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

ــ "المومو"ة"(   معا   البيانات الموجزة الموحدة للربح أو الخسارة  الدخل الشامل  التغيرات في حقوقو   2020مارس   31كما في  بـ
لمعلومات المالية المرحليةلفترة الثالثة أشـــهر المنتهية ب لل التار إ. إن ارةارة مســـنولة "د إ"داة     االملكية والتدفقات النقدية  

حول اســــــــــــتنتا . إن مســــــــــــنوليتنا  ي إبدا  "التقار ر المالية المرحلية"  34و"رضــــــــــــها وفقا  للمعيار الم اســــــــــــبي الدولي رق   
إلى مراجعتنا. استناةاالمعلومات المالية المرحلية 

نطاق المراجعـة
"مراجعـة المعلوـمات المـالـية المرحلـية التي يقوم بهـا  2410المراجعـة رق   المتعلق بعملـياتلـقد قمـنا بمراجعتـنا وفـقا  للمعـيار اـلدولي 

  بشــ ل رسيســي مداالســتفســارات. تتضــمد مراجعة المعلومات المالية المرحلية القيام برجرا  مدقق ال ســابات المســتقل للمنشــ ة "
ــلاألشخاص المسنوليد "د األمور المالية والم اسبية  وإتباع إجرا ات ت ليلية وإج را ات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقــــ

ــة للتدقيق  وبالتالي  فرنها ال تم ننا مد ال وــول "لى ت  يد حول جمي جو ر ا مد نطاق القيام بالتدقيق وفقا  للمعايير الدوليــــــــــــــ
األمور الهامـة التي يم د أن يبينها التدقيق. ل ا  فرننا ال نبدي رأي تدقيق بش نها.

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

".المالية المرحلية التقار ر " 34النواحي الوو ر ة  وفقا  للمعيار الم اسبي الدولي رق  

ةيلو ت آند توش )الشرق األوسط(

م مد خميس التح
717رق  القيد 

2020أغسطس  13
أبوظبي

ارمارات العربية المت دة
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 بيان المركز المالي الموجز الموحد 
  2020 مارس 31كما في 

 
 ريسمبر  31  مارس  31   
   2020  2019 
 ألف رراـ    ألف درهـم   
 )مدقق(   ( مدقق)غير   إيضاحات  
      

      الموجودات 
      الموجودات غير المتداولة

 106,501  105,409  5 ممتلكات ومعدات
 841,440  840,144  6 عقار.ة  استثمارات
 184,397  205,276  7 عقار.ة قيد التطو.ر  استثمارات
 109,676  88,514  8 اآلخر الشامل الدخل خالل مد العارلة بالقيمة مالية موجورات
 40,000  -   9 المطف ة بالتكلفة ريد استثمارات

             1,381  1,393   مدينة أخرى  ذم 
       1,283,395  1,240,736   مجموع الموجودات غير المتداولة

      الموجودات المتداولة  
 64  66   مخزون 

 22,820  16,795  11 ذم  مدينة تجار.ة وأخرى 
 185,201  137,434  10 مالية بالقيمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة  موجورات
 39,558  89,511  9 المطف ة بالتكلفة ريد استثمارات

 744  2,677  21 عالقة ذات جهة مد مستحق
 -  50,000  13 وكالة استثمار

             143,664  66,711  12 وأرصدة لدى البنوك   نقد
             392,051  363,194   مجموع الموجودات المتداولة 

       1,675,446  1,603,930   مجموع الموجودات
      حقوق الملكية والمطلوبات

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

 (9,189 ) ( 9,379 ) 14 خز.نة  أسه 
 137,283  137,283  15 إحتياطي قانوني

 (994,096 ) (1,041,243 )  مترالمة خساير
             (45,820 ) (66,982 ) 16 إعارة تقيي  استثمارات  احتياطي

       1,413,178  1,344,679   مجموع حقوق الملكية 
      المطلوبات غير المتداولة

 700  735  17 مخىص مرافآت نهاية الخدمة للموظفيد
 4,810  4,840  18 مطلوبات عقور اايجار

             158,811  175,852  19 قروض بنكية 
 164,321  181,427   مجموع المطلوبات غير المتداولة
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  الربح أو الخسارة الموجز الموحد بيان 
  2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31  فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
 2019  2020  اتإيضاح 
 ألف ررا    ألف درهم   
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير    
      

 6,755  5,924   عمليات تجار.ة  مدإيرارات 
       ( 2,722 ) (3,290 )  تشغيلية مباشرة  مىار.ف

      
       4,033  2,634   عمليات تجارية   منإجمالي الربح 

      
 4,577  4,992   إيرارات تمو.ل

       ( 1,543 ) (2,509 )  تمو.ل تكاليف
      

       3,034  2,483   إيرادات التمويل   صافي
      

 9  -   أنىبة أرباح   إيرارات
 مد   ةل العار بالقيمة المالية للموجورات العارلة القيمة في تغيرات

 خالل الربح أو الخسارة  
 
9 

 
( 46,531) ( 1,453 )       

      
       ( 1,444 ) (46,531 )  خسارة من استثمارات   صافي

      
       5,623  (41,414 )  )خسارة(/ ربح التشغيل  مجموع

      
 ( 3,172 ) (3,147 )  مىار.ف عمومية وإرار.ة 

 -  (2,387 )  خسارة القيمة العارلة الستثمارات عقار.ة  صافي
 ( 335 ) (158 )  بير وتسو.ق  مىار.ف
 -  (47 )  المطف ة بالتكلفةريد  استثماراتقيمة على   انخفاض
       1  6   إيرارات أخرى  صافي

      
       2,117  (47,147 )  )خسارة(/ ربح الفترة 

      
       0,0009  (0,0205 ) 22 العائد األساسي والمخفض للسهم )بالدرهم( )الخسارة(/ 
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 بيان الدخل الشامل الموجز الموحد 
  2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في    
  2020  2019 
 ألف ررا    ألف درهم  
 ( مدقق)غير   (مدقق)غير   
     

 2,117  (47,147 ) )خسارة(/ ربح الفترة
     

     :األخرى  ةالشامل الخسارة
     

     الخسارة: أولن يتم إعادة تصنيفه الحقاً إلى الربح  الذي البند
 في القيمة العارلة  روات حقوق الملكية المىنفة بالقيمة العارلة   تغيرات

      ( 617 ) (21,162 ) مد خالل الدخل الشامل اآلخر   
     

      ( 617 ) (21,162 )   األخرى  ةالخسارة الشاملمجموع 
     

      1,500  (68,309 ) مجموع )الخسارة(/ الدخل الشامل للفترة
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد
 2020 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   
             

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

 2,117  -  2,117  -  -  -  ربح الفترة  
              ( 617 ) ( 617 ) -  -  -  -  الشاملة ا خرى للفترة  الخسارة

             
              1,500  ( 617 ) 2,117  -  -  -  الدخل الشامل للفترة  مجموع

             
              -  -  ( 211 ) 211  -  -  إلى احتياطي قانوني  تحو.ل

             
              1,445,056  ( 26,713 ) ( 981,536 ) 137,494  ( 9,189 ) 2,325,000  )غير مدقق( 2019مارس  31الرصيد في 

             
 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 ا خرى 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 
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 التدفقات النقدية الموجز الموحد بيان 
 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةفترة ال   
 2020  إيضاحات 

 ألف درهم 
 2019 

 ألف ررا 
 (مدقق)غير   (مدقق)غير    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 2,117  (47,147 )  )خسارة(/ ربح الفترة 

