
أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
الموحدة الموجزة المرحلیةالبیانـات المالیـة

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠





.ع) والشركات التابعة لھاأمالك للتمویل (ش.م

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
-٢-

بیان الدخل الموحد المرحلي
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠للفترة المنتهیة في 

أشهر المنتهیةالتسعةر المنتهیةالثالثة أشه
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهمإیضاح

من الموجودات التمویلیةدخل 
٤٥,٦٢٣٤٩,٧٤٤١٣٧,٩٧٨١٥٠,٠٣٤واالستثماریة اإلسالمیة

١,٠٩٥٧٦٣٤,٥٢٢٥,١٦٠رسومالدخل 

١,٦١٢١,٩٨٥٤,٨٤٨٥,٠٨٤ودائعمندخل 

٧١٤,٩٣١١٤,٤٧١٤٥,٠٩٠٤١,٥٨٣دخل إیجار

-٢٣,٩٠٤-٧١٢,٨٧٣أرباح القیمة العادلة للعقارات االستثماریة

٨٢,٨٠٤٨٤,١٤٦٣٥,٧٤٧٣٩٥,٨٨٨بیع العقارات قید التطویر

٧,١٧٣١,٥٩٩١٧,٩٠٤٦,٥٤٢دخل آخر

٨٦,١١١١٥٢,٧٠٨٢٦٩,٩٩٣٦٠٤,٢٩١
/ قیمةالاالنخفاض في عكس

:منقیمة)ال(االنخفاض في 
)٣٥,٦١٥(١٤,٢١٢)٥,٢٦٣(٧,٠٧٣إسالمیةاستثماریةو موجودات تمویلیة -
٣٩٢٧٥٣٥٥٩٠٥موجودات أخرى-

إطفاء أرباح القیمة العادلة األولیة 
)٨٣,٦٧٣()٨١,٩٢٣()٢٦,١٠٤()٢٧,٤٢١(٩من الودائع االستثماریة

)١٣١,٩٦٢()٨٣,٨٢٢()٤٧,٢٩٢()٢٦,٩٧١(مصاریف تشغیلیة

)١٨٤,٠٧٧()١٤,٥٣٣()٤٢,٨٣٩()٦٤٧(٨ات قید التطویرتكلفة بیع العقار 

٧,٥٠٤٧,٠٧٨١٨,٥٦٤٢٠,٨٨٧الشقیقةةحصة من نتائج الشرك

التوزیع علىقبل األرباح
٤٥,٦٨٨٣٨,٥٦٣١٢٢,٨٤٦١٩٠,٧٥٦/ المستثمرینالممولین

)٩٦,٦٠٣()٩٣,١٣٨()٤٨٣١,٨()٣١,٤٩٨(/ المستثمرینالممولینالتوزیع على 

١٤,١٩٠٦,٧١٥٢٩,٧٠٨٩٤,١٥٣لفترةاأرباح

العائدة إلى:
١١,٨١٥٥,٦٧٩٢٢,٠١٤٩١,٠٥٩مساهمي الشركة األم

٢,٣٧٥١,٠٣٦٧,٦٩٤٣,٠٩٤الحصص غیر المسیطرة

١٤,١٩٠٦,٧١٥٢٩,٧٠٨٩٤,١٥٣
ة إلى:للسهم العائداألرباح 

مساهمي الشركة األم:
األساسیةاألرباح
٣٠,٠٠٨٠٠,٠٠٣٩٠,٠١٣٤٠,٠٦٠٧(درهم إماراتي)للسهم

المخففةاألرباح
٣٣٨٠٠,٠٨١٠٠,٠٦٣٠,٠٠٠,٠٢٨٧(درهم إماراتي)للسهم



.ع) والشركات التابعة لھاأمالك للتمویل (ش.م

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
-٣-

بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي
مدققة)(غیر٢٠١٧سبتمبر٣٠للفترة المنتهیة في 

أشهر المنتهیةالتسعةر المنتهیةالثالثة أشه
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمدرهمألفألف درهم

١٤,١٩٠٦,٧١٥٢٩,٧٠٨٩٤,١٥٣أرباح للفترة

األخرىبنود الدخل الشامل
رباح/ (الخسائر)األإلىالبنود التي سیتم إعادة تصنیفها 

في الفترات الالحقة:

)٢,١٠٠()٤٦٧(-)٤٦٧(االستثمارات المتوفرة للبیعخسائرصافي 

)٣٨,٢٨٤(٤,٨٤٥١,٧٧٨١٢,٩١٠فروقات صرف من تحویل عملیات أجنبیة

)٤٠,٣٨٤(٤,٣٧٨١,٧٧٨١٢,٤٤٣األخرى للفترة/ (الخسائر الشاملة)بنود الدخل الشامل

١٨,٥٦٨٨,٤٩٣٤٢,١٥١٥٣,٧٦٩للفترةإجمالي الدخل الشامل

العائدة إلى:
١٦,١٩٣٧,٤٥٧٣٤,٤٥٧٥٠,٦٧٥مساهمي الشركة األم

٢,٣٧٥١,٠٣٦٧,٦٩٤٣,٠٩٤الحصص غیر المسیطرة

١٨,٥٦٨٨,٤٩٣٤٢,١٥١٥٣,٧٦٩





.ع) والشركات التابعة لھاأمالك للتمویل (ش.م

من هذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءًا
-٥-

بیان التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠للفترة المنتهیة في 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة في التسعة
٢٠١٧٢٠١٦

درهمألفدرهمألفإیضاح
األنشطة التشغیلیة

٢٩,٧٠٨٩٤,١٥٣لفترةاأرباح 
التعدیالت للبنود التالیة:

٤,٢٠٤٣,٧٠٩االستهالك
)٢٠,٨٨٧()١٨,٥٦٤(الشقیقةةالحصة من نتائج شرك

)٩٠٥()٣٥٥(االنخفاض في قیمة الموجودات األخرى/ )االنخفاض(عكس
االنخفاض في قیمة الموجودات/ )االنخفاض(عكس

٣٥,٦١٥)١٤,٢١٢(التمویلیة واالستثماریة
-)٢٣,٩٠٤(٧أرباح القیمة العادلة للعقارات االستثماریة

-٨٧خسائر من بیع العقارات االستثماریة
٨١,٩٢٣٨٣,٦٧٣من الودائع االستثماریةاألولیةالقیمة العادلةأرباح إطفاء 

٩٣,١٣٨٩٦,٦٠٣الممولین / المستثمرینتوزیعات على 
)٥,٠٨٤()٤,٨٤٨(دخل من الودائع

)٢,١٠٠()٥,٦٣٦(استثمارات متوفرة للبیع/استبدالأرباح محققة من بیع
٨٥١١,٠٥٦مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

١٤٢,٣٩٢٢٨٥,٨٣٣
:لتشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیةاألرباح ا

١٥٤,٢٤٨٣٢١,٧٩٩موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة
)١٠٤,٤٢٦(٩٧,٠٠٤موجودات أخرى
)٥٦,٥٨١()١٢,٢٧٥(مطلوبات أخرى

٣٨١,٣٦٩٤٤٦,٦٢٥النقد من العملیات
)٦٩٩()٥٤٢(لموظفینمكافأة نهایة الخدمة المدفوعة ل

٣٨٠,٨٢٧٤٤٥,٩٢٦صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة

االستثماریةاألنشطة
١٦,٥٤١١٦,٤٦١توزیعات أرباح من شركة شقیقة

١٧,٤٠٠-مبالغ محصلة من االستثمارات المتوفرة للبیع
)٥٧٠(-٥استثمارات متوفرة للبیعشراء

-٧١٠,٩٧٤قارات االستثماریةبیع الع
١٥٩,٩٤٨)١٤٥(٨قید التطویرالعقاراتنقص في (الزیادة)/ال

)٦,٢٦٥()٣٦,٤٠٧(زیادة في العقارات االستثماریة
)١٤٣,٢٢٦()٢٦,٦٧٥(حركة في النقد المقید

