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  الموجزة الیة المرحلیة الموحدةمانات التقریر حول البی
  

  خ. م. إلى مجلس إدارة منازل ش
  
  

  مقدمة
")  الشركة" المشار إلیھا باسم (( خ. م. منازل شلقد راجعنا البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة المرفقة لشركة 

والتي تضمنت بیان المركز  المالي   2020یو یون 30حتى ") المجموعة" المشار إلیھا مجتمعة باسم (والشركات التابعة لھا 
وبیانات الدخل المرحلیة الموحدة ذات الصلة وبیان الدخل الشامل الموجز  2020یونیو  30المرحلي المختصر الموحد حتى 

دارة  إلا. الموحد والتغیرات في الملكیة والتدفقات النقدیة لمدة ستة أشھر المنتھیة في ذلك التاریخ والتوضیحات الخاصة بھا
  34للمعیار الدولي للمحاسبة رقم سؤولة عن إعداد وعرض ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة بشكل صحیح وفقا م
تنحصر مسؤولیتنا في إبداء الرأي حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة استنادا إلى  . " التقاریر المالیة المرحلیة" 

  .مراجعتنا
  

  عةجلمراق انطا
مراجعة البیانات المرحلیة المرحلة من قبل المدقق  " 2014لقد أجرینا مراجعتنا وفقا للمعاییر الدولیة إلجراء المراجعة لسنة 

تتكون مراجعة المعلومات المالیة المرحلة من تفسیرات بشكل رئیسي من األشخاص المسؤولین عن  ".  شركةللالخارجي 
نطاق المراجعة أقل إلى حد  .  جراءات المراجعة التحلیلیة وإجراءات المراجعة األخرىإوتطبیق األمور المالیة والمحاسبیة 

نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن من  ال كبیر من نطاق التدقیق الذي یجرى وفقا للمعاییر الدولیة للتدقیق وبالتالي فإنھ 
  .ي رأیا تدقیقیاال نبد الي فإنناتوبال. خاللھ الحصول على كافة األمور الجوھریة

  
  االستنتاج

بناء على مراجعتنا، لم یلفت انتباھنا أي أمر قد یجعلنا نعتقد أن البیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة تخالف المعیار 
  . من حیث اإلعداد وجمیع الجوانب المادیة األخرى 34الدولي للمحاسبة رقم 

  
  التركیز على مسألة 

للبیانات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة الذي ینص على أن المجموعة   15ضیح رقم النتباه إلى التونلفت ا ید رأینا،یدون تق
ملیون درھم إماراتي كذمم مدینة من الجھات ذات الصلة بالحكومة فیما یتعلق بتكالیف البنیة التحتیة التي   491لدیھا مبلغ 

النتیجة النھائیة للمناقشات وتوقیت . ملیون درھم إماراتي 561 تصل إلىعات التي وتكبدتھا المجموعة في عدد من المشر
  . السداد غیر مؤكد حتى اآلن

  
  
  
  
  
  
  
  

  دبي
  2020أغسطس  16

  
  عن إتش إل  بي ھامت محاسبون قانونیون

  وقعھ فیجاي أناند  
  شریك

  ]654 .رقم التسجیل:[  HAMT/BSH/2020/987: مرجع
1  
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  خ  .م .منازل ش
    

  لموجز الموحد المرحلي ا شاملال دخلبيان ال
  )غير مدققة( 2020يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

  
  يونيو 30ستة أشهر منتهية بتاريخ   يضاحاتا  
    2020  2019  
  درهم إماراتي  000’  درهم إماراتي 000’    
        

  506,231  193,146  4  ت اإيراد
        

  )636,030(  )143,319(  4  تاتكلفة إيراد
        

 205,595  49,827    إجمالي ربح
        

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

  )2,274(  )58,104(    9مبلغ مخصص بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
        

  )40,706(  )22,220(  5  لتمويلا كاليفت
        

  )378(  )25(    تسويقع وبي توفامصر
        

  )25,426(  )21,606(  6  مصروفات عامة وإدارية 
        

  106  178    ى آخر يراداتا
        

  136,917  )98,885(    ربح الفترة) / خسارة(
        

        :بسبب

  136,917  )98,885(    حاملي أسهم حقوق الملكية العاديين في الشركة األم 

 -  -     مسيطرة غير وققحال

    )598,88(  6,91713  

        :دخل شامل آخر
        

        :عناصر لن يعاد تصنيفها الحقا في الربح أو الخسارة
        

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

        :سيعاد تصنيفها الحقا في الربح أو الخسارة عناصر

 -   )5,355(      التحوط خسارة في معامالت
        

 -  )69,459(    دخل شامل آخر للفترة)/ ارةخس(
        
        

  136,917  )168,344(    إجمالي (الخسارة)/ الدخل الشامل للفترة

        :بسبب

  136,917  )168,344(    في الشركة األم ألسهم العاديةاحاملي 

  -   -     الحقوق غير مسيطرة

    )168,344(  136,917  

        ربحية السهم) خسارة(
        

  0.053  )0.004(    3  خفف  ي ومأساس
  
  
  
