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 بيان الدخل الموحد المرحلي
 )غير مدققة( 2017 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 الستة أشهر المنتهية ر المنتهيةالثالثة أشه 

  يونيو 30في    يونيو 30في   
  2017 2016 2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم إيضاح 
 من الموجودات التمويليةدخل 

  100.290   92.355   43.568   46.641   ستثمارية اإلسالميةواال 
 

  4.397   3.427   2.084   1.884   رسومالدخل 
 

  3.099   3.236   1.658   1.597   ودائع مندخل 
 

  27.112   30.159   13.752   15.231   دخل إيجار
 

  -   11.031   -   11.031  7 أرباح القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
 

  311.742   32.943   31.618   10.365  8 بيع العقارات قيد التطوير
 

  4.943   731.10   2.061   2.602   دخل آخر
 

   89.351   94.741   183.882   451.583  
 /  قيمةالاالنخفاض في  عكس

 :من قيمة(ال)االنخفاض في 
  (30.352)  7.139   (23.743)  982   إسالمية استثماريةو موجودات تمويلية  - 
  630   316   (522)  94   موجودات أخرى - 
 إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية  
  (57.569)  (54.502)  (31.096)  (27.087) 9 من الودائع االستثمارية  
 

  (84.670)  (56.851)  (39.431)  (27.317)  مصاريف تشغيلية
 

  (141.238)  (13.886)  (10.506)  (3.576) 8 لتطويرتكلفة بيع العقارات قيد ا
 

  13.809   060.11   7.444   6.648   الشقيقة ةحصة من نتائج الشرك
 

 التوزيع علىقبل / )الخسائر(  األرباح
  152.193   77.158   (3.113)  39.095   / المستثمرينالممولين 
 

  (64.755)  (640.61)  (32.421)  (31.033)  / المستثمرينالممولينالتوزيع على 
 

  87.438   518.15   (35.534)  8.062   لفترة/ )خسائر( اأرباح 
 

 العائدة إلى:
  85.380   10.199   (36.680)  4.637   مساهمي الشركة األم 
  2.058   319.5   1.146   3.425   الحصص غير المسيطرة 
 

   8.062  (35.534)   518.15   87.438  
 للسهم العائدة إلى:)الخسائر( / رباح األ
 مساهمي الشركة األم: 

 )الخسائر( األساسية/  األرباح
  0.057   0.005   (0.026)  0.002  3 )درهم إماراتي( للسهم  
 

 المخففة)الخسائر( /  األرباح
  0.027   30.00   (0.012)  0.001  3 )درهم إماراتي( للسهم  
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 المرحلي بيان الدخل الشامل الموحد
 )غير مدققة( 2017 يونيو 30للفترة المنتهية في 

 
 
 

 الستة أشهر المنتهية ر المنتهيةالثالثة أشه 
  يونيو 30في    يونيو 30في   

 2017 2016 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم درهم ألف ألف درهم 

 
  87.438   15.518   (35.534)  8.062 للفترة/ )خسائر( أرباح 

 
 األخرى ل الشاملبنود الدخ

 األرباح/ )الخسائر( إلىالبنود التي سيتم إعادة تصنيفها 
 في الفترات الالحقة: 
 

  (40.062)  065.8   (1.166)  700 فروقات صرف من تحويل عمليات أجنبية
 

  (40.062)  065.8   (1.166)  700 األخرى للفترة / )الخسائر الشاملة(بنود الدخل الشامل
 

  (47.376)  583.23   (36.700)  8.762 للفترة / )الخسائر الشاملة(الشاملإجمالي الدخل 
 
 

 العائدة إلى:
  45.318   18.264   (37.846)  5.337 مساهمي الشركة األم 
  2.058   319.5   1.146   3.425 الحصص غير المسيطرة 
 

 8.762  (36.700)   583.23   47.376  
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 بيان التدفقات النقدية الموحدة المرحلية
 )غير مدققة( 2017 يونيو 30للفترة المنتهية في 

  يونيو 30أشهر المنتهية في  ستةال  
  2017 2016 
 درهم ألف درهم ألف إيضاح 

 األنشطة التشغيلية
  87.438   15.518   لفترةاأرباح 

 التعديالت للبنود التالية:
  2.282   2.493   االستهالك 
  (13.809)  (11.060)  الشقيقة ةالحصة من نتائج شرك 
  (630)  (316)  االنخفاض في قيمة الموجودات األخرى/  (االنخفاض )عكس 
 االنخفاض في قيمة الموجودات/  (االنخفاض )عكس 
  30.352   (7.139)  التمويلية واالستثمارية  
  -   (11.031) 7 أرباح القيمة العادلة للعقارات االستثمارية 
  57.569   54.502   تعديالت القيمة العادلة من الودائع االستثماريةإطفاء  
  64.755   61.640   الممولين / المستثمرينتوزيعات على  
  (3.099)  (3.236)  دخل من الودائع 
  (2.100)  -   أرباح محققة من بيع استثمارات متوفرة للبيع 
  806   617   مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

   101.988   223.564  
 :األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

  190.161   141.906   مويلية واستثمارية إسالميةموجودات ت 
  (76.563)  72.590   موجودات أخرى 
  (52.132)  (13.401)  مطلوبات أخرى 
 

  285.030   303.083   النقد من العمليات
  (272)  (349)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 
  284.758   34302.7   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 
 االستثمارية األنشطة

  16.461   16.541   توزيعات أرباح من شركة شقيقة
  17.400   -   مبالغ محصلة من االستثمارات المتوفرة للبيع

  (570)  -   استثمارات متوفرة للبيع شراء
  -   7.995  5 بيع العقارات االستثمارية

  120.868   656  7 قيد التطوير العقاراتنقص في 
  (94.566)  5.625  8 حركة في النقد المقيد

  -   800.000   مبالغ محصلة من ودائع وكالة
  -   (1.000.000)  إيداع ودائع وكالة

  (5.448)  (251)  شراء موجودات ثابتة
  3.099   3.236   دخل من الودائع

 
  57.244   (198166.)  األنشطة االستثمارية الناتج من )المستخدم في(/ صافي النقد

 
 األنشطة التمويلية

  3.683   2.454   تمويل إسالمي طويل األجلاستالم 
  (25.042)  -   دفعات إلى الحصص غير المسيطرة

  (199.946)  (60.496)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى
  (1.530)  (2.250)  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 
  (222.835)  (60.292)  تخدم في األنشطة التمويليةصافي النقد المس