-١,٤٠٠,٠٠٠مبالغ محصلة من ودائع وكالة
-)١,٧٠٠,٠٠٠(إیداع ودائع وكالة

)٦,١٠١()٣٧٢(شراء موجودات ثابتة
٤,٨٤٨٥,٠٨٤دخل من الودائع

٤٢,٧٣١)٣٣١,٢٣٦(األنشطة االستثماریةالناتج من(المستخدم في)/صافي النقد

األنشطة التمویلیة
٨,٧٠٠٢,٥٧٧تمویل إسالمي طویل األجلاستالم 

)٢٥,٠٤٢(-دفعات إلى الحصص غیر المسیطرة
)٣٦٧,٧٦٥()٩٦,٣٨٩(ودائع استثمارات وتمویالت إسالمیة أخرى

)١,٥٣٠()٢,٢٥٠(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)٣٩١,٧٦٠()٨٩,٩٣٩(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

٩٦,٨٩٧)٤٠,٣٤٨(الزیادة في النقدیة وشبه النقدیة(النقص)/
)٦,٦٨٣(٣,٢٢٦تحویل العمالت األجنبیةياحتیاط

٣٣٨,٢٠١٥٠٣,١١٢النقدیة وشبه النقدیة في بدایة الفترة

٣٠١,٠٧٩٥٩٣,٣٢٦رةالنقدیة وشبه النقدیة في نهایة الفت



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا

من هذه البیا١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  نات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.المرفقة جزءًا
-٦ -

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة 
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهیة في للفترة

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
الحصصالخسائراحتیاطي تحویلالتغیرات المتراكمةاحتیاطيأداةاالحتیاطياالحتیاطياالحتیاطيبرنامج خیاررأس
اإلجماليغیر المسیطرةجموعالمالمتراكمةالعمالت األجنبیةفي القیمة العادلةأداة المضاربةمضاربةالخاصالعامالقانونياألسهم للموظفینالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٥٥٦,٤٩٢,١١٣٦,١١٩٦٩٢,٦١١,١)٠٨٨,٠١٦,١()٦٩١,٣٣٤(٦٩٠,١١٧٦٩٠,١١٧٩٩,٢٦٥١٢٨,٢٣١٩٤٧,٨٦٨٦٦٣,١)٩٣,٠٤٨(٢٠١٧١,٥٠٠,٠٠٠ینایر ١في 

٢٢,٠١٤٢٢,٠١٤٧,٦٩٤٢٩,٧٠٨---------لفترةاأرباح 

بنود الدخل الشامل 
١٢,٤٤٣-١٢,٤٤٣-١٢,٩١٠)٤٦٧(-------األخرى للفترة

إجمالي الدخل
١٢,٩١٠٢٢,٠١٤٣٤,٤٥٧٧,٦٩٤٤٢,١٥١)٤٦٧(-------للفترةالشامل 

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
)٢٥٠,٢(-)٢٥٠,٢()٢٥٠,٢(---------المدفوعة

١,٥٢٤,٧٦٣١٢٦,٨٣٠١,٦٥١,٥٩٣)٩٩٦,٣٢٤()١٣٢١,٧٨(٦٩٠,١١٧٦٩٠,١١٧٩٩,٢٦٥١٢٨,٢٣١٩٤٧,٨٦٨١,١٩٦)٩٣,٠٤٨(٢٠١٧١,٥٠٠,٠٠٠سبتمبر٣٠في 



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا

من هذه البیا١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  نات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.المرفقة جزءًا
-٧ -

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة (تتمة)
(غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠المنتهیة في للفترة

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
الحصصالخسائراحتیاطي تحویلت المتراكمةالتغیرااحتیاطيأداةاالحتیاطياالحتیاطياالحتیاطيبرنامج خیاررأس
اإلجماليغیر المسیطرةالمجموعالمتراكمةالعمالت األجنبیةفي القیمة العادلةأداة المضاربةمضاربةالخاصالعامالقانونياألسهم للموظفینالمال

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمف درهمألألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧٣٩,٥٨٦,١٥٧١,١٤٤٣١٠,٧٣١,١)٣٧١,١٢١,١()٧٢٥,١٣٧(٦٩٠,١١٧٦٩٠,١١٧٩٩,٢٦٥١٢٨,٢٣١٩٤٧,٨٦٨١٦٣,٤)٩٣,٠٤٨(٢٠١٦١,٥٠٠,٠٠٠ینایر ١في 

٩١,٠٥٩٩١,٠٥٩٣,٠٩٤٩٤,١٥٣---------لفترةاأرباح 

بنود الدخل الشامل 
)٤٠,٣٨٤(-)٤٠,٣٨٤(-)٣٨,٢٨٤()٢,١٠٠(-------األخرى للفترة

إجمالي الدخل
٩١,٠٥٩٥٠,٦٧٥٣,٠٩٤٥٣,٧٦٩)٣٨,٢٨٤()٢,١٠٠(-------للفترةالشامل 

األموال المدفوعة إلى 
)٢٥,٠٤٢()٢٥,٠٤٢(-----------روع *مالك المش

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
)١,٥٣٠(-)١,٥٣٠()١,٥٣٠(---------المدفوعة

١,٦٣٥,٨٨٤١٢٢,٦٢٣١,٧٥٨,٥٠٧)١,٠٣١,٨٤٢()٠٠٩١٧٦,(٦٩٠,١١٧٦٩٠,١١٧٩٩,٢٦٥١٢٨,٢٣١٩٤٧,٨٦٨٠٦٣,٢)٩٣,٠٤٨(٢٠١٦١,٥٠٠,٠٠٠سبتمبر ٣٠في 

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



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

)ة(غیر مدقق٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-٨ -

األنشطة-١

كشــركة مســاهمة خاصــة وفقــًا٢٠٠٠نــوفمبر ١١تأسســت أمــالك للتمویــل ش.م.ع ("الشــركة") فــي دبــي، اإلمــارات العربیــة المتحــدة، بتــاریخ 
٩وتعدیالتـه فـي دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة. أثنـاء االجتمـاع العـادي للمسـاهمین الـذي عقـد فـي ١٩٨٤) لسـنة ٨للقانون االتحادي رقـم (

التجاریــة فــي شـأن الشــركات٢٠١٥) لسـنة ٢دخـل القــانون االتحـادي رقــم (، تقــرر تحویـل الشــركة إلـى شــركة مسـاهمة عامــة.٢٠٠٤مـارس 
من  .١٩٨٤) لسنة ٨تحادي رقم (، لیحل محل القانون اال٢٠١٦یونیو٢٨حیز التنفیذ اعتبارًا

إن الشركة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي كشركة تمویل وتقوم بصـورة رئیسـیة باألنشـطة التمویلیـة واالسـتثماریة 
ألحكـام الشـریعة اإلسـالمیة التـي تحـّرم الربـا وضـمن نصـوص مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوك الة والمشاركة. تـتم أنشـطة الشـركة وفقـًا
عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة.

دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٢٤٤١إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب 

السیاسات المحاسبیة-٢

أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

للمعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـیتم  ة رقـم إعداد البیانات المالیة الموحـدة المـوجزة المرحلیـة ألمـالك للتمویـل ش.م.ع ("المجموعـة") وفقـًا
لتلــك ، إعــداد التقــاریر المالیــة المرحلیــة. إن السیاســات المحاســبیة المتبعــة فــي إعــداد البیانــات المالیــة الموحــدة المــوجزة المرحلیــة مطابقــة ٣٤

اتبـاع المعـاییر الدولیـة إلعـداد التقـاریر المالیـة والتفسـیرات . إن ٢٠١٦دیسـمبر ٣١المستخدمة في إعداد البیانـات المالیـة للسـنة المنتهیـة فـي 
،٢٠١٧ر ینـای١الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التي أصـبحت سـاریة المفعـول كمـا فـي 

لم یكن له تأثیر على المركز أو األداء المالي للمجموعة خالل الفترة الحالیة.

