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

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

ــبتمبر  30كما في بــــــــــــــــــ "الم مو ة"(     معا   ــاملالبيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخســـارة   و   2022  سـ   التغيرات في  الدخل الشـ
. إن اإلدارة مسـوولة     األخرى تفسـيرخة اليضـاحات  اإلو  أشـهر المنتهية بلل  التارخ  تسـعةلفترة الحقوق الملكية والتدفقات النقدية 

. إن مســووليتنا "التقارخر المالية المرحلية"  34إ داد هله المعلومات المالية المرحلية و رضــها وفقا  للمايار المساســبي الدولي رقم 
 إلى مراجعتنا. استناداحول هله المعلومات المالية المرحلية  استنتاجهي إبداء 

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

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

جوهرخا م  نطاق الايام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا م  السوــول  لى ت  يد حول جمي  
 رننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.األمور الهامـة التي يم   أن يبينها التدقيق. للا  ف

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

 ".المالية المرحلية التقارخر " 34النواحي ال وهرخة  وفقا  للمايار المساسبي الدولي رقم 
 

  ديلوخت آند توش )الشرق األوسط(
  
  
  

  مسمد خميس التح 
  717رقم القيد 

  2022فمبر نو  10
 أبوظبي

 اإلمارات العربية المتسدة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
   2022 سبتمبر 30كما في 

 
 ديسم ر   31  سبتمبر  30   
   2022  2021 
 ألف درهـم   ألف درهـم   
 )مدقق(   )غير مدقق(   إيضاحات  

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة

 97,253  7,936  5 ممتلكات ومعدات
 1,006,352  1,006,352  6 استثمارات عقارية 

 73,469  42,840  8 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 8,285  -   14 استثمارات في شركة زميلة 

 18,274  -   9 استثمارات دين بالتكلفة المطف ة
 85,000  -   13 استثمارات وكالة 
 544  544   ذمم مدينة أخرى 

      
      

 1,289,177  1,057,672   مجموع الموجودات غير المتداولة
      

      الموجودات المتداولة  
 75  101   مخزون 

 18,700  8,311  11 ذمم مدينة تجارية وأخرى 
 268,472  1,692,350  10 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 20,542  -   8 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 -  -   9 استثمارات دين بالتكلفة المطف ة

 19,816  450  23 مستاق من جهة ذو عالقة
 72,037  35,210  12 نقد وأرصدة لدى ال نوك  

      
      

 399,642  1,736,422   مجموع الموجودات المتداولة 
      
      

 -  90,059  20 موجودات ماتفظ بها لل يو 
      
      

 1,688,819  2,884,153   مجموع الموجودات
      

      حقوق الملكية والمطلوبات
      حقوق الملكية

 2,325,000  2,820,433  15 رأس المال
 -  ( 623,283)  15، 1 تخفيض األسهم

 (15,609)  ( 20,373)  15 أسهم خزينة 
 141,125  -   16 إحتياطي قانوني
 (1,039,304)  476,543   (خساسر متراومةأرباح مستبقاة/ )

 (47,957)  ( 47,830)  17 احتياطي إعادة تقييم استثمارات 
      
      

 1,363,255  2,605,490   مجموع حقوق الملكية 
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   الربح أو الخسارة الموجز الموحد بيان  
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 سبتمبر  30 في  المنتهية  أشهر  تسعةال  سبتمبر  30 في  المنتهية  أشهر  الثالثة   
   2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  مدقق()غير   )غير مدقق(  إيضاحات  
          

 15,276  29,528  5,080  8,723   إيرادات من عمليات تجارية  
           (8,286)   ( 11,984)   (3,223)   (4,099)    مباشرة  تشغيلية  ملاريف 

          
 6,990  17,544  1,857  4,624   إجمالي الربح من العمليات التجارية  

          
          

 10,868  9,781  3,251  1,748   إيرادات تمويل 
           (4,023)   (7,795)   (1,462)   (3,045)    تمويل  تكاليف

          
           6,845  1,986  1,789  (1,297)    إيرادات التمويل    )خسائر(/  صافي 

          
 8,733  4,294  1,881  -   إيرادات أنلبة أرباح  

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

 
10  473,574  16,236  468,299  24,310 

           661  382  221  -  14 حلة أرباح من شركة زميلة 
          

           33,704  472,975  18,338  473,574   من استثمارات    ربحصافي 
          

           47,539  492,505  21,984  476,901   التشغيل   ربحمجموع 
          

 (11,965)   ( 10,544)   (4,395)   (2,594)    ملاريف عمومية وإدارية 
 (544)   (589)   (225)   (211)    ملاريف بيو وتسويق  

 -  89  -  89   ع س مخلص انخفاض قيمة استثمارات دين 
           101  13  (186)   2   أخرى  )ملاريف(  / إيرادات 

          
           35,131  481,474  17,178  474,187   لفترة  ا ربح

          
           0,0249  0,2864  0,0122  0,2820  24 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم(  
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 سبتمبر  30 في  المنتهية  أشهر  تسعةال  سبتمبر  30 في  المنتهية  أشهر  الثالثة   
   2022  2021  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    
 (مدقق)غير   (مدقق )غير   (مدقق)غير   (مدقق )غير    
          

 35,131  481,474  17,178  474,187   لفترة ل ربح
          

          :اآلخر  الشامل الدخل 
          

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

         

 في الايمة العادلة ألدوات حقوق الملكية   تغيرات
 الملنفة بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل    
 اآلخر  

 

  (6)  1,771   (4,723)  8,970           
          

           8,970  (4,723)   1,771  (6)    األخرى  ة الشامل)الخسارة(   الدخل مجموع 
          

           44,101  476,751  18,949  474,181   للفترة  الشامل   الدخلمجموع 
 
 
 
 
 



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 الموجزة الموحدة. المالية ال ياناتال يتجزأ من هذه  جز تش ل اإليضاحات المرفقة 

6 
 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 

  
 رأس  
  المـال 

 تخفيض  
  األسهم 

   أسهم
   خزينة

 إحتياطي  
  قانوني  

أرباح مستبقاة/ 
  )خسائر متراكمة( 

 إعادة   احتياطي
  استثمارات   تقييم

 مجموع
 الملكية  حقوق 

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

 1,305,472  ( 67,074)  ( 1,074,128)  137,283  ( 15,609)  -  2,325,000  )مدقق( 2021 يناير 1الرصيد في 
 35,131  -  35,131  -  -  -  -  الفترة    ربح

                8,970  8,970  -  -  -  -  -  للفترة   اآلخر الشامل الدخل
               

 44,101  8,970  35,131  -  -  -  -   الشامل للفترة    الدخل مجموع
تاويل إلى أرباح مستبقاة عند استبعاد 

موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل  
                -  95  ( 95)  -  -  -  -  الشامل اآلخر 

               
                1,349,573  ( 58,009)  ( 1,039,092)  137,283  ( 15,609)  -  2,325,000  )غير مدقق(  2021س تم ر  30الرصيد في 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد 
  )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

  
 رأس  
  المـال 

 تخفيض  
  األسهم 

   أسهم 
    خزينة

 إحتياطي  
  قانوني 

أرباح مستبقاة/  
    ( متراكمة  خسائر ) 

 إعادة   احتياطي 
  استثمارات   تقييم

 مجموع 
 الملكية  حقوق 

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

 1,363,255  (47,957)   (1,039,304)   141,125  (15,609)   -  2,325,000  )مدقق( 2022 يناير 1الرصيد في 
 الستة أشهر المنتهية في فترة ل ربحال

 7,287  -  7,287  -  -  -  -   2022يونيو  30 
الخسارة الشاملة األخرى لفترة الستة أشهر المنتهية  

 (4,717)   (4,717)   -  -  -  -  -  2022يونيو  30في 
                              

لفترة الستة أشهر المنتهية في  الشامل  الدخل  مجموع
 2,570  (4,717)   7,287  -  -  -  -  2022يونيو  30

تاويل إلى أرباح مستبقاة عند استبعاد موجودات  
مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

                               1,252  -  1,252  -  -  -  -  اآلخر
 1,367,077  (52,674)   (1,030,765)   141,125  (15,609)   -  2,325,000  مدقق(غير )  2022 يونيو 30الرصيد في 

 -  -  1,030,765  141,125  -  -  ( 889,640)   (1نقص في رأس المال )إيضاح 
                              

 1,367,077  (52,674)   -  -  (15,609)   -  1,435,360  رأس المال المعدل بعد التخفيض 
 الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 474,187  -  474,187  -  -  -  -  2022س تم ر  30 
الخسارة الشاملة األخرى لفترة الثالثة أشهر المنتهية  

 (6)   (6)   -  -  -  -  -  2022س تم ر  30في 
                              

 474,181  (6)   474,187  -  -  -  -  للفترة  الشامل  الدخل  مجموع
تاويل إلى أرباح مستبقاة عند استبعاد موجودات  
مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 7,206  4,850  2,356  -  -  -  -  اآلخر
 (4,764)   -  -  -  (4,764)   -  -  (15)إيضاح شرا  أسهم خزينة 

                               761,790  -  -  -  -  ( 623,283)   1,385,073  (1زيادة في رأس المال )إيضاح 
                2,605,490  ( 47,830)   476,543  -  ( 20,373)   ( 623,283)   2,820,433  )غير مدقق( 2022سبتمبر   30الرصيد في 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد  بيان  
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال   
  

 إيضاحات 
 2022 

 ألف درهم
 2021 

 ألف درهم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 35,131  481,474   الفترة   ربح

      تعديالت لـ: 
 ( 24,310)  ( 468,299)  10 التغير في الايمة العادلة للموجودات المالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

 3,836  2,877  5 استهالك ممتلكات ومعدات 
 ( 661)  ( 382)  14 أرباح من شركة زميلة   حلة

 143  161  21 إطفا  تكلفة قروض  
 850  -  5 إستبعاد ممتلكات ومعدات من خسارة 

 ( 466)  -  19 م سب من تعديل مطلوبات عقود اإليجار 
 -  ( 89)  9 ع س انخفاض قيمة استثمارات دين بالتكلفة المطف ة 

 ( 10,868)  ( 9,781)   إيرادات تمويل 
 3,880  7,634   تكاليف تمويل 

 (8,733)  ( 4,294)   إيرادات أنلبة أرباح
       205  276  18 مخلص م افآت نهاية الخدمة للموظفين