 
  119.167   76.244   الزيادة في النقدية وشبه النقدية

  (7.065)  1.998   تحويل العمالت األجنبية احتياطي
  503.112   338.201   النقدية وشبه النقدية في بداية الفترة

 
  615.214   416.443   رةالنقدية وشبه النقدية في نهاية الفت
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية 
 )غير مدققة( 2017 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
  العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

 الحصص  الخسائر احتياطي تحويل التغيرات المتراكمة احتياطي أداة االحتياطي االحتياطي االحتياطي برنامج خيار رأس 
 اإلجمالي غير المسيطرة المجموع المتراكمة العمالت األجنبية في القيمة العادلة أداة المضاربة مضاربة الخاص العام القانوني األسهم للموظفين المال 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  692.611.1   136.119   556.492.1   (088.016.1)  (691.334)  663.1    947.868  128.231  99.265  690.117  690.117  (93.048)  1.500.000 2017يناير  1في 
 

  15.518   5.319   10.199   10.199   -   -   -  -  -  -  -  -   - لفترةاأرباح 
 

 بنود الدخل الشامل 
  065.8   -   065.8   -   065.8   -   -  -  -  -  -  -   - رةاألخرى للفت 
 

 إجمالي الدخل
  583.23   319.5   264.18   199.10   065.8   -   -  -  -  -  -  -   - للفترةالشامل  
 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  (250.2)  -   (250.2)  (250.2)  -   -   -  -  -  -  -  -   - المدفوعة 

 
  025.633.1   455.124    570.508.1    (139.008.1)  (626.326)  663.1   947.868  128.231  99.265  690.117  690.117 (93.048)  1.500.000 2017يونيو  30في 
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 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المرحلية )تتمة(
 )غير مدققة( 2016 يونيو 30المنتهية في  للفترة

 
  عائدة إلى مساهمي الشركة األمال  

 الحصص  الخسائر احتياطي تحويل التغيرات المتراكمة احتياطي أداة االحتياطي االحتياطي االحتياطي برنامج خيار رأس 
 اإلجمالي غير المسيطرة المجموع المتراكمة العمالت األجنبية في القيمة العادلة أداة المضاربة مضاربة الخاص العام القانوني األسهم للموظفين المال 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 310.731.1   571.144   739.586.1   (371.121.1)  (725.137)  163.4    947.868  128.231  99.265  690.117  690.117  (93.048)  1.500.000 2016يناير  1في 
 

  87.438   2.058   85.380   85.380   -   -   -  -  -  -  -  -   - لفترةاأرباح 
 

 بنود الدخل الشامل 
  (40.062)  -   (40.062)  -   (40.062)  -   -  -  -  -  -  -   - األخرى للفترة 
 

 إجمالي الدخل
  47.376   2.058   45.318   85.380   (40.062)  -   -  -  -  -  -  -   - للفترةالشامل  
 

 بنود الدخل الشامل
 األخرى المعاد تصنيفها إلى 
  (2.100)  -   (2.100)  -   -   (2.100)  -  -  -  -  -  -   - أرباح أو خسائر 
 

 األموال المدفوعة إلى 
  (25.042)  (25.042)  -   -   -   -   -  -  -  -  -  -   - مالك المشروع * 
 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  (1.530)  -   (1.530)  (1.530)  -   -   -  -  -  -  -  -   - المدفوعة 
 

  750.0141.   121.587    1.628.427    (1.037.521)  (177.787)  063.2   947.868  128.231  99.265  690.117  690.117  (93.048)  1.500.000 2016يونيو  30في 
 

 * تمثل األموال المدفوعة إلى مالك المشروع استرداد رأس المال مقابل حصته في مشروع سكاي جاردنز.
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 األنشطة -1
 

كشــركة مســاهمة خاصــة وفقــًا  2000نــوفمبر  11تأسســت أمــالك للتمويــل ش.م.ع )"الشــركة"( فــي دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بتــاريخ 
 9وتعديالتـه فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. أثنـاء االجتمـاع العـادي للمسـاهمين الـذي عقـد فـي  1984( لسنة 8م )للقانون االتحادي رق

فــي شـأن الشـركات التجاريــة  2015( لسـنة 2دخـل القـانون االتحــادي رقـم ) ، تقـرر تحويـل الشــركة إلـى شـركة مســاهمة عامـة.2004مـارس 
 .1984( لسنة 8تحادي الحالي رقم )، ليحل محل القانون اال2016 يونيو 28حيز التنفيذ اعتبارًا من 

 
إن الشركة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي كشركة تمويل وتقوم بصـورة رئيسـية باألنشـطة التمويليـة واالسـتثمارية 

م الربـا وضـمن نصـوص مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة. تـتم أنشـطة الشـركة وفقـًا أل حكـام الشـريعة اإلسـالمية التـي تحـرب
 عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.

 
 دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 2441إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 

 
 
 السياسات المحاسبية -2
 
 أسس إعداد البيانات المالية 2-1
 

المرحلية ألمـالك للتمويـل ش.م.ع )"المجموعـة"( وفقـًا للمعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم يتم إعداد البيانات المالية الموحدة الموجزة 
لــك ، إعــداد التقــارير الماليــة المرحليــة. إن السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة المــوجزة المرحليــة مطابقــة لت34

اتبـاع المعـايير الدوليـة إلعـداد التقـارير الماليـة والتفسـيرات . إن 2016ديسـمبر  31ة للسنة المنتهية فـي المستخدمة في إعداد البيانات المالي
 ،2017ينـاير  1الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول كما فـي 

 ألداء المالي للمجموعة خالل الفترة الحالية.لم يكن له تأثير على المركز أو ا
 

إن البيانـــات الماليـــة الموحـــدة المـــوجزة المرحليـــة ال تحتـــوي علـــى جميـــع المعلومـــات أو اإلفصـــاحات المطلوبـــة فـــي البيانـــات الماليـــة الموحـــدة 
باإلضــافة لــذلك، فــإن نتــائج الفتــرة  .2016ديســمبر  31الســنوية، ويجــب أن تقــرأ مــع البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية للمجموعــة كمــا فــي 

 .2017ديسمبر  31ليست بالضرورة مؤشرًا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  2017 يونيو 30المنتهية في 
 

 إال إذا أشير لغير ذلك. يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ويجري تدوير جميع المبالغ إلى أقرب ألف درهم
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة 2-2
 

 المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولكن لم يسر مفعولها حتى اآلن
، ولكــن لــم يســر مفعولهــا حتــى ا نالتــي تـم إصــدارها ، و جديــدةمحاســبية معــايير أو تفســيرات أي لــم تقــم المجموعــة باتبـاع الحاليــة،  ةفـي الفتــر 