إن البیانـــات المالیـــة الموحـــدة المـــوجزة المرحلیـــة ال تحتـــوي علـــى جمیـــع المعلومـــات أو اإلفصـــاحات المطلوبـــة فـــي البیانـــات المالیـــة الموحـــدة 
. باإلضــافة لــذلك، فــإن نتــائج الفتــرة ٢٠١٦دیســمبر ٣١الســنویة للمجموعــة كمــا فــي الســنویة، ویجــب أن تقــرأ مــع البیانــات المالیــة الموحــدة 

للنتائج التي یمكن توقعها للسنة المالیة المنتهیة في ٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتهیة في  .٢٠١٧دیسمبر ٣١لیست بالضرورة مؤشرًا

جري تدویر جمیع المبالغ إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشیر لغیر ذلك.یتم إعداد البیانات المالیة الموحدة بدرهم اإلمارات العربیة المتحدة وی

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة٢-٢

المعاییر والتفسیرات الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة ولكن لم یسر مفعولها حتى اآلن
، التـي تــم إصــدارها ولكـن لــم یسـر مفعولهــا حتــى اآلن، و جدیــدةمحاسـبیة تفســیرات معـاییر أو أي لــم تقـم المجموعــة باتبــاع الحالیـة، ةفـي الفتــر 

فـي السـنة المنتهیـة فـي وقـت مبكـر إتباعـه فـياإلیـرادات مـن عقـود العمـالء الـذي تـم١٥باستثناء المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقـم 
أن یكون لهـا أي تـأثیر جـوهري علـى البیانـات المالیـة للمجموعـة فـي فتـرة . إن هذه المعاییر والتفسیرات لیس من المرجح ٢٠١٥دیسمبر ٣١

.التطبیق األولي
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للسهمالربح األساسي والمخفف-٣

أشهر المنتهیةالتسعةالثالثة أشهر المنتهیة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٧٢٠١٦٢٠١٧٢٠١٦

العائدة إلى مساهميللفترة األرباح 
أتعاب أعضاء الشركة األم ناقصًا

١١,٨١٥٥,٦٧٩١٩,٧٦٤٨٩,٥٢٩(ألف درهم)مجلس اإلدارة 

المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب 
١,٤٧٥,٠٠٠١,٤٧٥,٠٠٠١,٤٧٥,٠٠٠١,٤٧٥,٠٠٠الربح األساسي للسهم (باأللف)

تأثیر التخفیف:
٢٢٥,٦٤٧,١٢٢٥,٦٤٧,١١,٦٤٧,٢٢٥٢٢٥,٦٤٧,١أداة المضاربة

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادیة 
٣,١٢٢,٢٢٥٢٢٥,١٢٢,٣٣,١٢٢,٢٢٥٢٢٥,١٢٢,٣المعدلة لتأثیر التخفیف

مساهمي الشركة األم:لعائدة 
٠,٠٠٨٠٠,٠٠٣٩٠,٠١٣٤٠,٠٦٠٧للسهم (درهم)الربح األساسي 

٠٣٨٠,٠٠,٠٠١٨٠٦٣٠,٠٢٨٧٠,٠للسهم (درهم)الربح المخفف 

تم تخفیض المتوسط المرجح لعدد األسهم األساسیة والمخففة من خالل شراء المجموعة ألسهمها لغرض برنـامج خیـار شـراء األسـهم المقتـرح 
.٢٠٠٨للموظفین خالل سنة 

النقد واألرصدة لدى البنوك-٤
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٥٩٥٩النقد في الصندوق
٣٠٤,٧٠١٣٤١,٤٧٠األرصدة لدى البنوك

٣٠٥,٢٩٥٢٧٨,٩٧٣ودائع لدى البنوك

٦١٠,٠٥٥٦٢٠,٥٠٢النقد واألرصدة لدى البنوك
مقیدالنقد والناقصًا: الودائع 

)٣٥,٠٠٠()٣٥,٠٠٠()١-٤(إیضاح استحقاقتاریخودیعة قانونیة بدون 
)٢٤٧,٣٠١()٢٧٣,٩٧٦()٢-٤(إیضاح مقیدنقد

٣٠١,٠٧٩٣٣٨,٢٠١النقدیة وشبه النقدیة

ملیـون درهـم) مودعــة لـدى أحـد البنــوك ٣٥-٢٠١٦دیســمبر ٣١ملیـون درهـم (٣٥تمثـل الودائـع التـي تســتحق بعـد سـنة واحــدة مبلـغ ١-٤
للوائح المصرف المركزي للترخیص.المحلیة وتحت رهن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة ا لمتحدة وفقًا

ملیــون درهـم) مــن النقــد المقیـد. وهــذا یمثــل ٢٤٧-٢٠١٦دیسـمبر ٣١ملیــون درهــم (٢٧٤فـي نهایــة الفتـرة، أدرجــت المجموعــة مبلـغ ٢-٤
.)٨(إیضاح حصة المجموعة من النقد المحتفظ به وتحت سیطرة مشروع مشترك

حساباتهم المصرفیة لصالح وكیل الضمان.برهنالتابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة قاموا وبعض شركاتهاالشركةإن ٣-٤
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االستثمارات المتوفرة للبیع-٥
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)

١٢,٨٩٠٧,٦٨٨األسهم

رة للبیع محتفظ بها خارج اإلمارات العربیة المتحدة.إن جمیع االستثمارات المتوف

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠
االستثمارات التي أظهرت بالقیمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولإجمالي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧,٧٢١-١٢,٨٩٠٥,١٦٩األسهم

٧,٧٢١-١٢,٨٩٠٥,١٦٩

(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١
االستثمارات التي أظهرت بالقیمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولإجمالي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧,٦٨٨--٧,٦٨٨األسهم

٧,٦٨٨--٧,٦٨٨

فئات المستوى األول والثاني لتسلسل القیمة العادلة في الفترة الحالیة والفترة السابقة.لم تكن هناك تحویالت لألوراق المالیة في

یبین الجدول التالي التسویة من األرصدة االفتتاحیة إلى أرصدة اإلقفال للمستوى الثالث من القیمة العادلة:

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
قة)(مدق(غیر مدققة)

٧,٦٨٨٨,١٢٩ینایر١الرصید في 
)٤٠٠(-صافي التغیرات في القیمة العادلة

٥٧٠-خالل الفترة/السنةاإلضافات
)٦١١(٣٣فرق تحویل العمالت األجنبیة

٢١٧,٧٧,٦٨٨

ــم یــتم تقــدیم تحلیــل حــول إلــى صــافي قیمــة الموجــودایــتم تحدیــد المســتوى الثالــث للقیمــة العادلــة أعــاله اســتنادًا ت للمنشــأة المعنیــة وبالتــالي ل
حساسیة التغیرات في االفتراضات.
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الدفعات المقدمة عن العقارات االستثماریة-٦

تأخر كـل مـن مشاریع عقاریة قید التطویر في دبي. اثنین مندفعات مقدمة من قبل المجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات فيهذه تمثل 
بمبلــغ لتســهیل اســترداد القضــائي التحكــیم إلــى المجموعــة لجــأت. ســنوات وال یــزال تــاریخ االنتهــاء غیــر مؤكــدعــدة ین المشــروع دفعــات مقــدمًا

علـى القیمـة المدرجـة للـدفعات سـلبي تعتقـد اإلدارة بأنـه لـن یكـون لهـا تـأثیر ، و ملیـون درهـم)٢٩٣–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ملیون درهـم (٢٩٣
ة. السنالستثماریة في نهایة المقدمة عن العقارات ا

ربـع السـنةستند القیم العادلة للدفعات مقدمة عن العقارات االستثماریة علـى تقییمـات أجریـت فـي نهایـة تتدرج الدفعات مقدمة بالقیمة العادلة.
قـة فـي المواقـع وقطاعـات مـن قبـل مقیمـین مـؤهلین مهنیـا مسـتقلین، ویحملـون مـؤهالت مهنیـة ذات عالقـة معتـرف بهـا ولـدیهم خبـرة ذات عال
العقارات التي یتم تقییمها. إن نموذج التقییم المستخدم هو وفقا لما أوصى به المعهد الملكي للمساحین القانونیین.

