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رسالة

رئيس مجلس اإلدارة
حضرات السادة المساهمين الكرام؛
السنوي لشركة أمالك للتمويل للعام  .2015ويسلط هذا
نيابة عن مجلس اإلدارة ،يسرّ ني تقديم ال ّتقرير ّ
التقرير الضوء على نتائجنا المالية وأهم اإلنجازات واألنشطة الناجحة التي قمنا بها خالل العام .2015
سجلت شركة أمالك صافي أرباح بقيمة  139مليون درهم إماراتي لعام  2015بأكمله ،مع  135مليون درهم
صاف إلى مساهمي ّ
الشركة ،مقارنة مع  59مليون درهم للفترة نفسها من عام  ،2014بمعدل نمو
كدخل
ٍ
سجلنا نتائج قويّة على نحو استثنائي للربعين الثالث والرابع من عام  2015بقيمة 57
مذهل نسبته  .130٪كما ّ
مليون درهم و 68مليون درهم على التوالي ،على إثر استئناف النشاط التمويلي بشكل كامل بعد عودة
ال ّتداول على أسهمنا في سوق دبي المالي في يونيو .2015
و ُتظهر هذه ال ّنتائج األداء المميز والقوي لشركة أمالك ومكانتنا الرّ ائدة في مجال التمويل العقاري
المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في المنطقة .وإلى جانب هذه األرقام ،فقد أحرزنا تقدمًا كبيرًا في
تعزيز الكفاءات الوظيفية األساسية.
ّ
ويتمثل هدفنا على المدى الطويل بمواصلة تحقيق نمو مستدام لشركة أمالك ،وذلك من خالل وضع
استراتيجيات عمل قوية ،وجذب فرص تمويل مناسبة وتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومصممة
خصيصًا لألسواق التي نستهدفها .ونحن مستمرون في العمل بحكمة وحذر الستكشاف الفرص
المحتملة ،وكذلك االستثمار في مواردنا البشرية وبنيتنا التحتية ومنصات خدمة العمالء.
وعلى الرغم من احتمال حدوث انكماش اقتصادي عالمي ،فإننا واثقون بأن دولة اإلمارات العربية المتحدة
ِّ
يوفر فرصًا
قوي لعام  .2016ويتميّز اقتصاد دبي بالمرونة ،حيث
تتمتع بوضع جيد يخولها تحقيق نموٍّ
ٍ
عالمية لألعمال ولنمو قطاع ال ّتمويل اإلسالمي في ظل رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل
ّ
ونتوقع بأن نستفيد كثيرًا من النجاح الذي
الدولة ،رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
مكتوم ،نائب رئيس ّ
ّ
تحققه دبي.
ونحن مستمرون في ال ّتركيز على أفضل ما نقوم به ومواصلة البناء على الزخم الذي ّ
حققناه خالل العام
ّ
يتمثل بخلق قيمة لمساهمينا ،وخدمة عمالئنا بشكل أفضل ،وإدارة المخاطر بشكل
الماضي ،والذي
حكيم ،وإضافة إلى ذلك ،ما يزال االلتزام بالمسؤولية االجتماعية المؤسسيّة لدينا على رأس جدول أعمالنا.
السمو الشيخ
وبال ّنيابة عن مجلس اإلدارة ،أودُّ أن أغتنم هذه الفرصة ألعرب عن خالص امتناني لصاحب ّ
محمد بن راشد آل مكتوم ،نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء لدولة اإلمارات العربية المتحدة حاكم
دبي ،لقيادته ّ
أتوجه بخالص الشكر إلدارة أمالك وموظفيها
الطموحة ورؤيته ودعمه للتميز .كما أود أن
ّ
لمساهمتهم العظيمة في أدائنا الملفت وال ّناجح في عام  ،2015ولعمالئنا الكرام ومساهمينا على
دعمهم المستمر وثقتهم بالشركة وبمجلس إدارتها.
علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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رسالة العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي للشركة
حضرات السادة المساهمين الكرام،
ً
ً
ً
شاملة سجلت شركة أمالك خاللها تقدمًا كبيرًا .وقد ّ
ّ
حققنا العديد
انتقالية
مرحلة
شكل العام الماضي
مما ساعد على تعزيز مكانتنا كشركة رائدة متخصصة في مجال توفير
2015
عام
الهامة في
من اإلنجازات
ّ
ّ
ال ّتمويل العقاري اإلسالمي في المنطقة.
وبعد إعادة الهيكلة الناجحة للشركة ،جاءت ذروة ال ّتحول في أعمالنا في شهر يونيو من عام  ،2015وتم
ً
فرصة
إعادة ال ّتداول على أسهم أمالك في سوق دبي المالي بعد سبع سنوات من ال ّتعليق ،مما منحنا
لتقديم قيمة طويلة األمد للمساهمين مرة أخرى .وقد شهدنا اهتمامًا قويًا بعالمتنا التجارية وأسهمنا
على أثر ذلك ،وعالوة على ذلك فقد استطعنا تجاوز توقعات الممولين وفق عملية إعادة الهيكلة من خالل
السداد المبكر للدفعات المالية .كما فزنا بالعديد من الجوائز العالمية التي جاءت كشهادة على نجاح
ّ
مركزة أتاحت
عملية إعادة الهيكلة المعقدة التي قمنا بها .وشرعنا في عام  2015أيضًا باستراتيجية عقارية
لنا إحراز تقدم كبير على صعيد مشروع تطوير إحدى األراضي المملوكة للشركة.
للسنوات المقبلة .وتعكس األرباح الصافية
لقد عادت أمالك إلى تحقيق الربحية مع استراتيجية نمو قوية ّ
ّ
والمركز ،مما أفضى إلى
التي بلغت  139مليون درهم في عام  2015نتائج االستراتيجيات والتخطيط الواضح
تحقيق نمو وكفاءة في عملياتنا ال ّتجارية.
وأظهر منتج "استثماري" وتمويل المطوّ رين نتائج إيجابية .وفي عام  ،2015دخلنا في عدد من الشراكات
االستراتيجية مع مطوِّ رين رئيسيين في اإلمارات العربية المتحدة ،ونجحنا في تحويل عدد كبير من الوحدات
السكنية قيد اإلنشاء إلى وحدات جاهزة للتسليم.
كما وتمت اإلشادة بجهودنا من قبل مراقبين إقليميين ودوليين .خالل العام  2015فزنا بالعديد من الجوائز
المرموقة بما في ذلك جائزة "االبتكار في التمويل اإلسالمي" ،وجائزة "أفضل شركة تمويل عقاري متوافقة
مع الشريعة اإلسالمية" و"أفضل شركة تمويل إسالمية في مجال المسؤولية االجتماعية المؤسسية".
ومع التقدير الكبير الذي حصلنا عليه من غرفة دبي للتجارة والصناعة نظرًا لجهودنا في مجال المسؤولية
االجتماعية المؤسسية ،فقد ُمنحت شركة أمالك عالمة المسؤولية االجتماعية المؤسسية كشهادة لقيم
ّ
الزخم واالندفاع في هذا المجال.
الشركة في العمل الدؤوب .وانطالقًا من هنا فإننا نسعى للحفاظ على
ِ
وتهدف استراتيجيتنا متوسطة األجل تحقيق نمو وقيمة لمساهمينا .وسوف يبقى تركيزنا منصبًا خالل
عام  2016على تحقيق نمو في الربحية ،وتمويل مستدام ،وتحسين ال ّتكاليف ،واالبتكار ،وإدارة قوية للمخاطر،
وتقديم أفضل الخدمات للعمالء .وستكون سياسات التوطين وإدارة المواهب واالستثمار في الموارد
البشرية عوامل رئيسية تساهم في نجاحاتنا في عام  2016وتساعدنا في تحقيق استراتيجيتنا القريبة األجل.
ومع اإلشارات والدالئل على حدوث تباطؤ في االقتصاد العالمي ،وهبوط أسعار النفط ،فقد عاد الحذر إلى
قطاع سوق العقارات وال ّتمويل .وسيكون هناك المزيد من ال ّتحديات في المستقبل ،ورغم ذلك ،فأنا أعتقد
نمو ثابتًا.
بأن شركة أمالك تتمتع بوضع جيد حاليًا يؤهلها لتحقيق ًّ
في الختام ،أودُّ أن أشكر مجلس اإلدارة وفريق اإلدارة ،وجميع العاملين في أمالك على عملهم الدؤوب
ومساهمتهم العظيمة في نجاح ّ
الشركة في عام .2015
عارف الهرمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة
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مجلس
اإلدارة

علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة

عصام الدين كلداري

صالح سعيد لوتاه

فاروق محمود ارجمند

هشام عبداهلل القاسم

اللواء  /احمد حمدان بن دلموك

عارف الهرمي

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة
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عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة

عضو مجلس اإلدارة المنتدب

اإلدارة

التنفيذية

عارف الهرمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وسيم محمود مغمومة
المستشار العام وسكرتير الشركة

ماكس حميدي
الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والخزينة

ابراهيم حسن
نائب الرئيس – العمليات

عدنان العوضي
الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري

ياشيكا رضوان
نائب الرئيس – التحصيل

علي الشمالي
الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات باإلنابة

اسمهان الزرعوني
نائب الرئيس – تقنية المعلومات

محمد أعظم رزاق
نائب أول الرئيس – لشؤون المالية والخزينة

عالية مرجان مبارك
نائب الرئيس – التدقيق الداخلي

محمد المري
نائب الرئيس – الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

ياسر محمد اسرار
مساعد نائب الرئيس – للعقارات والمشاريع
وتقييم الملكية
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لمحة

عن األعمال

االستراتيجية
رؤيتنا:
" أن نكون مؤسسة التمويل العقاري المتخصصة والمكرسة لخدمة العمالء في اإلمارات
العربية المتحدة".
رسالتنا:
معدة بما يلبي احتياجات عمالئنا ،مع تعزيز القيمة لصالح
" تقديم حلول مالية مالئمةَّ ،
المساهمين وتنمية موظفينا''.
انطالقًا من رؤية الشركة ورسالتها ،تنتهج أمالك استراتيجية نمو مستدامة ،وتميّز في العمليات
التشغيلية يركز على العمالء ،مدعومة بحوكمة ومسؤولية مؤسسية.