فـي السـنة المنتهيـة فـي وقـت مبكـر  إتباعـه فـي اإليرادات من عقـود العمـالء الـذي تـم 15باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
الماليـة للمجموعـة فـي فتـرة . إن هذه المعايير والتفسيرات ليس من المرجح أن يكون لها أي تأثير جـوهري علـى البيانـات 2015ديسمبر  31

 .التطبيق األولي
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 للسهم األساسية والمخففة( ة/ )الخسار الربح األساسي والمخفف -3
 
 

 الستة أشهر المنتهية الثالثة أشهر المنتهية 
  يونيو 30في    يونيو 30في   

 2017 2016 2017 2016 
 

 العائدة إلى مساهميللفترة )الخسائر( األرباح / 
 ألم ناقصًا أتعاب أعضاء الشركة ا 
  83.850  949.7  (38.210)  2.387 )ألف درهم(مجلس اإلدارة  
 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب 
  1.475.000  1.475.000  1.475.000  1.475.000 الربح األساسي للسهم )باأللف( 

 تأثير التخفيف:
  225.647.1  1.647.225  225.647.1  225.647.1 أداة المضاربة

 
 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية 

  225.122.3  3.122.225  225.122.3  3.122.225 المعدلة لتأثير التخفيف 
 

 مساهمي الشركة األم:لعائدة 
  0.057  50.00  (0.026)  0.002 للسهم )درهم(( األساسية )الخسارة/ الربح األساسي 

 
  0.027  30.00  (0.012)  0.001 سهم )درهم(لل( المخففة )الخسارة/ الربح المخفف 

 
تم تخفيض المتوسط المرجح لعدد األسهم األساسية والمخففة من خالل شراء المجموعة ألسهمها لغرض برنامج خيـار شـراء األسـهم المقتـرح 

 .2008للموظفين خالل سنة 
 
 
 النقد واألرصدة لدى البنوك -4

 ديسمبر 31 يونيو 30  
  2017 2016 
 ألف درهم درهم ألف  
 )مدققة( )غير مدققة(  

 
  59   59   النقد في الصندوق

  341.470   418.776   األرصدة لدى البنوك
  278.973   284.274   ودائع لدى البنوك

 
  620.502   693.119   النقد واألرصدة لدى البنوك

 ناقصًا: الودائع التي تستحق بعد سنة واحدة
  (35.000)  (35.000) (1-4)إيضاح  استحقاق يختار وديعة قانونية بدون  
  (247.301)  (676.241) (2-4)إيضاح  نقد مقيد 

 
   338.201   443.416   النقدية وشبه النقدية

 
مليــون درهـم( مودعـة لــدى أحـد البنــوك  35 - 2016ديسـمبر  31مليــون درهـم ) 35تمثـل الودائـع التــي تسـتحق بعـد ســنة واحـدة مبلـغ  4-1

 تحت رهن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقًا للوائح المصرف المركزي للترخيص.المحلية و 
 
مليــون درهـم( مــن النقــد المقيــد. وهــذا يمثــل  247 - 2016ديســمبر  31مليــون درهــم ) 242فـي نهايــة الفتــرة، أدرجــت المجموعــة مبلـغ  4-2

 .(8)إيضاح  وع مشتركحصة المجموعة من النقد المحتفظ به وتحت سيطرة مشر 
 
 حساباتهم المصرفية لصالح وكيل الضمان. برهنوبعض شركاتها التابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة قاموا  الشركةإن  4-3



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة الموجزة المرحلية حات حول البيانات الماليةإيضا
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 

- 10 - 10 

 
 
 االستثمارات المتوفرة للبيع -5

  
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  7.688   7.709  هماألس
 
 

 إن جميع االستثمارات المتوفرة للبيع محتفظ بها خارج اإلمارات العربية المتحدة.
 

ــة ويــتم تصــنيفها ضــمن فئــة المســتوى  لــم تكــن هنــاك لتسلســل القيمــة العادلــة.  3إن جميــع االســتثمارات المتــوفرة للبيــع مدرجــة بالقيمــة العادل
 ستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة في الفترة الحالية والفترة السابقة.تحويالت لألوراق المالية في فئات الم

 
 يبين الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى أرصدة اإلقفال للمستوى الثالث من القيمة العادلة:

 
 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  8.129   7.688  يناير 1د في الرصي

  (400)  -  صافي التغيرات في القيمة العادلة
  570   -  خالل الفترة/السنة اإلضافات

  (611)  21  فرق تحويل العمالت األجنبية
 
   97.70    7.688  
 

المعنيــة وبالتــالي لــم يــتم تقــديم تحليــل حــول إلــى صــافي قيمــة الموجــودات للمنشــأة  يــتم تحديــد المســتوى الثالــث للقيمــة العادلــة أعــاله اســتناداً 
 حساسية التغيرات في االفتراضات.



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة الموجزة المرحلية حات حول البيانات الماليةإيضا
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 
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 الدفعات المقدمة عن العقارات االستثمارية -6

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  322.818   322.818  يناير 1في 
  -   -  عن العقارات االستثمارية القيمة العادلة للدفعات المقدمة أرباح

 
   322.818   322.818  
 

تأخر كل من مشاريع عقارية قيد التطوير في دبي.  اثنين من دفعات مقدمة من قبل المجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات فيهذه تمثل 
دفعــات مقــدمًا بمبلــغ لتســهيل اســترداد القضــائي م التحكــيإلــى المجموعــة  لجــأت. ســنوات وال يــزال تــاريخ االنتهــاء غيــر مؤكــدعــدة المشــروعين 

علـى القيمـة المدرجـة للـدفعات سـلبي تعتقـد اإلدارة بأنـه لـن يكـون لهـا تـأثير ، و مليـون درهـم( 323 – 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 323
قـارات والتزمـت بـدفع مبلـغ إضـافي ة. لـم تحصـل المجموعـة بعـد علـى سـندات ملكيـة هـذه العالسـنالمقدمة عن العقارات االستثمارية في نهاية 

 المشاريع العقارية.أحد مليون درهم( حسب االتفاقيات مع بائع  23 – 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 23قدره 
 

ع ربـستند القيم العادلـة للـدفعات مقدمـة عـن العقـارات االسـتثمارية علـى تقييمـات أجريـت فـي نهايـة ت تدرج هذه الدفعات مقدمة بالقيمة العادلة.
مـــن قبـــل مقيمـــين مـــؤهلين مهنيـــا مســـتقلين، ويحملـــون مـــؤهالت مهنيـــة ذات عالقـــة معتـــرف بهـــا ولـــديهم خبـــرة ذات عالقـــة فـــي المواقـــع  الســـنة