  
  
  

  .المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 16إلى رقم  1تشكل التوضيحات من رقم 
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  خ.م.منازل ش
  

  بيان التغييرات في الملكية المرحلي الموحد
  )غير مدققة( 2020يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

  
  المساهمين العائدة لمالك األسهمحقوق 

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

  المال
االحتياطي 

  لنظامياا
 لمتراكمةاالتغيرات 

في القيمة العادلة  
  لالستثمار

احتياطي التقييم للمتلكات  
  والمنشآت والمعدات 

فائض المقابل المالي على  
قة  صافي األصول المتعل

  بشراء حصة غير مسيطرة 

مة  التغيرات الكمية في القي  زةمحتج  أرباح
  العادلة  ألدوات التحوط 

  

  اإلجمالي  غير مسيطرة قوقح   اإلجمالي  إجمالي االحتياطيات

درهم  000’  
  إماراتي

درهم  000’
  إماراتي

درهم  000’
  إماراتي

درهم  000’  درهم إماراتي  ’000  درهم إماراتي  ’000
  إماراتي

  درهم إماراتي  ’000  راتي درهم إما ’000  إماراتي هم در ’000  درهم إماراتي  ’000  إماراتي هم در 000’

 2,828,251 (1,177) 2,829,428 229,428 - (137,687) (153,343) 357,359 (75,958) 239,057 2,600,000  )معدلة( 2018يناير  1الرصيد حتى 
 230,735 - 230,735 230,735 - 230,735 - - - - -  ربح الفترة 

 )124,402( - )124,402( )124,402( - - - )124,402( - - -  لسنةألخرى لالخسارة الشاملة ا
 106,333 - 106,333 106,333 - 230,735 - (124,402) - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 - - - - - )23,074( - - - 23,074 -  )18توضيح رقم (ظامينتحويل إلى احتياطي 
 2,934,584 (1,177) 2,935,761 335,761 - 69,974 (153,343) 232,957 (75,958) 262,131 2,600,000  )مدقق( 2018ديسمبر  31تى يد حالرص

 240,626 - 240,626 240,626 - 240,626 - - - - -  ربح السنة
 159,788 - 159,788 159,788 - - - 159,788 - - -  لدخل الشامل اآلخر للسنة ا

 )14,734( - )14,734( )14,734( )14,734( - - - - - -  ألدوات التحوط   حركة في القيمة العادلة 
 385,680 - 385,680 385,680 - 240,626 - 159,788 - - -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 

 - - - - - )24,063( - - - 24,063 -  )17توضيح رقم (تحويل إلى احتياطي إجباري 
 3,320,264 (1,177) 3,321,441 721,441 (14,734) 286,537 (153,343) 392,745 (75,958) 286,194 2,600,000  )مدقق( 2019ديسمبر  31حتى  الرصيد

 (98,885) - (98,885) (98,885) - (98,885) - - - - -  خسارة الفترة 
 (64,104) - (64,104) (64,104) - - - (64,104) - - -  خسارة شاملة آخرى 

 )5,355( -    )5,355(    )5,355( )5,355( - - - - - -  وات التحوط قيمة العادلة  ألدفي ال حركة 
 3,151,920 )1,177( 3,153,097 553,097 )20,089( 187,652 )153,343( 328,641 )75,958( 286,194 2,600,000  2020يونيو  30الرصيد حتى 
  

  .الية المرحلية الموجزة الموحدةلبيانات المءا من هذه اجز رفقةالم 16إلى رقم  1من رقم  توضيحاتتشكل ال
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  خ.م.منازل ش
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموحد
  )غير مدققة( 2020يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

  
  يونيو 30ستة أشهر منتهية بتاريخ   توضيحات  

    2020 2019 

درهم   000’  درهم إماراتي 000’    
  ماراتيإ

      أنشطة تشغيلية

 136,917 (98,885)    ربح الفترة) / ارةخس(

      :تعديالت بسبب

 5,301 5,551    االستهالك 

 663 761    ) صافي(المبلغ المخصص لمكافأة نهاية خدمة الموظفين 

 - 46,935    تغييرات في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية

 40,706 22,220  5  تكلفة تمويل

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

  58,104 2,274 

    34,686 185,861 

      : تغييرات في رأس المال العامل

 99,901 (1,604)    أعمال تطوير قيد التنفيذ

 (204,056) (75,428)    دينة أخرى  ذمم تجارية مدينة وذمم م   

 13,167 -    إيجار صافي زامات الت   

 (68,981) 35,645    ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   

 (34) (109)    من العمالء بالغ مدفوعة مقدمةم

 - 3,000    المخصصات 

 289 -    محتجزات دائنة

 26,147 (3,810)    الناتج من أنشطة تشغيلية)/المستخدم في(النقد 

 )188( )1,298(    ظفينمولل فوعةالمدنهاية خدمة  أةكافم

 25,959 )5,108(    الناتج من أنشطة تشغيلية)/المستخدم في(النقد صافي 

      