امالك تحتفل بإعادة تداول أسهمها في سوق دبي المالي – يونيو 2015
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ّ
النمو
متخصصة في مجال التمويل العقاري في المنطقة ،وضعت أمالك
من موقعها كشركة
ّ
ال ّنمو المستدام في صلب استراتيجيتها ،حيث سيكون ال ّتركيز الرئيسي على تمويل شركات
التطوير العقاري وقطاعات التمويل العقاري بالتجزئة ،لتحقيق نمو في مصادر اإليرادات
الرئيسية .وتسعى شركة أمالك أيضًا إلى خلق قيمة طويلة األمد في محفظتها العقارية من
خالل األخذ باالعتبار تطوير قطع األراضي بالتعاون مع الشركاء المناسبين ،في سبيل اإلسراع
إليفاء التزاماتها الخاصة بإعادة الهيكلة تجاه الممولين.
التمويل
سيحافظ ال ّتمويل األمثل والمستدام على المدى ّ
أساسي للشركة،
الطويل على مكانته كمحور
ٍ
مما سيدعم ميزانيتها العمومية واستراتيجيتها لتحقيق نمو في الربحية .ويجري استكشاف
عدد من خيارات ال ّتمويل المبتكرة التي تتيح ألمالك السيولة الكافية وتعزيز مكانتها كواحدة
من أبرزشركات ال ّتمويل العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
عرض القيمة
ّ
تشكل المنتجات المميزة والمبتكرة في قطاع ال ّتمويل العقاري بالتجزئة والمصممة وفقًا
الحتياجات العمالء جوهر تركيز الشركة لعام  2016وما بعده .وتشمل ّ
الشرائح المستهدفة
الرئيسية المقيمين وغير المقيمين إضافة إلى ال ّتمويل ال ّتجاري.
إمكانات الشركة
ُعد تحسين الخدمات المقدمة للعمالء من خالل التكنولوجيا ،وتطوير منتجات مستهدفة،
ي ُّ
وتقوية إدارة المخاطر ،وتطوير مهارات الموظفين وتعزيز إدارة المواهب ،باإلضافة إلى تعزيز
العالمة التجارية من األولويات االستراتيجية الرئيسية األخرى لشركة أمالك.
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لمحة

عن األعمال

الحوكمة المؤسسية
تحافظ شركة أمالك للتمويل على مستويات عالية في مجال الحوكمة المؤسسية وفقًا
لقانون الشركات التجارية وتعليمات مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.
ويهدف مجلس إدارة أمالك ولجان المجلس إضافة إلى اإلدارة التنفيذية إلى اتباع أفضل
الممارسات في مجال الحوكمة المؤسسية لتوفير التوازن األمثل بين األداء التشغيلي وال ّتميز
الفعالة والشفافية.
والرّ قابة
ّ
أعضاء مجلس اإلدارة:
السيد علي إبراهيم محمد (رئيس مجلس اإلدارة)
السيد عصام الدين كلداري (نائب رئيس مجلس اإلدارة)
السيد صالح سعيد لوتاه
السيد فاروق محمود أرجمند
السيد هشام عبداهلل القاسم
اللواء أحمد حمدان بن دلموك
السيد عارف الهرمي (العضو المنتدب)
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لمحة

عن األعمال

لجان مجلس اإلدارة:
يتو ّلى مجلس اإلدارة مسؤولية جماعية لتحقيق ال ّنجاح على المدى ّ
الطويل لشركة أمالك
ّ
ويتمثل دور المجلس في تأمين القيادة
لل ّتمويل وتقديم قيمة مستدامة للمساهمين.
الفعالة التي تتيح الكشف عن المخاطر
والتوجيه للشركة في إطار من الحكمة والرّ قابة
ّ
وتقييمها وإدارتها.
لجان مجلس اإلدارة في أمالك:
.1
.2

لجنة الزكاة
لجنة ال ّتدقيق

لجان اإلدارة التنفيذية:
الفعالة لتنفيذ استراتيجيات الشركة على المدى
تعمل اإلدارة التنفيذية على اإلشراف والقيادة
ّ
القصير والطويل من خالل عدد من لجان اإلدارة التنفيذية .وتقوم هذه اللجان أيضًا باإلضافة
إلى صياغة وتنفيذ استراتيجيات أعمال أمالك ،بمراقبة وإدارة األداء المالي ،وتوزيع رأس المال،
وإدارة المخاطر ،فض ً
ال عن القضايا التشغيلية واإلدارية.
لجان اإلدارة التنفيذية لشركة أمالك:
.1
.2
.3

لجنة اإلدارة
لجنة األصول والخصوم
لجنة المخاطر
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لمحة

عن األعمال

إدارة المخاطر
السلبية
تهدف شركة أمالك لتحقيق التوازن األمثل بين المخاطر والعائد للحد من اآلثار ّ
المالي للشركة.
المحتملة لألعمال
ّ
والسوق على األداء ّ
تحدد الشركة على نحو استباقي وتراقب المخاطر الحاليّة
وكجزء من عملية إدارة المخاطر،
ّ
والناشئة التي قد يكون لها تأثير جوهري على األنشطة التجارية والنتائج المالية ومكانة الشركة
واألولويات االستراتيجية.
تم تشكيل لجنة إدارة المخاطر من قبل مجلس اإلدارة ،و المسؤولية الرئيسية للجنة هي رقابة
َّ
إدارة المخاطر في الشركة .وتخضع لجنة إدارة المخاطر إلى ميثاق يحدد مهام ومسؤوليات
اللجنة ،وسلطتها وتشكيلها والعالقة مع مختلف أصحاب الشأن .ويرأس اللجنة العضو
المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة ،وتشمل مدراء تنفيذيين آخرين في الشركة .و ُتدعم
لجنة إدارة المخاطر من قبل فريق عمل إدارة المخاطر الذي يتألف من موظفين في مختلف
أقسام الشركة.
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لمحة

عن األعمال
نموذج إدارة المخاطر:

تحديد المخاطر

تحليل المخاطر

يتم وضع قائمة شاملة
للمخاطر ا ّلتي قد تؤثر على
الشركة.

يمكن تحديد تأثير المخاطر وفق
إما
شكلين :مادي ،وغير مادي ،أي ّ
من حيث ال ّنوعية ،أو الكميّة ،أو
على نحو يجمع بينهما.

تقييم المخاطر

إدارة المخاطر والتخفيف
من آثارها

يتضمن تقييم المخاطر عملية
ّ
صنع القرار  -بناء على نتائج
تحليل المخاطر – فيما يتع ّلق
بالمخاطر التي تتطلب تخفيف
آثارها ،وأولوية تنفيذ خطط
المعالجة.

يتضمن تحديد استراتيجيات
ّ
المعالجة المناسبة التي
تتوافق مع ِّ
كل خطر.
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لمحة

عن أمالك

المنتجات والخدمات
تلتزم شركة أمالك بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة اإلسالمية
بشكل تام لتناسب احتياجات عمالئنا.
وفي الوقت الذي شهد فيه سوق العقارات تباطؤًا وثباتًا ،أطلقت الشركة منتج «استثماري»
السوق
الفريد من نوعه في عام  2015والذي ال يزال منتجًا تنافسيًا ويتماشى مع احتياجات ّ
الحالية .وقد تم دعم منتج «استثماري» بسنوات طويلة من التجارب والخبرة األساسية في
السكنية
مجال ال ّتمويل العقاري.
ويقدم «استثماري» الخدمات للمستثمرين في العقارات ّ
ّ
ُ
ويترافق مع باقة مجانية من خدمات إدارة العقارات والمساعدة االستشارية،
وال ّتجارية المنجزة.
ويمنح المستثمر تجربة تعامل مريحة وخالية من المتاعب ،وسهولة في التسديد ،فض ً
ال عن
العديد من المزايا األساسية األخرى.
وتهدف شركة أمالك إلى تطوير وتقديم حلول تمويل عقاري مرنة لعمالئها الحالييّن
والمحتملين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،بمن فيهم المقيمين وغير المقيمين الذين
يطمحون إلى امتالك المنازل أو المستثمرين العقاريين المخضرمين.
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لمحة

عن أمالك
تشمل منتجات وخدمات أمالك الحالية:

استثماري
أمالك «استثماري» هو منتج ال ّتمويل
العقاري األول من نوعـه في
المنطقة في مجال الشراء للتأجير
مصمم خصيصًا
(إجارة) ،وهو
ّ
للمستثمرين الذين يتط ّلعـون إلـى
االستثمار في العقارات السكنية
والتجارية الجاهزة .ويقدم للعمالء
أيضًا باقـة من الخدمـات المجـانية
إلدارة العقارات.

اإلجارة
يستهدف منتجنا ال ّتمويلي العقاري األساسي
المستخدمين النهائيين للعقارات السكنية
والتجارية سواء المشاريع المنجزة أوالمشاريع
قيد اإلنشاء .وتقوم أمالك بموجب اإلجارة،
بشراء العقار من المطوِّ ر /البائع وتأجيره
للمتعامل معززًا بوعد لبيعه العقار في
نهاية مدة التأجير .ويدفع المتعامل أقساط
إيجار شهرية تشتمل على قيم إيجارية ثابتة
ومتغيرة وإضافية.

تطوير
بالتينيوم اليف ستايل للتكافل

هو منتج تمويل عقاري فريد من
مصمم خصيصًا للمستثمرين
نوعه،
ّ
الذين يتطلعون لشراء عقارات
سكنية وتجارية في مشاريع
مستقبلية ،وخصص لشراء العقارات
للتأجير وللمستخدم النهائي أيضًا.
ويتضمن هذا المنتج التمويلي باقة
مجانية كاملة من خدمات إدارة
العقارات تدخل حيز التنفيذ بعد
إنجاز العقار.

باقة التكافل الشاملة «بالتينيوم اليف
مصممة خصيصًا
ستايل للتكافل»
ّ
لجميع عمالء ال ّتمويل العقاري لدينا.
ً
وتمنح الباقة العمالء حماية ضد
معظم المخاطر ذات الصلة بال ّتمويل
العقاري ،كما توفر مزايا ذات قيمة
مضافة.

تمويل المطوِّ ر
يتم تقديم تمويل المطوّ ر
للمشاريع قيد اإلنشاء المعتمدة
مقدمة
من أمالك ،إما كدفعات
ّ
مقابل مستحقات آجلة أو
كتسهيل تمويلي مستقل إلنجاز
المشروع.
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لمحة

عن أمالك

الجوائز
تفخر شركة أمالك بفوزها بعددٍ من الجوائز المرموقة خالل العام.
إذ أنه وبعد االنتهاء بنجاح من إعادة الهيكلة المالية في عام  ،2014أطلقت شركة أمالك عددًا
من المنتجات والخدمات المبتكرة لعمالئها ،وحصلت على عدد من الجوائز المرموقة.
وتعد هذه الجوائز شهادة على ال ّتقدم الذي أحرزناه خالل العام الماضي ،ونحن واثقون جدًا َّ
بأن
أمالك ستواصل مسارها الناجح في عام .2016

الجائزة

الشهر

صفقة العام  -جوائز مج ّلة أخبار التمويل اإلسالمي ()IFN

مارس

 .2االبتكار في ال ّتمويل اإلسالمي  -جوائز مج ّلة يوروموني

يونيو

.1
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 .3جائزة الشركة األفضل بالخدمات التمويلية اإلسالمية في المسؤولية
االجتماعية المؤسسيّة “ -غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو”

أغسطس

 .4جائزة أفضل شركة تمويل عقاري متوافق مع الشريعة اإلسالمية
“ -غلوبال بانكينغ آند فاينانس ريفيو”