      تعديالت لـ:
 1,160  1,346  5 استهالك ممتلكات ومعدات 

 1,453  46,531  10 الخسارة أو الربح خالل مدفي القيمة العارلة للموجورات المالية بالقيمة العارلة   التغير
 -  2,387  6 العقار.ة  لالستثمارات  العارلة القيمة خسارة صافي
 19  150  19 تكلفة قروض   إطفا 
 -  47  9 انخفاض قيمة استثمارات ريد بالتكلفة المطف ة   خسارة

 49  51  17 نهاية الخدمة للموظفيد مرافآتمخىص 
 (4,577 ) (4,992 )  إيرارات تمو.ل 

 1,524  2,339   تمو.ل تكاليف
 (9 ) -   أرباح أنىبة  إيرارات

      
      

 1,736  712   النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  التدفقات
 33,322  (1,933 )  )ز.ارة(/ نقص في مستحق مد جهة ذات عالقة 

 1  (2 )  )ز.ارة(/ نقص في مخزون 
 (3,736 ) 880   )ز.ارة( في ذم  مدينة تجار.ة وأخرى  /نقص

 975  (23,161 )  تجار.ة وأخرى )نقص(/ ز.ارة في ذم  راينة 
      
      

 32,298  (23,504 )  النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة التشغيلية
 (50 ) (16 ) 17 نهاية الخدمة المدفوعة للموظفيد  مرافآت

      
      

 32,248  (23,520 )  صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة لتشغيلية
      

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 1,931  8,820   مستلمة   فوايد

 9  -   أرباح مستلمة   أنىبة
 (40 ) (1,091 )  الستثمارات عقار.ة   رفعات
 (7,330 ) (16,356 )  الستثمارات عقار.ة قيد التطو.ر   رفعات
 (165 ) (254 )  لممتلكات ومعدات   رفعات
 (38,000 ) (10,000 )  استثمارات ريد بالتكلفة المطف ة    شرا 

 -  7,425   نقد مقيد  تحر.ر
 -  51,250    جل   وراير تحر.ر

 -  (35,000 )  وراير  جل مورعة
 -  (50,000 ) 13 وكالة  استثمار  إيداع

 -  26,146   مد بير موجورات مالية بالقيمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة  عايدات
 -  (24,910 )  موجورات مالية بالقيمة العارلة مد خالل الربح أو الخسارة   شرا 

      
      

 (43,595 ) (43,970 )  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      

      النقدية من األنشطة التمويليةالتدفقات 
 (1,421 ) (1,763 )  تمو.ل مدفوعة  تكاليف
 17,783  -   عالقة ذومد قرض مد جهة  عايدات
 (17,352 ) -   عالقة ذوقرض مد جهة  تسديد
 (1,215 ) (2,488 ) 19 قروض بنكية  تسديد
 -  (19 ) 19 تكلفة تمو.ل قروض  رفعات
 -  18,724  19 مد قروض بنكية  عايدات
 -  (190 ) 14  خز.نة أسه شرا  
 -  (52 ) 18 لمطلوبات عقور اايجار   رفعات

      
      

 (2,205 ) 14,212   ( األنشطة التمويليةفيصافي النقد الناتج من/ )المستخدم 
      
      

 (13,552 ) (53,278 )  النقص في النقد ومرادفات النقد صافي
      

 110,917  74,057   يناير 1النقد ومرارفات النقد كما في 
      
      

 97,365  20,779  12 مارس  31النقد ومرادفات النقد كما في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 معلومات عامة  1
 
. في 2006ريسـمبر   24بتار.   أبوظبيتسـتجيل إشـراق لالسـتثمار ش.م.ع )"الشـركة"( مبدييا  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 الرخىــة التجار.ة رق     الشــركةتســجيل  وت 
 اامارات العربية المتحدة. -، أبوظبي108737المسجل او  . ب.:  الرييسيالمرتب 

 
 على  الموافقة تمت.م.ع. ش لالســتثمار إشــراق  إلى.م.ع ش العقار.ة إشــراق مد  الشــركة اســ  لتعديل  قرار الشــركة مســاامو  أصــدر
 .2019يناير  10ومد قبل رايرة التنمية االقتىارية في  2019فبراير  11 في والسلر المالية ا وراق ايئة قبل مد االس  تغيير

 
 ا عمالو  التجار.ة الم سـسـات في سـتثماراال  "المجموعة"( بشـرل رييسـي في بــــــــــــــــ التابعة )يشـار إليه  معا   هاوشـركات  الشـركة تعمل

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

  
 إن ا نشطة الرييسية، بلد الت سيس والعمليات، وحىة الشركة في الشركات التابعة مبينة أرنا :

 
 األنشطة الرئيسية  الملكية  نسبة التأسيس والعملياتبلد  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

 
النســــبة المتبقية 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

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

 
 
 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة 2
 
 الموحدة لموجزةاالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها وليس لها تأثير هام على البيانات المالية   2/1
 

المحاسـبية في الفترة الحالية، قامت المجموعة بتطبيق التعديالت التالية على المعايير الدولية للتقار.ر المالية الىـاررة مد قبل مجلس المعايير 
على المعايير الدولية  . إن تطبيق اك  التعديالت2020يناير  1الدولية والتي تىبح فّعالة بشرل إلزامي للفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

حاســـبية أو للتقار.ر المالية ل  يرد لها أي ت ثير ماري على المبالغ المدرجة للفترات الحالية والفترات الســـابقة ولكد قد ت ثر على المعامالت الم
 .الترتيبات المستقبلية للمجموعة

   

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
 يسري تطبيقها للفترات  

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

المعيار   عرض البيانات المالية  1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رق     -  الماريةتعر.ف  
 السياسات المحاسبية، التغييرات في التقديرات وا خطا  المحاسبية  8المحاسبي الدولي رق  

 2020يناير  1 
   

 2020يناير  1  اندما  ا عمال 3المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  تعديالت على  -تعر.ف ا عمال 
   

 2020يناير  1  المعايير الدولية للتقار.ر المالية مراجر ااطار المفاايمي فيتعديالت على 
   

والمعيار  ا روات المالية: اافىاحات  7تعديالت على المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  
 ا روات المالية   9الدولي للتقار.ر المالية رق  

 2020يناير  1 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

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

 الموحدة )يتبع(
 

المعايير الدولية للتقار.ر المالية أو تعديالت كانت ســــــــار.ة للمرة ا ولى للســــــــنة باســــــــتثنا  مما ذكر أعال ، ال توجد أية معايير اامة أخرى مد 
 .2020يناير  1المالية 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
 

 بعد: المفعول سار.ة تىبحبتطبيق المعايير الدولية للتقار.ر المالية الجديدة والمعدلة المىدرة التالية والتي ل   مبرر بشرل المجموعةل  تق  
   

  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  
   

والمعيار  البيانات المالية الموحدة 10تعديالت على المعيار الدولي للتقار.ر المالية رق  
 (2011) استثمارات في شركات زميلة ومشار.ر مشتركة 28المحاسبي الدولي رق  

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

 مسموح به.
 

تطبيقها في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما تكون قابلة للتطبيق، وقد  يت   سوف والتعديالت  فسيراتوالت  المعايير اك تتوقر اارارة أن 
ة ال يرون لتطبيق اـك  المعـايير والتفســــــــــــــيرات الجـديـدة والتعـديالت أي تـ ثير جواري على البيـانـات المـاليـة الموجزة الموحـدة للمجموعـة في فتر 

 التطبيق المبديي.
 