  وقطاعات العقارات التي يتم تقييمها. إن نموذج التقييم المستخدم هو وفقا لما أوصى به المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
 

لقياس القيمة العادلة ألنها قد تم اشتقاقها باستخدام مـنهج مقارنـة األسـعار  2عن العقارات االستثمارية في المستوى  تصنف الدفعات المقدمة
علــى أســاس معــامالت مماثلــة لعقــارات مشــابهة. إن أســعار بيــع العقــارات المماثلــة يــتم تعــديلها حســب االختالفــات فــي الســمات الرئيســية مثــل 

خل الجوهري إلى منهج التقييم هذا هـو السـعر المقـدر للقـدم المربـع الواحـد لكـل موقـع معـين. لـم تكـن هنـاك أيـة حجم العقار وموقعه. إن المد
 خالل الفترة. 2تحويالت من أو إلى المستوى 

 
لعادلـة سـوف يـؤدي إلـى ارتفاع/)انخفـاض( جـوهري فـي القيمـة ا فـي السـوقإن الزيادة الجوهرية/)النقص الجوهري( في قيمـة اإليجـار المقـدرة 

  للعقارات.
مليون درهم بموجب االستصناع مع مؤسسة مالية مدرج بالتكلفة ألن هناك  30تشتمل الدفعات المقدمة عن العقارات االستثمارية على مبلغ 

 39 – 2016ديســمبر  31) مليــون درهــم 39عـدم تأكــد علــى إنجــاز المشــروع مـن قبــل المطــور. كمــا يــتم تســجيل المطلوبـات المعنيــة بمبلــغ 
ببنـــد فـــي البيانـــات الماليـــة. بموجـــب شـــروط االستصـــناع، لـــيس لـــدى المجموعـــة أي التـــزام لســـداد تمويـــل االستصـــناع الخـــاص  مليـــون درهـــم(
 .حتى اكتمال اإلنشاء الموجودات

 
 
 العقارات االستثمارية -7

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  1.701.920   1.623.096  يناير 1في 

  73.299   48.482  إضافات خالل الفترة/السنة
  (7.571)  (16.850) الفترة/السنةاستبعاد خالل 

  18.070   11.031  القيمة العادلة عن عقارات استثمارية أرباح
  (162.622)  986.6  تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 
  745.276.1   1.623.096  



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة الموجزة المرحلية حات حول البيانات الماليةإيضا
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 
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 عقارات االستثمارية )تتمة(ال -7
 

. وفقـــًا لسياســـتها المحاســـبية، تـــدرج للبيـــعتتـــألف العقـــارات االســـتثمارية مـــن األراضـــي والفـــيالت ووحـــدات المبـــاني المحـــتفظ بهـــا ل يجـــار أو 
 المجموعة العقارات االستثمارية بالقيمة.

 
مـن قبـل مقيمــين مـؤهلين مهنيـًا مسـتقلين يحملـون المـؤهالت المهنيــة  ربـع السـنةتسـتند القـيم العادلـة للعقـارات علـى تقييمـات أجريــت فـي نهايـة 

 لمـا ذات العالقة المعترف بها ولديهم خبرة ذات عالقة في المواقع وقطاعات العقارات التي يتم تقييمها. إن نموذج التقييم المستخدم هـو وفقـاً 
  أوصى به المعهد الملكي للمساحين القانونيين.

 
الشـركات التابعـة  إحـدى فـي مصـر مملوكـة مـن قبـل ةسـكني ةووحـد على قطعـة أرض 2017 يونيو 30ثمارية كما في تشتمل العقارات االست

مليون درهم(. وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمـارات  148 - 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 155للمجموعة بمبلغ 
خسـائر سـنة  – 2016ديسـمبر  31مليـون درهـم ) 7أرباح تحويل العمالت األجنبية للفترة بمبلغ كما تتضمن القيم المدرجة  العربية المتحدة.

 مليون درهم( ناتجة عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في مصر والتي تم تضمينها في حقوق الملكية. 163كاملة بمبلغ 
 

نهـا قـد تـم الحصـول عليهـا باسـتخدام نهـج مقارنـة األسـعار علـى أسـاس لقيـاس القيمـة العادلـة أل 2تصنف العقارات االسـتثمارية فـي المسـتوى 
يل أسعار بيع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه. معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. يتم تعد

ى إن المدخل الجوهري إلى نهج التقييم هو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل موقع معين. لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى المستو 
 خالل الفترة. 2
 

سـوف يـؤدي إلـى ارتفاع/)انخفـاض( جـوهري فـي القيمـة العادلـة  فـي السـوقص الجوهري( في قيمـة اإليجـار المقـدرة إن الزيادة الجوهرية/)النق
 للعقارات.

 
مليــون  872 – 2016ديســمبر  31مليــون درهــم ) 899، فــإن العقــارات االســتثمارية التــي لهــا قيمــة عادلــة بمبلــغ 2017 يونيــو 30كمــا فــي 

 .جزء من إعادة الهيكلةيل الضمان كدرهم( تم رهنها/ تخصيصها لصالح وك
 

 يونيو 30 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 

 
  27.112   30.159  دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

  (990.8)  (799.7) مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار
 

  122.18   360.22  المدرجة بالقيمة العادلة ةاح الناتجة عن العقارات االستثمارياألرب
 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة الموجزة المرحلية حات حول البيانات الماليةإيضا
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 
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 التطويرعقارات قيد  -8

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  386.418   220.679  يناير 1في 

  (196.117)  (13.886) ات قيد التطويرتكلفة بيع العقار 
  30.378   230.13  إضافات لتكاليف اإلنشاء المتكبدة

 
  023.220   220.679  

 
فــي منطقــة نــد بالشــراكة مملوكــة قطعــة أرض ، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع طــرف آخــر لتطــوير 2014 أكتــوبر 1فــي 

ســـيطرة منشـــأة تحـــت ال، ذ.م.م ورقـــاء جـــاردنز٪ فـــي منطقـــة ال50علـــى حصـــة بنســـبة  (ش.م.ع)الحمـــر. اســـتحوذت شـــركة أمـــالك للتمويـــل 
٪ فـــي الموجـــودات والمطلوبـــات 50بنســـبة المجموعـــة حصـــة لـــدى  .فـــي منطقـــة نـــد الحمـــربالشـــراكة مملوكـــة قطعـــة أرض مشـــتركة لتطـــوير ال