      أنشطة استثمارية 

 (1,412) (1,114)    إضافات للممتلكات والمنشآت والمعدات

 - )1,050(  8  إضافات إلى عقارات استثمارية

 )1,412( )2,164(    ستثمارية تخدم في أنشطة اصافي النقد المس

      

      أنشطة تمويل 

 (29,696) (29,336)  10  )صافي(قروض مصرفية 

 )38,788( )22,220(    )صافي(تكلفة تمويل مدفوعة 

 )68,484( )51,556(    صافي النقد المستخدم في أنشطة تمويل 

      

 (43,937) (58,828)    ما يعادله وصافي النقص في النقد 

 5145,40 70,666    ية الفترةفي بدا النقد والنقد المعادل

 101,468 11,838  9  يونيو   30النقد والنقد المعادل في  
  
  
  
  
  
  

  .المرفقة جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة 16إلى رقم  1تشكل التوضيحات من رقم 
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  خ.م.منازل ش
  

  دة المرحلية المختصرة الموح توضيحات للبيانات المالية
  )غير مدققة( 2020 يونيو 30

  
  ات عن الشركةمعلوم .1

  2006أبريل  12بتاريخ ") الشركة األم " أو " الشركة " المشار إليها فيما يلي باسم (  خ . م . منازل ش تأسست شركة 
في سوق أبوظبي  وقد أدرجت أسهم الشركة . كشركة مساهمة خاصة في أبوظبي بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  :  كة لشركات التابعة للشر يلي ا فيما  .  المالية لألوراق  
  بلد التأسيس   الشركة 

  األردن   م .  م. األردن ذ - منازل انترناشيونال كابيتال 
  المملكة العربية السعودية   المملكة العربية السعودية محدودة - منازل انترناشيونال كابيتال 

  ات العربية المتحدةماراإل  . م. م. ذ. شركة تطوير كابيتال
  لمتحدةاإلمارات العربية ا  م . م .فيلج ذديونز 

  اإلمارات العربية المتحدة  م .  م. منازل سبيشياليستس لایر ستيت ذ
  اإلمارات العربية المتحدة  م . م. سينسوس انترناشيونال جنرال مينتينانس ذ

  اإلمارات العربية المتحدة  م .  م. الريف كولينج ذ
  دةة المتحاإلمارات العربي  م . م. ولينج ذكابيتال ك

  اإلمارات العربية المتحدة  م .  م. كابيتال مول ذ
  اإلمارات العربية المتحدة  م. م. الريف كابيتال ريل ستيت ذ

  اإلمارات العربية المتحدة  م . م. مرزب كوميونيتي ديفولوبمنت ريل ستيت ذ
  العربية المتحدة اراتاإلم  م .  م. ذا جارد بابلك سيكيوريتي سيرفيسس ذ

  رات العربية المتحدةاإلما  م . م . يل سيرفيسز ذال بارسذا بورت

بشكل رئيسي في األعمال العقاري المتوافقة  ") المجموعة " يشار إليها مجتمعة باسم ( تعمل الشركة والشركات التابعة لها 
  .  بها   اء واإلدارة والخدمات المرتبطة مع الشريعة اإلسالمية التي تشمل التطوير والمبيعات واالستثمار واإلنش 

بتاريخ   2020يونيو  30نات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية في اعتمد مجلس اإلدارة البيا 
  .  2020أغسطس   14

  
  والسياسات المحاسبية الهامة اإلعدادأسس  .2

  
  أسس اإلعداد .2.1

  لمتوقعة للعقارات لتاريخية ا تكلفة ا لموحدة للمجموعة على أساس ال أعدت هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ا 
  . االستثمارية والممتلكات المحتفظ بها بغرض البيع واألدوات المالية المشتقة المقاسة بالقيمة العادلة 

يانات المالية  ال تحتوي هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على جميع البيانات واإلفصاحات المطلوبة في الب 
  31ها مجتمعة مع البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة حتى غي عند قرائتها أن ينظر إلي لة وينب السنوية الكام 

ليست بالضرورة مؤشرا   2020يونيو  30وباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في . 2019ديسمبر 
  . 2020مبر  ديس   31المالية المنتهية في    للنتائج التي يمكن توقعها للسنة 

إعداد التقارير المالية  : 34ية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم أعدت هذه البيانات المال 
  . الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولي ")  34معيار المحاسبة الدولي رقم  (" المرحلية  

المستخدمة في إعداد هذه  السياسات المحاسبية  ه، فإن ن أدنا ي يدة والمعدلة على النحو المب باستثناء تطبيق المعايير الجد 
البيانات المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع السياسات المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية الموحدة للمجموعة  