 
 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   
جمير المعلومـات الالزمـة للبيـانـات المـاليـة الموحـدة الســــــــــــــنو.ـة الكـاملـة و.نبغي أن تقرأ جنبـا  إلى جنـب مر البيـانـات المـاليـة الموحـدة 

أشــــهر المنتهية في  الثالثة. بااضــــافة لكلا، فان النتايت لفترة 2019ريســــمبر   31للســــنة المنتهية في  و   في كمالمجموعة  المدققة ل
 .2020ريسمبر  31ال تعتبر بالضرورة م شر على النتايت التي يمرد توقعها للسنة المالية التي ستنتهي في  2020 مارس 31
 

 أساس اإلعداد 
 

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

 
ة ت  إعدار البيانات المالية الموجزة الموحدة بنا   على مبدأ التكلفة التار.خية، باســــــــــــتثنا  الموجورات المالية المقاســــــــــــة بالقيمة العارل 

 التي ت  إرراجها بالقيمة العارلة. ،واالستثمارات العقار.ة قيد التطو.ر واالستثمارات العقار.ة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 التقديرات واألحكام المحاسبية  4
 

ــات الهامة المطبقة مد قبل المجموعة في اك  البيانات المالية الموجزة  ــبية وا حرام والتقديرات واالفتراضــــ ــات المحاســــ ــياســــ إن الســــ
ريســـــــمبر   31الموحدة تتوافق مر تلا الواررة في البيانات المالية الموحدة الســـــــنو.ة المدققة للمجموعة كما في وللســـــــنة المنتهية في  

أعال . ومر ذلا،   2 اايضـــــــاحفي   مبيدكما او   2020يناير   1ر معايير وتفســـــــيرات جديدة ســـــــار.ة مد ، باســـــــتثنا  اعتما2019
ــية   ــارر الرييســـ ــ ن التقديرات التي ت   الم كدة غيرقامت المجموعة بمراجعة المىـــ ــاحبشـــ ــنو.ة  اافىـــ عنها في البيانات المالية الســـ

في التقديرات ال تزال مشـابهة لتلا التي ت   الم كدة غير  المىـاررمير . تعتقد اارارة أن ج19  - كوفيدا خيرة على خلفية جايحة 
ــنو.ة.  ــاح عنها في البيانات المالية الســ ــوفاافىــ ــتمر ســ ــتنعرس أي تغييرات مطلوبة في فترات  تســ اارارة في مراقبة الوضــــر وســ

 إعدار التقار.ر المستقبلية. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 ومعدات ممتلكات 5

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 المدرجة في بداية الفترة/ السنة  القيمة  106,501  99,970
 ( 18)إيضاح  الموجوراتبحق استخدام  االعتراف  -  8,116
   إضافات  254  3,556
           السنة /للفترة محمل استهالك ) (1,346 ) ( 5,141

      المدرجة في نهاية الفترة/ السنة   القيمة  105,409  106,501
 

 الموجوراتجمير ممتلكات ومعدات المجموعة في رولة اامارات العربية المتحدة. تشـــــــمل الممتلكات والمعدات حق اســـــــتخدام  تقر
ــت جرة  ــاحة مرتبية مســـ ــافيعلى مســـ ألف   6,570:  2019):   2020 مارس  31ألف ررا  كما في   6,184قيمة مدرجة تبلغ  بىـــ

 (.   18)إيضاح ررا ( 
 

 مد قبل  عليه  المتحىــل  للقرض  كضــمان مراون نوران مار.نا للشــقق الفندقية    شــركةالممتلكات والمعدات، مبنى مســتخدم ل تتضــمد
 .(19المجموعة مد بنا محلي )إيضاح 

 
 تخىيص مىار.ف االستهالك في بيان الربح أو الخسارة الموجز الموحد كما يلي:  ت 
 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019 
 ألف ررا    ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

 773  822  تشغيلية مباشرة  مىار.ف
      386  524  عمومية وإرار.ة   مىار.ف

     
  1,346  1,159      
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 عقارية استثمارات 6

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        مدقق()غير   )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  841,440  863,769
   إضافات  1,091  705

           في القيمة العارلة   نقص ) (2,387 ) ( 23,034
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  840,144  841,440

 
 في وشـــــقة ربي  في ســـــرني مبنى  في شـــــقق  وعدة المتحدة، العربية اامارات  رولة  في معينة  أرض قطر العقار.ة االســـــتثمارات تمثل

 ."(ا مر.رية المتحدة)"الواليات  ا مر.رية المتحدة الواليات
 

ررا  على   ألف  2,387يت  إررا  االســــــــــــــتثمارات العقار.ة بالقيمة العارلة. حدرت اارارة أنه ت  تكبد خســــــــــــــارة القيمة العارلة بمبلغ 
ــتثمار عقاري خالل فترة  ــهر المنتهية في    الثالثةاســـــ ــاس 2020 مارس  31أشـــــ ــل إلى خســـــــارة القيمة العارلة على أســـــ . ت  التوصـــــ

لدى المقي  م االت مـناســـــــــــــــبة وخبرة حديـثة في تقيي  العـقارات في  .بالمجموعة مرتبط غير مســــــــــــــتـقل مقي   قـبل مد منجزة تقييـمات
 31شــهر المنتهية في  الموقر ذات العالقة. ال توجد مراســب أو خســاير القيمة العارلة معترف بها مد قبل المجموعة لفترة الثالثة أ

 .2019مارس 
 

ــتثمارات العقار.ة خالل فترة  ــهر المنتهية في   الثالثةتعتقد اارارة أنه ال يوجد تغيير جواري في القيمة العارلة لالســــــ  مارس  31أشــــــ
ــنيف يت . لإلرارة  الداخلي التقيي   على بنا   ،  2020 ــتثمارات  العارلة  القي  تىــ ــلســــل مد  3  المســــتوى   إلى العقار.ة لالســ  الهرمي  التســ
ــتثمارات العقار.ة كما في    ت.  العارلة للقيمة ــمبر   31تحديد القي  العارلة لالســـ ــتخدام   2019ريســـ مد قبل مقي  عقارات خارجي باســـ

 طر.قة المقارنة والطر.قة المتبقية.
 

العقار.ة  االســــــــــــتثمارات ايرارات اايجار مد ت جيربالمجموعة  اعترفت،  2020مارس   31خالل فترة الثالثة أشــــــــــــهر المنتهية في  
 ألف ررا (. 2,156: 2019مارس  31ألف ررا  ) 2,048بمبلغ 

 
ــمد ــتثمارات تتضــــ ــمان  مراون ألف ررا    157,380 تبلغ  ، مبنى بقيمة عارلةالعقار.ة االســــ ــللقرض  لكضــــ  مد قبل  عليه  المتحىــــ

 (.19ألف ررا ( )إيضاح  157,380: 2019ريسمبر  31المجموعة مد بنا محلي )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 
 التطوير قيد عقارية استثمارات 7

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  184,397  114,215
   إضافات  20,879  69,683

           في القيمة العارلة    ز.ارة  -  499
      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  205,276  184,397

 
ــتثمارات إررا  يت  ــتثمارات  العارلة القي  تحديد ت  .العارلة بالقيمة التطو.ر  قيد العقار.ة االســـ  31  في كما التطو.ر  قيد العقار.ة لالســـ