أغسطس

 .5جائزة الرئيس التنفيذي  -مجلة فاينانس مانثلي

سبتمبر

 .6عالمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات  -غرفة دبي

سبتمبر

 .7جائزة المدير المالي– مجلة فاينانس مانثلي

ديسمبر

لمحة

عن أمالك

الجوائز
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لمحة

عن أمالك

المسؤولية االجتماعية المؤسس ّية
كشركة إماراتية فاعلة ،يعد التزام أمالك بالمسؤولية االجتماعية المؤسسية جزءًا ال يتجزأ من
ثقافتها ورؤيتها االستراتيجية.
ُ
وتأخذ شركة أمالك بعين االعتبار تأثير القرارات ال ّتجارية على البيئة ،ومكان العمل ،والسوق،
فض ً
ال عن المجتمع ،على محمل الجد .وهي ال تلتزم بإدارة التأثير فقط بل باستخدام مواردها
أيضًا إلحداث فارق حقيقي ومستدام.
قامت أمالك بصياغة ودعم أنشطة المسؤولية االجتماعية المؤسسية وفقًا للتوصيات
والمبادئ التوجيهية لغرفة دبي ،وحصلت على عالمة المسؤولية االجتماعية للمؤسسات
من غرفة دبي في سبتمبر  .2015وفيما يلي قائمة بمبادرات المسؤولية االجتماعية المؤسسية
والحمالت التي تفخر أمالك بالمشاركة فيها في عام :2015
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مبادرات وحمالت المسؤولية االجتماعية المؤسسية
حملة تراحموا اإلماراتية

بناء على التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة،
ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس
الوزراء حاكم دبي،لبت شركة أمالك نداء حملة «تراحموا» المنظمة لجمع التبرعات لالجئين
السوريين الذين يعيشون في مخيمات الالجئين في األردن ولبنان.
أمالك و البيئة(يوم بال مركبات)

شاركت شركة أمالك في مبادرة (يوم بال مركبات) و الذي نظمته بلدية دبي بهدف رفع
الدراجة أو
مستوى الوعي البيئي وتشجيع استخدام وسائل ال ّنقل العام .والمشي ،وركوب ّ
استخدام المترو للذهاب إلى العمل بد ً
ال من استخدام السيارة.
ندوة لتحسين الصحة

ّ
ّ
الصحة بدبي عرضًا
وقدم
لموظفيها
نظمت أمالك ندوة صحيّة ناجحة
ٌ
طبيب من هيئة ّ
ّ
حول أهميّة اتباع الحياة الصحيّة ،وتناول الطعام بشكل صحي وممارسة التمارين المنتظمة.
رحلة العمرة

الموظفينّ ،
ّ
نظمت أمالك مبادرتها التي القت ال ّتقدير
تماشيًا مع التزامنا برعاية وتعزيز إرضاء
بإرسال الموظفين ألداء مناسك العمرة.
بالدم
ال ّتبرع
ّ

ّ
بالدم بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي ومركز
نظمت شركة أمالك حملتين ناجحتين لل ّتبرع ّ
وجمع الحد األقصى المسموح به لعدد وحدات الدم.
التبرع ّ
بالدم ُ
حملة اإلغاثة لمتضرّ ري زلزال نيبال

قامت شركة أمالك بحملة إغاثة لمدّ ة أسبوعين لجمع األموال واإلمدادات للمتضررين من زلزال نيبال.
مبادرة أمالك لتحسين سكن العمال

مؤسسة الحياة الذكية تم اختيار مجمع سكن للعمال في منطقة القوز و
بالتعاون مع
ّ
توفير المستلزمات.
فعالية رمضان بالمشاركة مع شركة إعمار

للعمال من
الدعم لخيمة إعمار الرمضانية من خالل توفير المشروبات
قدمت شركة أمالك ّ
ّ
الدخل المحدود طوال الشهر الفضيل.
ذوي ّ
لعمال الخدمات
اإلفطار وهدايا العيد
ّ

ّ
بفعالية تقديم وجبات اإلفطار مجانًا والتبرعات ال ّنقدية المسنين
قام
موظفو شركة أمالك ّ
في الشركة في شهر رمضان.
زيارة استراحة الشواب

ال حاف ً
موظفو شركة أمالك استقبا ً
ّ
ال أثناء زيارتهم لمركز المسنين ،حيث شاركوا في
لقي
األنشطة االجتماعية وتوزيع الهدايا للمسنين المقيمين في المركز.
عالمة المسؤوليّ ة االجتماعية للمؤسسات من غرفة دبي

في سبتمبر  ،2015حازت شركة أمالك على عالمة في المسؤولية االجتماعية للمؤسسات من
غرفة دبي للتجارة والصناعة.
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االتجاهات
المالية

الربح

توزيعات على
الممولين

كلفة التشغيل

االيرادات من النشاط
التمويلي

اجمالي االيرادات

الدخل من الموجودات التمويلية و االستثمارية
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إجمالي الدخل

المصاريف التشغيلية
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الموجودات التمويلية واالستثمارية

الدخل من الودائع االستثمارية
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األصول العقارية

أصول ُأخرى

إجمالي األصول
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استثمارات الشركة

األصول العقارية

المطلوبات ورأس المال
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تقريـر هيئـة الفتـوى
والرقابـة الشرعيـة لشركة أمــالك للتمويل
المقدم إلى الجمعية العمومية عن أعمال الشركة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2015
أو ً
ال :أنشطة الشركة:
أشرفت الهيئة على أنشطة الشركة ومعامالتها خالل عام 2015م ،وقامت بدورها في توجيه
اإلدارات المختلفة إلى االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وفتاوى الهيئة في تلك األنشطة
والمعامالت ،وعقدت لذلك عدة لقاءات واجتماعات مع المسئولين بالشركة.
ثانيًا :الفتاوى والـقـرارات:
درست الهيئة العمليات التي عرضت عليها أثناء العام ،واعتمدت هيكلتها ،وأجابـت عن األسئلـة
واالستفسـارات التي طرحت بشأنها ،وأصدرت في ذلك الفتاوى والقرارات المناسبة.
ثالثًا :العقود والمستندات:
درست الهيئة العقود والمستندات التي عرضتها الشركة عليها وأجرت التعديالت الالزمة عليها
وأقرت العمل بموجبها.
رابعًا :الرقابة والتدقيق الشرعي:
أبدت إدارة الشركة تعاونها في تمكين الهيئة من االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها
1
ومستنداتها وتقديم المعلومات التي رأت الهيئة ضرورة الحصول عليها ألداء مهمة الرقابة
والتدقيق الشرعي.
اطلعت الهيئة على تقارير التدقيق الشرعي التي قامت بها دار الشريعة على عمليات الشركة
.2
المنفذة خالل العام ،وقد أبدت الهيئة مالحظاتها على تنفيذ بعض المعامالت ونبهت إدارات
الشركة المختلفة لمراعاتها في المستقبل.
خامسًا :التدريب:
تقدر الهيئة جهود الشركة المبذولة خالل العام في تدريب وتطوير قدارت العاملين بها ،وتؤكد توصيتها
للشركة بضرورة االستمرار في تدريب العاملين على صيغ المعامالت والعقود الشرعية الجديدة.
سادسًا :مراجعة القوائم المالية:
قامت الهيئة بمراجعة القوائم المالية  ،وتؤكد الهيئة َّ
أن صحة األرقام والبيانات الواردة بتلك
.1
القوائم هي من مسئولية الشركة.
قامت الهيئة وفقًا للمادة  62من النظام األساسي للشركة بمراجعة حساب الزكاة الواجب على
.2
الشركة إخراجها عن أموال المساهمين المحتفظ بها لديها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية.
أما زكاة رأس مال الشركة فهي مسئولية المساهمين .والهيئة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق
أحكام الشريعة اإلسالمية في جميع أنشطة ومعامالت الشركة تقع على إدارة الشركة ،لتقرر
َّ
أن معامالت الشركة المنفذة خالل العام ال تخالف في جملتها أحكام الشريعة اإلسالمية ،وذلك
في حدود ما عرض عليها من حاالت وما اطلعت عليه من معامالت ،وما قدمته بشأنها من
مالحظات ،وما أبدته إدارة الشركة من استجابة لتنفيذ تلك المالحظات.
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أ .د .حسين حامد حسان
رئيــس هيئـــة الفتوى والرقابة الشرعية

تقرير أعضاء

مجلس اإلدارة
يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدموا تقريرهم والبيانات المالية الموحدة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر .2015
األنشطة الرئيسية
تقوم شركة أمالك للتمويل ش.م.ع بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية واالستثمارية االسالمية
التي تعتمد على خدمات مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة .تتم هذه
األنشطة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تحرّ م الربا ،وضمن نصوص عقد التأسيس
والنظام األساسي للشركة.
النتائج
إن نتائج المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2015مدرجة في البيانات المالية الموحدة المرفقة.
مدققو الحسابات
أبدى السادة ارنست ويونغ رغبتهم باالستمرار بعملهم كمدققين لحسابات الشركة في سنة
 2016وهم مؤهلون إلعادة تعيينهم.

وقعت بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة
____ فبراير 2016
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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تقرير مدققي

الحسابات المستقلين إلى السادة

مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع («الشركة»)
والشركات التابعة لها (تعرف مجتمعة بـ»المجموعة») والتي تتألف من بيان المركز المالي
الموحد كما في  31ديسمبر  2015والبيانات الموحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في
حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وملخص السياسات
المحاسبية الهامة والمعلومات التوضيحية األخرى.
مسؤولية مجلس اإلدارة عن البيانات المالية الموحدة
إن مجلس اإلدارة مسؤول عن اإلعداد والعرض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفقًا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية واألحكام المعنية من النظام األساسي للشركة
والقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وعن الرقابة الداخلية
التي تعتبرها اإلدارة ضرورية إلعداد بيانات مالية موحدة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كان
ذلك نتيجة الحتيال أو خطأ.
مسؤولية مدققي الحسابات
إن مسؤوليتنا هي إبداء الرأي حول هذه البيانات المالية الموحدة استنادًا إلى أعمال تدقيقنا .لقد
قمنا بتدقيقنا وفقًا لمعايير التدقيق الدولية ،والتي تتطلب منا االلتزام بقواعد السلوك المهني
وتخطيط وتنفيذ أعمال التدقيق للحصول على تأكيدات معقولة بأن البيانات المالية الموحدة
خالية من األخطاء الجوهرية.
يتضمن التدقيق القيام باإلجراءات الالزمة للحصول على أدلة مؤيدة للمبالغ واإلفصاحات
الواردة في البيانات المالية الموحدة .إن اإلجراءات المختارة تعتمد على تقدير مدققي الحسابات
وتشمل تقييم مخاطر األخطاء الجوهرية للبيانات المالية الموحدة ،سواء كان ذلك نتيجة
الحتيال أو خطأ .وعند تقييم هذه المخاطر ،يضع المدقق في االعتبار نظم الرقابة الداخلية
بالمنشأة والمعنية بإعداد وعرض البيانات المالية الموحدة بصورة عادلة وذلك لتصميم
إجراءات تدقيق مناسبة للظروف ،وليس لهدف إبداء رأي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية
للمنشأة .ويتضمن التدقيق أيضًا تقييم مدى مالئمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى
معقولية التقديرات المحاسبية التي قامت بها اإلدارة ،وكذلك تقييم العرض العام للبيانات
المالية الموحدة.
وباعتقادنا أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا األساس إلبداء رأينا حول
البيانات المالية الموحدة.
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أساس الرأي المتحفظ
إن السياسة المحاسبية للمجموعة تقتضي إدراج العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن
العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة والتي تعكس أوضاع السوق بتاريخ إعداد التقارير المالية.
خالل الفترة من سنة  2009وحتى سنة  ،2013فيما يتعلق بغالبية العقارات االستثمارية والدفعات
مقدمًا عن العقارات االستثمارية التي تحتفظ بها المجموعة ،لم تسجل أية تعديالت على
القيمة المدرجة لهذه الموجودات على الرغم من توقع اإلدارة أن أسعار العقارات قد تغيرت
بشكل جوهري خالل تلك الفترة .إن رأينا في تدقيق الحسابات التي قمنا بها خالل الفترة نفسها
كان متحفظًا بشأن عدم االلتزام هذا مع السياسة المحاسبية للمجموعة.
كما في  31ديسمبر  ،2014فإن جميع العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات
االستثمارية تم إظهارها بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي الموحد مما أدى إلى تحميل
مبلغ  2.115مليون درهم إلى بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في ذلك التاريخ ،وهو ما يمثل
الحركات في القيمة العادلة للفترة من سنة  2009إلى  .2014إن الحركة في القيمة العادلة للفترة
من سنة  2009إلى  2013لم تقدم إلينا ،فإنا لم نكن قادرين على تحديد مبلغ أرباح/خسائر القيمة
العادلة المتعلقة بالفترات السابقة إلى  2014وأرباح/خسائر القيمة العادلة المتعلقة بفترة
المقارنة المقدمة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2014تم إظهار هذا األمر في اإليضاحين رقم
 11و 12حول البيانات المالية الموحدة.
الرأي المتحفظ
في رأينا ،باستثناء التأثيرات على بيان الدخل في فترة المقارنة كما هو مذكور في فقرة أساس الرأي
المتحفظ أعاله ،فإن البيانات المالية الموحدة تعبر بصورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،عن
المركز المالي للمجموعة كما في  31ديسمبر  2015وعن أدائها المالي وتدفقاتها النقدية للسنة
المنتهية في ذلك التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)
تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى
وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،نؤكد
بأنه ،في رأينا ،باستثناء اآلثار المترتبة على األمر الذي تمت مناقشته في فقرة أساس الرأي
المتحفظ واإليضاح رقم  1-2حول البيانات المالية الموحدة:
)1