سـعار لقیاس القیمة العادلة ألنها قد تـم اشـتقاقها باسـتخدام مـنهج مقارنـة األ٢تصنف الدفعات المقدمة عن العقارات االستثماریة في المستوى 
علـى أســاس معـامالت مماثلــة لعقـارات مشــابهة. إن أسـعار بیــع العقـارات المماثلــة یـتم تعــدیلها حسـب االختالفــات فـي الســمات الرئیسـیة مثــل 
حجم العقار وموقعه. إن المدخل الجوهري إلى منهج التقییم هذا هـو السـعر المقـدر للقـدم المربـع الواحـد لكـل موقـع معـین. لـم تكـن هنـاك أیـة 

خالل الفترة.٢ت من أو إلى المستوى تحویال

سـوف یـؤدي إلـى ارتفاع/(انخفـاض) جـوهري فـي القیمـة العادلـة فـي السـوقإن الزیادة الجوهریة/(النقص الجـوهري) فـي قیمـة اإلیجـار المقـدرة 
للعقارات.

ع مؤسسة مالیة مدرج بالتكلفة ألن هنـاك ملیون درهم بموجب االستصناع م٣٠تشتمل الدفعات المقدمة عن العقارات االستثماریة على مبلغ 
٣٩–٢٠١٦دیســمبر ٣١(ملیـون درهــم٣٩عـدم تأكــد علـى إنجــاز المشــروع مـن قبــل المطــور. كمـا یــتم تســجیل المطلوبـات المعنیــة بمبلــغ 

ببنـــد الخـــاص فـــي البیانـــات المالیـــة. بموجــب شـــروط االستصـــناع، لـــیس لـــدى المجموعـــة أي التــزام لســـداد تمویـــل االستصـــناع ملیــون درهـــم)
ملیـون ٢٣لـم تحصـل المجموعـة بعـد علـى سـندات ملكیـة هـذه العقـارات والتزمـت بـدفع مبلـغ إضـافي قـدره .حتى اكتمـال اإلنشـاءالموجودات

المشاریع العقاریة.أحد ملیون درهم) حسب االتفاقیات مع بائع ٢٣–٢٠١٦دیسمبر ٣١درهم (

العقارات االستثماریة-٧
مبردیس٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)

١,٦٢٣,٠٩٦١,٧٠١,٩٢٠ینایر١في 
٩٣,١٠٥٧٣,٢٩٩إضافات خالل الفترة/السنة

)٧,٥٧١()٢٠,٣٨٢(الفترة/السنةاستبعاد خالل 
٢٣,٩٠٤١٨,٠٧٠القیمة العادلة عن عقارات استثماریةأرباح

)١٦٢,٦٢٢(١١,١٨٨لعمالت األجنبیةتقلبات أسعار صرف ا

١,٧٣٠,٩١١١,٦٢٣,٠٩٦

ـــدرج للبیـــعتتـــألف العقـــارات االســـتثماریة مـــن األراضـــي والفـــیالت ووحـــدات المبـــاني المحـــتفظ بهـــا لإلیجـــار أو  لسیاســـتها المحاســـبیة، ت . وفقـــًا
المجموعة العقارات االستثماریة بالقیمة.

مسـتقلین یحملـون المـؤهالت المهنیـة ربـع السـنةلـى تقییمـات أجریـت فـي نهایـة تستند القیم العادلـة للعقـارات ع مـن قبـل مقیمـین مـؤهلین مهنیـًا
لمـا ذات العالقة المعترف بها ولدیهم خبرة ذات عالقة في المواقع وقطاعات العقارات التي یتم تقییمها. إن نموذج التقیـیم المسـتخدم هـو وفقـًا

ن القانونیین.أوصى به المعهد الملكي للمساحی
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العقارات االستثماریة (تتمة)-٧

الشـركات إحـدىفـي مصـر مملوكـة مـن قبـلتینسـكنیتینووحـدعلـى قطعـة أرض٢٠١٧سـبتمبر٣٠تشتمل العقارات االسـتثماریة كمـا فـي 
االسـتثماریة األخـرى فـي دولـة ملیـون درهـم). وتقـع جمیـع العقـارات ١٤٨-٢٠١٦دیسـمبر ٣١ملیون درهـم (١٥٩التابعة للمجموعة بمبلغ 
–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ملیـون درهـم (١١كمـا تتضـمن القـیم المدرجـة أربـاح تحویـل العمـالت األجنبیـة للفتـرة بمبلـغ اإلمارات العربیة المتحدة.
ي حقوق الملكیة.ملیون درهم) ناتجة عن تحویل عمالت العقارات االستثماریة في مصر والتي تم تضمینها ف١٦٣خسائر سنة كاملة بمبلغ 

لقیـاس القیمـة العادلـة ألنهـا قـد تـم الحصـول علیهـا باسـتخدام نهـج مقارنـة األسـعار علـى أسـاس ٢تصـنف العقـارات االسـتثماریة فـي المسـتوى 
یل أسعار بیع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئیسیة مثل حجم العقار وموقعـه. معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. یتم تعد

ى إن المدخل الجوهري إلى نهج التقییم هو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل موقع معین. لم تكن هناك أیة تحویالت من أو إلى المسـتو 
خالل الفترة.٢

سـوف یـؤدي إلـى ارتفاع/(انخفـاض) جـوهري فـي القیمـة العادلـة فـي السـوقص الجـوهري) فـي قیمـة اإلیجـار المقـدرة إن الزیادة الجوهریة/(النق
للعقارات.

ملیـون ٨٧٢–٢٠١٦دیسـمبر ٣١ملیـون درهـم (٩٢٧، فإن العقـارات االسـتثماریة التـي لهـا قیمـة عادلـة بمبلـغ ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 
.جزء من إعادة الهیكلةكیل الضمان كدرهم) تم رهنها/ تخصیصها لصالح و 

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
مدققة)غیر ((غیر مدققة)

٤٥,٠٩٠٤١,٥٨٣دخل اإلیجار المشتق من العقارات االستثماریة
)١٢,٠١٩()١١,٢٢٩(مصاریف تشغیل مباشرة (تشتمل الصیانة والتصلیحات) تنتج دخل إیجار

٣٣,٨٦١٥٦٤,٢٩المدرجة بالقیمة العادلةةاألرباح الناتجة عن العقارات االستثماری

التطویرعقارات قید -٨
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٢٠,٦٧٩٣٨٦,٤١٨ینایر١في 
١٤,٦٧٨٣٠,٣٧٨إضافات لتكالیف اإلنشاء المتكبدة

)١٩٦,١١٧()١٤,٥٣٣(ات قید التطویرتكلفة بیع العقار 

٢٢٠,٨٢٤٢٢٠,٦٧٩



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

)ة(غیر مدقق٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٣ -

التطویر (تتمة)عقارات قید -٨

فــي منطقــة نــد بالشــراكة مملوكــة قطعــة أرض ، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقیــة مشــروع مشــترك مــع طــرف آخــر لتطــویر ٢٠١٤أكتــوبر١فــي 
ســـیطرة منشـــأة تحـــت ال، ذ.م.م٪ فـــي منطقـــة الورقـــاء جـــاردنز٥٠علـــى حصـــة بنســـبة )ش.م.ع(الحمـــر. اســـتحوذت شـــركة أمـــالك للتمویـــل

٪ فــي الموجــودات والمطلوبــات ٥٠بنســبة المجموعــة حصــة لــدى .فــي منطقــة نــد الحمــربالشــراكة مملوكــة قطعــة أرض مشــتركة لتطــویر ال
عتبـر عملیـة ت١١الـدولي إلعـداد التقـاریر المالیـة الدولیـة رقـم بموجـب المعیـاروفقا لذلك و لمشروع المشترك المصاریف الخاصة باواإلیرادات و 