      
 ( 993)  9,577   التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 

 (3,580)  576   وأخرى في ذمم مدينة تجارية نقص/ )زيادة( 
 -  ( 26)   في مخزون   زيادة

 ( 19,436)  9,366   عالقة   ذوفي مستاق من جهة  )زيادة(نقص/ 
             651  ( 5,617)   في ذمم داسنة تجارية وأخرى  (/ زيادةنقص)

 ( 23,358)  13,876   األنشطة التشغيلية  )المستخدم في( /الناتج منالنقد 
             (5)  (23)  18 م افآت نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

       ( 23,363)  13,853     األنشطة لتشغيلية  )المستخدم في( /الناتج منصافي النقد 
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 38,362  580  10 عاسدات من بيو موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 -  ( 814)   موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   شرا 

 ( 11,517)  -  7 دفعات الستثمارات عقارية قيد التطوير  
 7,195  7,274   أنلبة أرباح مستلمة  

 2,521  9,679   فواسد مستلمة  
 1,818  6,385  8 عاسدات من استبعاد موجودات مالية بالايمة العادة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 500  -  5 بيو ممتلكات ومعدات  عاسدات من
 ( 279)  ( 3,619)  5 ممتلكات ومعدات  شرا  دفعات ل

             -  ( 36,724)   شرا  استثمارات دين بالتكلفة المطف ة   
       38,600  ( 17,239)   الناتج من األنشطة االستثمارية  /صافي النقد )المستخدم في(

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 ( 15,333)  ( 21,977)  21 تسديد قروض بنكية 

 9,108  -  21 عاسدات من قروض بنكية  
 (2,896)  ( 6,700)   تكاليف تمويل مدفوعة 

 ( 684)  -  19 مطلوبات عقود اإليجار الجز  الرسيسي لتسديد 
 ( 188)  -  19 فاسدة مدفوعة على مطلوبات عقود اإليجار 

             -  ( 4,764)  15 شرا  أسهم خزينة 
             (9,993)  ( 33,441)   لمستخدم في األنشطة التمويليةاصافي النقد 

       5,244  ( 36,827)   في النقد ومرادفات النقد  الزيادة /صافي )النقص(
             5,819  61,733   يناير  1النقد ومرادفات النقد كما في 

       11,063  24,906  12  سبتمبر  30النقد ومرادفات النقد كما في 
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 بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
   سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعةفترة ال   
  

 إيضاحات 
 2022 

 ألف درهم
 2021 

 ألف درهم 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(    

      : معامالت غير نقدية
 تم اإلستاواذ  استثمارات بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفواسد مستاقة 

 6,282  6,650  10، 8 عند تسوية استثمارات ماتفظ بها سابق ا عليها 
      
      
      

 -  917  9، 8 استثمار سابق  عليها عند تسوية اإلستاواذتم دين بالتكلفة المطف ة   اتاستثمار 
      
      

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

 
10  -  125 

      
      

 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   شرا 
 جهة ذو عالقة   خالل من 

 
8  -  11,164 

      
      

 3,380  -   الستثمارات عقارية قيد التطويرإضافة غير نقدية 
      
      
      

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

 
8  10,000 

 
- 

      
      

 -  4,046  13، 8 استثمار ماتفظ به سابقا عند تسوية تم اإلستاواذ عليهااستثمارات وكالة وفواسد مستاقة 
      
      

 -  384,759  10 مساهمة عينية
      
      

 -  1,385,073  10، 1 مالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  موجوداتإصدار رأس مال لشرا  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 

. في 2006ديسـم ر   24)"الشـركة"( م دسيا  كشـركة مسـاهمة خاصـة في إمارة أبوظ ي بتاريخ    تم تسـتجيل إشـراق لالسـتثمار ش.م.ع
 ، تاولت الشركة إلى شركة مساهمة عامة. إن الشركة مدرجة في سوق أبوظ ي لألوراق المالية.2011يوليو  7
 

إن عنوان  .  223393ظ ي رقم  وعضــوية غرفة تجارة وصــناعة أبو   1005631الشــركة بموجب الرخلــة التجارية رقم  وتم تســجيل 
 اإلمارات العربية المتادة. -، أبوظ ي108737الم تب الرسيسي المسجل هو  . ب.: 

 
األعمال  و  المؤسـسـات التجاريةفي سـتثمار  اال  "المجموعة"( بشـ ل رسيسـي في بــــــــــــــــالتابعة )يشـار إليهم معا     هاتعمل الشـركة وشـركات

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

  
 األنشطة الرسيسية، بلد الت سيس والعمليات، وحلة الشركة في الشركات التابعة م ينة أدناه:تفاصيل إن 

 
 التصنيف  األنشطة الرئيسية  نسبة الملكية %  بلد التأسيس والعمليات  إسم الشركة  

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

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

 شركة تابعة  م تبة ومقهى  100 دولة اإلمارات العربية المتادة بيجيزمقهى بينز اند 
انفستمنتج شركة   -القابضة  ولديلوكس 

 ****الشخص الواحد ذ.م.م.
ت سيس الاالستثمار و  100 دولة اإلمارات العربية المتادة

 دارة  اإلو 
 شركة تابعة 

 
٪ من ملكية نوران مارينا للشــــقق الفندقية ذ.م.م.، أما النســــبة المتباية التي 49كومباني ذ.م.م. نســــبة    * لدى إشــــراق انترناشــــيونال

يتم االحتفاظ بها من ق ل ورثة عضــــــــــــو ســــــــــــابق في مجلس اإلدارة بالنيابة عن الشــــــــــــركة والذي قام بالتنازل عن ملكية   ٪51ت لغ 
 كومباني ذ.م.م.االنتفاع غير القابلة لإللغا  لـ إشراق انترناشيونال 

 
ــوق أبوظ ي العالمي.   كانت**   ــجلة في ســ ــ ة مســ ــراق مانجمنت ليمتد منشــ ــ ة   كانتإشــ ــاال وخالل عن  متوقفة المنشــ ،  2022النشــ

 .وتم حلهاقامت الشركة برلغا  تسجيلها في سوق أبوظ ي العالمي 
 

ــيونال ــبة   *** تمتلك شــــركة إشــــراق انترناشــ ــتمنت ليمتد.  ٪40كومباني ذ.م.م. نســ ــت انفســ ــنةخالل   من ملكية شــــركة الكونوســ  ســ
 .ملكية شركة الكونوست انفستمنت ليمتد إستبعاد، تم 2022

 
شـــــركة   -شـــــركة غولديلوكس انفســـــتمنت القابضـــــة من ملكية٪   100، حلـــــلت الشـــــركة على نســـــبة  2022يوليو    26**** في  

 ذ.م.م. من خالل اتفاقية بيو األسهم. الشخص الواحد
 

، ودخل  2021سـ تم ر    20بشـ ن الشـركات التجارية )"قانون الشـركات الجديد"( في   2021لسـنة    32صـدر القانون االتاادي رقم  
بشـــــــــــ ن الشـــــــــــركات التجارية، المعدل   2015لســـــــــــنة    2ليال بالكامل مال القانون االتاادي رقم   2022يناير    2حيز التنفيذ في 

 متطلباتها من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ. وقامت بتط يقمراجعة األح ام الجديدة ب الشركة قامت"(. 2015القانون )"
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 )يتبع(معلومات عامة  1
 

 لندوق"(الاالستاواذ على شركة جولديلوكس انفستمنت كومباني المادودة )"جولديلوكس"، أو "
 

 ، حللت الشركة على الموافقة التالية من هيئة األوراق المالية والسلو:2022أغسطس  2في 
 
ــلو على   . 1   1,435,360ألف درهم إلى    2,325,000من   الشـــركة تخفيض رأس مال إجرا اتموافقة هيئة األوراق المالية والسـ

ــويةألف درهم  ــاسر المتراومة  لتســـــــــ . وبنا   عليه، تم تخفيض 2022يونيو    30ألف درهم كما في    1,030,765  بم لغالخســـــــــ
  بم لغ   2022يونيو    30ألف درهم وكما تم اســتخدام االحتياطي القانوني للشــركة كما في   889,640األســهم الملــدرة بم لغ  

 ألف درهم. 141,125
ــتاواذ المقترح على غال ية أســـــــــهم الفئة "أ" ) . 2 ــلو على المضـــــــــي قدما  في االســـــــ ٪( في 99,2موافقة هيئة األوراق المالية والســـــــ

 في سوق أبوظ ي العالمي. جولديلوكس، وهو صندوق استثمار مفتوح العضوية ت سس
 

، قدمت الشركة إلى سوق أبوظ ي لألوراق المالية طلب إصدار األسهم الجديدة مو قاسمة المساهمين الجدد  2022أغسطس  4في  
 مبادلة األسهم لالستاواذ على جولديلوكس.إتمام صفقة وعدد األسهم المخللة لكل منهم في عملية 

 
أسـهم   مبادلةالشـركة عملية االسـتاواذ على اللـندوق. تمت عملية االسـتاواذ من خالل صـفقة   اسـتكملت،  2022أغسـطس   9في  

ألف سـهم جديد للشـركة    1,385,073سـهم إشـراق مقابل سـهم واحد في اللـندوق برصـدار    12,61بنسـبة مبادلة متفق عليها ت لغ 
 بالايمة االسمية.

 
ألف درهم مقابل حلـــــص في صـــــندوق حلـــــل    761,790الشـــــركة بم لغ  زيادة في رأس مال صـــــافي  نتج عن عملية االســـــتاواذ  

يتناســــب مو ملكيته في منها كل  ،ألف ســــهم جديد في رأس مال الشــــركة  1,385,073بموجبه مالكو األســــهم في اللــــندوق على  
 اللندوق.

 
  المجموعة للمســـاهمين الجددألف درهم لفرق الايمة العادلة لألســـهم اللـــادرة عن    623,283األســـهم البالغ    بتخفيضتم االعتراف 

 واألسهم الملدرة بالايمة االسمية.
 