اارارة أنه ال يوجد تغيير   تعتقد .المتبقية القيمة وطر.قة المقارنة طر.قة باســــــــــتخدام خارجي عقاري  مقي   قبل مد  2019 ريســــــــــمبر
 أســــاس  على  2020مارس   31جواري في القيمة العارلة لالســــتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر خالل فترة الثالثة أشــــهر المنتهية في 

  .العارلة للقيمة الهرمي التسلسل مد 3 المستوى  في العقار.ة لالستثمارات العارلة القي  تىنيف يت  .لإلرارة الداخلي التقيي 
 

لقرض لكضـــــــــــــــمان  مراوـنةألف ررا    159,206، مبنى وأرض بقيـمة عـارـلة تبلغ التطو.ر قـيد العـقارـ.ة االســــــــــــــتثـمارات تتضــــــــــــــمد
 (.19ألف ررا ( )إيضاح  138,328: 2019المجموعة مد بنا محلي ) مد قبل عليه المتحىل

 
 
 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 8
 

اســــــــتثمارات اســــــــتراتيجية في ا وراق   لىع  للمجموعة اآلخر  الشــــــــامل  الدخل  خالل مد  العارلة بالقيمةالموجورات المالية   تتضــــــــمد
المالية   الموجورات تفاصــــــيل  إنبالقيمة العارلة مد خالل الدخل الشــــــامل اآلخر.   كمقاســــــة نهاييبشــــــرل  تىــــــنيفهاالمالية التي ت   

 :يلي ما اينهاية فترة التقر.ر  فيالعارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر كما  بالقيمة
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 ( 1) مالية غير مدرجة  أوراق  66,947  73,510
 ( 2)غير مدرجة   أموال  21,391  35,890

           مالية مدرجة   قاأور   176  276
109,676  88,514        

 
بهدف حيازة وتطو.ر واســــــــتحواذ  كايمان( اســــــــتثمار في أوراق مالية لمنشــــــــ ة غير مدرجة ت  إنشــــــــا اا في جزر أ):مد يتكون  ( 1)

 المتحدة،  العربية اامارات  رولة  في موجور عقار مر التعاملذلا،   بخالفوتقســـــي  مد الباطد و  واســـــتبعاروتســـــو.ق وتشـــــغيل 
في رولة اامارات العربية المتحدة توفر التمو.ل ااســالمي وخدمات تمو.ل الشــركات وإرارة  مالية  م ســســة في اســتثمار( ب)و

 . لا صو 
 

بهدف االسـتثمار في الموجورات العقار.ة المنتجة للدخل في رولة اامارات  مقفلعقاري  ندوق صـ  في اسـتثمار( أ)  :مد يتكون  ( 2)
ــه في رولة اامارات العربية المتحدة بهدف ب)والعربية المتحدة،  ــيســ ــو.ة ت  ت ســ ــندوق مفتوح العضــ ــتثمار في صــ  تحقيق( اســ

 عايد مد ا سه  المدرجة في رولة اامارات العربية المتحدة. 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع( اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 8
 
 يلي:  كما ايالحركة في الرصيد للموجورات المالية بالقيمة العارلة مد خالل الدخل الشامل اآلخر  إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  109,676  129,400
           اآلخر الشامل  الدخل  في بها المعترف  العارلة القيمة في التغير صافي ) (21,162 ) ( 19,724

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  88,514  109,676
 
 
 دين بالتكلفة المطفأة   استثمارات 9
 
 الحركة في استثمارات الديد بالتكلفة المطف ة اي كما يلي: إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  79,558  42,000
   إضافات  10,000  38,000

      السنة /الفترة خالل القيمة النخفاض مخىص ) (47 ) ( 442
     

79,558  89,511   
      : جز  غير متداول ينزل  - ) ( 40,000

     
      متداول جزء  89,511  39,558

 
 الديد بالتكلفة المطف ة ما يلي: اتاستثمار  يتضمد

 
 15  إلى  2020يوليو   15توار.  اســـــــتحقاق مبديية بيد بشـــــــهارات اســـــــتثمار  جل مر شـــــــركة إقراض في جزر كايمان  ( 1)

 .سنو.ا  ٪ 9,75. اك  الشهارات بالدرا  وتحمل معدل فايدة فعلي بنسبة 2021أبر.ل 
 

ــاررة عد شـــركة تطو.ر عقاري مقراا اامارات العربية 2020خالل   ( 2) ــتثمار  جل صـ ــهارة اسـ ــتثمرت المجموعة في شـ ، اسـ
ــتحقاق  بتار. المتحدة  ــروع في ألتوبر لمبديي اســـــ ــبة 2022لمشـــــ ٪ 9,5. واي مقومة بالدرا  وتحمل معدل كوبون بنســـــ

 .سنو.ا  
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 
 )يتبع( المطفأة بالتكلفة دين استثمارات 9
 

الفوايد  بجانبالســــــــتثمارات المككورة أعال  وت  تحقيق المبالغ المســــــــتثمرة بالكامل ل مبرر اســــــــتحقاق اناك كاننهاية الفترة، ل الحقا  
المدينة المســـــتحقة. ت  إعارة اســـــتثمار المبالغ المحققة في صـــــندوق آخر مغلق ت  ت ســـــيســـــه في جزر كايمان وت  تىـــــنيفه ضـــــمد 

يت  تىـنيف االسـتثمارات كموجورات مالية متداولة في  . وبنا   عليه،الخسـارة أو الربح خاللالمالية بالقيمة العارلة مد   الموجورات
 .الموحدة الموجزةاك  البيانات المالية 

 
 31ألف ررا  )  2,184 مبلغ  2020مارس   31الديد بالتكلفة المطف ة للفترة المنتهية في   اتبلغت إيرارات التمو.ل مد اســــــــــــــتثمار 

ألف ررا  كما   1,794الديد بالتكلفة المطف ة مبلغ  اتألف ررا (. بلغت الفوايد المســـــــتحقة على اســـــــتثمار   1,730:  2019مارس 
 ألف ررا (. 3,597: 2019ريسمبر  31) 2020مارس  31في 

 
للمعيار  وفقا  الســــتثمارات الديد بالتكلفة المطف ة يوضــــح الجدول التالي الحركة في خســــارة االيتمان المتوقعة التي ت  االعتراف بها 

 .راخليا  باستخدام نموذ  مشتق  9الدولي للتقار.ر المالية رق  
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  442  -

      خسارة مخىص قياس إعارة صافي  47  442
     

      السنة /الفترة نهاية في الرصيد  489  442
 
 

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 10
 

 شـمليالموجورات المالية بالقيمة 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 بالقيمة المالية الموجورات توز.ر

 
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 ( 1) ثابت رخل ذات مالية أوراق  53,921  55,951
           ( 2)مالية مدرجة  أوراق  83,513  129,250
185,201  137,434        

 
 أوراق حملت .المتحدة العربية اامارات في  مىـدرعد   ةوصـارر بالدوالر ا مر.ري  مقومة مدرجة وصـروك سـنداتمد:   يتكون  ( 1)

 .٪10,50 - ٪6,75بنسبة  كوبون  معدل الديد
 
 يت درا (. بالأســــه  حقوق ملكية متوافقة مر أحرام الشــــر.عة ااســــالمية مدرجة في رولة اامارات العربية المتحدة )  مد تتكون  ( 2)