  . 2019للسنة المنتهية في ديسمبر  
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  خ.م.منازل ش
  

  ختصرة الموحدة لية المت للبيانات المالية المرحيحاتوض
  )غير مدققة( 2020يونيو  30

  
  أسس القياس .2.2

  . أعدت هذه البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء العقارات االستثمارية المقاسة بالقيمة العادلة 

ر الذي  دلة هي السع لعا مة ا القي .  قدم نظير سلع أو خدمات تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للعوض الم 
يه نظير بيع أصل أو سيدفع لنقل خصم في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القياس بغض  سيتم تلق 

ها عند  النظر عما إذا كان السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام تقنية تقدير أخرى تأخذ المجموعة في اعتبار 
الخصم إذا كان المشاركين في السوق سيأخذون تلك   ل أو الخصوم خصائص األصل أو ة لألصو تقيييم القيمة العادل 

  . الخصائص في اعتبارهم عند تسعير األصل أو الخصم في تاريخ القياس 
  

  السياسات المحاسبية الهامة  .2.3

دير عدم اليقين عند  سية لتق بية للمجموعة والمصادر الرئي األحكام الهامة التي اتخدتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاس 
ذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة هي نفسها المطبقة على البيانات المالية الموحدة للفترة المنتهية في  إعداد ه 

  . 2019ديسمبر    31

عداد  عة في إ لموجزة الموحدة مع تلك المتب تتوافق السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية ا 
باستثناء اعتماد المعايير   2019ديسمبر  31وية الموجزة الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في البيانات المالية السن 

  . أو بعد ذلك   2020يناير    1الجديدة والتعديالت التالية على المعايير سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في  
  د التقارير الماليةعايير المعيار الدولي إلعدامي في مديالت مراجع اإلطار المفاهيعت

  دمج األعمال المرتبط بتعريف الشركة 3تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  المتعلقة بتعريف المادة 8ورقم  1تعديالت معيار المحاسبة الدولي  رقم 

 7والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  39المحاسبة الدولي رقم يار ومع 9م ية رقإلعداد التقارير المال تعديالت المعيار الدولي
  . إصالح معيار معدل الفائدة - 

  . التعديالت والتفسيرات ليس لها تأثير على البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة للمجموعة 
  

  شركة األمن في الالعادييكل سهم مملوك لحاملي األسهم األرباح األساسية والمخففة ل .3

غ الربح األساسي لكل سهم من خالل قسمة أرباح الفترة على حاملي األسهم العاديين في الشركة  يحتسب مبل
  . بالمتوسط الموزون من عدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة

متوسط الموزون على ال لمساهمين العاديين في الشركةيحتسب مبلغ الربح المخفف لكل سهم من خالل قسمة ربح ا
  .م العادية القائمة خالل الفترة بعد تعديلها لتأثير األدوات المخففةعدد األسه من

  : فيما يلي بيانات الدخل واألسهم المستخدمة في حسابات األرباح األساسية والمخففة للسهم الواحد 
  )غير مدقق(  

  2020يونيو  30
  )غير مدقق(
  2019يونيو  30

درهم  000’  اتيدرهم إمار 000’  
  إماراتي

  136,917  )98,885(  الفترة العائد لمالك أسهم الشركة  ) ةخسار( /ربح

  2,600,000  2,600,000  يناير المصدرة 1عدد المتوسط الموزون لألسهم العادية حتى 

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

  0.053  )0.004(  والمخففة للسهم الواحد  اسيةاألس) رالخسائ( /األرباح

  .ليس لدى المجموعة أي أدوات لها تأثير مخفف على رحية السهم عند تحويلها أو استخدامها
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  اإليراد وتكلفة اإليراد .4
  )غير مدقق(  

  2020يونيو  30

  )غير مدقق(
  2019يونيو  30

  درهم إماراتي  ’000  درهم إماراتي 000’  
    إيراد

 377,999 138,065  ات عقاراتمبيع

 5,133 5,733  إدارة العقارات رسوم

 20,350 -  رسوم إدارة التطوير

 63,640 15,082  يرادات االيجارا

 12,021 11,523  إيرادات من خدمات تبريد المناطق

 27,088 22,743  خدمات إدارة المرافق وغيرها 

  193,146 231506, 

    اليراداتاتكلفة 

 269,238 113,263  اعة تكلفة العقارات المب

 11,597 9,509  لمؤجرةاالتكلفة التشغيلية للعقارات 

 2,361 4,012  إدارة العقارات

 7,316 7,906  تكلفة خدمات تبريد المناطق

 10,124 8,629  تكلفة خدمات إدارة المرافق وغيرها

  143,319 300,636 
  
  تكاليف تمويل .5

  )مدققغير (  
  2020يونيو  30

  )غير مدقق(
  2019يونيو  30

  درهم إماراتي  ’000  درهم إماراتي 000’  
    