فـي السـوق، تـم التعامـل معهـا كعقـار قیـد التطـویر مـع تكلفـة أولیـة بیعهـا بهـدف و مشتركة. وبما أن األرض هـي قیـد التطـویر السیطرة تحت ال
إلعـادة األرضتطـویر لالالحقـة إن المصـاریف ون درهـم. ملی٣٣٠بمبلغ تساوي قیمته العادلة عند التحویل من محفظة االستثمارات العقاریة 

تعاقــدي لتطــویر األراضــي التــزامألنــه ، نظــرًامقیــدمشــترك المشــروع الحــتفظ بــه الــذي یالنقــد المتبقــي العقــار. إن فــي تكلفــةإدراجهــا بیعهــا یــتم 
درهــمملیــون ٢٧٤هــو مبلــغ ٢٠١٧تمبرســب٣٠مقیــد فــي الحصــة المجموعــة مــن هــذا الرصــید النقــدي . إن مشــروع مشــتركیــةاتفاقبموجــب

.ملیون درهم)٢٤٧-٢٠١٦دیسمبر ٣١(

المعیـار الـدولي إلعـداد التقـاریر متطلبـات لًانـد الحمـر. تطبیقـفـي مقسـمة الاتفاقیات لبیع عـدد مـن قطـع األراضـي في دخل المشروع المشترك 
ء ضمن هذه االتفاقیات لنقل السیطرة على األراضي وتـوفیر البنیـة التحتیـة من التزامات األداالتزامان ، حدد المشروع المشترك ١٥المالیة رقم 

ألراضي. ل

البنیـة التحتیـة خــالل بإنشـاءاإلیـرادات المتعلقــة ویـتم تسـجیل نقـل الســیطرة علـى األرض خـاللبیــع األراضـي الخاصـة بیـتم تسـجیل اإلیـرادات 
إلىالبنیة التحتیة إنشاءفترة  . عـن العمـل المنجـز حتـى تاریخـهفـي الحصـول علـى دفعـاتملـزم ك لدیـه حـق قـانوني أن المشـروع المشـتر نظرًا

بین االلتزامین على أساس القیمة العادلة لكل منهما.علیهاتعاقدموقد تم تخصیص اإلیرادات ال

.لةهیكالالعقارات قید التطویر كضمان لصالح وكیل الضمان كجزء من إعادة تخصیص ، یتم ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في 

المعـامالت بــیناســتبعادبعـد للعملیـة المشــتركةالمصــاریفتمثـل العناصـر التالیــة حصـة المجموعــة فـي الموجــودات والمطلوبـات واإلیـرادات و 
:شركات المجموعة

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٢٠,٨٢٤٢٢٠,٦٧٩عقارات قید التطویر
٢٧٣,٩٧٦٢٤٧,٣٠١أرصدة لدى البنوكو نقد في الصندوق 
٨,٧٠١١١٠,٨٧٠مدینة-موجودات أخرى 

)٢,٧١٣()٣,٥٧٦(دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

٤٩٩,٩٢٥٥٧٦,١٣٧صافي الموجودات

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
مدققة)غیر ((غیر مدققة)

٣٥,٧٤٧٣٩٥,٨٨٨ات قید التطویربیع عقار 
)١٨٤,٠٧٧()١٤,٥٣٣(ات قید التطویرتكلفة بیع عقار 

)٢١,١٠٤()١,٥٠١(مصاریف تشغیلیة
٤,٠٧٥١,٩٥٦دخل على الودائع

٢٣,٧٨٨١٩٢,٦٦٣أرباح الفترة



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

)ة(غیر مدقق٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٤ -

التطویر (تتمة)عقارات قید -٨

) وذلـك عقـب اسـتیفاء التزامـات تحویـل السـیطرة ملیـون درهـم٣٤٣–٢٠١٦سـبتمبر٣٠درهـم (ملیـون١٠تتألف االیـرادات للفتـرة مـن مبلـغ 
التزامــات أداء تطــویر البنیـــة ملیــون درهــم) مقابــل اســـتمرار اســتیفاء ٥٣–٢٠١٦ســـبتمبر٣٠ملیــون درهــم (٢٦أداء األرض ومبلــغ علــى

المعنیــة التــي بموجبهــا تــم تثبیــت ایــرادات تحویــل األرض، تســدد لتســویة عبیــالبموجــب اتفاقــات . إن مبــالغ الــذمم المدینــة المســتحقة التحتیــة
من ١٢المشروع المشترك خالل  .اعداد البیانات المالیةتاریخ شهرًا

والتمویالت اإلسالمیة األخرىودائع استثماریة -٩
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهمنسبة األرباح

مدققة)((غیر مدققة)

٢٢٩,٢٩٦٢٢٩,٢٩٦٪٢المرابحة
١٩٩,٦٩٥١٩٩,٦٩٥٪٤الوكالة
٤٥٧,٧٢٢٤٥٧,٧٢٢٪٤أخرى

٠١٥,٤٣٩,٤٤,٤٣٩,٠١٥٪٢الدفعسعر الشراء المستحق

٥,٣٢٥,٧٢٨٥,٣٢٥,٧٢٨

)٦٤٣,٧٠٤()٥٦١,٧٨١()١-٩إطفاء تعدیل القیمة العادلة (إیضاح 

,٩٤٧٧٦٣,٤٦٨٢,٠٢٤,٤

للمجموعة التي تقـع فـي العقارات االستثماریة ورهن مقابل التنازل عن خر اآلسالمي اإلتمویل الو تهاهیكلالمعاد یتم تأمین الودائع االستثماریة 
ازل عــن الحقـــوق ) والتنـــ٤إیضــاح (البنـــكحســابات علـــىورهــن) والتنـــازل عــن التـــأمین، ٨و٧اتدولــة اإلمـــارات العربیــة المتحـــدة (إیضــاح

ن إمــن الشــركات التابعــة للمجموعــة. الشــركات وضــمانات الموجــودات التمویلیــة واالســتثماریة اإلســالمیةمحفظــة الســتالم الــدفعات المتعلقــة ب
الممولین.نیابة عن ضمانمن قبل وكیل سیتم االحتفاظ بها المقدمة المالیة األوراق 

إطفاء تعدیل القیمة العادلة١-٩
دیسمبر٣١برسبتم٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٦٤٣,٧٠٤٧٥٤,١٣٤ینایر١في 
)١١٠,٤٣٠()٨١,٩٢٣(/للسنةإطفاء المبالغ المحملة للفترة

٢٠١٦٥٦١,٧٨١٦٤٣,٧٠٤دیسمبر ٣١/ ٢٠١٧سبتمبر ٣٠في 

، مما أدى إلى التزام ثابت یدفع إلى الممـولین التجـاریین ومقـدمي ٢٠١٤في سنة الهیكلةنتیجة إلعادةتم تغییر طبیعة ودائع الشركة جوهریًا
-٢٠١٦دیســمبر ٣١ملیــون درهـم (٥,٣٢٦دعـم السـیولة. إن القیمــة االسـمیة لاللتزامـات الثابتــة المعـاد هیكلتهــا فـي نهایـة الفتــرة هـي مبلـغ 

قــاریر المالیــة، وبسـبب التغیــرات الجوهریــة فــي شـروط الودائــع االســتثماریة مــن خــالل ملیـون درهــم). وفقــا للمعــاییر الدولیـة إلعــداد الت٥,٣٢٦
علیهـا. كمـا إعادة الهیكلة، تم إجراء تقییم القیمة العادلة لاللتزامات المعاد هیكلتها على أساس صافي القیمة الحالیة للتدفقات النقدیـة المتعاقـد

د هیكلتهـا فــي البدایـة بالقیمـة العادلـة فــي بیـان المركـز المـالي ممــا أدى إلـى أربـاح القیمــة ، تـم تثبیــت االلتزامـات المعـا٢٠١٤نـوفمبر ٢٥فـي 
ملیون درهم والتي تم تسجیلها في بیان الدخل الموحد.٩١١العادلة بمبلغ 



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا
الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

)ة(غیر مدقق٢٠١٧سبتمبر٣٠في 

-١٥ -

(تتمة)والتمویالت اإلسالمیة األخرىودائع استثماریة -٩
(تتمة)إطفاء تعدیل القیمة العادلة١-٩

٪ علــى أســاس توقــع اإلدارة لعائـد الســوق والمعــدل حســب مخــاطر محــددة ٥ســاب تعــدیل القیمــة العادلــة باســتخدام معـدل خصــم بنســبة تـم احت
للمجموعة.