؛ ط يعة  للمنش ةالعملية على توجيه األنشطة ذات الللة   اوتلميمه؛ قدرته المنش ةغرض    مثلعوامل    أخذت المجموعة باإلعتبار
من ويتم إدارته بش ل مستقل . بعد االستاواذ، سيبقى اللندوق منفلال المنش ةلتقلبات عواسد  ؛ وحجم تعرضها  المنش ةالعالقة مو  

 الشركة شري ا مادودا في اللندوق. وستبقى، ليمتدق ل مدير اللندوق شعاع جي إم سي 
 

 مت بهقالموجودات المالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة بنا   على التقييم الذي  لتم تلـنيف االسـتثمار في اللـندوق  
  المجموعـة  ـقامـت.  2022ســــــــــــــ تم ر    30ألف درهم في   1,680,949خ ير التقييم( بم لغ   تم إجراؤه من قـ لاإلدارة )والتقييم اـلذي  

 .3مستوى ضمن الالايمة العادلة لهذه االستثمارات   بتلنيف
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
                                                     المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد لةتطبيق   2
 
المـعايير اـلدولـية للتـقارير الـمالـية الـجدـيدة والمـعدـلة التي تم تطبيقـها وليس لـها ـتأثير ـهام على البـياـنات الـمالـية الموجزة   2/1

 الموحدة  
 

 تم تط يق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية، التي أصـــبات ســـارية المفعول للفترات الســـنوية التي ت دأ في أو
، في هـذه ال يـانـات المـاليـة الموجزة الموحـدة. لم ي ن لتط يق هـذه المعـايير الـدوليـة للتقـارير المـاليـة المعـدلـة أي 2022ينـاير    1بعـد  

 ت ثير هام على المبالغ المدرجة للسنوات الاالية والسابقة ولكنها قد تؤثر على مااسبة المعامالت أو الترتيبات المستق لية.
 
 .: اندما  األعمال: اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي3المييار الدولي للتقارير المالية رقم تعديالت على  •
 .الممتلكات واآلالت والمعدات المتعلق بالعاسدات ق ل االستخدام المقلود 16تعديالت على المييار المااس ي الدولي رقم  •
ــ ي الدولي رقم   • ــات والمطلوب  37تعديالت على المييار المااســـ ات الماتملة والموجودات الماتملة المتعلق بالعقود المخلـــــلـــ

 .تكلفة تنفيذ العقد -المثقلة باإللتزامات  
: تشــــمل التاســــينات الســــنوية تعديالت على المييار 2020-2018التاســــينات الســــنوية على المعايير الدولية للتقارير المالية   •

،  9رير المــاليــة للمرة األولى، المييــار الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  ، تط يق المييــار الــدولي للتقــا1الــدولي للتقــارير المــاليــة رقم  
 الزراعة. 41عقود اإليجار، والمييار المااس ي الدولي رقم  16األدوات المالية، المييار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
لة المصدرة والتي لم يحن مو  2/2  عد تطبيقها بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد 
 

 والتي لم يان موعد تط يقها بعد:التالية لم تقم المجموعة بتط يق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الملدرة 
 
 (؛2023يناير  1عقود الت مين )يسري تط يقه اعتبارا  من  - 17المييار الدولي للتقارير المالية رقم  •
االستثمارات  28ال يانات المالية الموحدة والمييار المااس ي الدولي رقم   10لي للتقارير المالية رقم  تعديالت على المييار الدو  •

في الشركات الزميلة والمشاريو المشتركة: بيو أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريو المشتركة 
 )لم يتم بعد تاديد تاريخ التط يق(؛

عرض ال يانات المالية: تلــنيف المطلوبات كمتداولة أو غير متداولة )يســري  1تعديالت على المييار المااســ ي الدولي رقم   •
 (؛2023يناير  1من  اعتبارا  تط يقه  

)تعديل على المييار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   2021  ســـ تم ر  30ما بعد   19-ب وفيد امتيازات اإليجار ذات العالقة •
 (؛2022أبريل  1من  اعتبارا  ( )يسري تط يقه  16

الخا  بالمعايير  2وبيان الممارسـة رقم    1اإلفلـاح عن السـياسـات المااسـ ية )تعديالت على المييار المااسـ ي الدولي رقم  •
 (؛2023يناير  1من  بارا  اعتالدولية للتقارير المالية( )يسري تط يقه 

 (؛2023يناير  1من  اعتبارا  ( )يسري تط يقه 8تعريف التقديرات المااس ية )تعديالت على المييار المااس ي الدولي رقم  •
ــبة الدولي   • (  12الضــــــــراسب المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناتجة عن معاملة واحدة )تعديالت على مييار المااســــــ

 (؛ 2023يناير  1من  اعتبارا    )يسري تط يقه
الخـا  بالمـعايير الدولـية للتـقارير المـالـية المتعلـقة   2وبـيان المـمارســــــــــــــة رقم   1تعـديالت على الميـيار الماـاســــــــــــــ ي الدولي رقم   •

 (.2023يناير  1من  اعتبارا  باإلفلاح عن السياسات المااس ية )يسري تط يقه  
 

الجديدة المذكورة أعاله أي ت ثير جوهري على هذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة   من غير المتوقو أن ي ون للمعايير والتعديالت
 .للمجموعة

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

 ه ال يانات المالية الموجزة الموحدة للمجموعة.والتي من المتوقو أن ي ون لها ت ثير هام على هذ



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 

13 
 

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

 
 
 ملخص بأهم السياسات المحاسبية 3

 االلتزام   بيان
"التقارير المالية المرحلية"، وال تتضــمن   34تم إعداد هذه ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على المييار المااســ ي الدولي رقم  

جميو المعلومـات الالزمـة لل يـانـات المـاليـة الموحـدة الســــــــــــــنويـة الكـاملـة وينبغي أن تقرأ جنبـا  إلى جنـب مو ال يـانـات المـاليـة الموحـدة 
أشـــهر المنتهية في   تســـعة. باإلضـــافة لذلك، فرن النتاسج لفترة ال2021ديســـم ر   31للســـنة المنتهية في  كما في و لمجموعة  المدققة ل

 .2022ديسم ر  31ال تعت ر بالضرورة مؤشر على النتاسج التي يم ن توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2022 س تم ر 30
 أساس اإلعداد 

لـقد تم عرض ال ـياـنات المـالـية الموجزة الموحـدة ـباـلدرهم اإلمـاراتي )اـلدرهم( ـباعتـباره العمـلة المســــــــــــــتخـدمـة وعمـلة العرض في غـال ـية 
 يب جميو الايم إلى أقرب ألف )ألف درهم( إال إذا أشير إلى غير ذلك. معامالت المجموعة ويتم تقر 

 
ــة بالايمة العادل  ــتثنا  الموجودات المالية المقاســـــــــ ة  تم إعداد ال يانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على م دأ التكلفة التاريخية، باســـــــــ

 واالستثمارات العقارية، التي تم إدراجها بالايمة العادلة.
 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية  4
 

ــات الهامة المطبقة من ق ل المجموعة في هذه ال يانات المالية الموجزة  ــ ية واألح ام والتقديرات واالفتراضــــ ــات المااســــ ــياســــ إن الســــ
ــنة المنتهية في ــنوية المدققة للمجموعة كما في وللســــ ــم ر  31  الموحدة تتوافق مو تلك الواردة في ال يانات المالية الموحدة الســــ ديســــ

 أعاله.  2كما هو م ين في اإليضاح  2022يناير  1، باستثنا  اعتماد معايير وتفسيرات جديدة سارية من 2021
 السياسة المااس ية

 التصنيف كأصل محتفظ به للبيع
بشـــ ل أســـاســـي من خالل   المدرجةالموجودات كموجودات ماتفظ بها لل يو حيث ســـيتم اســـترداد قيمتها    بتلـــنيف  المجموعة قامت

متاحة لل يو الفوري  الموجوداتمعاملة بيو بدال  من االسـتخدام المسـتمر. تم اسـتيفا  شـرال الت هل ك صـل ماتفظ به لل يو حيث أن  
أمر ماتمـل للغـايـة. كمـا تلتزم اإلدارة بـال يو    وال يو  الموجوداتل يو هـذه   ةوالعرفيـلشــــــــــــــروال المعتـادة  بـافقط    رهنـا    الاـالـة الراهنـةفي  

ــنيف. تم قياس  ــنة واحدة من تاريخ التلــ ا تكلفة  الموجوداتالمتوقو إتمامه خالل ســ ــ  ــابقة والايمة العادلة ناقلــ بالايمة المتغيرة الســ
 .ال يو، أيهما أقل

 التقديرات واألح ام المااس ية
 المتاجرةتحديد تاريخ 

للموجودات المالية على أســـاس تاريخ المتاجرة.  اإلعتياديةبالطريقة التي تتم واســـتبعاد جميو المشـــتريات أو الم يعات   اإلعترافيتم 
المالية التي تتطلب تســليم األصــول   الموجوداتهي عمليات شــرا  أو بيو  اإلعتياديةبالطريقة التي تتم  عمليات الشــرا  أو ال يو إن  

  إن  طار الزمني الذي تادده اللواسح أو األعراف في الســـوق وفق ا إلرشـــادات الشـــريعة المنلـــو  عليها في هذا اللـــدد.ضـــمن اإل
ــل المالي.   ــرا  أو بيو األصـ ــل. قررت اإلدارة أنه فيما إن  تاريخ المتاجرة هو تاريخ االلتزام بشـ ــليم األصـ ــوية هو تاريخ تسـ تاريخ التسـ

 حيث تلبح المعامالت ملزمة للشركة واللندوق. 2022أغسطس  4 ون تاريخ التداول في يتعلق باالستاواذ على اللندوق، ي
 أدوات االستثمار غير الموحدة

من اسـتثمارات في صـندوق اسـتثمار مفتوح برجمالي قيمة   الموحدةغير  المنظمة المنشـآتتتكون الالـص المباشـرة للمجموعة في 
ألف درهم( مدرجة ضـــــــــــــمن الموجودات   31,403:  2021)  2022ســـــــــــــ تم ر    30ألف درهم كما في   1,680,949 مدرجة بم لغ

شــركة شــعاع  ي، وهعالقةذي   جهة. تتم إدارة هذا االســتثمار من ق ل الربح أو الخســارةالمالية الملــنفة بالايمة العادلة من خالل  
 .ليمتدجي إم سي 

 
اقوق التلــــويت. عند تقييم ما إذا كانت المجموعة  لأنشــــطتها  تخضــــوتم تلــــميمها بايث ال  منشــــآتهي  المنظمة إن المنشــــآت

وتلميمها؛    المنش ةفيها، ت خذ المجموعة في االعتبار عوامل مثل الغرض من    حلصالتي لديها  المنشآتلديها سلطة على تلك  
 .المنش ة؛ وحجم تعرضها لتقلبات عواسد المنش ة؛ ط يعة العالقة مو للمنش ةلية على توجيه األنشطة ذات الللة قدرتها العم
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 ممتلكات ومعدات 5

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الايمة المدرجة في بداية الفترة/ السنة   97,253  101,479
 إضافات خالل الفترة/ السنة   3,619  2,759

 استهالك مامل للفترة/ السنة   (2,877)  (4,676)
 ( 7استثمارات عقارية قيد التطوير )إيضاح تاويل من   -  3,000

 
(3,958) 

 
- 
 إلغا  االعتراف باق استخدام الموجودات عند إنها   

 ( 19عقد اإليجار )إيضاح   
 استبعادات خالل الفترة/ السنة    -  (1,351)

           ( 20تاويل إلى أصل ماتفظ به لل يو )إيضاح   (90,059)  -
      القيمة المدرجة في نهاية الفترة/ السنة    7,936  97,253

 
 تقو جميو ممتلكات ومعدات المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتادة.