 - 1,199  فك الخصم على مستحق الدفع 

 - )20,322(  فك الخصم على مرتقب القبض

  28,831 47,413 

 )6,707( )6,611(  لى رأس مال خالل الفترة  التمويل المحولة إ تكلفة

 40,706 22,220  كلفة التمويل المحملة على بيان الدخل الموحدت
  
  

  مصروفات عامة وإدارية .6
  )غير مدقق(  

  2020يونيو  30

  )غير مدقق(
  2019يونيو  30

  درهم إماراتي  ’000  درهم إماراتي 000’  
 17,754 15,004  ينروفات خاصة بالموظف رواتب ومص 

 1,076 1,073  االستهالك

 757 609  صروف إيجارم

 2,691 2,843  رسوم التراخيص القانونية والمهنية

 273 206  صاريف النقلم

 2,875 1,871  نفقات أخرى

  21,606 25,426 
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  أعمال تطوير قيد التنفيذ .7

  / د اإلنشاء والحركة خالل الفترة لتطوير والتشييد المتكبدة على العقارات قيقيد التنفيذ تكاليف اتمثل أعمال التطوير 
  : السنة كما يلي

  
  )غير مدقق(  

  2020يونيو  30

  )مدققة(
  2019ديسمبر  31

درهم  000’  
  إماراتي 

  درهم إماراتي  ’000

 323,012 182,759  يناير 1الرصيد في 

 285,039 4,604  إضافات خالل السنة 

 (41,400) -  )8توضيح رقم (رات استثمارية تحويل إلى عقا

 13,524 6,611  )5توضيح رقم (تكلفة تمويل محولة إلى رأس مال 

 )397,416( )9,611(  تكلفة العقارات المباعة خالل السنة

 182,759 184,363  ديسمبر 31 /يونيو 30الرصيد حتى 

  
   استثمارات عقارية .8

  :سنة هي كما يليال /ركة خالل الفترةالح
  )غير مدقق(  

  2020يونيو  30
  )مدققة(

  2019ديسمبر  31
درهم  000’  

  إماراتي 
  درهم إماراتي  ’000

  2,028,961  1,983,075  عقارات تجارية

  
  :السنة هي كما يلي /الحركة في العقارات االستثمارية خالل الفترة

  )غير مدقق(  
  2020يونيو  30

  )مدققة(
  2019ديسمبر  31

درهم   000’  درهم إماراتي 000’  
  إماراتي

 1,947,186   2,028,961  يناير 1في الرصيد 

 2,128 1,050  إضافات خالل الفترة

 41,400 -     تحويل من أعمال تطوير قيد التنفيذ

 38,247 )46,936(  تغييرات في القيمة العادلة خالل السنة صافي  

 2,028,961 1,983,075  يسمبرد 31 /يونيو 30الرصيد حتى 

  
  ما يعادلهو النقد  .9

  )غير مدقق(  
  2020يونيو  30

  )مدققة(
  2019ديسمبر  31

  )غير مدقق(
  2018يونيو  30

درهم  000’  
  إماراتي 

درهم   000’  درهم إماراتي  ’000
  إماراتي

 50,510 70,666 11,838  النقد واألرصدة المصرفية 

 1,025 1,025 1,025  ودائع مقيدة

  12,863 71,691 51,535 

 )1,025( )1,025( )1,025(  ودائع مقيدة

  11,838 70,666 50,510 

ديسمبر  31(ماراتي ألف درهم إ 1,025رصدة المصرفية والنقدية ودائع مصرفية بقيمة لألمضاف أيضا في 
ال يمكن استخدام هذه الودائع إال في  . ك إسالمي في أبوظبيمودعة لدى بن) ألف درهم إماراتي 1,025: 2019

  .أنشطة محددة
  
  
  



  خ.م.منازل ش
  

  توضيحات للبيانات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
  )غير مدققة( 2020يونيو  30

  

10  

  

  قروض مصرفية .10

  :يمثل التمويل من المصارف من خالل التسهيالت التالية
يونيو  30  االستحقاق  ربح متوقع  

2020  
  2019ديسمبر  31

م دره 000’      
  إماراتي 

درهم  000’
  اتيإمار

  1ترتيب تمويل اسالمي 
  سعر متغير

حتى  2013من 
2022  

164,112 164,113 

 200,000 200,000  متجدد  سعر متغير  3ترتيب تمويل اسالمي 

  4ترتيب تمويل اسالمي 
  سعر متغير

حتى  2016من 
2023  

440,000 447,500 

  5ترتيب تمويل اسالمي 
  سعر متغير

حتى  2016من 
2023  

327,000 340,750 

  1تيب تمويل ألجل تر
  سعر متغير

تى ح 2016من 
2023  

66,054 67,539 

  7ترتيب تمويل اسالمي 
  سعر متغير

حتى  2019من 
2029  

178,733 178,733 

  2ترتيب تمويل ألجل 
  سعر متغير

حتى  2019من 
2024  

59,400 66,000 

      1,435,299 564,631,4 
  

  :وض المصرفية خالل الفترة هي كما يليالحركة في القر
  )غير مدقق(  

  2020يونيو  30
  )مدققة(

  2019ديسمبر  31
درهم   000’  درهم إماراتي 000’  

