار.ة.
 

اصعمال المحتمل نتيجة لتفشـــــي  انقطاععد كثب مو تقدم الوضـــــو ارارة   19  - كوفيدالمجموعة في مراقبة ت ثير  تســـــتمر ســـــو 
 .2021على عملياتها وأراسها المالي في  19 - ووفيد
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 .2021مايو  10وإجازة إصدار البيانات المالية الموجزة الموحدة مد قبل مجلس اارارة بتار.   اعتمارت  
 

 

 

 

 