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

 
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   
     

 2,391  2,859  ملاريف تشغيلية مباشرة  
      1,445  18  ملاريف عمومية وإدارية  

     
  2,877  3,836      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 عقاريةاستثمارات  6
 

ــي التي تقو في اإلمارات العربية المتادة، وممتلكات   ــتثمارات العقارية بعض قطو األراضــــــــ في اإلمارات العربية   مؤجرةتمثل االســــــــ
 المتادة وم نى في الواليات المتادة األمري ية.

 
 إن الاركة في االستثمارات العقارية هي كما يلي:

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

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

 إضافات    -  2,440
 ( 7تاويل من استثمارات عقارية قيد التطوير )إيضاح   -  186,341
           نقص في الايمة العادلة    -  (9,110)

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

، تم التوصــل إلى الايمة العادلة لالســتثمارات العقارية 2021ديســم ر   31كما في   يتم إدرا  االســتثمارات العقارية بالايمة العادلة.
إن المايمين هم أعضـــــــــــــا  في  بالمجموعة.    غير مرتبطينمن ق ل مايمين مســـــــــــــتقلين معتمدين    اتم إجراؤه  تقييماتعلى أســـــــــــــاس 

تقدير المبالغ   جمييات مايمين ماترفين ولديهم المؤهالت والخ رات المناســــــــــــــبة في تقييم العقارات في المواقو ذات اللــــــــــــــلة. عند
المعاد تقييمها لالسـتثمارات العقارية، تم األخذ بعين االعتبار أعلى وأفضـل اسـتخدام لهذه العقارات، كما تم اسـتخدام نهج تقييم قابل  
                                                                                                                   للمقــارنــة ورســــــــــــــملــة الــدخــل. اســــــــــــــتنــادا  على التقييم الــداخلي المنجز، تعتقــد اإلدارة أنــه ال يوجــد تغيير جوهري في الايمــة العــادلـة  

 . 2022 س تم ر 30أشهر المنتهية في  تسعةالستثمارات العقارية خالل فترة الل
 

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

 
ــية ــاسـ ــتثماراتها العقارية على متوســـط  وما أجرت المجموعة تاليل الاسـ ــملة ومعدالت اإليجار. بنا   السـ ــعر ال يو ومعدالت الرسـ سـ

 على تاليل الاساسية هذا:
 

ألف درهم في التقييم، في حين أن    81,305٪ إلى زيادة بم لغ  10سعر ال يو للمتر المربو بنسبة سيؤدي ارتفاع متوسط   •
ألف درهم في العقارات التي يتم تقييمها باســتخدام طريقة   81,305انخفاض بم لغ  ٪ قد يؤدي إلى  10االنخفاض بنســبة  

 قابلة للمقارنة؛
ألف درهم في التقييم، في حين أن    13,500نقطة أسـاس إلى زيادة بم لغ   50سـيؤدي انخفاض معدالت الرسـملة بمقدار  •

ــاس قد تؤدي إلى انخفاض بم لغ   50الزيادة بمقدار  العقارات التي تم تقييمها  تقييم تلك رهم في ألف د  11,900نقطة أسـ
 باستخدام طريقة رسملة الدخل؛ و

ألف درهم في التقييم، في حين أن    18,700٪ إلى زيادة بم لغ 10ســـــــــــــيؤدي ارتفاع معدالت اإليجار المتوقعة بنســـــــــــــبة   •
تقييمهــا  تم  لتي  العقــارات اتقييم تلــك  ألف درهم في    18,800٪ قــد ينتج عنــه انخفــاض بم لغ  10االنخفــاض بنســــــــــــــبــة  

 باستخدام طريقة رسملة الدخل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 استثمارات عقارية )يتبع( 6
 

، أوملــت المجموعــة تطوير أحــد عقــاراتهــا الواقعــة في أبوظ ي. نتيجــة لــذلــك، قــامــت المجموعــة بتاويــل م لغ 2021  ســــــــــــــنــة  في
 ( إلى االستثمارات العقارية.7ألف درهم من االستثمارات العقارية قيد التطوير )إيضاح  186,341

 
يرادات اإليجار من ت جير االســـــتثمارات العقارية ، اعترفت المجموعة بر2022  ســـــ تم ر  30أشـــــهر المنتهية في   تســـــعةخالل فترة ال

 ألف درهم(. 5,993: 2021 س تم ر 30ألف درهم ) 16,229بم لغ  
 

  146,574:  2021ديســـــم ر   31ألف درهم )  146,574( م نى بايمة عادلة ت لغ 1تتضـــــمن االســـــتثمارات العقارية قيد التطوير: 
ألف درهم(   193,300:  2021ديســــــــــــــم ر    31ألف درهم )  193,300( م نى وقطعــة أرض بايمــة عــادلــة ت لغ  2ألف درهم(، و

 (.21)إيضاح  ماليبنك  مرهونة كضمان للقرض المتالل عليه من ق ل المجموعة من
 

في دولة اإلمارات العربية المتادة حيث ترغب المجموعة   آخر، أبرمت المجموعة اتفاقية بيو وشــرا  مو طرف  2022في ســ تم ر  
، لم تكتمـل صــــــــــــــفقـة ال يو وال يزال 2022ســــــــــــــ تم ر   30  كمـا فيفي دبي، اإلمـارات العربيـة المتاـدة.    تقوفي بيو قطعتي أرض  

 في اتفاقية ال يو والشرا . م ين كما هون تنفيذ الشروال واألح ام واإلجرا ات القانونية الطرفان يستكمال
 
 
 استثمارات عقارية قيد التطوير 7
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

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

 ( 6تاويل إلى استثمارات عقارية )إيضاح   -  (186,341)
           ( 5تاويل إلى ممتلكات ومعدات )إيضاح   -  (3,000)

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   -  -
 

، أوملــت المجموعــة تطوير أحــد عقــاراتهــا الواقعــة في أبوظ ي. نتيجــة لــذلــك، قــامــت المجموعــة بتاويــل م لغ 2021  ســــــــــــــنــة  في
 (.5ألف درهم إلى الممتلكات والمعدات )إيضاح  3,000( وم لغ 6ألف درهم إلى االستثمارات العقارية )إيضاح  186,341

 
 العادلة.  يتم إدرا  االستثمارات العقارية قيد التطوير بالايمة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 8
 

ــمن ــامل اآلخر للمجموعة عبالايمة العادلة من خالل الموجودات المالية   تتضـــــ ــتراتيجية في األوراق الدخل الشـــــ ــتثمارات اســـــ لى اســـــ
 كمقاسة بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.   نهاسيبش ل  تلنيفهاالمالية التي تم 

 
 :ما يليهي في نهاية فترة التقرير بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر كما المالية  الموجودات إن تفاصيل

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 ( 1أوراق مالية غير مدرجة )   42,531  53,115
 ( 2صناديق غير مدرجة )  -  40,542

           أوراق مالية مدرجة    309  354
94,011  42,840        

 
ــ ة غير مدرجة تم إنشـــاؤه1تتكون من:   ( 1 ــتثمار في حلـــة ملكية لمنشـ على عقار يقو   االســـتاواذفي جزر كايمان بهدف  ا( اسـ

ــيمه من الباطن   ــتبعاده وتقســ ــغيله واســ ــويقه وت جيره وتشــ معه التعامل و في دولة اإلمارات العربية المتادة وتطويره وحيازته وتســ
( استثمار 3؛ و( استثمار في مؤسسة مالية توفر التمويل اإلسالمي وخدمات تمويل الشركات وإدارة األصول2؛  بطريقة أخرى 

ــيافة أو إقامة فاخرة تامل عالقة     ةمنشـــفي حلـــة ملكية في   ذات غرض خا  تم إنشـــاؤها لتطوير قطعة أرض ك صـــل ضـ
 تالـــــيلحاليا  للتلـــــفية حيث تتوقو المجموعة  الموضـــــاة ثانيا   تخضـــــو المنشـــــ ة  تجارية في دولة اإلمارات العربية المتادة.

لشــــــركة المســــــتثمر فيها. وبنا   عليه، تم تلــــــنيف وفقا  لخطة التســــــوية النهاسية المســــــتلمة من ا  المبالغ المســــــتردة على دفعات
 كموجودات متداولة في بيان المركز المالي الموحد.الرصيد المتبقي من هذا االستثمار 

 
من األدوات المالية القاسمة اإلمارات العربية المتادة لتاقيق عاسد  دولة  تتكون من: استثمار في صندوق مفتوح تم ت سيسه في   ( 2

 .وسطفي منطقة الشرق األ
 

 إن الاركة في الرصيد للموجودات المالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر هي كما يلي: 
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    94,011  88,422
 إضافات   19,986  -

 ( 10)إيضاح  استبعادات  (19,698)  (13,765)

-  (46,736)  
 إعادة التلنيف إلى موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل  

 ( 10الربح أو الخسارة )إيضاح  
           الدخل الشامل اآلخرصافي التغير في الايمة العادلة المعترف بها في   (4,723)  19,354
 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   42,840  94,011

 متداول  الجز  غير الينزل:   (42,840)  (73,469)
          

 متداول الجز  ال  -  20,542
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 
 دين بالتكلفة المطفأة   استثمارات 9
 

 إن الاركة في استثمارات الدين بالتكلفة المطف ة هي كما يلي:
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
        )غير مدقق(   )مدقق(

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    18,363  18,363
 إضافات    36,724  -
 تسوية موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  917  -
           ( 10إستبعادات )إيضاح   (56,004)  -

18,363  -   
           مخلص لخسارة انخفاض الايمة   -  (89)

 الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   -  18,274
 متداول  الجز  غير الينزل:   -  (18,274)

     
     