  إماراتي
 1,494,981 1,464,635  يناير 1الرصيد في 

 244,734 -  متحصالت من قروض مصرفية 

 )275,080( )29,336(  سداد قروض مصرفية 

 1,464,635 1,435,299  ديسمبر 31الرصيد في 

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

  .إيجارية

  
  مع أطراف ذات صلة وأرصدة معامالت  .11

رين وموظفي اإلدارة العليا في المجموعة تبطة بها والمساهمين الرئيسيين والمديذات صلة أي الشركات المر تمثل المعامالت مع أطراف

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

  :لي المختصر الموحد هي كما يليبيان المركز المالي المرحاألرصدة لدى أطراف ذات صلة المدرجة في 

  

  )مدققغير (
  2020يونيو  30

  )مدقق(
  2019يونيو  30

  

درهم  000’
  إماراتي 

  درهم إماراتي  ’000

      : مستحقات من أطراف ذات صلة 

مبالغ مستحقة القبض من المديرين وموظفي األدارة العليا عند تسليم 
  . الوحدات

6,780 7,783 

 160,669 338,000  سوم تصميم تفصيليةالغ مستحقة نظير أفكار ورمب

    : ستحقات ألطراف ذات صلةم

 9,000 18,000  اإلدارة

 394,241 573,791  الكيانات ذات موظفي اإلدارة العليا المشتركين

  591,791 403,241 
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  معامالت مع أطراف ذات صلة وأرصدة) تابع( .11

  :اف ذات صلة خالل الفترة هي كما يليامة في بيان الدخل مع اطرالمعامالت اله
  

  

  )غير مدقق(
  2020يونيو  30

  )مدقق(
  2019يونيو  30

  

درهم  000’
  إماراتي 

  درهم إماراتي  ’000

 6,085 5,438  اإلدارة العليا افآتكم

 10 9  عدد موظفي اإلدارة العليا

 1,305 -  اليجارا اتفمصرو

 20,350             -   التطويرتصميم األفكار ورسوم إدارة 
  

  االحتماالت الطارئة وااللتزامات .12

  التزامات

  :فقات تطوير االستثمارات المتعاقد عليها في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ولكن لم يتم توفيرها هي كما يلين

  

  )غير مدقق(
  2020يونيو  30

  )مدققة(
  2019ديسمبر  31

  

درهم  000’
  إماراتي 

  إماراتي درهم  ’000

مل والعقارات االستثمارية قيد اإلنشاء والع تطوير قيد التنفيذأعمال ال
 21,860 21,860  الرأسمالي قيد التنفيذ

    

  التزامات عرضية

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

  .للمجموعةيكون لهذه المطالبات تأثير سلبي ملموس على المركز المالي  دارة ال تتوقع أناإل
   

  رأس المال .13

  

  )غير مدقق(
  2020يونيو  30

  )مدققة(
  2019ديسمبر  31

  

درهم  000’
  درهم إماراتي  ’000  إماراتي 

  2,600,000  0002,600,  لكل سهم درهم إماراتي 1والمدفوع بالكامل رأس المال المصرح به 
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  القطاعات معلوم .14

تعتمد المعلومات التي يتم تقديمها إلى صناع . لداخلية حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتها بانتظام من قبل  إدارة المجموعة لتخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائهاتحدد قطاعات التشغيل على أساس التقارير ا

يتم تقييم أداء القطاع بناء على إجمالي الربح والتغييرات في القيم . قدم منتجات وخدمات إلى األسواق المختلفةيم أداء وحدات األعمال االستراتيجية التالية التي تبغرض تخصيص الموارد وتقي القرارات التشغيلية الرئيسية

  .العادلة للعقارات االستثمارية وعكس انخفاض القيمة

  .2019يونيو  30و 2020يونيو  30التشغيلية للمجموعة خالل الستة اشهر المنتهية في  يرادات واألرباح للقطاعاتيمثل الجدول التالي معلومات اإل

  )غير مدققة( 2020يونيو  30عن مدة ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

  

 عقاراتتطوير
  ومبيعات

جموعة م  إدارة التطوير
االستثمارات 

  ةالعقاري
 عقارات رسوم إدارة

  ت تبريد المناطقخدما  وأنشطة ذات صلة
ت إدارة المرافق خدما

  وغيرها

  المجموعة

  درهم إماراتي

  

رهم  د 000’
  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  درهم إماراتي  000’  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  درهم إماراتي  000’  إماراتي 

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

 (143,319) (8,629) (7,906) (4,012) (9,509) - (113,263)  تكلفة إيراد

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

 2,892 14,114 3,617 1,721 (41,362) - 24,802  ربح القطاع

 (25)        مصروفات بيع وتسويق

 (21,606)        مصروفات عامة وإدارية

الت المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعدي

9   

 