لقد حصلنا على جميع المعلومات وااليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛

)2

لقد تم إعداد البيانات المالية الموحدة ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفقًا لألحكام
المعنية من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،والنظام
األساسي للشركة؛

)3

تحتفظ المجموعة بسجالت محاسبية منتظمة؛

)4

تتفق المعلومات المالية الموحدة الواردة في تقرير أعضاء مجلس اإلدارة مع الدفاتر
والسجالت المحاسبية للمجموعة؛

)5

تم إدراج االستثمارات في األسهم ضمن إيضاح  10حول البيانات المالية الموحدة وتشمل
عمليات المشتريات واالستثمارات التي تقوم بها المجموعة خالل السنة المنتهية في 31
ديسمبر 2015؛

)6

يبين إيضاح  29حول البيانات المالية الموحدة االفصاحات المتعلقة بالمعامالت مع
الطرف ذي العالقة والشروط التي اعتمدت عليها؛

)7

استنادًا إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا ،لم يسترعي انتباهنا ما يستوجب االعتقاد
بأن الشركة قد خالفت ،خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر  ،2015أي من األحكام
المعنية من القانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات العربية المتحدة أو
النظام األساسي للشركة على وجه قد يكون له تأثير جوهري على أنشطتها أو مركزها
المالي الموحد كما في  31ديسمبر .2015

)8

يبين إيضاح  32حول البيانات المالية الموحدة المساهمات االجتماعية خالل السنة.عالوة
على ذلك ،وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( )10لسنة  1980في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة المعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية
ألغراض تدقيقنا.

توقيع
أنتوني اوسوليفان
شريـك
رقم القيد687 :
 16فبراير 2016
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة

27

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان المركز المالي الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

إيضاح

ألف درهم

2015

ألف درهم

4

290,756

368,128

6,622

8,471

دخل الرسوم

2014

4,173

4,556

دخل اإليجار

12

46,185

34,021

بيع العقارات

13

74,078

-

29,082

13,846

الدخل من الودائع

الدخل اآلخر
أرباح ( /خسائر) القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

12 & 11

66,587

()2,114,599

517,483

()1,685,577

عكس االنخفاض في القيمة(/االنخفاض في قيمة):
78,850

 -الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

76,528

-

()2,314

()8,901

2,424

 تعديالت القيمة العادلة على الودائع االستثماريةوالتمويالت اإلسالمية األخرى

17

-

911,447

 -تعديالت القيمة العادلة على أداة المضاربة

26

-

1,026,867

 -إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية

17

()132,184

()25,129

المصاريف التشغيلية

5

()166,660

()181,216

تكلفة بيع العقارات

13

()33,447

-

الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

14

25,202

22,213

280,343

145,243

()141,244

()230,701

139,099

()85,458

 االستثمارات المتوفرة للبيع -موجودات أخرى

األرباح قبل التوزيعات على الممولين/المستثمرين
التوزيعات على الممولين/المستثمرين

6

أرباح ( /خسائر) السنة
العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

134,851

58,858

لحصص غير المسيطرة

4,248

()144,316

139,099

()85,458

27

ربح السهم العائد إلى مساهمي الشركة األم
الربح األساسي للسهم (درهم)

7

0.086

0.035

الربح المخفف للسهم (درهم)

7

0.038

0.031

تشكل اإليضاحات من  1إلى  32المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
2015

أرباح ( /خسائر) السنة

2014

ألف درهم

ألف درهم

139,099

()85,458

بنود الدخل الشامل األخرى
بنود الدخل الشامل األخرى الذي سيتم إعادة تصنيفها إلى
األرباح أو الخسائر في السنوات الالحقة:

1,630

()1,891

فروقات صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبية

()31,278

()12,678

بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

()29,648

()14,569

إجمالي الدخل الشامل للسنة

109,451

()100,027

صافي األرباح( /الخسائر) من االستثمارات المتوفرة للبيع

العائدة إلى:
بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

105,203

44,289

4,248

()144,316

109,451

()100,027

إجمالي الدخل الشامل للسنة
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تشكل اإليضاحات من  1إلى  32المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان المركز المالي الموحد

 -في  31ديسمبر 2015

إيضاح

ألف درهم

2015

ألف درهم

2014

نقد وأرصدة لدى البنوك

8

606,440

497,736

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

9

3,459,713

4,264,502

استثمارات متوفرة للبيع

10

25,529

23,945

الموجودات

دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية

11

322,818

312,036

العقارات االستثمارية

12

1,701,920

1,489,968

عقارات قيد التطوير

13

386,418

363,281

استثمار في شركة شقيقة

14

282,096

267,831

موجودات أخرى

15

88,973

68,548

موجودات ثابتة

16

14,168

13,924

6,888,075

7,301,771

إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
17

4,845,232

5,270,291

تمويل إسالمي ألجل

18

69,799

50,935

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

19

6,292

6,085

مطلوبات أخرى

20

235,442

134,564

5,156,765

5,461,875

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
رأس المال

21

1,500,000

1,500,000

برنامج خيار األسهم للموظفين

22

()93,048

()93,048

االحتياطي القانوني

23

117,690

117,158

االحتياطي العام

24

117,690

117,158

االحتياطي الخاص

25

99,265

99,265

أداة المضاربة

26

231,128

273,133

26

868,947

1,026,867

4,163

2,533

احتياطي أداة المضاربة
التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
احتياطي تحويل العمالت األجنبية
خسائر متراكمة

()137,725

()106,447

()1,121,371

()1,237,046

1,586,739

1,699,573

144,571

140,323

إجمالي حقوق الملكية

1,731,310

1,839,896

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

6,888,075

7,301,771

الحصص غير المسيطرة
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تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ________________  6102ووقعت نيابة عنهم من قبل:
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بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
إيضاح

2015

ألف درهم

2014

ألف درهم

األنشطة التشغيلية
139,099

أرباح( /خسائر) السنة

()85,458

التعديالت للبنود التالية:
6,133

3,314

()25,202

()22,213

-

2,314

8,901

()2,424

()78,850

()76,528

11

()10,782

425,295

العقارات االستثمارية

12

()55,805

1,689,304

(أرباح) /خسائر القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

17

132,184

()886,318

تعديالت القيمة العادلة على أداة المضاربة

26

-

()1,026,867

توزيعات على الممولين  /المستثمرين

141,244

230,701

دخل آخر

()4,106

()269

دخل من الودائع

()4,173

()4,556

1,192

1,468

249,835

247,763

االستهالك

16

الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
االنخفاض في قيمة االستثمارات المتوفرة للبيع
االنخفاض في قيمة( /عكس االنخفاض في قيمة)
موجودات أخرى
عكس االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية
واالستثمارية اإلسالمية
(أرباح) /خسائر القيمة العادلة على الدفعات
مقدمًا مقابل

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

19

التغيرات في رأس المال العامل:
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

704,738

1,113,37

الموجودات األخرى

()29,326

16,122

المطلوبات األخرى

98,375

15,355

النقد من العمليات

1,023,622

1,392,617

()985

()533

1,022,637

1,392,084

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد من األنشطة التشغيلية

31

19

تشكل اإليضاحات من  1إلى  32المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
األنشطة االستثمارية
10.937

15.510

-

308

102.313

-

-

()200.000

-

()1.808

زيادة في العقارات قيد التطوير

()23.137

-

المبالغ المحصلة من ودائع وكالة

340.000

1.440.000

()340.000

()650.000

()6.377

()6.058

الدخل من الودائع

4.173

4.556

صافي النقد من األنشطة االستثمارية

87.909

602.508

توزيعات أرباح من شركة شقيقة
المبالغ المحصلة من بيع استثمارات متوفرة للبيع
الحركة في التدفقات النقدية المقيدة

8

دفعات مقابل عقارات قيد التطوير
دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية

11

إيداع ودائع وكالة
شراء موجودات ثابتة

16

األنشطة التمويلية
()1.255

-

()699.007

()3.065.125

()209.314

-

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

()5.700

()1.060

المبالغ المحصلة من تمويل ألجل

20.119

12.376

صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

()895.157

()3.053.809

الزيادة( /النقص) في النقدية وشبه النقدية

215.389

()1.059.217

احتياطي تحويل العمالت األجنبية

()4.372

()2.428

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

292.095

1.353.740

503.112

292.095

دفعات عن تمويل اسالمي ألجل
ودائع استثمارية وتمويالت اسالمية أخرى
سداد أداة المضاربة

النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

26

8

تشكل اإليضاحات من  1إلى  32المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