ي یجــب قیــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طریقــة معــدل التمویــل الفعلــي. وبالتــالي، فــإن األربــاح الناتجــة مــن التثبیــت األولــ
. إن القیمـة التراكمیـة ألربـاح سـنةسنة للسداد، مع رسوم ناتجة في بیان الدخل الموحد كل ١٢سیتم عكسها بالكامل على مدى فترة المسجلة 

ینــتج عنــه أربــاح ملیــون درهــم) ٢٦٧–٢٠١٦دیســمبر ٣١(ملیــون درهــم ٣٤٩بلغــت ٢٠١٧ســبتمبر٣٠القیمــة العادلــة المطفــأة كمــا فــي 
ملیـون درهـم) لیـتم إطفاؤهـا علـى ٦٤٤–٢٠١٦دیسـمبر ٣١(٢٠١٧سـبتمبر٣٠ملیـون درهـم كمـا فـي ٥٦٢مبلـغ بالمتبقیةالقیمة العادلة 

.مدى فترة السداد المتبقیة

ــود اتفاقیــة الشــروط المشــتركة ــة فــي ســنة بموجــب بن ینــدرج تحــت ، فإنــه یجــب علــى المجموعــة توزیــع أي فــائض نقــدي ٢٠١٤إلعــادة الهیكل
فـي دیسـمبر بنـود االتفاقیـة، تعریف الفائض المحـدد فـي علـى تقیـیم المركـز النقـدي للمجموعـة كـل ، ٢٠١٦والمعـدل الحقـًا أشـهر. تـم ٦بنـاًء

ملیـون درهـم وهـو مـا یمثـل دفعـة مقدمـة ٩٤٤و قـد أدى إلـى السـداد المبكـر اللتـزام إلـى الممـولین بمبلـغ ٢٠١٤إجراء أول تقییم في دیسمبر 
ة. أقساط شهریة مجدولة مستقبلی٢٢من 

هنـاك دفعــة مقدمــة، ونتیجـة لــذلك ٢٠١٥یونیــو٣٠علــى الوضـع النقــدي كمــا فـي فـي إطــار آلیـة الســداد النقـدي تــم تنفیــذ التقیـیم الثــاني بنـاًء
في المستقبل١٣ملیون درهم تمثل ٥٥٨بمبلغ مجدوًال شهریًا .٢٠١٥یولیو ١٦، تم دفعها في٢٠١٧حتي أكتوبر قسطًا

مثــل تملیـون درهـم ١٣٧فــإن دفعـة مقدمـة بمبلـغ، وبالتـالي ٢٠١٥دیسـمبر ٣١ثالـث علـى أسـاس الوضــع النقـدي كمـا فـي تـم إجـراء التقیـیم ال
یونیـو٣٠علـى أسـاس الوضـع النقـدي كمـا فـي الرابـعتم إجراء التقییم . ٢٠١٦ینایر ٢٥ها فيتم دفع٢٠١٧دیسمبر حتى قسطین شهریین

تـم دفعهـا فـي ٢٠١٨تمثـل قسـطین شـهریین مجـدولین فـي المسـتقبل حتـى فبرایـر ملیـون درهـم ١٣٧وبالتالي فإن دفعة مقدمة بمبلـغ ، ٢٠١٦
.٢٠١٦یولیو ٢٥

لتنـازل عــن عـدد مــن الشــروط المقیـدة، والتــي تضـمنت تعــدیالت لــبعض علــى الـدیها شــركة أمـالك مــع الممــولین اتفقـت، ٢٠١٦فـي دیســمبر 
،معـاییر معینـة متفـق علیهـا مسـبقًابموجـباألموال وجمعالمستویات المتوقعةأعلى نیه ضمالحفاظ علبالرهن للشركة لسجلالقیود للسماح 

األرباح للممولین.دفعاتمبالغ أو ال. ال تؤثر الشروط الجدیدة على فترة السداد أو المشروعاتبدءالقیود المفروضة على ٕازالة و 

المعلومات القطاعیة-١٠
ـــة قطاعـــات لألعمـــال، ألغـــراض إداریـــة تـــم تنظـــیم المجموعـــة فـــي ـــل العقـــاريثالث ـــى األنشـــطة التمویلیـــة واالســـتثماریة)، التموی (وتشـــتمل عل

ـــي التمـــویلي واالســـتثمار العقـــاري (یشـــتمل علـــى المعـــامالت العقاریـــة) واالســـتثمار  فـــي الشـــركات وأخـــرى (تشـــتمل علـــى تمویـــل االســـتثمار ف
الشركات).

ت األعمال الخاصة بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخصیص الموارد وتقییم األداء.تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغیلیة لوحدا
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(تتمة)المعلومات القطاعیة-١٠

القطاعات التشغیلیة
هي كالتالي:سبتمبر٣٠أشهر المنتهیة فيالتسعةإن إیرادات ومصاریف المجموعة لكل قطاع لفترة 

(غیر مدققة):٢٠١٧سبتمبر٣٠
تمویلتثماراتاساستثمارات

المجموعوأخرى شركات عقاریةتمویل عقاري
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٧٤,٠٠٨٨١,٧٩١١٤,١٩٤٢٦٩,٩٩٣التشغیليالدخل
١٤,٥٦٧)٢,٠٠٧(١٥,٥٢٠١,٠٥٤عكس/(مخصصات) االنخفاض في القیمة

)٨١,٩٢٣()٧,٠٠٠()٣٥,٢٤٩()٣٩,٦٧٤(إطفاء أرباح القیمة العادلة األولیة
المصاریف (ویشمل ذلك المصاریف

)٨٣,٨٢٢()٥,٦٥١()٢٣,٩٩٠()٥٤,١٨١(المخصصة)
)١٤,٥٣٣(-)١٤,٥٣٣(-العقارات قید التطویرتكلفة بیع 

١٨,٥٦٤١٨,٥٦٤--الشقیقةةالحصة من نتائج الشرك
)٩٣,١٣٨()١٠,١١٢()٣٧٣٨,٨()٤٤,١٥٣(نالتوزیعات على الممولین/المستثمری

٧,٩٨٨٢٩,٧٠٨)٢٩,٨٠٠(٥١,٥٢٠النتائج القطاعیة

)٧,٦٩٤(الحصص غیر المسیطرة

٢٢,٠١٤

(غیر مدققة):٢٠١٦سبتمبر٣٠
تمویلاستثماراتاستثمارات

المجموعشركات وأخرى عقاریةتمویل عقاري
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٧٢,٢١٨٤٢٠,٥٣٨١١,٥٣٥٦٠٤,٢٩١التشغیليالدخل
)٣٤,٧١٠()٧٥٢()١,٦٣٢()٣٢,٣٢٦(عكس/(مخصصات) االنخفاض في القیمة

)٨٣,٦٧٣()٧,٣٢٩()٣٢,٦٦٠()٤٣,٦٨٤(إطفاء أرباح القیمة العادلة األولیة
المصاریف (ویشمل ذلك المصاریف

)١٣١,٩٦٢()١٣,٦٨٧()٤٨,٧٩٠()٦٩,٤٨٥(لمخصصة)ا
)١٨٤,٠٧٧(-)١٨٤,٠٧٧(-العقاراتتكلفة بیع 

٢٠,٨٨٧٢٠,٨٨٧--شقیقةةالحصة من نتائج شرك
)٩٦,٦٠٣()١١,٤٠٨()٣٦,٦٧٥()٤٨,٥٢٠(التوزیعات على الممولین/المستثمرین

٩٤,١٥٣)٧٥٤(٧٠٤١١٦,)٢١,٧٩٧(النتائج القطاعیة

)٣,٠٩٤(الحصص غیر المسیطرة

٩١,٠٥٩
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المعلومات القطاعیة (تتمة)-١٠
لموجودات والمطلوبات القطاعیةا