 متداول الجز  ال  -  -
     

 
ــنة  في ــهادت،  2021 سـ ــتثمارات الدين بالتكلفة المطف ة على شـ ــمن اسـ ــة مقرها دولة   تيتضـ ــركة قابضـ ــادرة عن شـ ــتثمار ألجل صـ اسـ

. وهي مقومة بالدوالر األمري ي 2023يناير    31و  2024ديســــم ر   31اإلمارات العربية المتادة بتاريخ اســــتاقاق لالســــتثمار في 
 سنويا .  ٪10وتامل معدل فاسدة متوقو بنسبة 

 
ألف درهم كتســوية من الشــركة    971شــ ل عقد مراباة بم لغ    في  بتكلفة مطف ة، اســتلمت المجموعة اســتثمار دين 2022 ســنة  في

 أشهر ومعدل الربح. 3أو إي ور لمدة  سنويا  ٪ 5باد أدنى  ربح متوقوالمستثمر فيها. هذا مقوم بالدرهم اإلماراتي ويامل 
 

  30ألف درهم )  2,867بلغت    2022  ســـــــ تم ر  30إن إيرادات التمويل على اســـــــتثمارات الدين بالتكلفة المطف ة للفترة المنتهية في  
ــ تم ر ــتثمارات الدين بالتكلفة المطف ة   1,377:  2021  ســ ــتاقة على اســ ــي ألف درهم(. بلغت الفواسد المســ   30درهم كما في    ال شــ
 ألف درهم(. 6: 2021ديسم ر  31) 2022  س تم ر

 
ــح الجدول التالي الاركة في خســـــــارة االستمان المتوقعة التي تم االعتراف به ــتثمار الدين بالتكلفة المطف ة وفقا  يوضـــــ  للمييارا الســـــ

 .9الدولي للتقارير المالية رقم 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    (89)  -

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

 
 

 العادلة من خالل الربح أو الخسارةموجودات مالية بالقيمة  10
 

شـمل يتتضـمن الموجودات المالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسـارة للمجموعة على موجودات مالية ماتفظ بها للمتاجرة.  
 :الموجودات المالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نهاية فترة التقرير ما يليتوزيو  

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

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

 ( 2)أوراق مالية مدرجة   11,401  107,815
           ( 3صناديق غير مدرجة )  1,680,949  124,137
268,472  1,692,350        

 
تامل  يتكون من: ســندات وصــ وك مدرجة مقومة بالدوالر األمري ي وصــادرة عن ملــدر في دولة اإلمارات العربية المتادة. ( 1)

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

دولة اإلمارات العربية المتادة )بالدرهم(. يتم تتكون من أســــهم حقوق ملكية متوافقة مو أح ام الشــــريعة اإلســــالمية مدرجة في   ( 2)
 (.29، 21مالي )إيضاح  بنكمن هذه األوراق المالية كضمان مقابل القرض الذي تم الالول عليه من  جز االحتفاظ ب

لمخاطر االستمان  ( اســتثمار في صــندوق مغلق تم ت ســيســه في جزر كايمان بهدف توليد عواسد من التعرضــات1يتكون من:   ( 3)
( اســـــــتثمار في حلـــــــة حقوق الملكية في منشـــــــ ة تقنية تعليمية غير مدرجة تم إنشـــــــاؤها في  2في قطاعات تجارية مختلفة؛ و

( اســتثمار في صــندوق مفتوح تم ت ســيســه في اإلمارات العربية المتادة بهدف تاقيق عاسد من األدوات القاسمة في  3، و الهند
 .منطقة الشرق األوسط

للموجودات المالية على أســــــاس تاريخ  اإلعتياديةبالطريقة  التي تتم  جميو المشــــــتريات أو الم يعاتب  وإلغا  اإلعتراف اإلعترافيتم 
المالية التي تتطلب تسـليم   الموجوداتهي عمليات شـرا  أو بيو   اإلعتياديةبالطريقة  التي تتمعمليات الشـرا  أو ال يو إن المتاجرة. 

ــمن اإلطا  الموجودات ــريعة المنلـــو  عليها في هذا  ضـ ــادات الشـ ــوق وفق ا إلرشـ ر الزمني الذي تادده اللواسح أو األعراف في السـ
 اللدد.

 
 إن الاركة في رصيد الموجودات المالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي كما يلي:

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    268,472  248,135

   (1( )إيضاح  1) إضافات  1,143,078  28,756
 استبعادات    ( 234,235)  (41,915)

-  46,736  
 مالية بالايمة العادلة من خالل الدخل   موجوداتإعادة تلنيف من 

 ( 8( )إيضاح  2الشامل اآلخر )  
           صافي التغير في الايمة العادلة المعترف بها في الربح أو الخسارة   468,299  33,496

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   1,692,350  268,472
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

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

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

ألف درهم. ال تزال المجموعة تاتفظ بجميو مخاطر ومنافو    16,357قية المتفق عليها لألسهم والبالغة  ٪ من الايمة السو 4بنسبة  
أسهم حقوق الملكية المدرجة المودعة كما في تاريخ التقرير ويم ن سا ها في أي فترة زمنية وتخضو لرسوم اإلنها  المب ر. في 

ألف من األسهم المدرجة بنفس عاسد إعادة الشرا     23,135لخاصة بها لعدد  ، قامت المجموعة بتجديد اتفاقية إعادة الشرا  ا 2021
تم تاويلها إلى جهة ذات عالقة كما هو موضح    د وق  ألف درهم لمدة سنة واحدة.   25,449على الايمة المتفق عليها لألسهم البالغة  

  أدناه.
 

 خالل الفترة: التي حدثتالمعامالت الهامة فيما يلي 
 
، أبرمت المجموعة اتفاقية اوتتاب عيني مو جولديلوكس حيث قامت المجموعة بتاويل استثماراتها 2022أغسطس    4في   . 1

الفئة    وموجوداتها أدناه مقابل أسهم  الللة والتسويات وااللتزامات األخرى  المستاقة ذات  الفواسد  في    أ المالية بما في ذلك 
 جولديلوكس.

 
الفوائد المتراكمة  

 والتسويات األخرى 
 القيمة العادلة  

 للفائدة المحولة
  

   ألف درهم  ألف درهم
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 استثمار في شركة زميلة  8,668  -

 استثمار دين بالتكلفة المطف ة   56,184  2,872
 استثمارات الوكالة  89,000  2,728

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر موجودات مالية بالايمة   6,651  -
 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  237,899  1,637

      مطلوبات مق ولة  ( 20,870)  ( 10)
     

      المجموع  377,532  7,227
 
المعترف بها  من الفئة )أ( تلنيف أسهم جولديلوكس  برعادة اإلدارة  قامت(، 1تماشيا  مو االستاواذ على اللندوق )إيضاح  . 2

 التغيير في نموذ  األعمال. نتيجةالمالية بالايمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الموجوداتسابق ا ضمن 
 

المنتهية في  التمويل من اتفاقية إعادة الش  إيرادات  تبلغ التسعة أشهر    30ألف درهم )   601م لغ    2022س تم ر    30را  لفترة 
  2022س تم ر    30ألف درهم(. بلغت الفواسد المستاقة على الدخل الثابت على اتفاقية إعادة الشرا  كما في    489:  2021س تم ر  
 ألف درهم(.  178: 2021ديسم ر   31)درهم  ال شي 

 
  30ألف درهم )  1,969بلغت    2022  س تم ر  30إن إيرادات التمويل من األوراق المالية ذات الدخل الثابت للسنة المنتهية في  

  2022  س تم ر  30ألف درهم(. بلغت الفواسد المستاقة على األوراق المالية ذات الدخل الثابت كما في    3,452:  2021  س تم ر
 ألف درهم(.  986: 2021ديسم ر   31)درهم  ال شي 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 ذمم مدينة تجارية   547  853
 فاسدة مستاقة   16  6,850

 ملاريف مدفوعة مقدما     971  381
 أنلبة أرباح مدينة  -  2,980
      ذمم مدينة أخرى    6,777  7,636

     
18,700  8,311        

 
المدينة التجارية واألخرى. يتم تكوين مخلص للذمم المدينة مت خرة استاقاق السداد بنا   على  ال يتم تاميل أي فاسدة على الذمم  

المقدرة غير القابلة لالسترداد التي تم تاديدها بالرجوع إلى خ رة اإلدارة والتخلف عن السداد.  عند تاديد قابلية استرداد   المبالغ 
غيير في جودة االستمان لرصيد الذمم المدينة من تاريخ منح الرصيد م دسيا  حتى الرصيد المدين، ت خذ المنشآت بعين االعتبار أي ت

 .نهاية فترة التقرير
 
 

 نقد وأرصدة لدى البنوك 12
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 نقد في اللندوق    30  23
 لدى ال نوكنقد   28,539  65,373

      وداسو ألجل  6,641  6,641
     

72,037  35,210   
 أشهر  ستةناقلا : وداسو قليرة األجل بتواريخ إستاقاق أصلية ألوثر من   (6,641)  (6,641)
      ناقلا : نقد مقيد  (3,663)  (3,663)

     
      نقد ومرادفات النقد   24,906  61,733

 
تمثل الوداسو ألجل وداسو مودعة لدى مؤسسات مالية في دولة اإلمارات العربية المتادة بالدرهم. تامل هذه الوداسو معدل فاسدة 

 ٪( سنويا .0,45  -٪ 0,20:  2021ديسم ر  ٪31 )0,35  -٪  0,20
 

الإن إيرادات   المنتهية في    تسعةالتمويل على الوداسو ألجل لفترة    س تم ر  30ألف درهم )  14بلغت    2022  س تم ر  30أشهر 
ديسم ر   31)   2022  س تم ر  30ألف درهم كما في    16ألف درهم(. بلغت الفواسد المستاقة على الوداسو ألجل    17:  2021
 ألف درهم(.  2: 2021

 
  31ألف درهم )  3,635بم لغ إجمالي قدره    2013و  2012أرباح لم ُيطالب بها والتي تم إعالنها في  يتضمن النقد المقيد أنلبة  

 ألف درهم(.  28: 2021ديسم ر  31ألف درهم )  28ألف درهم( ونقد مقيد مودع في بنك مالي بم لغ  3,635:  2021ديسم ر 
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 ة الموحدة  إيضاحات حول البيانات المالية الموجز 
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 استثمار وكالة  13
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