عتبـر عمليـة ت 11ة رقـم بموجب المعيار الدولي إلعـداد التقـارير الماليـة الدوليـوفقا لذلك و لمشروع المشترك المصاريف الخاصة باواإليرادات و 
فـي السـوق، تـم التعامـل معهـا كعقـار قيـد التطـوير مـع تكلفـة أوليـة بيعهـا بهـدف و مشتركة. وبما أن األرض هـي قيـد التطـوير السيطرة تحت ال

إلعـادة  رضاألتطـوير لالالحقة إن المصاريف مليون درهم.  330بمبلغ تساوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة االستثمارات العقارية 
تعاقــدي لتطــوير األراضــي  التــزامألنــه  ، نظــراً مقيــدمشــترك المشــروع الحــتفظ بــه الــذي يالنقــد المتبقــي العقــار. إن  فــي تكلفــةإدراجهــا بيعهــا يــتم 

 31) درهـممليـون  242هـو مبلـغ  2017 يونيـو 30مقيد فـي الحصة المجموعة من هذا الرصيد النقدي . إن مشروع مشترك يةاتفاق بموجب
 .مليون درهم( 247 - 2016سمبر دي
 

المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير متطلبـات ل اً نـد الحمـر. تطبيقـفـي مقسـمة الاتفاقيات لبيع عدد من قطع األراضـي في دخل المشروع المشترك 
ألراضي وتوفير البنية التحتية من التزامات األداء ضمن هذه االتفاقيات لنقل السيطرة على االتزامان ، حدد المشروع المشترك 15المالية رقم 

 ألراضي. ل
 

البنيـة التحتيـة خـالل  بإنشـاءاإليـرادات المتعلقـة ويـتم تسـجيل نقـل السـيطرة علـى األرض  خـاللبيـع األراضـي الخاصـة بيتم تسجيل اإليـرادات 
. عـن العمـل المنجـز حتـى تاريخـه اتفـي الحصـول علـى دفعـملـزم أن المشروع المشترك لديه حق قـانوني  نظرًا إلىالبنية التحتية  إنشاءفترة 

 بين االلتزامين على أساس القيمة العادلة لكل منهما. عليها تعاقدموقد تم تخصيص اإليرادات ال
 

 .هيكلةالالعقارات قيد التطوير كضمان لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة تخصيص ، يتم 2017 يونيو 30كما في 
 

 المعــامالت بــين اســتبعادبعــد  للعمليــة المشــتركة المصــاريفي الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات و تمثـل العناصــر التاليــة حصــة المجموعــة فــ
 :شركات المجموعة

 
 

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
  220.679   220.023  عقارات قيد التطوير
  247.301   241.676  أرصدة لدى البنوكو نقد في الصندوق 
  110.870   38.305  مدينة -موجودات أخرى 

  (2.713)  (440.3) دخل مؤجل ومطلوبات أخرى
 

  576.137   564.496  صافي الموجودات
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 التطوير )تتمة(عقارات قيد  -8

 يونيو 30 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( 

 
  311.742   32.943  طويربيع عقارات قيد الت

  (141.238)  (13.886) ات قيد التطويرتكلفة بيع عقار 
  (16.629)  (1.352) مصاريف تشغيلية
  984   722.2  دخل على الودائع

 
  859.154   427.20  أرباح الفترة

 
 ب اسـتيفاء التزامـات تحويـل السـيطرة علـى( وذلك عقـمليون درهم 266 – 2016 يونيو 30مليون درهم ) 9تتألف االيرادات للفترة من مبلغ 

. إن التزامـات أداء تطـوير البنيـة التحتيـةمليون درهم( مقابل استمرار اسـتيفاء  46 – 2016 يونيو 30مليون درهم ) 24أداء األرض ومبلغ 
رض، تسـدد لتسـوية المشـروع المشـترك المعنية التي بموجبها تم تثبيت ايـرادات تحويـل األ بيعالبموجب اتفاقات مبالغ الذمم المدينة المستحقة 

 .اعداد البيانات الماليةتاريخ شهرًا من  12خالل 
 
 
 والتمويالت اإلسالمية األخرىودائع استثمارية   -9

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 

 ألف درهم ألف درهم نسبة األرباح 
 )مدققة( )غير مدققة( 

 
   229.296   229.296  ٪2 المرابحة
   199.695   199.695  ٪4 الوكالة
   457.722   457.722  ٪4 أخرى

    4.439.015   015.439.4  ٪2 الدفع سعر الشراء المستحق
   5.325.728   5.325.728    

    (643.704)  (202.589)  (1-9إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 
   526.736.4   682.024.4   

 
للمجموعة التي تقع في العقارات االستثمارية ورهن مقابل التنازل عن خر ا سالمي اإلتمويل الو  تهاهيكلالمعاد  يتم تأمين الودائع االستثمارية

( والتنـــازل عـــن الحقـــوق 4إيضــاح ) البنـــكحســـابات  علـــى ورهــن( والتنـــازل عـــن التـــأمين، 8و 7 اتدولــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة )إيضــاح
ن إمــن الشــركات التابعــة للمجموعــة. الشــركات وضــمانات  وجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســالميةالممحفظــة الســتالم الــدفعات المتعلقــة ب

 الممولين.نيابة عن  ضمانمن قبل وكيل سيتم االحتفاظ بها المقدمة المالية األوراق 
 
 
 إطفاء تعديل القيمة العادلة 9-1

 ديسمبر 31 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( دققة()غير م 

 
  754.134   643.704  يناير 1في 

  (110.430)  (502.54) /للسنةإطفاء المبالغ المحملة للفترة
 

  202.589   643.704  
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 )تتمة( والتمويالت اإلسالمية األخرىودائع استثمارية   -9
 

 )تتمة( إطفاء تعديل القيمة العادلة 9-1
 

، مما أدى إلى التزام ثابت يدفع إلى الممولين التجاريين ومقدمي 2014في سنة  نتيجة إلعادة الهيكلة تم تغيير طبيعة ودائع الشركة جوهرياً 
 - 2016ديســمبر  31مليـون درهـم ) 5.326دعـم السـيولة. إن القيمـة االسـمية لاللتزامـات الثابتــة المعـاد هيكلتهـا فـي نهايـة الفتــرة هـي مبلـغ 

ليــة إلعــداد التقــارير الماليــة، وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي شــروط الودائــع االســتثمارية مــن خــالل مليـون درهــم(. وفقــا للمعــايير الدو  5.326
عليها. كما  إعادة الهيكلة، تم إجراء تقييم القيمة العادلة لاللتزامات المعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتعاقد

لتزامـات المعـاد هيكلتهـا فـي البدايـة بالقيمـة العادلـة فـي بيـان المركـز المـالي ممـا أدى إلـى أربـاح القيمـة ، تـم تثبيـت اال2014نـوفمبر  25في 
 مليون درهم والتي تم تسجيلها في بيان الدخل الموحد. 911العادلة بمبلغ 

 
وق والمعــدل حســب مخــاطر محــددة ٪ علــى أســاس توقــع اإلدارة لعائــد الســ5تــم احتســاب تعــديل القيمــة العادلــة باســتخدام معــدل خصــم بنســبة 

 للمجموعة.
 