32

33

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
المجموع
ألف درهم

1,699,573
134,851

()29,648

105,203

-

-

()209,314

()3,123

()5,600

1,586,739

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

()1,237,046
134,851

-

134,851

()532

()532

()9,389

()3,123

()5,600

()1,121,371

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم
()106,447
-

()31,278

()31,278

-

-

-

-

-

()137,725

التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة
ألف درهم
2,533
-

1,630

1,630

-

-

-

-

-

4,163

احتياطي
أداة المضاربة
ألف درهم

1,026,867
-

-

-

-

-

()157,920

-

-

868,947

أداة
مضاربة
ألف درهم

273,133
-

-

-

-

-

()42,005

-

-

231,128

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

99,265
-

-

-

-

-

-

-

-

99,265

االحتياطي
العام
ألف
درهم

117,158
-

-

-

-

532

-

-

-

117,690

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

117,158
-

-

-

532

-

-

-

-

117,690

برنامج خيار
األسهم
للموظفين
ألف درهم

()93,048
-

-

-

-

-

-

-

-

()93,048

رأس
المال
ألف درهم

1,500,000
-

-

-

-

-

-

-

-

1,500,000

أرباح السنة
بنود الدخل
الشامل
األخرى للسنة
إجمالي
الدخل
الشامل للسنة
التحويل إلى
االحتياطي
القانوني
التحويل إلى
االحتياطي
العام
دفعة جزئية
ألداة المضاربة
(إيضاح )26
الزكاة
أتعاب أعضاء
مجلس اإلدارة
المدفوعة
(إيضاح )30
في 31
ديسمبر 2015

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
اإلجمالي
ألف درهم
الحصص
غير
المسيطرة
ألف درهم

140,323
4,248

-

4,248

-

-

-

-

-

144,571

في  1يناير 2015

1,839,896
139,099

()29,648

109,451

-

-

()209,314

()3,123

()5,600

1,731,310
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد (تتمة)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015
الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

()261,567
58,858

-

58,858

-

()1,026,867

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم
()93,769
-

()12,678

()12,678

-

-

التغيرات
المتراكمة
في القيمة
العادلة
ألف درهم
4,424
-

()1,891

()1,891

-

-

احتياطي
أداة المضاربة
ألف درهم

-

-

-

-

1,026,867

أداة
مضاربة
ألف درهم

-

-

-

273,133

-

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

99,265
-

-

-

-

-

االحتياطي
العام
ألف درهم

117,158
-

-

-

-

-

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

117,158
-

-

-

-

-

برنامج خيار
األسهم
للموظفين
ألف درهم
()93,048
-

-

-

-

-

رأس
المال
ألف درهم

1,500,000
-

-

-

-

-

أرباح السنة
بنود الدخل الشامل
األخرى للسنة
إجمالي الدخل
الشامل للسنة
أداة المضاربة عند
التثبيت
األولي (إيضاح )26

العائدة إلى مساهمي الشركة األم

1,389,621
58,858

()14,569

44,289

273,133

-

المجموع
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم
الحصص
غير
المسيطرة
ألف درهم
284,639
()144,316

-

()144,316

-

-

()6,310

()1,160

()6,310

()1,160

()1,237,046

-

-

()106,447

-

-

2,533

-

-

1,026,867

-

-

273,133

-

-

99,265

-

-

117,158

-

-

117,158

-

-

()93,048

-

-

1,500,000

الزكاة
أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة المدفوعة
(إيضاح )30

في  1يناير 2015

1,674,260
()85,458

()14,569

()100,027

273,133

-

تحويل أرباح القيمة
العادلة
إلى احتياطي أداة
المضاربة (إيضاح )26

-

-

1,699,573

2015

()6,310

()1,160

140,323

في  31ديسمبر

1,839,896

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

-1

األنشطة

تأسست أمالك للتمويل ش.م.ع («الشركة») في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،بتاريخ  11نوفمبر
 2000كشركة مساهمة خاصة وفقًا للقانون االتحادي رقم ( )8لسنة  1984وتعديالته في دولة
اإلمارات العربية المتحدة .أثناء االجتماع العادي للمساهمين الذي عقد في  9مارس  ،2004تقرر
تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة .إن القانون االتحادي رقم  2لسنة  2015في شأن
الشركات التجارية أصبح ساري المفعول بداية من  1يوليو  ،2015وسيحل محل القانون االتحادي
الحالي رقم  8لسنة  .1984وتقوم الشركة حاليًا بتقييم تأثير القانون الجديد ومن المتوقع
االلتزام به كام ً
ال قبل انقضاء فترة السماح التي تنتهي في  30يونيو .2016
إن الشركة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي كشركة تمويل وتقوم
بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية واالستثمارية التي تعتمد على خدمات مثل اإلجارة والمرابحة
والمضاربة والوكالة والمشاركة .تتم أنشطة الشركة وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية التي
تحرّ م الربا وضمن نصوص عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.
تمت متابعة التداول بأسهم الشركة في سوق دبي المالي في  2يونيو ( 2015إيضاح )1-2
إن العنوان المسجل للشركة هو ص.ب  2441دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.

-2

السياسات المحاسبية

 1-2أسس إعداد البيانات المالية
تم إعداد حزمة إعادة الهيكلة ،تحت إشراف اللجنة التوجيهية في إطار مبادئ الشريعة،
والمتفق عليها مع لجنة تنسيق الممولين المعينة رسميًا (« ،)»CoCOMوتم عرضها على جميع
الممولين في يونيو  ،2014والتي حصلت على موافقة بنسبة  .٪100إن إعادة الهيكلة التي تم
تنفيذها وتفعيلها من  25نوفمبر  ،2014تشمل المواصفات التالية:
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•

قبل إعادة الهيكلة ،كان لدى الشركة مبلغ  10.2مليار درهم من الودائع االستثمارية تحقق
معدل أرباح متوقع ما بين  ٪4 - ٪1.75سنويا.

•

إن النقد المدفوع من قبل مقدمي دعم السيولة بمبلغ  1.7مليار درهم وله سابقًا تاريخ
استحقاق  3أشهر ،سيتم دفعه على مدى  6سنوات على أقساط شهرية متساوية
بمعدل ربح بنسبة  ٪4سنويا.

•

إن الودائع التجارية األخرى بمبلغ  8.5مليار درهم ولها تاريخ استحقاق  3-0أشهر سابقًا
تمت إعادة هيكلتها كما يلي:

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

)1

مبلغ  1.7مليار درهم (يمثل  )٪20تم سداده في أغسطس 2014

)2

مبلغ  5.5مليار درهم (يمثل  )٪65سيتم سداده على مدى  12سنة على أقساط شهرية
بمعدل ربح بنسبة  ٪2سنويًا؛ و

)3

مبلغ  1.3مليار درهم (يمثل  )٪15تم استبداله بأداة مضاربة مع فترة استحقاق  12سنة
وتحقق معدل ربح متوقع بنسبة  ٪1سنويًا على الرصيد غير المسدد من كل سنة ،يدفع
على شكل أرباح عينية بحيث يمكن للشركة أن تدفعها على شكل توزيعات نقدية أو
على شكل أسهم .عندما ال يتم استرداد أداة المضاربة ،سوف يتم تحويل  1.956مليون
سهم بحد أقصى من أسهم الشركة بقيمة اسمية تبلغ  1درهم لكل منها.

يتم تأمين الودائع االستثمارية المعاد هيكلتها والتمويل اإلسالمي اآلخر مقابل التنازل عن
ورهن العقارات االستثمارية للمجموعة التي تقع في دولة اإلمارات العربية المتحدة (إيضاحات
 12و )13والتنازل عن التأمين ،ورهن على حسابات البنك (إيضاح  )8والتنازل عن الحقوق الستالم
الدفعات المتعلقة بمحفظة الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية وضمانات الشركات
من الشركات التابعة للمجموعة .إن األوراق المالية المقدمة سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل
ضمان نيابة عن الممولين في إطار عملية إعادة الهيكلة ،قرر المساهمون في اجتماع الجمعية
العمومية غير العادية في  28سبتمبر  2014زيادة رأس مال الشركة بمبلغ  2.1مليار درهم ومن
وقت آلخر بهذا المبلغ أو هذه المبالغ إذا لزم األمر.
وافقت الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  16أبريل  2015رفع تعليق
التداول على أسهمها في سوق دبي المالي وتفويض مجلس اإلدارة لتحديد موعد الستئناف
تداول األسهم .استأنف التداول على األسهم في سوق دبي المالي بتاريخ  2يونيو .2015

 1-2أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
تعد البيانات المالية الموحدة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية المعدلة لتشمل قياس االستثمارات
المتوفرة للبيع بالقيمة العادلة والعقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات
االستثمارية .يتم إعداد البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ويجري تقريب
جميع المبالغ إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشير لغير ذلك.

بيان التوافق
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
والقواعد واألسس الشرعية المحددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة
ومتطلبات القوانين السارية المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أسس توحيد البيانات المالية
تتألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الخاصة بشركة أمالك للتمويل ش.م.ع
والشركات التابعة لها (المجموعة) كما في  31ديسمبر .2015
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

يتم تحقيق السيطرة عندما تكون المجموعة معرضة ،أو لديها حقوق ،لعوائد متغيرة من
ارتباطها مع الشركة المستثمر فيها ولديها القدرة في التأثير على تلك العوائد من خالل
سلطتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بالسيطرة على
الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
•
•
•

السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة
الحالية على توجيه أنشطة ذات عالقة في الشركة المستثمر فيها)
التعرض ،أو حقوق ،لعوائد متغيرة من اشتراكها في الشركة المستثمر فيها ،و
القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها

يتم توحيد البيانات المالية للشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ باعتباره التاريخ الذي
تحصل فيه المجموعة على السيطرة ويستمر توحيد البيانات حتى تاريخ توقف تلك السيطرة.
تعد البيانات المالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد التقارير للشركة األم وذلك باستخدام
سياسات محاسبية مماثلة .عند الضرورة يتم إجراء التعديالت على البيانات المالية للشركات
التابعة لجعل سياستها المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة .إن جميع
األرصدة والدخل والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة وتوزيعات األرباح ضمن المجموعة
الناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة يتم استبعادها بالكامل.
يتم احتساب التغيير في حصص ملكية الشركة التابعة ،بدون تغيير السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل األخرى تعود لمساهمي الشركة األم
للمجموعة والحصص غير المسيطرة ،حتى ولو كانت نتائج الحصص غير المسيطرة تظهر عجزًا في الرصيد.

السياسات المحاسبية (تتمة)
 1-2أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)
أسس توحيد البيانات المالية (تتمة
إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:
•
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•
•
•
•
•
•

يتم التوقف عن تثبيت الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات كموجودات
ومطلوبات خاصة بالشركة التابعة
يتم التوقف عن تثبيت المبلغ المدرج ألي من الحصص غير المسيطرة
يتم التوقف عن تثبيت فروقات التحويل المتراكمة ،المسجلة في حقوق الملكية
تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به
تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر
تعيد تصنيف بنود حصة الشركة األم المثبتة سابقًا في بنود الدخل الشامل األخرى إلى
األرباح أو الخسائر.