      استثمارات وكالة   -  85,000
 

مليون درهم في وداسو وكالة ماتفظ بها لدى مؤســــســــات غير مالية في دولة اإلمارات العربية   85قامت المجموعة باســــتثمار م لغ 
ــتثمارات معدل فاسدة يتراوح بين  ــنويا  وتســــــــتاق في  9,5-٪  8المتادة ومقومة بالدرهم اإلماراتي. تامل هذه االســــــ مارس   28٪ ســــــ

 (.10 إيضاحفي جولديلوكس ) ةعيني مساهمةخالل الفترة، تم تاويل هذا إلى  .2024
 

ــتثمارات وكالة 2022في أبريل  ــتلمت المجموعة اســــ ــتثمر فيها. وهي مقومة  مليون  4 بم لغ، اســــ درهم كتســــــوية من الشــــــركة المســــ
ــنويا  ٪  8,5بالدوالر األمري ي وتامل معدل فاسدة  ــتاقاق في  ســـــــــ خالل الفترة، تم تاويل هذا إلى    .2024ف راير    10وتاريخ االســـــــــ

 (.10 إيضاحفي جولديلوكس ) ةعيني مساهمة
 

 ســـ تم ر 30ألف درهم )  4,330م لغ   2022  ســـ تم ر  30المنتهية في  التســـعة أشـــهر  بلغ دخل التمويل من اســـتثمار الوكالة لفترة
ديســم ر  31)  2022  ســ تم ر  30درهم كما في   ال شــي ألف درهم(. بلغت الفواسد المســتاقة على الوداسو ألجل    5,533:  2021
 درهم(.ألف  5,677: 2021

 
 

 استثمار في شركة زميلة  14
 

ليمتد )يشار إليها فيما بعد بـــــــــــــــ "شركة   شركة الكونوست انفستمنت  استثمرت المجموعة في شركة ت سست في جزيرة كايمان تسمى
٪ من حقوق التلــــــويت للشــــــركة الزميلة ولها ت ثير هام على الشــــــركة الزميلة. تعمل الشــــــركة  40تمتلك المجموعة نســــــبة زميلة"(. 

 .األصولالزميلة في أعمال إدارة 
 

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

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

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

 حلة الربح خالل الفترة/ السنة   382  881
      ( 10)إيضاح  الفترة/ السنة إستبعاد خالل  (8,667)  -
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   -  8,285
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 )يتبع(استثمار في شركة زميلة  14
 

الموضــاة في ال يانات المالية للشــركة الزميلة التي تم إعدادها وفقا  للمعايير الدولية  تمثل المعلومات المالية الملخلــة أدناه المبالغ 
 للتقارير المالية:

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 مجموع الموجودات   -  20,713

      مجموع المطلوبات    -  -
     

      صافي الموجودات    -  20,713
     

      حلة المجموعة في صافي الموجودات  -  8,285
     

      ربح للفترة/ السنة  955  2,203
     

      حلة المجموعة في الربح خالل الفترة/ السنة    382  881
 
 

 رأس المال  15
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  درهم ألف 

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

      سهم عادي بايمة درهم واحد للسهم   2,820,433,097  2,820,433  2,325,000

 أسهم خزينة
لمباشرة إعادة شرا  أسهم المجموعة وفقا   ، حللت المجموعة على موافقة من هيئة األوراق المالية والسلو  2018أوتوبر    14في  

والسلو المالية  األوراق  هيئة  ولواسح  المتادة  العربية  اإلمارات  دولة  في  لقوانين  كما  بشرا   2020ديسم ر    31.  الشركة  قامت   ،
. وبنا   عليه، تم تخفيض إجمالي  وتم االحتفاظ بها في الخزينةألف درهم    6,420ايمة إجمالية  ألف سهم عادي إضافي ب  17,586

يوجد مثل مشتريات   ال.  2020ديسم ر    31المدفوع مقابل أسهم الخزينة كما في    ال دلألف درهم وهو    15,609حقوق الملكية بم لغ  
 . 2021ديسم ر  31خالل السنة المنتهية في األسهم هذه 

 
لمباشرة إعادة شرا  أسهم المجموعة وفقا   ، حللت المجموعة على موافقة من هيئة األوراق المالية والسلو  2022أغسطس  18في 

ألف سهم عادي   8,354. خالل الفترة، قامت الشركة بشرا   لقوانين دولة اإلمارات العربية المتادة ولواسح هيئة األوراق المالية والسلو
 ألف درهم وتم االحتفاظ بها في الخزينة.  4,764ت لغ  إضافي بايمة إجمالية
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 )يتبع(رأس المال  15

 األسهم  تخفيض
الفئة )أ(  جولديلوكس  أسهم  نتج عن االستاواذ على   ألف درهم مقابل    761,790زيادة في رأس مال الشركة بم لغ  صافي  من 

ألف سهم جديد في رأس مال الشركة،    1,385,073على  جولديلوكس   التي حلل بموج ها مالكو األسهم فيجولديلوكس   األسهم في
 .في اللندوق  حلتهم يتناسب مو بما ول منها 

 
ألف درهم لفرق الايمة العادلة لألسهم اللادرة عن المجموعة للمساهمين الجدد    623,283األسهم البالغ    بتخفيضيتم االعتراف  

 ٪ من أسهم اللندوق. 99,2والايمة العادلة إلجمالي  
 
 

 احتياطي قانوني 16
 

بشــ ن الشــركات التجارية والنظام األســاســي للشــركة،    2021( لســنة  32وفقا للقانون االتاادي لدولة اإلمارات العربية المتادة رقم )
من رأس   ٪50                                                                    من األرباح الســــــنوية إلى احتياطي قانوني حتى يلــــــبح هذا االحتياطي مســــــاويا     ٪10يتطلب من الشــــــركة تاويل  

 المال الشركة. إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيو.
 

، حيث سـيتم تنفيذ ذلك في  2022سـ تم ر    30أشـهر المنتهية في  لم يتم تخلـيص أي مخلـص لالحتياطي القانوني لفترة التسـعة 
 .2022ديسم ر  31                                         بنا   على نتاسج الشركة للسنة المنتهية في  السنةنهاية 

 
 

 إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات 17
 

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

 
 

 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 18
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة    1,151  888
 مامل للفترة/ للسنة   276  268
           مدفوع خالل الفترة/ للسنة    (23)  (5)

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   1,404  1,151
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات  19
 

، أنهت المجموعة عقد اإليجار 2021خالل  ســنوات.  5مدة اإليجار إن  تقوم المجموعة باســتئجار أحد الموجودات كمقر لم ت ها.  
 وقامت برلغا  االعتراف بمطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات.

 
 إن الاركة في مطلوبات عقود اإليجار هي كما يلي:

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  -  5,109

 ملاريف فاسدة   -  188
 دفعات  -  (872)

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

 
 إن الاركة في حق استخدام الموجودات هي كما يلي:

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   درهمألف   ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  -  5,024

 ملاريف استهالك خالل الفترة/ السنة  -  (1,065)
       (5)إيضاح  إلغا  االعتراف عند إنها  عقد اإليجار  -  (3,959)

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

 
 

 أصل محتفظ به للبيع 20
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     
      (5تاويل من ممتلكات ومعدات )إيضاح   90,059  -
     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  90,059  -

 
اتفاقية وكيل حلـري  وقام بربرامخالل الفترة، وافق مجلس اإلدارة على خطة بيو م نى تم تسـجيله سـابق ا ضـمن ممتلكات ومعدات، 

ماتفظ به لل يو. يتم قياس الموجودات الماتفظ بها لل يو بالايمة العادلة  ك الم نى  ، وبنا   عليه تم تلـــــــــــــنيفي مشـــــــــــــتر   عن للباث
ا تكاليف ال يو، أيهما أقل.  الســــــــــــــابقة والا  للايمة المدرجة توقيو أي اتفاقية بيو  بعد نهاية الفترة، لم يتم    كما فييمة العادلة ناقلــــــــــــــ 

 (.21مرهون كضمان لقرض حللت عليه المجموعة من بنك مالي )إيضاح الم نى هذا إن وشرا . 
 
 

 قروض بنكية 21
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
 1قرض ألجل   112,233  129,282

 2قرض ألجل   4,514  25,119
           3قرض ألجل   134,550  139,194
293,595  251,297   

(250,079)  (228,052 )  
فترة التقرير )ملنف شهرا  من نهاية    12ينزل: الم لغ المستاق للتسديد بعد  

           ضمن مطلوبات غير متداولة( 

43,516  23,245  
شهرا  من نهاية فترة التقرير )ملنف ضمن    12الم لغ المستاق للتسديد خالل  

      مطلوبات متداولة( 
 

 تتكون القروض ألجل مما يلي:
 

  1 ألجل قرض
ألف درهم بموجب الشــروال واألح ام الماددة في    145,000المجموعة على تســهيالت قرض ألجل من بنك مالي بايمة  حلــلت  

ســـــنة ويامل معدل فاسدة متغير. إن القرض    12يتم ســـــداد القرض على أقســـــاال ربو ســـــنوية على مدى فترة   اتفاقية القرض ألجل.
وحدة   58(،  5نا للشــــقق الفندقية ذ.م.م )"الشــــركة التابعة"( )إيضــــاح مضــــمون برهن على الم نى الذي تســــتخدمه شــــركة نوران ماري

(، وضـمان الشـركات اللـادر من الشـركة التابعة للـالح المقرض والتالـيالت التي تقوم 6سـ نية في بر  ضـمان، دبي )إيضـاح  
ل على القرض لســداد قرض  بها الشــركة التابعة يتم تخلــيلــها للمقرض لســداد الدفعات األصــلية الربو ســنوية للقرض. تم الالــو 

  آخر سابق من نفس ال نك المالي ولتمويل االلتزامات العامة للمجموعة. تم ساب القرض بالكامل كما في تاريخ التقرير.
ــ تم ر  30وما في   ــوم قرض غير مطف ة بايمة  2022  ســــ ــم ر    31ألف درهم )  1,217، لدى المجموعة رســــ   1,318:  2021ديســــ

فيمــا يتعلق بهــذا ألف درهم(    2,846:  2021  ســــــــــــــ تم ر  30ألف درهم )  3,392بتكــاليف التمويــل بايمــة    واالعترافألف درهم(  
 التسهيل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 قروض بنكية )يتبع(  21
  

 2 ألجل قرض
 

ألف درهم بموجب الشــــــروال واألح ام    69,000، اســــــتفادت المجموعة من تســــــهيل الهامي من بنك مالي بم لغ  2020في ســــــنة 
، تم تخفيض حد  2022  سـنة. في الماددة في االتفاقية لتمويل متطلبات رأس المال العامل للمجموعة وسـداد أحد القروض القاسمة