ي يجــب قيــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل التمويــل الفعلــي. وبالتــالي، فــإن األربــاح الناتجــة مــن التثبيــت األولــ
. إن القيمة التراكميـة ألربـاح سنةل سنة للسداد، مع رسوم ناتجة في بيان الدخل الموحد ك 12المسجلة سيتم عكسها بالكامل على مدى فترة 

ينتج عنه أرباح القيمة مليون درهم(  267 – 2016ديسمبر  31)مليون درهم  322بلغت  2017 يونيو 30القيمة العادلة المطفأة كما في 
ؤهـا علـى مـدى فتـرة مليون درهم( ليتم إطفا 644 – 2016ديسمبر  31) 2017 يونيو 30مليون درهم كما في  589بمبلغ  المتبقيةالعادلة 

 .السداد المتبقية
 

ينــدرج تحــت ، فإنــه يجــب علــى المجموعــة توزيــع أي فــائض نقــدي 2014إلعــادة الهيكلــة فــي ســنة  بموجــب بنــود اتفاقيــة الشــروط المشــتركة
أشـهر. تـم  6ة كـل بنـاًء علـى تقيـيم المركـز النقـدي للمجموعـ، 2016والمعـدل الحقـًا فـي ديسـمبر تعريف الفائض المحدد فـي بنـود االتفاقيـة، 

مليـون درهـم وهـو مـا يمثـل دفعـة مقدمـة  944و قـد أدى إلـى السـداد المبكـر اللتـزام إلـى الممـولين بمبلـغ  2014إجراء أول تقييم في ديسمبر 
 أقساط شهرية مجدولة مستقبلية.  22من 
 

 هنـاك دفعــة مقدمــة، ونتيجــة لــذلك 2015 يونيـو 30 علــى الوضــع النقـدي كمــا فــي فـي إطــار آليــة السـداد النقــدي تــم تنفيـذ التقيــيم الثــاني بنـاءً 
  .2015يوليو  16 ، تم دفعها في2017حتي أكتوبر  قسطًا شهريًا مجدواًل في المستقبل 13مليون درهم تمثل  558 بمبلغ

 
مثـل تليـون درهـم م 137 فـإن دفعـة مقدمـة بمبلـغ، وبالتـالي 2015ديسـمبر  31تم إجـراء التقيـيم الثالـث علـى أسـاس الوضـع النقـدي كمـا فـي 

 30علــى أســاس الوضــع النقــدي كمــا فــي  الرابــعتــم إجــراء التقيــيم  .. 2016ينــاير  25 هــا فــيتــم دفع 2017ديســمبر حتــى  قســطين شــهريين
تـم دفعهـا  2018تمثل قسطين شهريين مجدولين في المستقبل حتى فبرايـر مليون درهم  137وبالتالي فإن دفعة مقدمة بمبلغ ، 2016 يونيو
 .2016وليو ي 25في 
 

لتنــازل عــن عــدد مــن الشــروط المقيــدة، والتــي تضــمنت تعــديالت لــبعض علــى الــديها شــركة أمــالك مــع الممــولين  اتفقــت، 2016فــي ديســمبر 
 ،معـايير معينـة متفـق عليهـا مسـبقاً  بموجباألموال  وجمع المستويات المتوقعةأعلى  يه ضمنالحفاظ علبالرهن للشركة  لسجلالقيود للسماح 

زالةو   األرباح للممولين. دفعاتمبالغ أو ال. ال تؤثر الشروط الجديدة على فترة السداد أو المشروعات بدءالقيود المفروضة على  ا 
 
 

 المعلومات القطاعية -10
 

ـــة قطاعـــات لألعمـــال،  ـــل العقـــاريألغـــراض إداريـــة تـــم تنظـــيم المجموعـــة فـــي ثالث  )وتشـــتمل علـــى األنشـــطة التمويليـــة واالســـتثمارية(، التموي
ـــل االســـتثمار فـــي التمـــويلي واالســـتثمار العقـــاري )يشـــتمل علـــى المعـــامالت العقاريـــة( واالســـتثمار  فـــي الشـــركات وأخـــرى )تشـــتمل علـــى تموي

 الشركات(.
 

 تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.
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 )تتمة( لومات القطاعيةالمع -10
 

 القطاعات التشغيلية
 هي كالتالي:يونيو  30 أشهر المنتهية في الثالثةإن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع لفترة 

 
 )غير مدققة(:2017 يونيو 30

 تمويل استثمارات استثمارات  
 المجموع وأخرى شركات  عقارية تمويل عقاري 

 لف درهمأ ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

  183.882   6.415   58.139   119.328  التشغيلي الدخل
  7.455   (1.997)  734   8.718  عكس/)مخصصات( االنخفاض في القيمة

  (54.502)  (4.726)  (23.687)  (26.089) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية
 المصاريف )ويشمل ذلك المصاريف

  (56.851)  (3.767)  (16.799)  (36.285) المخصصة( 
  (13.886)  -   (13.886)  -  العقارات قيد التطويرتكلفة بيع 

  11.060   11.060   -   -  الشقيقة ةالحصة من نتائج الشرك
  (640.61)  (688.6)  (122.26)  (28.830) التوزيعات على الممولين/المستثمرين

 
  185.15   297   (621.21)  842.36  النتائج القطاعية

 
  (319.5)       الحصص غير المسيطرة

 
        199.10  

 
  )غير مدققة(: 2016 يونيو 30

 تمويل استثمارات استثمارات  
 المجموع شركات وأخرى  عقارية تمويل عقاري 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

  451.583   8.288   327.695   115.600  التشغيلي الدخل
  (29.722)  (268)  (2.072)  (27.382) ( االنخفاض في القيمةعكس/)مخصصات