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

1-2

أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)

أسس توحيد البيانات المالية (تتمة)
إن األنشطة الرئيسية للشركات التابعة هي نفسها كما للشركة األم .إن نسبة مساهمة
المجموعة في الشركات التابعة كما يلي:
أسس
توحيد البيانات

بلد
التأسيس

نسبة
المساهمة

نسبة
المساهمة

الشركة

أمالك للتمويل واالستثمار
العقاري ش.م.م

شركة تابعة

مصر

100%

100%

إي إف أس للخدمات المالية
ذ.م.م

شركة تابعة

إ.ع.م

57.5%

57.5%

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م
(انظر اإليضاح )1-27

شركة تابعة

إ.ع.م

100%

100%

أمالك القابضة المحدودة

شركة تابعة

إ.ع.م

100%

100%

مرتفعات الورقاء ذ.م

شركة تابعة

إ.ع.م

100%

100%

أمالك كابيتال ذ.م.م

شركة تابعة

إ.ع.م

100%

100%

أمالك لالستثمار العقاري
ذ.م.م

شركة تابعة

إ.ع.م

100%

100%

أمالك المحدودة

شركة تابعة

إ.ع.م

100%

100%

أمالك مدينة نصر
لالستثمارات العقارية

شركة تابعة

مصر

100%

100%

2

2015

2014

التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية مماثلة لتلك المستخدمة في
السنة السابقة ،باستثناء ما يلي:

المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولكن
لم يسر مفعولها حتى اآلن
لم تقم المجموعة باتباع المعايير المحاسبية أو التفسيرات الجديدة التي تم إصدارها ولكن
لم يسر مفعولها حتى اآلن ،باستثناء ما ذكر أدناه .إن هذه المعايير والتفسيرات ليس من
المرجح أن يكون لها أي تأثير جوهري على البيانات المالية للمجموعة في سنة التطبيق األولي.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات من عقود العمالء
تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في مايو  2014ويسري مفعوله
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2018ويتطلب تطبيق إما المعيار بالكامل أو
المعدل بأثر رجعي ،مع السماح باالتباع المبكر .إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 15يظهر نموذج محاسبي واحد شامل لإليرادات الناتجة عن عقود العمالء ويلغي إرشادات
تثبيت اإليرادات الحالية والموجودة حاليًا ضمن عدة معايير وتفسيرات ضمن المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية .يؤسس نموذجًا جديدًا من خمس خطوات والذي سيتم تطبيقه على
اإليرادات الناتجة من عقود العمالء .بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15
تثبت اإليرادات بقيمة تعكس المبلغ الذي تتوقع المنشأة أن يحق لها مقابل نقل البضاعة أو
تقديم الخدمات إلى العمالء.
راجعت المجموعة تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .15ووفقًا لذلك ،قررت
المجموعة اتباع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15في وقت مبكر بدءًا من  1يناير
 ،2015ألن المجموعة ترى أن ذلك يمثل بصورة أفضل أداء األعمال العقارية للمجموعة .اختارت
المجموعة التطبيق المعدل بأثر رجعي المسموح به في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  15عند تطبيق المعيار الجديد .وفقًا لذلك ،تم تطبيق المعيار على الفترة المنتهية في 31
ديسمبر  2015فقط (أي فترة التطبيق األولي) .يتطلب التطبيق المعدل بأثر رجعي أيضًا تثبيت
التأثير المتراكم لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15على جميع العقود التي
لم تكتمل بعد كما في  1يناير  2015على شكل تعديل للرصيد االفتتاحي لألرباح غير الموزعة كما
في  1يناير  .2015ال يوجد تعديالت على الرصيد االفتتاحي لألرباح غير الموزعة وأرصدة الحسابات
األخرى ،حيث لم يكن هناك عقود جارية ذات عالقة في ذلك الوقت تحتوي على فروق في
تثبيت اإليرادات.
إن الجداول أدناه تعرض التأثير على اإليرادات وتكلفة بيع العقارات واألرباح والربح للسهم وبيان
المركز المالي للسنة فيما لو استمرت المجموعة في سياستها السابقة لتثبيت اإليرادات خالل
السنة (إيضاح  13لمزيد من التفاصيل):
بيان الدخل الموحد
طبقًا للمعيار
الدولي
إلعداد التقارير
المالية رقم 15
ألف درهم

طبقًا
للسياسة
القديمة
ألف درهم

التأثير الناتج
عن التغير
ألف درهم

اإليرادات بيع العقارات

74,078

-

74,078

تكلفة بيع العقارات

()33,447

-

()33,447

األرباح للفترة

139,099

98,468

40,631

للسنة المنتهية في :2015
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 1-2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة
بيان الدخل الموحد
طبقًا للمعيار
الدولي
إلعداد التقارير
المالية رقم 15
ألف درهم

طبقًا
للسياسة
القديمة
ألف درهم

التأثير الناتج
عن التغير
ألف درهم

للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2015
ربحية السهم :الربح األساسي للسهم العائد
للشركة األم (درهم)

0.086

0.058

0.028

ربحية السهم :الربح المخفف للسهم العائد
للشركة األم (درهم)

0.038

0.026

0.012

بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر :2015
عقارات قيد التطوير

386,418

419,865

()33,447

مطلوبات أخرى

235,442

309,520

74,078

()1,121,371

()1,162,002

()40,631

الخسائر المتراكمة

قامت المجموعة ،للمرة األولى بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ،والتي يسري مفعولها
للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2015

إن طبيعة وتأثير كل معيار وتعديل جديد آخر تم وصفها أدناه:
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  19خطط المزايا المحددة -مساهمات
الموظفين يتطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  19أن تقوم المنشأة باألخذ في االعتبار
المساهمات المقدمة من الموظفين أو أطراف ثالثة عند احتساب خطط المزايا المحددة.
عندما تكون هذه المساهمات مرتبطة بالخدمة ،يجب أن تكون عائدة إلى فترات الخدمة
كمزايا سالبة .توضح هذه التعديالت أنه إذا كان مبلغ المساهمات مستقل عن عدد سنوات
الخدمة ،يسمح للمنشأة أن تثبت هذه المساهمات كخفض في تكاليف الخدمة في الفترة
التي يتم فيها تقديم الخدمة ،بد ً
ال من تخصيص المساهمات في فترات الخدمة .يسري
مفعول هذا التعديل للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .2014هذا التعديل غير مناسب
للمجموعة ،نظرًا ألنه ليس لدى أي من منشآت المجموعة خطط مزايا محددة للمساهمات
من الموظفين أو أطراف ثالثة.

التحسينات السنوية دورة 2012-2010
باستثناء التحسينات المتعلقة بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2الدفعات على أساس
األسهم المطبقة بمعامالت الدفعات على أساس األسهم بتاريخ منح قبل أو بعد  1يوليو ،2014
يسري مفعول جميع التحسينات األخرى للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يوليو  .2014قامت
المجموعة بتطبيق هذه التحسينات ألول مرة في هذه البيانات المالية الموحدة .تشتمل على:
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3دمج األعمال
يتم تطبيق هذا التعديل مستقبال ويوضح أن جميع ترتيبات المبلغ الطارئ المصنفة ضمن
المطلوبات (أو الموجودات) والناتجة من دمج األعمال يجب أن يتم قياسها الحقًا بالقيمة
سواء كانت تندرج ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
ً
رقم  39أم ال .هذا يتفق مع السياسة المحاسبية الحالية للمجموعة ،وبالتالي ،لم يؤثر هذا
التعديل على السياسة المحاسبية للمجموعة.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  8القطاعات التشغيلية
يتم تطبيق التعديالت بأثر رجعي وتوضح أنه:
)1

يجب على المنشأة أن تفصح عن األحكام التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق معايير
التجميع في الفقرة  12من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،8بما في ذلك
وصف مختصر للقطاعات التشغيلية التي تم تجميعها والخصائص االقتصادية (على
سبيل المثال ،المبيعات وإجمالي األرباح) المستخدمة لتقييم فيما اذا كانت القطاعات
«متشابهة» .لم يؤثر هذا التعديل على إفصاحات المجموعة؛ و

)2

يلزم اإلفصاح عن تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات فقط في حال
رفع تقرير بالتسوية إلى رئيس العمليات ،كما في اإلفصاح المطلوب لمطلوبات القطاع.
عرضت المجموعة تسوية موجودات القطاع إلى إجمالي الموجودات في السنوات
السابقة وتستمر في اإلفصاح عنها في اإليضاح رقم  28في البيانات المالية لهذه السنة
كما تم رفع تقرير بالتسوية إلى رئيس العمليات بغرض اتخاذ قرارهم.

 1-2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة (تتمة)
المعيار المحاسبي الدولي رقم  16الموجودات الثابتة والمعيار المحاسبي الدولي رقم 38
الموجودات غير الملموسة يتم تطبيق التعديل بأثر رجعي ويوضح في المعيار المحاسبي
الدولي رقم  16والمعيار المحاسبي الدولي رقم  38على أنه يمكن أن يعاد تقييم بند
الموجودات بالرجوع إلى البيانات الملحوظة إما بتعديل إجمالي المبلغ المدرج لبند الموجودات
إلى قيمة السوق أو بتحديد قيمة السوق للقيمة المدرجة وتعديل إجمالي المبلغ المدرج نسبيًا
بحيث يكون المبلغ المدرج الناتج مساوٍ لقيمة السوق.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن االستهالك أو اإلطفاء المتراكم هو الفرق بين المبالغ اإلجمالية
والمدرجة لبند الموجودات .لم يؤثر هذا التعديل على إجراءات إعادة التقييم المسجلة من قبل
المجموعة خالل السنة الحالية.
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المعيار المحاسبي الدولي رقم  24إفصاحات األطراف ذات العالقة
يتم تطبيق هذا التعديل بأثر رجعي ويوضح أن منشأة إدارة (منشأة تقدم خدمات موظفي
اإلدارة العليا) هي طرف ذو عالقة يخضع إلى إفصاحات األطراف ذات العالقة .باإلضافة إلى
ذلك ،يجب على المنشأة التي تستخدم منشأة إدارة لإلفصاح عن المصاريف المتكبدة على
خدمات اإلدارة .هذا التعديل غير مناسب للمجموعة حيث أنها ال تتلقى أي خدمات إدارة من
المنشآت األخرى.

التحسينات السنوية دورة 2013-2011
يسري مفعول هذه التحسينات من  1يوليو  2014وقامت المجموعة بتطبيق هذه التعديالت ألول
مرة في هذه البيانات المالية الموحدة ،وتشمل:

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3دمج األعمال
يتم تطبيق التعديل مستقب ً
ال ويوضح استثناءات النطاق ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  3ما يلي:
•
•

أن الترتيبات المشتركة ،وليس فقط المشاريع المشتركة ،هي خارج نطاق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم 3
أن استثناء النطاق هذا ينطبق فقط على عملية المحاسبة في البيانات المالية للترتيب
المشترك نفسه

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13قياس القيمة العادلة
يتم تطبيق التعديل مستقب ً
ال ويوضح أن استثناء المحفظة ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  13يمكن تطبيقه ليس فقط على الموجودات المالية والمطلوبات المالية ،ولكن
أيضا على العقود األخرى ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39لم تطبق المجموعة
استثناء المحفظة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم .13
المعيار المحاسبي الدولي رقم  40العقارات االستثمارية
إن وصف الخدمات المساعدة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  40يفرق بين العقارات
االستثمارية والعقارات التي يشغلها مالكوها (أي الموجودات الثابتة) .يتم تطبيق التعديل
في المستقبل ويوضح أن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3وليس وصف الخدمات
المساعدة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،40يستخدم لتحديد ما إذا كانت المعاملة هي
شراء بند الموجودات أو دمج األعمال .في الفترات السابقة ،اعتمدت المجموعة على المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3وليس على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،40في تحديد
ما إذا كان االستحواذ على بند الموجودات أو األعمال .وبالتالي ،فإن هذا التعديل لم يؤثر هذا
التعديل على السياسة المحاسبية للمجموعة.