ألف درهم   4,514 م لغ  2022س تم ر    30ألف درهم. بلغ إجمالي الساب من التسهيل كما في    21,000هامي التسهيالت إلى  
)إيضــاح  إن التســهيل مضــمون برهن على أســهم مدرجة ماتفظ بها باســم المجموعة  ألف درهم(.   25,119:  2021ديســم ر   31)

ــديد(. يتم 29 ــهيالت عند تسـ ــ تم ر    30الطلب وتامل معدل فاسدة متغير. كما في   التسـ ــهيالت غير 2022سـ ، لدى المجموعة تسـ
ــتخدمة بم لغ  ألف    654بم لغ  ( وتكاليف تمويل معترف بها  ألف درهم  43,880:  2021ديســــــــم ر    31) ألف درهم  16,486مســــــ

 ألف درهم(. 648: 2021س تم ر  30) درهم
 

 3 ألجل قرض
 

ــنة  في ــالمية من بنك مالي بايمة 2021 ســ ــريعة اإلســ ــهيل قرض ألجل متوافق مو الشــ ــلت المجموعة على تســ   140,000، حلــ
ــروع وتمويل أغراض عامة   ــوية مخاطر الديون الاالية لقرض المشـــ ــروال واألح ام الماددة في االتفاقية لتســـ ألف درهم بموجب الشـــ

ــنوية على مدى  ــاال ربو سـ ــمون برهن   10للشـــركة. يتم ســـداد القرض على أقسـ ــنوات ويامل معدل فاسدة متغير. إن القرض مضـ سـ
(، أبوظ ي، وحســـاب مخلـــص باســـم المجموعة بم لغ يعادل قســـط  6على أرض وم نى المجموعة الواقو في جزيرة الريم )إيضـــاح 

 ربو سنوي واحد على األقل من القرض األجل. تم ساب القرض بالكامل كما في تاريخ التقرير.
 

ــ تم ر  30وما في   ــوم ترتيب قرض غير مطف ة بايمة 2022  سـ ــم ر    31ألف درهم )  746، لدى المجموعة رسـ   806:  2021ديسـ
( فيمـــا يتعلق بهـــذا ألف درهم  196:  2021  ســــــــــــــ تم ر  30ألف درهم ) 3,567ألف درهم( وتكـــاليف تمويــل معترف بهـــا بايمـــة  

 التسهيل.
 

 الناتجة من األنشطة التمويلية: فيما يلي تسوية لاركة القروض ألجل إلى التدفقات النقدية
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  293,595  241,563

     
 التدفقات النقدية      

 قرض مساوب   -  149,108
 قرض مسدد    (21,977)  (97,120)

 ( 10قرض مسدد من ق ل جهة ذات عالقة، بما في ذلك الفاسدة )إيضاح   (20,879)  -
 سداد تكلفة إصدار قرض   -  (807)

 سداد فواسد مستاقة  (707)  (3,441)
     
 بنود أخرى غير نقدية     

 إطفا  تكاليف معاملة   161  726
 مستاقةفاسدة   821  3,566

      رسوم إضافية لتسهيل هامي  283  -
     

      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة  251,297  293,595
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  22
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 ذمم داسنة تجارية   156  129
 دفعات مقدمة من عمال    9,090  10,431

 ماتجزات داسنة   7,041  7,041
 أنلبة أرباح غير مطالب بها  3,635  3,635
 استاقاقات   2,687  1,473
      ذمم داسنة أخرى   3,353  8,109

     
30,818  25,962        

 
ــمل الدفعات المقدمة من العمال  م لغ  ــم ر    31ألف درهم )  4,216تشـ ــتالمه كدفعة مقدمة   4,216:  2021ديسـ ألف درهم( تم اسـ

 إيجار تشغيلي وفقا  التفاقيات مساطاه.من اإليجار مقابل أرض بموجب عقد 
 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةأرصدة و   23
 

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

الجهات ذات العالقة في المســاهمين، أعضــا  مجلس اإلدارة، موظفي اإلدارة الرسيســيين ومنشــآت األعمال التي يمتلكون فيها القدرة 
 على السيطرة أو ممارسة ت ثير هام على القرارات المالية والتشغيلية.

 
 الجهات ذات العالقةشروط وأحكام المعامالت مع 

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

 
تنشـ  األرصـدة مو هذه الجهات ذات العالقة عموما  من المعامالت التجارية الم رمة في سـياق العمل االعتيادي على أسـس تجارية 

 مما يلي:بتاريخ التقرير باتة. تتكون األرصدة مو الجهات ذات العالقة كما هي مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد 
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

 نقد وأرصدة لدى البنوك:      
 منشآت خاضعة إلدارة مشتركة  17,326  53,257

      مساهم  21  21
     

53,278  17,347        



 إشراق لالستثمار ش.م.ع 

 

29 
 

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

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   23
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
 استثمارات وكالة:     

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

 منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   42,531  93,656
      مساهم   182  215

     
93,871  42,713        

     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:    

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   1,692,350  121,072
     
 استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:      

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

      منش ة خاضعة لسيطرة مشتركة   450  19,816
     
 استثمار في شركة زميلة:     

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

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   139,064  164,313
     
 : مدينة  فائدة    

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   5  6,032
     
 : دائنة  فائدة    

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   64  42
     
 ذمم دائنة أخرى:     
      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   166  -
     
 ذمم مدينة أخرى:     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   212  3,357
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   23
 

 هي كما يلي: السنة  /مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة معامالت الميزانية العموميةإن أهم 
 

   سبتمبر 30  ديسم ر 31
2021  2022   

   ألف درهم  ألف درهم 
   )غير مدقق(   )مدقق(

     
 :خالل الربح أو الخسارةشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   1,147,365  125
     
 استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   84,922  41,915
     
 شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:     
      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   10,000  -
     
 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:استبعاد     

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   -  13,765
     
 شراء استثمارات دين بالتكلفة المطفأة:     
      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   36,725  -
     
 صافي ودائع ألجل مودعة:    
      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   -  ( 80,001)

     
 قرض من بنك خالل الفترة/ السنة:     

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

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   26,413  92,501
     
 تكلفة اقتراض خالل الفترة/ السنة:     

      منش ة خاضعة إلدارة مشتركة   3,567  3,061
     
 رسوم ترتيب القرض المدفوعة:     

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

      منشآت خاضعة إلدارة مشتركة   35,643  335
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقة )يتبع(أرصدة و   23
 

 معامالت مو الجهات ذات العالقة خالل الفترة هي كما يلي: الإن أهم 
 

   سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال
2021  2022   

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

     
 فائدة على قرض من بنك/ جهة ذو عالقة:  مصاريف    

      خاضعة إلدارة مشتركة   منشآت  4,222  836
     
 : أرباح أنصبة  إيرادات    

      خاضعة إلدارة مشتركة  منشآت  4,294  6,852
     
 وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:   أتعاب    

      مساهم  52  60
     
 فائدة:  إيرادات    

      خاضعة إلدارة مشتركة   منشآت  8,282  9,448
 

 تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2022  2021 
 ألف درهم   ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   
     

 1,598  2,299  قليرة األجل  م افآت
 71  87  م افآت نهاية خدمة الموظفين طويلة األجل 

      -  3,525  اإلدارة  مجلس أعضا تعويضات 
     
  5,911  1,669      
 

 .2021ديسم ر  31و 2022 س تم ر 30 كما فيلم يتم تقديم قروض للمديرين 
 

ــتاقة من  ــجل المجموعة أي انخفاض في قيمة الذمم المدينة المتعلقة بالمبالغ المســــــ ــ تم ر 30ذات العالقة في  الجهاتلم تســــــ  ســــــ
 . 2021ديسم ر  31و 2022
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  
 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  24
 

 .يتم احتساب رباية السهم األساسية عن طريق قسمة ربح الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القاسمة خالل الفترة
 

الفترة، المعدلة  يتم احتســاب رباية الســهم المخفضــة عن طريق قســمة ربح الفترة على المتوســط المرجح لعدد األســهم القاسمة خالل 
 .ألثار األدوات المخفضة

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

 سبتمبر  30أشهر المنتهية في  تسعةال  
  2022  2021 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(   
     

      35,131  481,474  لفترة )ألف درهم( اربح 
     

      1,412,853  1,681,236  )باأللف(  القاسمة العاديةالمتوسط المرجح لعدد األسهم 
     

      0,0249  0,2864  درهم( بالوالمخفض للسهم الواحد ) يالعاسد األساس
 

ــدارهاالقاسمة ألســـــــهم الخزينة، والتي تم   العاديةتم تعديل المتوســـــــط المرجح لعدد األســـــــهم  ــاح    ،إصـــــ   (15ولكنها غير قاسمة )إيضـــــ
  .(1وتخفيض في رأس المال )إيضاح 

 
، لم تلـدر المجموعة أي أدوات من شـ نها أن ي ون لها أثر مخفض على رباية السـهم عند  2021و  2022  سـ تم ر  30وما في  

 .تاويلها أو ممارستها
 
 

 معلومات قطاعية   25
 

ــ ل منتظم من ق ل مجلس اإلدارة  ــاس تلك الم ونات التي يتم تقييمها بشـــــــ ــغيلية للمجموعة على أســـــــ ــيس القطاعات التشـــــــ يتم ت ســـــــ
)المســـؤول الرسيســـي عن اتخاذ القرارات بشـــ ن العمليات التشـــغيلية(. ويقومون بمراقبة النتاسج التشـــغيلية لقطاعات تشـــغيل المجموعة  

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

 
 رسيسية، كما يلي:، تم تنظيم المجموعة في خمس قطاعات 2021و 2022 س تم ر 30ألغراض اإلدارة، في 

 
 تطوير العقارات  •
 االستثمارات العقارية •
 الضيافة والترفيه •
 االستثمار وإدارة األصول •
 القابضة •

 
.  3إن الســياســات المااســ ية للقطاعات التي يتم رفو التقارير عنها هي نفســها الســياســات المااســ ية للمجموعة الم ينة في إيضــاح 

 تسبة من ق ل كل قطاع دون توزيو اإلدارة المركزية ورواتب أعضا  مجلس اإلدارة وإيرادات  يمثل ربح القطاع الربح أو الخسارة الم
التمويل وتكاليف التمويل. هذا هو الماياس الذي يتم إبالغه إلى المســــؤول الرسيســــي عن اتخاذ القرارات بشــــ ن العمليات التشــــغيلية 