ــةت  الحىــــــول عليه مد   الكيقرض ال مقابلكضــــــمان   المالية وراقمد اك  ا  جز ب االحتفاظ ــســــ تمو.ل محلية كما او  م ســــ
 .19 إيضاحموضح في 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات 10
 
 ألف  1,081 بلغـت  2020 مـارس  31 في المنتهـية الثالـثة لألشــــــــــــــهر الـثاـبت  اـلدخـل ذات المـالـية ا وراق على التموـ.ل إيرارات إن

 ررا   ألف  1,302 ثابتال  دخلالالفوايد المســــتحقة على ا وراق المالية ذات  بلغت (.ررا   ألف  1,614:  2019 مارس  31) ررا 
 .(ررا  ألف 1,156: 2019 ريسمبر 31) 2020 مارس 31 في لما
 
 كما يلي:  يا الخسارة أو الربح خالل مد العارلة بالقيمة المالية للموجورات الرصيد في الحركة إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  185,201  151,257
   إضافات  24,910  107,429
  استبعارات ) (26,146 ) ( 74,923
           الخسارة  أو الربح في بها المعترف  العارلة القيمة في تغيرال صافي ) (46,531  1,438

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  137,434  185,201
 
 

 ذمم مدينة تجارية وأخرى  11
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 مدينة تجار.ة  ذم   293  587

 مقدمة لمورريد  رفعات  7,231  9,733
 تمو.ل مستحقة  إيرارات  3,974  7,802
 مدفوعة مقدما    مىار.ف  992  1,132
      مدينة أخرى   ذم   4,305  3,566

     
22,820  16,795        

 
  على  بنا    السدار  استحقاق مت خرة المدينة للكم  مخىص تكو.د يت . وا خرى  التجار.ة  المدينة  الكم  على  فايدة أي تحميل يت  ال

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

 .التقر.ر فترة نهاية
 

ألف   4,831للمقاول مد الباطد الرييسي بقيمة  مقدمة رفعاتالدفعات المقدمة لمورريد على  تتضمد، 2020مارس  31لما في 
قيد التطو.ر. العقار.ة باالستثماراتألف ررا ( فيما يتعلق  6,136:  2019ررا  )
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 البنوك لدى وأرصدة نقد 12
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في الىندوق   نقد  37  31

 البنوك لدى نقد  25,174  34,883
       جل وراير  41,500  108,750

     
143,664  66,711   

     
 بتوار.  إستحقاق أصلية  لثر مد ثالثة أشهرناقىا : وراير قىيرة ا جل  ) (41,500 ) ( 57,750
      مقيد نقد: ناقىا   ) (4,432 ) ( 11,857

     
      نقد ومرادفات النقد  20,779  74,057

 
. تحمل اك  الوراير معدل فايدة بالدرا تمثل الوراير  جل وراير مورعة لدى م سسات مالية في رولة اامارات العربية المتحدة 

 . سنو.ا  ٪( 7  -٪ 1,4: 2019 ريسمبر ٪31 )9,5 - ٪ 1,6
 
 مارس  31ألف ررا  ) 1,571 بلغت 2020 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثة لفترةإيرارات التمو.ل على الوراير  جل  إن

 ريسمبر  31)  2020 مارس 31ألف ررا  كما في  723ألف ررا (. بلغت الفوايد المستحقة على الوراير  جل  1,233: 2019
 ألف ررا (.   3,049: 2019

 
  31  )ألف ررا 3,634إجمالي قدر   بمبلغ 2013و 2012أرباح ل  ُيطالب بها والتي ت  إعالنها في  أنىبةالنقد المقيد  يتضمد
ألف ررا (   28: 2019 ريسمبر  31ألف ررا  ) 28محلي بمبلغ  بنامقيد مورع في  ونقدألف ررا (  11,059: 2019 ريسمبر

 770: 2019 ريسمبر 31ألف ررا  ) 769 بمبلغلت ميد القرض الكي ت  الحىول عليه مد البنا المحلي  تكو.نهونقد مقيد ت  
 (. ررا ألف 

 
 

  وكالة استثمار 13
 
 :  يلي كما اي الوكالة استثمارات رصيد في  الحركة إن

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 السنة /الفترة بداية في  الرصيد  -  -
        إضافات  50,000  -
     
      السنة /الفترة نهاية في الرصيد  50,000  -
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 )يتبع( وكالة استثمار 13
 

محتف  بها لدى م ســـــــســـــــة غير مالية في رولة اامارات العربية المتحدة ومقومة بالدرا . يحمل اكا  وريعةيمثل اســـــــتثمار الوكالة  
 .2021: ال شي ( و.ستحق في مارس 2019ريسمبر  31) سنو.ا  ٪ 8االستثمار معدل فايدة 

 
مـارس  31لف ررا  )أ 155مبلغ  2020مـارس  31بلغ رخـل التموـ.ل مد اســــــــــــــتثمـار الوكـاـلة لفترة الثالـثة أشــــــــــــــهر المنتهيـة في 

: 2019ريسـمبر   31)  2020مارس   31ألف ررا  كما في    155 اكا االسـتثمار: ال شـي (. بلغت الفوايد المسـتحقة على  2019
 ال شي (.

 
 

 رأس المال  14
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 المصرح به والصادر والمدفوع الكاملرأس المال     

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

  وفقا  ا وراق المالية والسلر لمباشرة إعارة شرا  أسه  المجموعة  ايئة  مد موافقة على المجموعة حىلت، 2018 ألتوبر 14 في
 لقوانيد رولة اامارات العربية المتحدة ولوايح ايئة ا وراق المالية والسلر.  

 
ألف    190إضافي عاري بقيمة إجمالية تبلغ    سه   ألف   1,000، قامت المجموعة بشرا   2020مارس    31الفترة المنتهية في    خالل
 ررا .

 
 حركة أسه  الخز.نة اي كما يلي:   إن

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

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

           ( سه   ألف  1,000:  ا سه )عدر    السنة  /الفترة  خالل  المشتراة   ااضافية  ا سه   190  -
9,189 

 
9,379 

 ألف سه  كما في  19,872في نهاية الفترة/ السنة )عدر ا سه :   الرصيد 
      ( 2019ريسمبر  31ألف سه  كما في    18,872و 2020مارس  31  
 

ألف ررا (   9,189:  2019ريسمبر   31ألف ررا  )  9,379، ت  تخفيض إجمالي حقوق الملكية بمبلغ 2020مارس   31لما في  
 اك . الخز.نةالمبلغ المدفوع  سه   يمثل
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 قانوني احتياطي 15
 

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

 غير قابل للتوز.ر. االحتياطيالمال الشركة. إن اكا 
 
 

 إستثماراتحتياطي إعادة تقييم إ 16
 

ــاير غير المحققة   يمثل ــب أو الخســ ــافي المراســ ــتثمارات صــ  المالية  الموجورات في بها ااعتراف ت  التياحتياطي إعارة تقيي  ااســ
 .اآلخر الشامل الدخل خالل مد العارلة بالقيمة

 
 

 للموظفين الخدمة نهاية مكافآت مخصص 17
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 في بداية الفترة/ السنة   الرصيد  700  538
 للفترة/ للسنة  محمل  51  212
           للموظفيد  المدفوعة  الخدمة نهاية مرافآت ) (16 ) ( 50

      في نهاية الفترة/ السنة  الرصيد  735  700
 
 

 مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات  18
 

 سنوات(. 5: 2019سنوات ) 5تقوم المجموعة باستئجار أحد الموجورات كمقر لمرتبها. مدة اايجار 
 