  (57.569)  (5.072)  (21.934)  (30.563) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية
 المصاريف )ويشمل ذلك المصاريف

  (84.670)  (6.276)  (34.132)  (44.262) المخصصة( 
  (141.238)  -   (141.238)  -  العقارات قيد التطويرتكلفة بيع 

  13.809   13.809   -   -  شقيقة ةالحصة من نتائج شرك
  (755.64)  (670.7)  (851.23)  (234.33) التوزيعات على الممولين/المستثمرين

 
  438.87   2.811   468.104   (841.19) النتائج القطاعية

 
  (058.2)       الحصص غير المسيطرة

 
        380.85  
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 علومات القطاعية )تتمة(الم -10
 
 لموجودات والمطلوبات القطاعيةا

 :2016ديسمبر  31و 2017 يونيو 30يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في 
 

 )غير مدققة(: 2017 يونيو 30
 استثمارات  استثمارات  

 المجموع   وأخرىشركات   عقارية تمويل عقاري 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  درهم ألف 

 
  908.559.6  790.403  673.955.1  445.4.200 الموجودات القطاعية

 
  883.926.4  038.419  440.726.2  405.781.1 المطلوبات القطاعية

 
 

 )مدققة(: 2016ديسمبر  31
 استثمارات استثمارات  

 المجموع   وأخرىشركات   عقارية  تمويل عقاري 
 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  درهمألف  

  
  668.6.492  405.402  1.989.222  4.098.044 الموجودات القطاعية

 
  4.880.976  421.761  2.739.954  1.719.261 المطلوبات القطاعية

 
االستثمار العقـاري مـع إعـادة ، تم إعادة تصنيف المطلوبات القطاعية من التمويل العقاري إلى 2016ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في 

 تصنيف ذات صلة بالتوزيعات على المودعين والمصاريف األخرى بين القطاعات.
 
 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة -11
 

ركات إن األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلـس اإلدارة ومـوظفي اإلدارة العليـا للمجموعـة والشـ
التـي تحــت الســيطرة أو السـيطرة المشــتركة أو التــأثير الجـوهري مــن قبــل تلــك األطـراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعـة علــى األســعار وشــروط 

 الدفع المتعلقة بهذه المعامالت. 
 

 هي كما يلي: المرحلي إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد
   

 )غير مدققة(: 2017 يونيو 30
 أعضاء مجلس   

  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

  18.603  18.603  -  -  - النقد واألرصدة لدى البنوك
  33.578  12.123  21.455  -  - السالميةالموجودات التمويلية واالستثمارية ا

  7.249  7.249  -  -  - استثمارات متوفرة للبيع
 1.172.306 1.042.085  - 130.221  - الودائع االستثمارية
  703  703  -  -  - موجودات أخرى
  845  802  -  43  - مطلوبات أخرى
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 )تتمة( المعامالت مع األطراف ذات العالقة -11
  

 )مدققة(: 2016ديسمبر  31
 أعضاء مجلس   

  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
  14.957  14.957  -  -  - النقد واألرصدة لدى البنوك

  31.170  13.301  17.869  -  - الميةالموجودات التمويلية واالستثمارية االس
  7.249  7.249  -  -  - استثمارات متوفرة للبيع

  1.172.306 1.042.085  -  130.221  - الودائع االستثمارية
  774  703  -  -  71 موجودات أخرى
  911  860  -  51  - مطلوبات أخرى

 
 اإليرادات هي كما يلي: إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان

 
 )غير مدققة( 2017 يونيو 30

 أعضاء مجلس   
  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 

  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
 

 من الموجودات التمويلية  الدخل
  1.656   894  762  -  -   االسالمية واالستثمارية 

  11.788   10.479  -  1.309  -   / للمستثمرينللممولينتوزيعات 
 

 )غير مدققة( 2016 يونيو 30
 أعضاء مجلس   

  أطراف أخرى اإلدارة مساهمين شركات 
  المجموع ذات عالقة واإلدارة العليا رئيسيين شقيقة 
  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 
 من الموجودات التمويلية  الدخل

  678   378  300  -  -   واالستثمارية االسالمية 
  10.120   8.996  -  1.124  -   / للمستثمرينللممولينتوزيعات 

 
 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة كما يلي:
 يونيو 30 يونيو 30 
 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 (غير مدققة) )غير مدققة( 

 
  9.827   7.709 رواتب ومزايا أخرى

  -   300 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 

 009.8   827.9  
 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة الموجزة المرحلية حات حول البيانات الماليةإيضا
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 
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 االلتزامات والمطلوبات الطارئة -12
 

 االلتزامات 
 ديسمبر 31 يونيو 30   

  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( ير مدققة()غ إيضاحات 

 
  246.722  300.509 1-12 تمويلالتزامات غير قابلة ل لغاء لتقديم 

  23.251  23.251 2-12 ستثماريةاالعقارات لل الدفعات المقدمة التزامات بخصوص
  67.923  50.006 3-12 التزامات بخصوص عقارات استثمارية

  5.350  1.992 4-12 التزامات مقابل مصاريف رأسمالية
  14.255  733.7 5-12 عقارات قيد التطويرالتزامات مقابل 

 
  491.383   357.501  

 
 

تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية علـى االلتزامـات لتقـديم التسـهيالت التـي جـرى تصـميمها للوفـاء بمتطلبـات عمـالء    12-1
ية محـــددة وشـــروط أخـــرى إللغائهـــا وتتطلـــب دفـــع رســـوم. ونظـــرًا ألن المجموعـــة. إن االلتزامـــات عـــادًة يكـــون لهـــا تـــواريخ صـــالح

االلتزامــات هـــذه يمكـــن أن تنتهــي صـــالحيتها دون القيـــام بســـحبها، فــإن إجمـــالي المبـــالغ التعاقديــة ال تمثـــل بالضـــرورة االحتياجـــات 
 النقدية المستقبلية.