 بش ل رسيسي في قطاع جغرافي واحد، وهو اإلمارات العربية المتادة.ألغراض توزيو الموارد وتقييم أدا  القطاع. تعمل المجموعة 
 

 يتم عرض المعلومات المتعلقة بهذه القطاعات أدناه.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 قطاعية )يتبع(معلومات  25
 

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

 إيرادات               
 توقيت االعتراف باإليرادات              

 مو مرور الوقت  -  16,229  12,984  -  -  -  29,213
 في زمن مادد   -  -  315  -  -  -  315

                              
29,528  -  -  -  13,299  16,229  -   

 ملاريف تشغيلية مباشرة  -  (4,577)  (4,530)  -  -  -  (9,107)
 استهالك  -  -  (2,877)  -  -  -  (2,877)

                              
                إجمالي الربح  -  11,652  5,892  -  -  -  17,544

 صافي إيرادات التمويل    -  -  -  -  1,986  -  1,986
                              

468,299  -  -  468,299  -  -  -  

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

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

                              
 إجمالي إيرادات تشغيلية   -  11,652  5,892  472,975  1,986  -  492,505

               
 ملاريف عمومية وإدارية  -  -  (1,463)  -  (9,063)  -  ( 10,526)
 استهالك   -  -  -  -  ( 18)  -  ( 18)
 ملاريف بيو وتسويق   -  -  ( 503)  -  ( 86)  -  ( 589)

 إستثمار دينإطفا    -  -  -  89  -  -  89
 إيرادات أخرى   -  13  -  -  -  -  13

                              
 الفترة )خسارة( /ربح  -  11,665  3,926  473,064  ( 7,181)  -  481,474

               
 2022  سبتمبر 30في               

 مجموع الموجودات  5,679  1,017,788  97,115  1,736,229  27,792  (450)  2,884,153
               
               

 مجموع المطلوبات  7,601  144,167  139,961  44  10,614  ( 23,724)  278,663
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع( 25
 

   تطوير العقارات    االستثمارات العقارية  الضيافة والترفيه  االستثمار وإدارة األصول  القابضة  حذوفات  المجموع 
 2021 س تم ر  30  درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف   درهمألف 

 إيرادات               
 توقيت االعتراف باإليرادات              

 مو مرور الوقت  -  5,993  9,043  -  -  -  15,036
 في زمن مادد   -  -  240  -  -  -  240

                              
15,276  -  -  -  9,283  5,993  -   

 ملاريف تشغيلية مباشرة  -  (2,193)  (3,702)  -  -  -  (5,895)
 استهالك  -  -  (2,391)  -  -  -  (2,391)

                              
                إجمالي الربح  -  3,800  3,190  -  -  -  6,990
 صافي إيرادات التمويل   -  -  -  -  6,845  -  6,845

                              

24,310  -  -  24,310  -  -  -  

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

 إيرادات أنلبة أرباح   -  -  -  8,733  -  -  8,733
 حلة أرباح من شركة زميلة  -  -  -  661  -  -  661

                              
                إجمالي إيرادات تشغيلية   -  3,800  3,190  33,704  6,845  -  47,539

 ملاريف عمومية وإدارية  -  -  (1,307)  -  (9,212)  -  ( 10,519)
 استهالك   -  -  -  -  (1,446)  -  (1,446)
 ملاريف بيو وتسويق   -  -  ( 506)  -  ( 38)  -  ( 544)

 إيرادات أخرى   -  4  448  -  ( 351)  -  101
                              

 الفترةربح    -  3,804  1,825  33,704  (4,202)  -  35,131
               
 2021ديسم ر   31في               

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

 مجموع المطلوبات  7,496  149,775  145,363  -  35,602  ( 12,672)  325,564
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة  

 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 نتائج موسمية 26
 

الشقق الفندقية، حيث تختلف اإليرادات خالل الربو األول والربو األخير من  بقسمتتعلق الط يعة الموسمية ألنشطة المجموعة فقط 
 السنة.  

 
 

  التزامات 27
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

        )غير مدقق(   )مدقق(
      التزامات لموجودات ثابتة    16,584  14,929

     
      التزامات الستثمارات   27,000  -

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية 28
 

 تم تاديد مستويات التسلسل الهرمي للايمة العادلة كما يلي:
 

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

 
التي   1قياســات الايمة العادلة هي تلك المشــتقة من مدخالت برســتثنا  األســعار المدرجة ضــمن المســتوى    -2المسـتوى   •

 يم ن مالحظتها لألصل أو االلتزام إما بش ل مباشر )وما األسعار( أو غير مباشر )مشتقة من األسعار(.
 

تي تتضــمن مدخالت لألصــل أو االلتزام التي  قياســات الايمة العادلة هي تلك المشــتقة من تقنيات التقييم ال -3المسـتوى  •
 ال تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت ال يم ن مالحظتها(.

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

      )غير مدقق( 2022 سبتمبر 30كما في 
 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل  

 1,692,350 1,680,949 - 11,401 1,692,350 الربح أو الخسارة    
 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل  

 42,840 42,531 - 309 42,840 الدخل الشامل اآلخر     
      
      
 1,735,190 11,710 - 1,723,480 1,735,190       

      )مدقق(  2021ديسم ر  31وما في 
 موجودات مالية بالايمة العادلة من خالل  

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

 94,011 93,657 - 354 94,011 الدخل الشامل اآلخر     
      
      
 362,483 144,689 - 217,794 362,483       
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع( 28
 

لاياســـــــات الايمة العادلة، وال يوجد أي تاويالت داخل أو   2والمســـــــتوى    1خالل الفترة، لم ي ن هناك أي تاويالت بين المســـــــتوى  
 لاياسات الايمة العادلة.  3خار  المستوى 

 
 :هي كما يلي 3إن الاركة في الايمة العادلة لالستثمارات الملنفة ضمن المستوى 

 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   )غير مدقق(   )مدقق(
     

 الرصيد في بداية الفترة/ السنة   217,794  184,450
 إضافات   1,166,537  22,456

  (10)إيضاح   استبعادات  ( 145,143)  (13,765)
      تغير في الايمة العادلة   484,292  24,653

     
      الرصيد في نهاية الفترة/ السنة   1,723,480  217,794

 
 القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة 

 
لموجودات المـاليـة والمطلوبـات المـاليـة المعترف بهـا في ال يـانـات المـاليـة الموحـدة تقـارب تلـك ايعت ر المـديرون أن الايمـة المـدرجـة ل

 قيمتها العادلة. 
 
 

 األنشطة االئتمانية 29
 

ــفات أخرى تؤدي إلى   ــي ا وبلـ ــفتها وصـ ــفة استمانية  إمتالكتعمل المجموعة بلـ ــول المدرجة أدناه بلـ ــات بالاألصـ ــسـ نيابة عن مؤسـ
هذه الموجودات واإليرادات الناتجة عنها في    إدرا الملكية من ق ل المجموعة إلى المســــــــــتفيد. ال يتم   تاويلأخرى حيث لم يتم بعد 

 الموحدة للمجموعة. الموجزةال يانات المالية 
   سبتمبر 30  ديسم ر 31

2021  2022   
   ألف درهم  ألف درهم 

   مدقق( )غير   )مدقق(
     

 (1أوراق مالية مدرجة )  52,489  58,876
      (2أوراق مالية غير مدرجة )  5,817  -
     

58,876  58,306        
 

أوراق مالية مدرجة مرهونة كضــــــمان لقرض حلــــــلت عليه المجموعة من بنك مالي. أبرمت المجموعة اتفاقية دفو مؤجل  . 1
االلتزام إلى ال نك عند اســـــــــتالم  تســـــــــديدمو جولديلوكس حيث يتعين على المجموعة تاويل الملكية القانونية لألســـــــــهم عند  

 (.21، 10)إيضاح  األموال من جولديلوكس
ــركات ت . 2 ــة مالية في دولة اإلمارات العربية المتادة تقدم خدمات التمويل اإلســـــالمي وتمويل الشـــ ــســـ ــتثمار في مؤســـ تعلق باســـ

ــو   ــول. تخضـ ــ ةوإدارة األصـ ــفية حيث  المنشـ ــتلمحالي ا للتلـ ــوية   تسـ ــتردة على دفعات وفق ا لخطة التسـ المجموعة المبالغ المسـ
 كة المستثمر فيها.النهاسية المستلمة من الشر 
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 )يتبع(   2022 سبتمبر 30أشهر المنتهية في  تسعة لفترة ال
 
 

 أحداث بعد فترة التقرير 30
 

 بيو إستثمارات عقارية
 

الداسرية  ل يو قطعتي أرض في قرية جميرا   آخر، أعلنت المجموعة أنها أبرمت اتفاقية بيو وشـــــــــــرا  مو طرف  2022أوتوبر  6في  
، ياق للمجموعة معدل ربح ثابت ســــنوي ا كنســــبة مئوية ال دلألف درهم. باإلضــــافة إلى    33,134  بم لغ  إجماليبدل  دبي مقابل    -

ــبة مئوية من  كذلك. ياق للمجموعة  اآلخرمن ق ل الطرف    دلالال يو حتى يتم دفو   بدل من مقابل   حلـــــــــةالالـــــــــول على نســـــــ
 .اآلخراألرباح عند اوتمال المشروع من ق ل الطرف 

 
ل يو قطعة أرض واحدة في أبوظ ي مقابل  آخر، أعلنت المجموعة أنها أبرمت اتفاقية بيو وشـــــــــرا  مو طرف  2022نوفم ر  7في  
المقابل على مدى الســــــــــــــنوات الخمس التالية في دفعات نقدية دورية    يتم تســــــــــــــديد ال دلألف درهم.   126,620  بم لغ  إجماليبدل 

. تتوافق هذه الم يعات مو خطة العمل المعتمدة من اآلخر( من ق ل الطرف  ال دلمن   ٪34( والوحدات الم تملة )ال دل٪ من  66)
 (.6وأظهرت تقدم المجموعة ناو تاويل أموال أراضيها إلى نقود )إيضاح  2022س تم ر  2ق ل مجلس اإلدارة في 

 
 

 البيانات المالية الموجزة الموحدة   اعتماد 31
 

 .2022نوفم ر  10وإجازة إصدار ال يانات المالية الموجزة الموحدة من ق ل مجلس اإلدارة بتاريخ  اعتمادتم 