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

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   مدقق()غير   )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  6,507  -

 2019 يناير 1 في بها المعترف اايجار عقور مطلوبات  -  8,116
 مىار.ف فايدة   94  423

      تسديدات ) (52 ) ( 2,032
     

 الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   6,549  6,507
      متداول غير جز : ينزل ) (4,840 ) ( 4,810

     
      المتداول  الجزء  1,709  1,697
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 مطلوبات عقود اإليجار وحق استخدام الموجودات )يتبع( 18
 

 كما يلي: ايإن الحركة في حق استخدام الموجورات 
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 الرصيد في بداية الفترة/ السنة  6,570  -

 2019يناير  1الموجورات المعترف به في  استخدام حق  -  8,116
       استهالك مىار.ف  ) (386 ) ( 1,546

     
      الفترة/ السنة نهايةالرصيد في   6,184  6,570

 
 

 بنكية قروض 19
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 1قرض  جل   141,748  143,415
 2قرض  جل   40,916  22,008
      3قرض  جل   32,704  32,772

     
198,195  215,368   
      غير متداول  جز ينزل:  ) (175,852 ) ( 158,811

     
      متداول  جز   39,516  39,384

 
 ض  جل مما يلي:و تتكون القر 

 
 1  جل قرض

 
 الشـــــــــــرو  بموجب ررا   ألف  145,000 بقيمة محلي بنا مد   جل قرض تســـــــــــهيالت  على  المجموعة حىـــــــــــلت،  2019  خالل

ســنة و.حمل معدل فايدة   12 فترةســدار القرض على أقســا  ربر ســنو.ة على مدى   يت  . جل  القرض اتفاقية  في  المحدرة وا حرام
متغير. إن القرض مضــــــــمون براد على المبنى الكي تســــــــتخدمه شــــــــركة نوران مار.نا للشــــــــقق الفندقية ذ.م.م. )"الشــــــــركة التابعة"( 

(، وضـمان الشـركات الىـارر مد الشـركة التابعة لىـالح المقرض 6وحدة سـرنية في بر  ضـمان، ربي )إيضـاح    58(،  5)إيضـاح 
ــنو.ة للقرض. ت  الحىـــول والتحىـــيالت التي   ــلية الربر سـ ــدار الدفعات ا صـ ــها للمقرض لسـ تقوم بها الشـــركة التابعة يت  تخىـــيىـ

 كماالبنا المحلي ولتمو.ل االلتزامات العامة للمجموعة. ت  ســحب القرض بالكامل  نفسمد  ســابقعلى القرض لســدار قرض آخر 
 تار.  التقر.ر. في
 

ألف   1,586:  2019 ريسـمبر  31ألف ررا  )  1,552بقيمة  مطف ةرسـوم قرض غير    ، لدى المجموعة2020 مارس  31لما في  
 ررا ( فيما يتعلق بهكا التسهيل.
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 )يتبع(  بنكيةقروض  19
  

 2  جل قرض
 

ألف ررا  بموجب الشــرو  وا حرام   104,000 جل مد بنا محلي بقيمة   قرض تســهيل، اســتفارت المجموعة مد 2019  خالل
ألف ررا    41,549ما قيمته   2020مارس   31إجمالي الســـــــحوبات مد التســـــــهيل كما في  بلغالمحدرة في اتفاقية القرض  جل.  

 مد ابتدا   ســــــنوات   10ســــــدار القرض على أقســــــا  ربر ســــــنو.ة على مدى فترة  ألف ررا (. يت   22,562:  2019ريســــــمبر   31)
المجموعة الموجورة في جز.رة  مبنىأرض و   قطعةالقرض مضـــــــــــمون براد على    إنحمل معدل فايدة متغيرة. .و   2021 ســـــــــــبتمبر

سـنوي واحد على  ربر قسـط  يعارلباسـ  المجموعة بمبلغ  مخىـصوحسـاب  المتحدة،اامارات العربية   ظبي،(، أبو 7)إيضـاح   الر. 
 لدى،  2020 مارس  31مد تطو.ر العقار المراون. كما في   جزييا قل مد القرض ا جل. ت  الحىــــــــــــــول على القرض لتمو.ل 

 ألف ررا (. 81,438: 2019ريسمبر  31ألف ررا  ) 62,451بقيمة  مستخدمةالمجموعة تسهيالت غير 
 

ــوم قرض 2020 مارس  31لما في   ــمبر  31ألف ررا  )  634بقيمة  مطف ةغير  ، لدى المجموعة رســـــــــ ألف   648:  2019 ريســـــــــ
 ررا ( فيما يتعلق بهكا التسهيل.

 
 3  جل قرض

 
ألف ررا  بموجب الشـــرو    33,000بقيمة  محلية مالية  م ســـســـة جل مد   قرض تســـهيل، اســـتفارت المجموعة مد 2019  خالل

أيام عمل و.حمل معدل فايدة متغيرة. إن القرض   10وا حرام المحدرة في اتفاقية القرض  جل. يســـــدر القرض عند الطلب خالل  
ــمون براد على   ــه مضـ ــ  بها المحتف   المدرجة ا سـ ــركة باسـ ــاح   الشـ ــول على القرض لتمو.ل متطلبات رأس 10)إيضـ (. ت  الحىـ

 تار.  التقر.ر. في كماال العامل للمجموعة. ت  سحب القرض بالكامل الم
 

ــوم قرض غير  2020 مارس  31لما في   ــمبر  31ألف ررا  )  295بقيمة  مطف ة، لدى المجموعة رســـــــــ ألف   379:  2019 ريســـــــــ
 ررا ( فيما يتعلق بهكا التسهيل. الحقا  لنهاية الفترة، ت  سدار القرض بالكامل. 

 
 :التمو.لية ا نشطة مد الناتجة النقدية التدفقات إلى  جل القروض لحركة تسو.ة يلي فيما
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

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

     
 النقدية   التدفقات    

 مسحوب  قرض  18,724  200,563
 مسدر   قرض ) (2,488 ) ( 72,285
 قرض  إصدار  تكلفة سدار ) (19 ) ( 1,743

     
 أخرى غير نقدية  بنور    

 تكاليف معاملة  إطفا   150  138
 فايدة  استحقاق  806  245
      مد ذم  مدينة تجار.ة وأخرى  تحو.ل  - ) ( 104

     
      السنة /الفترة نهاية في الرصيد  215,368  198,195
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 ذمم دائنة تجارية وأخرى  20
   مارس 31  ريسمبر 31

2019  2020   
   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 ذم  راينة تجار.ة   3,434  18,627
 محتجزات راينة   9,385  8,162
 استحقاقات   8,308  6,453
 رفعات مقدمة مد عمال    7,591  7,889

 أنىبة أرباح غير مطالب بها  3,634  11,059
      ذم  راينة أخرى   4,247  4,676

     
56,866  36,599        

 
ــمل ــمبر  31) ررا   ألف  4,216 مبلغ العمال   مد المقدمة  الدفعات تشـ ــتالمه ت (  ررا   ألف  4,216:  2019 ريسـ  مقدمة كدفعة اسـ

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

 31)  2020 مارس  31ألف ررا  كما في    3,395الكم  الداينة التجار.ة مبلغ مســــــتحق الدفر لوســــــيط ااســــــتثمار بمبلغ  تتضــــــمد
 ررا (.   18,608: 2019 ريسمبر

 
 