:٢٠١٦دیسمبر ٣١و٢٠١٧سبتمبر٣٠یعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعیة الخاصة بالمجموعة كما في 

(غیر مدققة):٢٠١٧سبتمبر٣٠
استثمارات استثمارات

المجموعوأخرىشركات عقاریةتمویل عقاري
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤,٢١٥,٤١٠,٩٧٤,١٢١١٤١٩,٩٨١٦,٦٠٩,٥١٢الموجودات القطاعیة

١,٧٧٨,٣٧٧٧٥٢,١٢٢,٢٤٢٧,٤٢٠٤,٩٥٧,٩١٩المطلوبات القطاعیة

(مدققة):٢٠١٦دیسمبر٣١
استثماراتاستثمارات

المجموعوأخرىشركات عقاریةتمویل عقاري
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٤,٠٩٨,٠٤٤١,٩٨٩,٢٢٢٤٠٥,٤٠٢٦٦٨,٦,٤٩٢الموجودات القطاعیة

١,٧١٩,٢٦١٢,٧٣٩,٩٥٤٤٢١,٧٦١٤,٨٨٠,٩٧٦المطلوبات القطاعیة

، تم إعادة تصنیف المطلوبات القطاعیة من التمویل العقـاري إلـى االسـتثمار العقـاري مـع إعـادة ٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتهیة في خالل السنة
تصنیف ذات صلة بالتوزیعات على المودعین والمصاریف األخرى بین القطاعات.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١١
ت الشقیقة والمساهمین الرئیسیین وأعضـاء مجلـس اإلدارة ومـوظفي اإلدارة العلیـا للمجموعـة والشـركات إن األطراف ذات العالقة تمثل الشركا

التـي تحــت السـیطرة أو الســیطرة المشـتركة أو التــأثیر الجــوهري مـن قبــل تلـك األطــراف. تؤخــذ موافقـة إدارة المجموعــة علـى األســعار وشــروط 
الدفع المتعلقة بهذه المعامالت. 

هي كما یلي:المرحليمع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحدإن األرصدة 

(غیر مدققة):٢٠١٧سبتمبر٣٠
أعضاء مجلس

أطراف أخرىاإلدارةمساهمینشركات
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیینشقیقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٠,٢١٩١٠,٢١٩---النقد واألرصدة لدى البنوك
٢١,٣٠١١١,٥٢٣٣٢,٨٢٤--الموجودات التمویلیة واالستثماریة االسالمیة

٧,٢٤٩٧,٢٤٩---استثمارات متوفرة للبیع
١,٠٤٢,٠٨٥١,١٧٢,٣٠٦-١٣٠,٢٢١-الودائع االستثماریة

٧٠٣٧٠٣---موجودات أخرى
٨٠٢٨٤٥-٤٣-مطلوبات أخرى
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(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١١

(مدققة):٢٠١٦دیسمبر ٣١
أعضاء مجلس

أطراف أخرىاإلدارةمساهمینشركات
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیینشقیقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٤,٩٥٧١٤,٩٥٧---لنقد واألرصدة لدى البنوكا
١٧,٨٦٩١٣,٣٠١٣١,١٧٠--الموجودات التمویلیة واالستثماریة االسالمیة

٧,٢٤٩٧,٢٤٩---استثمارات متوفرة للبیع
١,٠٤٢,٠٨٥١,١٧٢,٣٠٦-١٣٠,٢٢١-الودائع االستثماریة

٧٠٣٧٧٤--٧١موجودات أخرى
٨٦٠٩١١-٥١-مطلوبات أخرى

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان اإلیرادات هي كما یلي:

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠
أعضاء مجلس

أطراف أخرىاإلدارةمساهمینشركات
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیینشقیقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

من الموجودات التمویلیة الدخل
٤٨٥٥٠٤٩٨٩--االسالمیةواالستثماریة

١٥,٨٠٥١٧,٧٨٠-١,٩٧٥-/ للمستثمرینللممولینتوزیعات 

(غیر مدققة)٢٠١٦سبتمبر٣٠
أعضاء مجلس

أطراف أخرىاإلدارةمساهمینشركات
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیایینرئیسشقیقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

من الموجودات التمویلیة الدخل
٤٦٩٥٥٨١,٠٢٧--واالستثماریة االسالمیة

١٦,١١٩١٨,١٣٣-٢,٠١٤-/ للمستثمرینللممولینتوزیعات 

اتعویضات موظفي اإلدارة العلی
إن التعویضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العلیا في المجموعة كما یلي:

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٧٢٠١٦

ألف درهمألف درهم
)غیر مدققة((غیر مدققة)

١٢,٠٧٤١٤,٨٨٨رواتب ومزایا أخرى
-٣٠٠مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

١٢,٣٧٤١٤,٨٨٨
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المطلوبات الطارئةااللتزامات و -١٢

االلتزامات 
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٧٢٠١٦
ألف درهمألف درهم

(مدققة)(غیر مدققة)إیضاحات

١٢٥٢,٤٣٨٢٤٦,٧٢٢-١٢تمویلالتزامات غیر قابلة لإللغاء لتقدیم 
٢٢٣,٢٥١٢٣,٢٥١-١٢ستثماریةاالعقارات للالدفعات المقدمةالتزامات بخصوص

٣٢٧,٢٦٥٦٧,٩٢٣-١٢امات بخصوص عقارات استثماریةالتز 
٤٢,٣٣١٥,٣٥٠-١٢التزامات مقابل مصاریف رأسمالیة

٥٧,٢٧٧١٤,٢٥٥-١٢عقارات قید التطویرالتزامات مقابل 

٣١٢,٥٦٢٣٥٧,٥٠١

تسـهیالت التـي جـرى تصـمیمها للوفـاء بمتطلبـات عمـالء تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهیالت االئتمانیـة علـى االلتزامـات لتقـدیم ال١-١٢
ألن  ـــع رســـوم. ونظـــرًا ـــواریخ صـــالحیة محـــددة وشـــروط أخـــرى إللغائهـــا وتتطلـــب دف یكـــون لهـــا ت المجموعـــة. إن االلتزامـــات عـــادًة

االحتیاجـــات االلتزامــات هــذه یمكـــن أن تنتهــي صـــالحیتها دون القیــام بســـحبها، فــإن إجمــالي المبـــالغ التعاقدیــة ال تمثـــل بالضــرورة
النقدیة المستقبلیة.

هذه تمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو البائعین بخصوص مشتریات العقارات. ٢-١٢

.المطورین العقاریین فیما یتعلق بتطویر العقارات االستثماریةهذه تمثل التزامات تجاه ٣-١٢

لمعلومات.هذه تمثل التزامات تجاه تطبیق مشاریع تكنولوجیا ا٤-١٢

إن مصاریف رأس المال المتعلقة بالعقارات قید التطویر المتعاقد علیها ولكن لم یتم تكوین مخصص لها.٥-١٢

الطارئةالمطلوبات 

ببعض الدعاوى القضائیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وتشتمل على دعاوى مرفوعة من وضـد المجموعـة، طرفًاالمجموعة كانتأ)   
ــا إلــى الــرأي المقــدم مــن وب ألخص تتعلــق بــبعض معــامالت البیــع والتمویــل. تــدافع المجموعــة عــن حقوقهــا فــي هــذه القضــایا، واســتنادًا

تـم تكـوین قضـایا، باسـتثناء المستشار القانوني، تعتقد المجموعـة أنـه مـن غیـر المـرجح نجـاح اإلجـراءات التـي إتخـذتها األطـراف المقابلـة
.)ملیون درهم٤-٢٠١٦دیسمبر ٣١یون درهم (مل٣بمبلغمخصص مقابلها

٣١(ال شـيءبمكافأة أعضـاء مجلـس اإلدارة المقترحـة بمبلـغ ةخاصمطلوبات طارئة، كان لدى المجموعة ٢٠١٧سبتمبر٣٠كما في ب)
فــي ٢٠١٥ســنة ) ل٢تخضــع للقــانون االتحــادي رقــم (والتــي . إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة )ملیــون درهــم٣,٥٠–٢٠١٦دیســمبر 