    (58,104) 

 (22,220)        تكلفة تمويل

 178        يرادات اخرىا

 )98,885(        ربح الفترة
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  بيانات القطاع) تابع(  .14

  )غير مدققة( 2019يونيو  30ستة أشهر المنتهية بتاريخ 

  

تطوير العقارات 
  تطويرإدارة ال  مبيعاتوال

مجموعة 
االستثمارات 

   ريةالعقا
ت ارسوم إدارة العقار

  خدمات تبريد المناطق  ذات الصلة واألنشطة
خدمات إدارة المرافق 

  وغيرها

  المجموعة

  درهم إماراتي

  

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  درهم إماراتي  000’  درهم إماراتي  000’  إماراتي 

درهم   000’
  درهم إماراتي  000’  ماراتي إ

 506,231 27,088 12,021 5,133 63,640 20,350 377,999  مبيعات

 )300,636( )10,124( )7,316( )2,361( )11,597( - )269,238(  اليراداتاتكلفة 

 205,595 16,964 4,705 2,772 52,043 20,350 108,761  ربح القطاع

 (378     )        مصروفات بيع وتسويق

 (25,426)        ة وإداريةات عاممصروف

مالية تعديالت المعيار الدولي إلعداد التقارير ال

   9رقم 

 

    (  2,274) 

 (40,706)        تكلفة تمويل

 106        يرادات اخرىا

 136,917        ربح الفترة
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  بيانات القطاع) تابع(.    14
  

  .2019يونيو  30و  2020يونيو  30جموعة حتى ميمثل الجدول التالي األصول والخصوم لقطاعات تشغيل ال

  

تطوير العقارات 
  التطويرإدارة   والمبيعات

مجموعة 
االستثمارات 

   العقارية
رسوم إدارة العقارت 
  واألنشطة ذات الصلة

خدمات تبريد 
  المناطق

خدمات إدارة المرافق 
  وغيرها

  إجمالي
  موحدة  غير مخصصة  القطاعات

  

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  اتي إمار

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  تي إمارا

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

درهم   000’
  إماراتي 

                    

                  )غير مدققة( 2020يونيو  30حتى 

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

 (2,555,864) (514,104) (2,041,760) (15,859) (6,122) (790) (224,526) (17,946) (1,776,517)  لمطلوباتا
                    

                  )مدققة( 2019يونيو  30حتى 

 5,396,903 85,457 5,311,446 35,153 260,909 48,347 2,086,063 140,319 2,740,655  األصول

 (2,325,402) (262,145) (2,063,257) (14,045) (6,042) (18,920) (297,566) (20,100) (1,706,584)  لمطلوباتا
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ية عندالوصول إلى تكلفة العقارات المباعة، أخذت المجموعة في االعتبار أن الكيانات المرتبطة بالحكومة ستقوم بسداد تكاليف البنية التحت .15

قبل مجلس اإلدارة تجري اإلدارة المدعومة من . مليون درهم إماراتي 561عمليات التطوير البالغة  ة في العديد منالتي تكبدتها المجموع
تسلمت . مناقشات مع هيئة كهرباء ومياه أبوظبي والكيانات األخرى ذات الصلة بالحكومة فيما يتعلق باسترداد تكاليف البنية التحتية

 مليون درهم 491وتمت المطالبة بالمبلغ المتبقي البالغ  2014ديسمبر  31العام  راتي حتى نهايةمليون درهم إما 70المجموعة مبلغ 
  .إماراتي

  
   19تأثير كوفيد  .16

على عملياتها على الرغم من سرعة تفشي المرض يوميا، مما يسبب حالة من عدم اليقين  19تواصل المجموعة بانتظام تقييم تأثير كوفيد 

لصعب تقييم آثار وفي هذه المرحلة، من ا. ره المحتمل على االقتصاد الكلي وعلى عمليات المجموعةستمراره وتأثيبشأن المدة المتوقعة ال

 هذا الوباء بشكل يقيني مع اآلخذ في االعتبار المعلومات االقتصادية المحدودة المتاحة لتحديد تأثير تفشي المرض على االقتصاد والقطاع

وير ثر على التقديرات الهامة المستخدمة في تحديد صافي القيمة الممكن تحقيقها لتطوضع الحالي سيؤترى المجموعة أن ال. العقاري

يرجع السبب الغالب في ذلك إلى انخفاض الطلب . العقارات وأصول العقود والذمم المدينة من العمالء والتقييم العادل لالستثمار المالي

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

  .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. ت خالل الفترات التالية من انتشار المرضوالتقديرا
  

درجة بالتكلفة المطفأة على أساس الم) والعقاراتبما في ذلك اإليجارات (بتقييم انخفاض قيمة أصولها المالية والذمم المدينة  المجموعةتقوم 

بشكل أساسي نظرا لالضطراب  19نموذج خسارة االئتمان المتوقعة بسبب تأثير كوفيد أعيد تقييم . نموذج خسارة االئتمان المتوقعة