 معامالت مع جهات ذات عالقةو  أرصدة  21
 

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

 القدرة فيها يمتلكون  التي ا عمال ومنشــآت الرييســييد اارارة موظفي ،س اارارةالجهات ذات العالقة في المســااميد، أعضــا  مجل
 .والتشغيلية المالية القرارات على اام ت ثير ممارسة أو السيطرة على

 
 العالقة ذات الجهات مع المعامالت وأحكام شروط

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

 تجار.ة أسـس  على االعتياري  العمل سـياق  في المبرمة  التجار.ة المعامالت مد عموما    العالقة  ذات الجهات اك  مر  ا رصـدة تنشـ 
 ا رصدة مر الجهات ذات العالقة كما اي مدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد مما يلي: تتكون . بحتة
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 عالقة )يتبع(معامالت مع جهات ذات و  أرصدة  21
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
        )غير مدقق(  )مدقق(

 وأرصدة لدى البنوك:  نقد    
 مشتركة إرارة لسيطرة خاضعة منشآت  106,464  111,936

      مساا   21  21
     

111,957  106,485        
     
 :اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات    

 خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  88,337  109,400
       مساا   143  243

     
109,643  88,480        

     
 :الخسارة او الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  120,317  166,054
     
 دين بالتكلفة المطفأة:   استثمارات    

      خاضعة ارارة مشتركة   منش ة  79,511  79,558
     
 من جهة ذو عالقة:  مستحق    

      خاضعة لسيطرة مشتركة  منش ة  2,677  744
     
 من بنك:  قرض    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  40,915  22,008
     
 :إيجار عقد مطلوبات    

      خاضعة لسيطرة مشتركة  منش ة  6,549  6,507
     
 فائدة:   مستحقات    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  3,534  6,973
     
 فائدة:   مطلوبات    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  274  181
     
 دائنة أخرى:  ذمم    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  -  105
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

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

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 :الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية موجودات مشتريات    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  24,909  53,810
     
 دين بالتكلفة المطفأة:  استثمارات مشتريات    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  -  38,000
     
 ودائع ألجل مودعة/ )المسحوبة(:  صافي    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  4,950  1,812
     
 من بنك:  قرض    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  18,894  22,562
     
 : إلى بنك مدفوعة قرض ترتيبات رسوم    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  -  572
     
 من جهات ذات عالقة:  قرض    
      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  274  -
     
 :عالقة ذات جهات إلى محولة أموال صافي    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  1,932  10,499
     
 مسدد إلى جهة ذو عالقة:  قرض    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  -  39,723
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

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

   مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في 
2019  2020   

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

     
 عالقة:  ذو ةجه /بنكمن  قرضفائدة على  مصاريف    

      خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  94  584
     
 أرباح  أنصبة  إيرادات    
      مساا   -  9
     
 وسيط مدفوعة إلى جهات ذات عالقة:   أتعاب    

      مساا   35  34
     
 فائدة:  إيرادات    

 خاضعة ارارة مشتركة  منشآت  4,355  3,545
       مساا   -  19
     

3,564  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   
  2020  2019 
 ألف ررا    ألف درهم  
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

 525  525  قىيرة ا جل مرافآت
      -  555  اارارة مجلس أعضا تعو.ضات 

     
  1,080  525      
 

 .2019 ريسمبر 31و 2020 مارس 31المنتهية في  للسنة /للفترةل  يت  تقدي  قروض للمدير.د 
 

(، ل  تســجل المجموعة أي انخفاض 9بالتكلفة المطف ة )إيضــاح   الديدبخالف مخىــص انخفاض القيمة المعترف به الســتثمارات 
 . 2019 ريسمبر 31و 2020 مارس 31عالقة في الطراف ذات ا  مدفي قيمة الكم  المدينة المتعلقة بالمبالغ المستحقة 
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 بيانات المالية الموجزة الموحدة إيضاحات حول ال
 )يتبع( 2020 مارس 31أشهر المنتهية في  ثالثةلفترة ال

 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم  22
 
 .الفترة خالل القايمة ا سه  لعدر المرجح المتوسط على الفترة ربح قسمة طر.ق عد ا ساسية السه  ربحية احتساب يت 
 
 المعدلة الفترة، خالل  القايمة ا ســه   لعدر المرجح المتوســط  على الفترة ربح  قســمة طر.ق  عد  المخفضــة الســه  ربحية احتســاب يت 

 .المخفضة ا روات  ثار
 

 :السه  ربحية حساب في المستخدمة ا سه  وبيانات اايرارات التالي يعرس
 
 مارس   31الثالثة أشهر المنتهية في   
  2020  2019 
 )غير مدقق(   )غير مدقق(  
     

      2,117  (47,147 ) )ألف ررا (  )خسارة(/ ربح الفترة
     

      2,306,128  2,305,128  )با لف( القايمة االعتياريةالمتوسط المرجح لعدر ا سه  
     

      0,0009  (0,0205 ) درا ( بال)خساير(/ العايد ا ساسي والمخفض للسه  الواحد )
 
 .(14تعديل المتوسط المرجح لعدر ا سه  االعتيارية القايمة  سه  الخز.نة، والتي ت  إصداراا ولكنها غير قايمة )إيضاح  ت 
 
ــدر ل   ،2019و  2020مارس   31في   لما ــ نها  مد  أروات أي  المجموعة  تىـ ــه  ربحية  على مخفض  أثر لها يرون   أن شـ  عند  السـ

 .ممارستها أو تحو.لها
 
 

 موسميةنتائج  23
 

الشـقق الفندقية، حي  تختلف اايرارات خالل الربر ا ول والربر ا خير مد  بقسـ الطبيعة الموسـمية  نشـطة المجموعة فقط  تتعلق
 السنة.  

 
 

  والتزامات طارئةمطلوبات  24
 
 تطو.ر مرحلـة خالل طبيعيـة المطـالبـات اـك . أخرى  وجهـات مقـاول أثـاراـا التي المطـالبـات بعض في عليهـا مـدعى المجموعـة إن

المجموعة أنه ال يوجد مطالبات جوار.ة يمرد أن يرون لها أي أثر ماري على عملياتها أو ســــــــــينتت عنه التزام  تعتقد .المشــــــــــار.ر
 ماري وسوف تقوم بالدفاع مقابل اك  المطالبات. 

 
 ألف  57,722:  2019 ريســـــــــــمبر  31)  ررا   ألف  54,362 تبلغ رأســـــــــــمالية التزامات  المجموعة  لدى،  2020 مارس  31  في لما

 .(ررا 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 لألدوات المالية القيمة العادلة  25
 

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

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

 
التي  1قياســات القيمة العارلة اي تلا المشــتقة مد مدخالت باســتثنا  ا ســعار المدرجة ضــمد المســتوى    -2المســتوى  •

 إما بشرل مباشر )لما ا سعار( أو غير مباشر )مشتقة مد ا سعار(. االلتزاميمرد مالحظتها لألصل أو 
 

التي  االلتزامتي تتضــمد مدخالت لألصــل أو قياســات القيمة العارلة اي تلا المشــتقة مد تقنيات التقيي  ال  -3المسـتوى  •
 ال تقوم على أساس بيانات السوق القابلة للمالحظة )مدخالت ال يمرد مالحظتها(.