 
 ريات العقارات. هذه تمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو البائعين بخصوص مشت  12-2

 
 .المطورين العقاريين فيما يتعلق بتطوير العقارات االستثماريةهذه تمثل التزامات تجاه   12-3

 
 هذه تمثل التزامات تجاه تطبيق مشاريع تكنولوجيا المعلومات.  12-4

 
 وين مخصص لها.إن مصاريف رأس المال المتعلقة بالعقارات قيد التطوير المتعاقد عليها ولكن لم يتم تك  12-5
 

 الطارئةالمطلوبات 
 

ببعض الدعاوى القضائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وتشتمل على دعاوى مرفوعة من وضد المجموعة، طرفًا المجموعة  كانتأ(   
رأي المقـــدم مـــن وبــاألخص تتعلـــق بـــبعض معـــامالت البيـــع والتمويـــل. تــدافع المجموعـــة عـــن حقوقهـــا فـــي هـــذه القضــايا، واســـتنادًا إلـــى الـــ

تـم تكـوين  قضـايا، باسـتثناء المستشار القانوني، تعتقد المجموعة أنه مـن غيـر المـرجح نجـاح اإلجـراءات التـي إتخـذتها األطـراف المقابلـة
 .(مليون درهم 4 - 2016ديسمبر  31مليون درهم ) 4 بمبلغ مخصص مقابلها

 
 31) ال شـيءبمكافـأة أعضـاء مجلـس اإلدارة المقترحـة بمبلـغ  ةخاصـ ةمطلوبـات طارئـ، كان لـدى المجموعـة 2017 يونيو 30كما في  ب(

فــي  2015( لســنة 2تخضــع للقــانون االتحــادي رقــم )والتــي . إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة (مليــون درهــم 3.50 – 2016ديســمبر 
 2017أبريـل  10ة بتـاريخ موميـة السـنويالجمعيـة العمليـون درهـم فـي  2.25بمبلـغ تمـت الموافقـة عليهـا دولة اإلمارات العربية المتحدة، 

 .2017يونيو  30وتم دفعها خالل ربع السنة المنتهي في 
 
 



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات -13
ة المتوقعة لتحصـيلها أو سـدادها أو بيعهـا. تشـتمل القـيم المبينـة فـي الجـدول علـى تـأثير إلى الفترة الزمنية التعاقدي استناداتحليل تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة 

بموجـب سـداد النقـدي المحتمل أليـة متطلبـات توزيعـات نقديـة ناتجـة عـن آليـة التعديل القيمة العادلة وفقًا لبيان المركز المالي باستثناء األرباح غير المستحقة بعد في نهاية الفترة. يستثني الجدول أيضا التأثير 
 بنود اتفاقية الشروط المشتركة.

 
  المجموع   حتى سنة واحدة  )غير مدققة( 2017 يونيو 30في 

 بنود من دون أكثر من 5إلى  1  حتى أشهر إلى 6 6إلى  3 أقل من   
 اإلجمالي فترة استحقاق سنوات 5 سنوات سنة واحدة سنة واحدة أشهر أشهر 3   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم مألف دره ألف درهم   

 الموجودات
  693.119   35.000   -  241.676   416.443   -   -   416.443    لدى البنوك النقد واألرصدة

  3.245.317   -   1.563.232  830.877   851.208   96.922   81.526   672.760    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
  7.709   7.709   -  -    -    -   -   -    استثمارات متوفرة للبيع

  322.818   -   292.782  30.036    -   -   -   -    دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية
  1.672.745    -   1.517.855  154.890    -   -   -   -    عقارات استثمارية

  220.023    -   -  220.023    -   -   -   -    قيد التطويرعقارات 
  288.059     288.059   -  -    -   -   -   -    شقيقة شركةاستثمار في 

  90.076   -   -  52.334   37.742   16   46   37.680    موجودات أخرى
  042.20   042.20   -  -    -   -   -   -    موجودات ثابتة

 
  908.559.6   810.350   869.373.3 836.529.1  393.305.1   938.96   572.81   883.1.126    اتإجمالي الموجود

 
 المطلوبات

  4.736.526   -   2.432.676  2.303.850   -   -    -   -    ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
  62.574   -   39.802  18.977   3.795   1.898   949   948    تمويل إسالمي ألجل  

  6.425   6.425    -  -   -   -   -   -    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  358.121   -   -  031.4   327.117   882.5   248.3   197.108    مطلوبات أخرى

 
  883.926.4   425.6   478.2.472 858.326.2   122.121   780.7   197.4   145.109    إجمالي المطلوبات

 
  335.383   -   -  984.30   351.352   600.3   883.9   868.338    التزامات

 
  690.249.1   385.344   391.901  (006.828)  920.831   558.85   492.67   870.678    صافي فجوة السيولة

 
  690.249.1   690.249.1   305.905  914.3   920.831   920.831   362.746   870.678    صافي فجوة السيولة المتراكمة



 أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

 الموحدة المرحلية إيضاحات حول البيانات المالية
 (ة)غير مدقق 2017يونيو  30في 
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 تحليل تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة( -13
 

  
            المجموع   حتى سنة واحدة  2016ديسمبر  31في 

 بنود من دون أكثر من 5إلى  1  حتى أشهر إلى 6 6إلى  3 أقل من   
 اإلجمالي فترة استحقاق سنوات 5 واتسن سنة واحدة سنة واحدة أشهر أشهر 3   
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

 الموجودات
  620.502   35.000   -    247.300   338.202   -   -   338.202    نقد وودائع لدى البنوك

 3.219.711   -   1.561.625  886.596   771.490   96.687   67.480   607.323    موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 
 7.688   7.688   -  -    -    -   -   -    استثمارات متوفرة للبيع

  322.818   -   292.782  30.036    -   -   -   -    دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية
  1.623.096    -   1.475.419  147.677    -   -   -   -    عقارات استثمارية

  220.679    -   -  220.679    -   -   -   -    قيد التطويرعقارات 
 293.540     293.540   -  -    -   -   -   -    شقيقة شركةاستثمار في 

 162.350   -   -  120.249   42.101   24.694   113   17.294    موجودات أخرى
  22.284   22.284   -  -    -   -   -   -    موجودات ثابتة

 
  6.492.668   358.512   3.329.826  1.652.537   1.151.793   121.381   67.593   962.819    إجمالي الموجودات

 
 المطلوبات

 4.682.024   -   2.433.025  2.248.999   -   -    -   -    ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
  57.704   -   40.608  14.247   2.849   1.425   712   712    إسالمي ألجل   تمويل

    6.157     6.157    -  -   -   -   -   -    مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
  135.091   -   -  2.713   132.378   10.391   4.456   117.531    مطلوبات أخرى

 
  4.880.976   6.157   2.473.633  2.265.959   135.227   11.816   5.168   118.243    إجمالي المطلوبات

 
  357.501   -   -  40.764    316.737   25.334   37.808   253.595    التزامات

 
    1.254.191   352.355   856.193  (654.186)  699.829   84.231   24.617   590.981    صافي فجوة السيولة

 
    1.254.191   1.254.191   901.836  45.643   699.829   699.829   615.598   590.981    وة السيولة المتراكمةصافي فج