لتي قد تؤدي وما إلى ذلك ا التشغيلي الذي يواجه المستأجرون وتقلبات الظروف االقتصادية المحتملة وحدوث حاالت التخلف عن السداد

لمدينة التجارية بما يتماشى مع متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير على األرجح إلى زيادة مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم ا

  . العمالءللمستأجرين و) مخاطر التخلف عن السداد(ويرجع ذلك أساسا إلى زيادة مخاطر الطرف المقابل . األدوات المالية 9المالية رقم 
  

من حيث إمكانية التحصيل وإعادة التشكيل وإعادة التصميم  19د كما تمت إعادة تقييم جميع مستحقات المشروعات القائمة في ضوء كوفي

 30هية في وقد أدرجت المجموعة مخصص لخسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية واألخرى للفترة المنت. والتخطيط والتطوير

ستواصل المجموعة مراقبة الوضع وتأثيره ). مليون درهم إماراتي 2.2: 2019يونيو  30(مليون درهم إماراتي  58بمبلغ  2020و يوني

  .على خسائر االئتمان المتوقعة وإجراء التعديالت الالزمة عند الضرورة
  

مناقشات مع األطراف المقابلة إلعادة تحديد تجري المجموعة و 19كما تعيد المجموعة تقييم المشروعات الجارية في ظل وضع كوفيد 

  والتنفيذ وخطط الدفع مالمح االتفاقيات من حيث التوقيت 

  

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

دارة عن التعليق المؤقت لرسوم ك تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية واألرباح بما في ذلك تأثير إعالن اإلمالي بما في ذلتقييم األداء ال

نتيجة لذلك، سجلت المجموعة خسارة في القيمة العادلة في . اإليجار والخصومات المقدمة للمستأجرين األفراد المتأثرين بسبب اإلغالق

  .مليون درهم إماراتي 46.9بمبلغ  2020 يونيو 30ية في عقاراتها االستثمار
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  19تأثير كوفيد ) تابع( .16
  

تقيم العقارات المصنفة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات لتحديد االنخفاض في القيمة عند وجود مؤشر على تعرض تلك األصول 

ل لالسترداد ويؤخذ في االعتبار القيمة العادلة للعقار المعني د المبلغ القابتجرى مراجعة انخفاض القيمة لتحدي. لخسارة انخفاض القيمة

، تمت إعادة تقييم القيمة العادلة لممتلكات األراضي المصنفة ضمن الممتلكات واآلالت والمعدات 19ا لتأثير كوفيد نظر. بالمراجعة

  .إماراتي مليون درهم 64 بقيمة 2020يونيو  30وأدرجت المجموعة خسارة في القيمة العادلة حتى 
  

تقيم صافي . وير بالتكلفة أو صافي القيمة الممكن تحقيقها أيهما أقليثبت المخزون واآلراضي المحتفظ بها بغرض البيع واألعمال قيد التط

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

  . هاية فترة التقريرن
  

يم الذي تم إجراؤه، خلصت المجموعة إلى أنه ال توجد تغييرات جوهرية في أحكامها باستثناء ما تم اإلفصاح عنه أعاله، واستنادا إلى التقي

  .2019ديسمبر  31في  المحاسبية الرئيسية وتقديراتها المطبقة في آخر بيانات مالية سنوية موحدة منذ نهاية السنة المنتهية
  

قد ال تنعكس تأثيرات . تملة قد تؤثر على األعمال في المستقبلفي الزيادة وبالتالي توجد شكوك ومخاطر كبيرة مح 19يستمر تأثير كوفيد 

 لمراقبة الوضع تتخذ المجموعة تدابير استباقية. بشكل كامل في النتائج المالية للمجموعة حتى يتضح التأثير االقتصادي للوباء 19كوفيد 

  .واتخاذ األحكام والتقديرات الالزمة حسب االقتضاءوإدارته بأفضل ما لديها من قدرات لدعم استمرارية أعمالها على المدى الطويل 
  

ووفقا لحزمة التحفيز التي أعلن عنها مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي قامت المجموعة بتأجيل سداد بعض القروض وتم سداد 

صل المجموعة مراقبة جميع متطلبات في استجابة منها لهذه األزمة، توا. 2020يونيو  30ة للمقرضين المتبقيين  حتى ألقساط المستحقا

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

ة والتسهيالت تقرا وأن أرصدتها الحالية من النقد والنقد المعادل بجانب القروض غير المسحوبلة للمجموعة مسأن مركز السيو 2020

  .االئتمانية المتجددة ستكون كافية لتلبية احتياجات رأس المال العامل ومتطلبات السيولة العاجلة األخرى المرتبطة بعملياتها الحالية
  

  توزيعات األرباح .17

  .2020يونيو  30أو دفعها خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  توزيعات أرباح األسهم عن  يتم االعالنلم 
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