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

      )غير مدقق( 2020مارس  31كما في 
 بالقيمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 137,434 - - 137,434 137,434 الربح أو الخسارة   
 بالقيمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 88,514 76,247 12,091 176 88,514 الدخل الشامل اآلخر    
      
      
 225,948 137,610 12,091 76,247 225,948       
      

      )مدقق( ريسمبر 31لما في 
 بالقيمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

 185,201 - - 185,201 185,201 الربح أو الخسارة   
 بالقيمة العارلة مد خالل  ماليةموجورات 

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

لقياســـــــات القيمة العارلة، وال يوجد أي تحو.الت راخل أو  2والمســـــــتوى    1خالل الفترة، ل  يرد اناك أي تحو.الت بيد المســـــــتوى  
 لقياسات القيمة العارلة.  3خار  المستوى 
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 إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة 
 )يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية )يتبع(  25
 
 :يلي كما اي 3 المستوى  ضمد المىنفة لالستثمارات العارلة القيمة في الحركة إن
 

   مارس 31  ريسمبر 31
2019  2020   

   ألف درهم  ألف ررا  
   )غير مدقق(  )مدقق(

     
 يناير  1 في  82,598  100,264
      في القيمة العارلة  تغير ) (6,351 ) ( 17,666

     
      ديسمبر  31 في  76,247  82,598

 
 العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة العادلة   القيمة

 
المـديرون أن القيمـة المـدرجـة للموجورات المـالـية والمطلوـبات المـالـية المعترف بهـا في البـياـنات المـالـية الموحـدة تـقارب قيمتهـا  يعتبر

 العارلة. 
 
 

 19 - كوفيدوباء  تأثير 26
 

وتســبب في تعطل ا عمال وا نشــطة االقتىــارية.  وبا او   19، أعلنت منظمة الىــحة العالمية أن كوفيد 2020مارس   11في  
ارارة    وذلاوقامت بتفعيل خطة اســتمرار.ة أعمالها وممارســات إرارة المخاطر ا خرى   الوضــرتراقب المجموعة عد كثب مر تقدم 

 .2020المالي في ا عمال المحتملة وا را   أنشطةتعطل 
 
المجموعة بعيد   أخكت، بســــــرعةشــــــروكا  في البيئة االقتىــــــارية العالمية. في ضــــــو  الوضــــــر المتىــــــاعد    19 - كوفيدأحدث   قدل

في البيانات   وإرراجهافي أي تعديالت وتغييرات في ا حرام والتقديرات وإرارة المخاطر   النظراالعتبار فيما إذا كان مد الضروري  
ت ثرت النتايت المالية للمجموعة بىــــورة ســــلبية نتيجة التقلب في ا روات المالية كنتيجة مباشــــرة وغير   لقدزة الموحدة. المالية الموج
الكي انتشر محليا  وروليا . لقد انعرست اك  الت ثيرات في القيمة العارلة التي ت  بها تسجيل ا روات المالية   19  – كوفيدمباشرة لـــــــ  

 .ر.  التقر.ر في اك  البيانات المالية الموجزة الموحدةذات العالقة كما في تا
 

 ت ري قد  جوار.ةعلى مخاطر  تتضــمدفيما يلي االفتراضــات الرييســية حول المســتقبل ومىــارر التقدير الرييســية ا خرى التي قد  
 تعديالت جوار.ة على البيانات المالية الموجزة الموحدة: إلى
 

 المدرجة بالقيمة العارلة المالية الموجورات قيمة انخفاض
 

إلى أن  االســتنتا  ت في التســلســل الهرمي للقيمة العارلة،    3-1المالية التي يت  تىــنيفها إلى المســتوى   الموجوراتبالنســبة لجمير 
في البيانات المالية الموجزة   به التقيي قد انعرس بالفعل على الســــعر الكي ت    العالقة  ذاتعلى ا روات المالية    19 – كوفيدت ثير 

مز.د مد التعديالت.ل حاجةالموحدة وبالتالي ال 
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إيضاحات حول البيانات المالية الموجزة الموحدة
)يتبع( 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

)يتبع( 19 - كوفيدوباء  تأثير 26

المطف ة بالتكلفة المالية الموجورات قيمة وانخفاض المتوقعة االيتمان خساير

ت ثر على موجوراتهـا م كـدة غير جوار.ـة أموروأي قـامـت المجموعـة بتقيي  مـا إذا كـانـت انـاك م شــــــــــــــرات على انخفـاض القيمـة 
ألف ررا  441 بمبلغ بــاالعترافالمــاليــة المــدرجــة بــالتكلفــة المطفــ ة كمــا في تــار.  التقر.ر. وبنــا   على ذلــا، قــامــت المجموعــة 

(،9)إيضاح    2020مارس   31خساير االيتمان المتوقعة على استثمارات الديد بالتكلفة المطف ة كما في  و قيمة  الانخفاض   خسارةل
ــتنتجت ــتخدمة في  واســــ ــات المســــ ــمبر   31المجموعة إلى أن االفتراضــــ ــاير االيتمانو قيمة الفيما يتعلق بانخفاض  2019ريســــ خســــ

القيمة النخفاضمخىـــــىـــــات أخرى  تكو.د يتطلبالمالية ا خرى ال تزال إلى حد كبير رون تغيير وال   الموجوراتالمتوقعة على  
االيتمان المتوقعة. خسايرلأو 

المالية غير الموجورات قيمة انخفاض

ــتخدام الموجورات   ــتثمارات المدرجةبالقيمة  المدرجةتتكون الموجورات غير المالية للمجموعة مد ممتلكات ومعدات وحق اســ واالســ
اتبالقيمة العارلة. قامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت اناك م شــــــــر  إرراجهاالعقار.ة واالســــــــتثمارات العقار.ة قيد التطو.ر التي يت  

– لكوفيدجواري   أثرإلى أنه ال يوجد  واســــــــــتنتجتت ثر على اك  ا رصــــــــــدة  م كدة  غير  جوار.ة أموروأي   القيمةانخفاض   على
19.

االستمرار.ة مبدأ

في ضــــو  الظروف االقتىــــارية الحالية وجمير المعلومات المتاحة حول االســــتمرار  على قاررةقامت المجموعة بتقيي  ما إذا كانت 
المخاطر والشـــروك المســـتقبلية. ت  إعدار التوقعات التي تغطي ا را  المســـتقبلي للمجموعة ورأس المال والســـيولة. قد يســـتمر ت ثير

،التشغيلي  النشا وارر كافية لالستمرار في  ولكد في الوقت الحالي تظهر التوقعات أن المجموعة لديها م  التطور،في    19  -  لوفيد
البيانات المالية  اك ت  إعدار    لكلا،. ونتيجة 2019ريســـــمبر   31 منك يتغير  ول غير مت ثر إلى حد كبير  االســـــتمرار.ة مبدأ و.بقى

الموجزة الموحدة بشرل مناسب على أساس مبدأ االستمرار.ة.

ا عمال المحتمل نتيجة لتفشـــــي انقطاععد كثب مر تقدم الوضـــــر ارارة   19 - كوفيدالمجموعة في مراقبة ت ثير  تســـــتمر ســـــوف
.2020على عملياتها وأرايها المالي في  19 - لوفيد
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يقدماارارة أن عرض الفترة الحالية   تعتقد الحالية. الفترةإعارة تىـــــــــنيف بعض أرقام المقارنة، عند الحاجة، لتتوافق مر عرض   ت 
.الموحدة الموجزةالبيانات المالية  لعرضمعلومات ألثر أامية 
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13  اعتمارت   .2020غسطس أ  وإجازة إصدار البيانات المالية الموجزة الموحدة مد قبل مجلس اارارة بتار. 