٢٠١٧أبریـل ١٠ة بتـاریخ الجمعیـة العمومیـة السـنویملیـون درهـم فـي ٢,٢٥بمبلـغ تمـت الموافقـة علیهـا دولة اإلمارات العربیة المتحـدة، 
.٢٠١٧یونیو٣٠وتم دفعها خالل ربع السنة المنتهي في 
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تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات-١٣
إلى الفتـرة الزمنیـة التعاقدیـة المتوقعـة لتحصـیلها أو سـدادها أو بیعهـا. تشـتمل القـیم المبینـة فـي الجـدول علـى تـأثیر استناداق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج المیزانیة العمومیة المحللة تحلیل تواریخ استحقا

لبیان المركز المالي باستثناء األرباح غیر المستحقة ب بموجـب عد في نهایة الفترة. یسـتثني الجـدول أیضـا التـأثیر المحتمـل ألیـة متطلبـات توزیعـات نقدیـة ناتجـة عـن آلیـة السـداد النقـدي تعدیل القیمة العادلة وفقًا
بنود اتفاقیة الشروط المشتركة.

المجموعحتى سنة واحدة(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠في 
د من دونبنو أكثر من٥إلى ١حتىأشهر إلى٦٦إلى ٣أقل من

اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهرأشهر٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات
٣٥,٠٠٠٦١٠,٠٥٥-٣٠١,٠٧٩٢٧٣,٩٧٦--٣٠١,٠٧٩لدى البنوكالنقد واألرصدة

٣,٣٣٢,٢٩٨-٧١٢,٨٨٠١٣٩,٦٣٤٨١,٤٥٠٩٣٣,٩٦٤٨٦٥,٢٢٢١٥٣٣,١١٢ودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة موج
١٢,٨٩٠١٢,٨٩٠------استثمارات متوفرة للبیع

عن عقارات استثماریة ٣٢٢,٨١٨-٣٠,٠٣٦٢٩٢,٧٨٢----دفعات مقدمًا
١,٧٣٠,٩١١-١٥٨,٧٢٦١,٥٧٢,١٨٥----عقارات استثماریة

٢٢٠,٨٢٤--٢٢٠,٨٢٤----قید التطویرعقارات 
٢٩٥,٥٦٣٢٩٥,٥٦٣------شقیقةشركةاستثمار في 

٦٥,٧٠١--٣٢,٥٥٢٤٢٢٤,٤٠٦٥٧,٠٠٠٨,٧٠١موجودات أخرى
١٨,٤٥٢١٨,٤٥٢------موجودات ثابتة

١,٠٤٦,٥١١١٣٩,٦٧٦١٠٥,٨٥٦١,٢٩٢,٠٤٣١,٥٥٧,٤٨٥٣,٣٩٨,٠٧٩٣٦١,٩٠٥,٦٠٩,٥١٢٦إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤,٧٦٣,٩٤٧-٢,٣٢١,٦٧٦٢,٤٤٢,٢٧١----ودائع استثماریة وتمویالت إسالمیة أخرى 

٦٥,٠٢٣-٩٧٥٩٧٥١,٩٤٩٣,٨٩٩٥٨,٠٥١٣,٠٧٣تمویل إسالمي ألجل  
٦,٤٦٦٦,٤٦٦------مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

١٢٢,٤٨٣--٧٩٥,١٠٨٥,٢٩٠٤,٣٤٢١١٨,٤٢٧٥٦٠,٤مطلوبات أخرى

٧٧٠,١٠٩٦,٢٦٥٦,٢٩١١٢٢,٣٢٦٢,٣٨٣,٧٨٣٢,٤٤٥,٣٤٤٦٦٤,٦٤,٩٥٧,٩١٩إجمالي المطلوبات

٣١٢,٥٦١--٢٥٦,٥٥٩٥٣٠٤,٦٧٩٢٦١,٧٦٨٥٠,٧٩٣التزامات

٩٥٢,٧٣٥٣٥٥,٤٣٩,٣٣٩,٠٣٢١)١٨٧٧,٠٩(٦٨٠,١٨٢١٣٢,٨٨١٩٤,٨٨٦٩٠٧,٩٤٩صافي فجوة السیولة

٦٨٠,١٨٢٨١٣,٠٦٣٩٠٧,٩٤٩٩٠٧,٩٤٩٣٠,٨٥٨٩٨٣,٥٩٣١,٣٣٩,٠٣٢١,٣٣٩,٠٣٢صافي فجوة السیولة المتراكمة
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تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)-١٣

المجموعحتى سنة واحدة٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
بنود من دونأكثر من٥إلى ١حتىأشهر إلى٦٦إلى ٣أقل من

اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهرأشهر٣
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات
٣٥,٠٠٠٦٢٠,٥٠٢-٣٣٨,٢٠٢٢٤٧,٣٠٠--٣٣٨,٢٠٢نقد وودائع لدى البنوك

٣,٢١٩,٧١١-٦٠٧,٣٢٣٦٧,٤٨٠٩٦,٦٨٧٧٧١,٤٩٠٨٨٦,٥٩٦١,٥٦١,٦٢٥موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة 
٧,٦٨٨٧,٦٨٨------استثمارات متوفرة للبیع

عن عقارات است ٣٢٢,٨١٨-٣٠,٠٣٦٢٩٢,٧٨٢----ثماریةدفعات مقدمًا
١,٦٢٣,٠٩٦-١٤٧,٦٧٧١,٤٧٥,٤١٩----عقارات استثماریة

٢٢٠,٦٧٩--٢٢٠,٦٧٩----قید التطویرعقارات 
٢٩٣,٥٤٠٢٩٣,٥٤٠------شقیقةشركةاستثمار في 

١٦٢,٣٥٠--١٧,٢٩٤١١٣٢٤,٦٩٤٤٢,١٠١١٢٠,٢٤٩موجودات أخرى
٢٢,٢٨٤٢٢,٢٨٤------موجودات ثابتة

٩٦٢,٨١٩٦٧,٥٩٣١٢١,٣٨١١,١٥١,٧٩٣١,٦٥٢,٥٣٧٣,٣٢٩,٨٢٦٣٥٨,٥١٢٦,٤٩٢,٦٦٨إجمالي الموجودات

باتالمطلو 
٤,٦٨٢,٠٢٤-٢,٢٤٨,٩٩٩٢,٤٣٣,٠٢٥----ودائع استثماریة وتمویالت إسالمیة أخرى 

٥٧,٧٠٤-٧١٢٧١٢١,٤٢٥٢,٨٤٩١٤,٢٤٧٤٠,٦٠٨تمویل إسالمي ألجل  
٦,١٥٧٦,١٥٧------مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

١٣٥,٠٩١--١١٧,٥٣١٤,٤٥٦١٠,٣٩١١٣٢,٣٧٨٢,٧١٣وبات أخرىمطل

١١٨,٢٤٣٥,١٦٨١١,٨١٦١٣٥,٢٢٧٢,٢٦٥,٩٥٩٢,٤٧٣,٦٣٣٦,١٥٧٤,٨٨٠,٩٧٦إجمالي المطلوبات

٣٥٧,٥٠١--٢٥٣,٥٩٥٣٧,٨٠٨٢٥,٣٣٤٣١٦,٧٣٧٤٠,٧٦٤التزامات

٨٥٦,١٩٣٣٥٢,٣٥٥١,٢٥٤,١٩١)٦٥٤,١٨٦(٥٩٠,٩٨١٢٤,٦١٧٨٤,٢٣١٦٩٩,٨٢٩فجوة السیولةصافي

٥٩٠,٩٨١٦١٥,٥٩٨٦٩٩,٨٢٩٦٩٩,٨٢٩٤٥,٦٤٣٩٠١,٨٣٦١,٢٥٤,١٩١١,٢٥٤,١٩١صافي فجوة السیولة المتراكمة
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