42

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 1-2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة (تتمة)
المعايير والتفسيرات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ولكن لم يسر
مفعولها حتى اآلن للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد  1يناير 2015
يتم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات التي صدرت لكن لم يسر مفعولها حتى تاريخ إصدار
البيانات المالية للمجموعة إلى حد تعلقها بالبيانات المالية للمجموعة .تعتزم المجموعة اتباع
تلك المعايير ،حيثما تنطبق ،عندما تصبح سارية.

التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  –1مبادرة اإلفصاح
توفر هذه التعديالت توضيحات وتحسينات مركزة على الحد األدنى المسموح به وعرض البيانات
األولية وهيكل اإليضاحات واإلفصاح عن السياسات المحاسبية ،وعرض بنود الدخل الشامل
األخرى الناشئة عن االستثمارات ذات الصلة باألسهم.
وقد ُصممت التعديالت لمواصلة تشجيع الشركات على اتخاذ القرارات المنطقية في تحديد
ماهية المعلومات التي سيتم اإلفصاح عنها وكيفية تنظيم اإليضاحات في بياناتها المالية.
التعديالت على المعيارين الدوليين إلعداد التقارير المالية رقمي  10و 12والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  28المنشآت االستثمارية – تطبيق استثناء التوحيد تحدد التعديالت منشأة
االستثمار وتتطلب جهة إلصدار التقارير متوافقة مع طبيعة منشأة االستثمار بحيث ال توحد
شركاتها التابعة ،ولكن بد ً
ال من ذلك تقوم بقياس شركاتها التابعة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة في البيانات المالية الموحدة والمنفصلة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 10البيانات المالية الموحدة والمعيار المحاسبي
الدولي رقم  – 28االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة
يوضح التعديل معاملة بيع أو مساهمة الموجودات من أحد المستثمرين إلى شركة شقيقة
أو مشروع مشترك ،كما يلي:
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()1

ينبغي أن تثبت ضمن البيانات المالية للمستثمر جميع األرباح والخسائر الناتجة عن بيع أو
مساهمة الموجودات التي تشكل نشاطًا تجاريًا (على النحو المحدد في المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم  - 3دمج األعمال).

()2

ينبغي تثبيت جزئي لألرباح والخسائر عندما ال تشكل الموجودات نشاطًا تجاريًا ،أي يتم
تثبيت األرباح أو الخسائر فقط إلى حد حصص المستثمرين غير المتعلقة في تلك الشركة
الشقيقة أو المشروع المشترك.

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
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المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار يطالب المستأجرين بثبيت موجودات
ثمة تغيير طفيف في المحاسبة الحالية
ومطلوبات معظم عقود اإليجار .وبالنسبة للمؤجرينّ ،
في المعيار المحاسبي الدولي رقم  17عقود اإليجار .وسوف يسري المعيار الجديد على الفترات
السنوية التي تبدأ من  1يناير  .2019ويُسمح بالتطبيق المبكر للمعيار ،شريطة أن يتم تطبيق معيار
اإليرادات الجديد ،المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15اإليرادات الناتجة عن العقود
المبرمة مع العمالء.
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم « 9األدوات المالية»
إن النسخة الكاملة من المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9تستبدل معظم اإلرشادات
الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9
يجمع كافة الجوانب الثالثة للمحاسبة لمشروع األدوات المالية :التصنيف والقياس واالنخفاض
في القيمة ومحاسبة التحوط.
)1

التصنيف والقياس إن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9يحتفظ لكن يبسط
نموذج القياس المختلط ويحدد ثالث فئات للقياس األولي للموجودات المالية:

()1

التكلفة المطفأة،

()2

القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى؛ و

()3

القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

يعتمد أساس التصنيف على نموذج أعمال المنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية لبند
الموجودات المالي .بالنسبة للمطلوبات المالية ،لم تكن هناك تغيرات على التصنيف والقياس
باستثناء تثبيت التغيرات في مخاطر االئتمان الخاصة في بنود الدخل الشامل األخرى ،وبالنسبة
للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة ،من خالل األرباح أو الخسائر.

االنخفاض في القيمة
)2
من المقرر استبدال طريقة تكبد خسائر االنخفاض في القيمة المستخدمة في المعيار
المحاسبي الدولي رقم  39بطريقة جديدة متوقعة لرصد خسائر االئتمان .يتطلب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9من المجموعة تسجيل خسائر االئتمان المتوقعة على
كافة سندات الدين والقروض والذمم المدينة لديها ،إما على  12شهرًا أو مدى الحياة.
 )5محاسبة التحوط
يقلل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9من متطلبات فعالية التحوط عن طريق
استبدال اختبارات برايت الين حول فعالية التحوط .يقتضي وجود عالقة اقتصادية بين العنصر
المتحوط بشأنه وأداة التحوط وبخصوص «نسبة التحوط» لتكون نفس ما تستخدمه اإلدارة
فعليًا ألغراض إدارة المخاطر .ما زالت هناك حاجة لتوثيق متزامن ولكن يختلف عن الذي تم
إعداده حاليا بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم .39
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 1-2-2المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة (تتمة)
إن المجموعة تعمل حاليًا على تحليل تأثير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .9قيمت
المجموعة تأثير المعايير والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات األخرى .استنادًا
إلى التقييم ،فإن المعايير والتعديالت على المعايير والمراجعات والتفسيرات األخرى المذكورة
أعاله (باستثناء المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  )9ليس من المتوقع ان يكون لها تأثير
جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة كما في تاريخ إعداد التقرير المالي.

 3-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية
استخدام التقديرات:
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة استخدام أحكامها وإجراء التقديرات واالفتراضات
التي قد تؤثر على مبلغ الموجودات والمطلوبات المالية واإليرادات والمصاريف المعلنة
واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة والمخصصات الناتجة عنها والقيمة العادلة للسنة .تستند
هذه التقديرات بالضرورة إلى االفتراضات حول عدة عوامل وقد تختلف النتائج الفعلية عن
المبالغ المعلنة كما هو مبين أدناه:
خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
تقوم المجموعة بمراجعة الموجودات التمويلية واالستثمارية الخاصة بها بشكل دوري لتقييم
فيما إذا كان يتوجب تسجيل مخصص لالنخفاض في القيمة في بيان الدخل .على وجه
الخصوص ،يجب أن تجري اإلدارة تقييمًا لتقدير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة .إن هذه التقديرات ضرورية استنادًا لالفتراضات حول
إمكانية التخلف عن السداد وتكبد خسائر في حالة التخلف وقيمة الضمان المعني وتكاليف
االسترداد.
مخصصات جماعية لالنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل الموجودات التمويلية واالستثمارية الجوهرية
الفردية ،تقوم المجموعة بتكوين مخصص جماعي مقابل هذه الموجودات .يتم تكوين
المخصص الجماعي بالرجوع إلى نسب الخسائر المتوقعة المتعلقة بمحافظ التمويل
المختلفة بمستويات مخاطر مختلفة والفترة الزمنية المقدرة للخسائر الموجودة والتي لم
يتم تحديدها بالتفصيل بعد مع إجراء التعديل لوجهة نظر المجموعة بخصوص الظروف
االقتصادية السارية وتوجهات المحفظة .إن المؤشرات التي تؤثر على حساب المخصصات
الجماعية يتم تحديثها بصورة دورية استنادًا إلى خبرة المجموعة والخبرة من السوق بشكل
عام .تستند المعدالت المتوقعة للخسائر على تصنيف المخاطر لكل مبلغ وعلى احتمالية
عوامل التعثر المتعلقة بكل تصنيف للمخاطر.
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تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة
ً
عادة على إحدى األمور التالية:
إن تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة يستند
•

المعامالت حسب األسعار السائدة في السوق؛

•

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كبيرة؛

•

التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة باألسعار الحالية التي تنطبق على بنود ذات
شروط وخواص مخاطرة مشابهة؛ أو

•

نماذج تقييم أخرى.

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير المتداولة يتطلب إجراء
تقديرات جوهرية .تقوم المجموعة بمراجعة أساليب التقييم بشكل دوري وتختبر صالحيتها
باستخدام إما األسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة في نفس األداة أو من البيانات
األخرى الملحوظة المتوفرة في السوق.

االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة
عندما توجد مؤشرات على أن القيمة المدرجة لالستثمار في شركات شقيقة لن تكون قابلة
للتحصيل ،يتم تثبيت انخفاض في القيمة .إن المبلغ القابل لالسترداد هو بقيمة االستخدام
والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع أيهما أعلى وأن القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع تستند
إلى أفضل تقدير للسعر من قبل المجموعة والذي يمكن تحقيقه في معاملة بيع لالستثمار.
المخصصات والمطلوبات الطارئة وااللتزامات
يتم تثبيت المخصص عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي فعلي أو قانوني نتيجة ألحداث
ماضية وأنه من المحتمل أن يتطلب تدفق خارجي للموارد ،والتي تجسد مزايا اقتصادية،
لتسديد االلتزامات ويمكن إجراء تقدير معقول لمبلغ االلتزام.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية االلتزام
الحالي في تاريخ تقديم التقرير .إن سعر الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية يعكس
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والزيادات المحددة لتلك المطلوبات.
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 3-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية (تتمة)
إعادة تقييم العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية
تدرج المجموعة عقاراتها االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية بالقيمة
العادلة ،ويتم تثبيت التغيرات في القيمة العادلة في بيان األرباح أو الخسائر .تقوم المجموعة
بالعمل مع خبراء تقييم مستقلين من أجل تقييم القيمة العادلة خالل السنة .يتم تقييمها
بالرجوع إلى الدليل الذي يستند إلى السوق وباستخدام أسعار المقارنة التي تم تعديلها لبعض
عوامل السوق المحددة مثل طبيعة وموقع وحالة العقار.
تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء
قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند تخصيص سعر المعاملة بين التزام أداء معين
في العقد .عند تطبيق طريقة المدخالت تستخدم المجموعة القيمة العادلة اللتزامات كل
طرف الحتساب قيمة المعاملة.
قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء حيث يتم
تثبيت اإليرادات مع مرور الوقت .تعتبر المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت التي تتطلب
تثبيت اإليرادات على أساس الجهود التي تبذلها المجموعة الستيفاء التزام األداء يقدم أفضل
صورة لإليرادات المحققة فع ً
ال .عند تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة بتقدير التكلفة
إلتمام المشاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات الذي يمكن تثبيته .تشمل هذه التقديرات
تكلفة توفير البنية التحتية والمطالبات المتوقعة من قبل المقاولين كما تم تقييمها من قبل
استشاري المشروع وتكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية األخرى مع العمالء.
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األحكام
تصنيف االستثمارات
تقرر اإلدارة عند االستحواذ على االستثمار فيما إذا كان يجب تصنيفه على أنه محتفظ به لتاريخ
االستحقاق أو للمتاجرة أو مدرج بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو متوفر للبيع.
بالنسبة لالستثمارات التي تعتبر محتفظ بها لتاريخ االستحقاق ،تتأكد اإلدارة من أن متطلبات
المعيار المحاسبي الدولي رقم  39تم استيفاؤها وباألخص أن المجموعة لديها النية والقدرة
على االحتفاظ باالستثمارات لتاريخ استحقاقها .تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات على أنها
للمتاجرة إذا تم االستحواذ عليها بصورة أساسية لغرض تحقيق ربح قصير األجل من قبل التجار.
عندما ال يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للمتاجرة ولكن لها قيمة عادلة جاهزة ويمكن
الوثوق بها وإن التغيرات في القيمة العادلة تدرج كجزء من األرباح أو الخسائر في حسابات
اإلدارة ،يتم تصنيفها على أنها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تصنيف جميع
االستثمارات األخرى على أنها متوفرة للبيع.
االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتوفرة للبيع
تعتبر المجموعة أن استثمارات األسهم المتوفرة للبيع قد انخفضت قيمتها عندما يكون
هناك انخفاض جوهري أو لفترة طويلة في القيمة العادلة تحت تكلفتها أو عندما يوجد
دليل موضوعي آخر على االنخفاض في القيمة مع األخذ في االعتبار العوامل األخرى وتشمل
التقلبات العادية في سعر السهم لألسهم المدرجة والتدفقات النقدية المستقبلية وعوامل
الخصم لألسهم غير المدرجة.
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها غير المالية لتقييم االنخفاض في القيمة ،إذا كان يوجد
مؤشر لالنخفاض في القيمة .لتحديد فيما إذا كان االنخفاض في القيمة يجب اإلعالن عنه في
بيان الدخل ،تقوم المجموعة بإجراء األحكام سواء كانت هناك أية معلومات يمكن مالحظتها
تدل على وجود انخفاض في القيم المدرجة للموجودات غير المالية.
استيفاء التزامات األداء
يجب على المجموعة تقييم كل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا استوفيت التزامات األداء
مع مرور الوقت أو في وقت محدد من أجل تحديد الطريقة المناسبة لتثبيت اإليرادات .ولقد
قامت المجموعة بالتقييم استنادًا إلى اتفاقيات البيع والشراء المتفق عليها مع العمالء
ونصوص القوانين واللوائح ذات الصلة ،حيث تم إبرام العقود لتقديم موجودات عقارية
ً
وعادة يكون
للعمالء ،ولم تخصص المجموعة بند موجودات ذو استخدامات بديلة للمجموعة
لها حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن .في هذه الظروف تثبت المجموعة اإليرادات
مع مرور الوقت .وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم تثبيت اإليرادات في وقت محدد.
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 3-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية (تتمة)
تحديد أسعار المعامالت
يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل من عقودها مع العمالء .عند اتخاذ هذه
االجراءات ،تقوم المجموعة بتقييم أثر أي مبلغ متغير في العقد ،بسبب الخصومات أو الشروط
الجزائية أو وجود أي عنصر تمويل جوهري في العقد وأي مبلغ غير نقدي في العقد.
لتحديد تأثير المبلغ المتغير تستخدم المجموعة طريقة «المبلغ األكثر احتما ً
ال» طبقًا للمعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15حيث يتم تحديد سعر المعاملة بالرجوع الى طريقة
المبلغ األكثر احتما ً
ال بين مجموعة من المبالغ المحتملة.

تحويل السيطرة في عقود العمالء
في الحاالت التي تقرر بها المجموعة أنها استوفت التزامات األداء في وقت من األوقات ،تثبت
اإليرادات عند تحويل السيطرة على بند الموجودات الذي هو موضوع العقد إلى العميل .في
ً
عادة عندما يتم تسليم السيطرة على الوحدة
حالة عقود بيع الموجودات العقارية ،يتم ذلك
إلي العميل.

 4-2التعاريف
لقد تم استخدام المصطلحات التالية في البيانات المالية الموحدة مع معانيها المحددة:

االستصناع
هو عقد بيع بين طرفين يتعهد بموجبه طرف (البائع) بإنشاء أصول أو عقارات لطرف آخر
(المشتري) وفقًا لبعض المواصفات المتفق عليها مسبقًا وبأسعار محددة مسبقًا وتاريخ
محدد مسبقًا لتسليمها .إن العمل المتفق بشأنه ال يقتصر إنجازه على البائع بمفرده ،ويمكن
تنفيذ جزء أو كل المشروع من قبل أطراف ثالثة تحت رقابة ومسؤولية البائع .بموجب عقد
االستصناع يمكن أن تكون المجموعة البائع أو المشتري ،حسب ما تقتضي الحاجة.
اإلجارة (اإلجارة المنتهية بالتمليك)
اإلجارة هي عقد بحيث يقوم طرف (مؤجر) بتأجير بند الموجودات ما إلى طرف آخر (مستأجر)،
بناء على طلب المتعامل مقابل دفعات إيجار محددة
بعد شراء/استحواذ على بند الموجودات ً
وشروط/مدة إيجار محددة .إن مدة العقد باإلضافة ألساس دفعات اإليجار يتم االتفاق بشأنها
في البداية .يحتفظ المؤجر بملكية بند الموجودات خالل فترة العقد .وتنتهي اإلجارة بتحويل
الملكية في بند الموجودات إلى المستأجر .بموجب عقد اإلجارة يمكن أن تعمل المجموعة
كمؤجر أو كمستأجر حسب ما تقتضي الحاجة.
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اإلجارة اآلجلة (إجارة موصوفة في الذمة)
اإلجارة اآلجلة هي عقد بحيث توافق األطراف (أي المؤجر والمستأجر) على أن المؤجر ،بتاريخ
محدد في المستقبل ،سيقوم بتقديم عقار بمواصفات محددة بعقد اإليجار للمستأجر عند
إتمامه وتسليمه من قبل المطوّ ر الذي اشترى منه المؤجر ذلك العقار .إن فترة عقد اإليجار
بموجب اإلجارة اآلجلة تبدأ فقط من تاريخ استالم المستأجر للعقار من المجموعة .تنتهي
اإلجارة اآلجلة بتحويل ملكية بند الموجودات إلى المستأجر .بموجب اإلجارة اآلجلة ،يمكن أن
تعمل المجموعة كمؤجر أو كمستأجر ،حسب ما تقتضي الحالة.
شركة الملك
هي طريقة تمويل تقوم على الملكية المشتركة بين منشأتين /شخصين أو أكثر في بند
موجودات أو ممتلكات معينة دون وجود نية مشتركة للمشاركة في األعمال ،فيما يتعلق
بهذه الموجودات أو الممتلكات .ويتقاسم األطراف الدخل  /االيرادات الناتجة من هذه الملكية
سواء عند تأجير أو بيع الموجودات أو الممتلكات.
المشتركة
ً
المرابحة
المرابحة هي عقد يبيع طرف (البائع) بموجبه لطرف آخر (المشتري) بند الموجودات سبق له
بناء على وعد المشتري بشرائه بند الموجودات بشروط معينة ،وذلك مقابل
شراؤه وحيازته
ً
ثمن يتكون من تكلفة بند الموجودات وربح متفق عليه .بموجب عقد المرابحة يمكن أن تعمل
المجموعة إما كبائع أو كمشتري حسب ما تقتضي الحالة.
هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحد األطراف المال (رب المال) إلى الطرف اآلخر (المضارب)،
الذي يوفر المال (رأس مال المضاربة) إلى الطرف اآلخر (المضارب) .ثم يستثمر المضارب رأس
مال المضاربة في مشروع أو نشاط معين في مقابل حصة متفق عليها من الربح .إن المضاربة
هي عقد استثماري ،ومع ذلك يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو خرق
أي من شروط المضاربة من قبل المضارب .بموجب عقد المضاربة يمكن أن تعمل المجموعة
إما كمضارب أو كرب المال حسب ما تقتضي الحالة.
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الشريعة
هي جوهر القانون اإلسالمي وقد تم اقتباسها من القرآن الكريم والسنة الشريفة .وبما أن
المجموعة هي مؤسسة تمويل إسالمي فإنها تطبق مبادئ الشريعة في أنشطتها كما
تفسرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
استثمارات الوكالة
هي عقد الوكالة حيث بموجبه يقوم («الموكل الرئيسي») بتقديم مبلغ معين من المال
(«رأس مال الوكالة») إلى وكيل («الوكيل») لالستثمار بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة
اإلسالمية وحسب دراسة الجدوى  /الخطة االستثمارية المقدمة إلى «الموكل» من قبل الوكيل.
يحق للوكيل مقدم الخدمات الحصول على رسوم محددة (رسوم الوكالة) وكذلك ،إذا كان
الوكيل يحقق عائدا يفوق مقدار الربح المتوقع (كما جاء في دراسة الجدوى االقتصادية /
خطة االستثمار) يجوز «للموكل» منح الفائض إلى الوكيل كحافز له عن األداء الممتاز.
ومع ذلك ،يتوجب على الوكيل إعادة المبلغ المستثمر به في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو خرق
أي من شروط الوكالة .يجوز للمجموعة إما استالم األموال من المستثمرين كوكيل االستثمار
الخاص بهم («الوكيل») أو تقديم األموال لإلدارة  /االستثمار كموكل.

أداة المضاربة
ً
هي أداة أصدرت لصالح وكيل التسهيل ،بصفته ممثال عن الممولين ونائبًا عنهم (كوكيل)
فيما يتعلق بحصتهم في محفظة التمويل العقاري والتي بموجبها يقوم الوكيل بنقل
الحقوق والفوائد والمزايا والمستحقات في محفظة التمويل العقاري لشركة أمالك شاهين
المحدودة (كمصدر) .دخلت الشركة والمصدر (كرب للمال) في المضاربة حيث سيتم االستثمار
في محفظة الرهن العقاري على أنها رأس مال المضاربة من قبل الشركة .إن أي تحصيل ألداة
المضاربة يكون من خالل إجراء المجموعة دفعة بموجب عقد مضاربة للمصدر.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة أدناه:

تحقق اإليرادات

يتم تثبيت اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح تدفق المنافع االقتصادية إلى
المجموعة ويمكن عندها قياس اإليرادات بصورة معقولة ،بغض النظر عن الزمن الذي تم فيه
تسديد الدفعة .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المقبوضة أو المستحقة القبض
مع األخذ بعين االعتبار شروط الدفعات التعاقدية المحددة .استنتجت المجموعة أنها تعمل
كمورد أساسي في جميع ترتيبات إيراداتها ألنها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات
ولها حق في التسعير وتكون معرضة أيضًا لمخاطر االئتمان .يتم تثبيت اإليرادات في بيان
الدخل كما يلي:

اإلجارة
يستند الدخل اإلجارة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة عقد اإليجار.

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
شركة الملك
يتم تثبيت دخل شركة الملك على أساس جزء زمني وذلك خالل مدة اإليجار أو تحويل المخاطر
الجوهرية ومزايا الملكية للممتلكات إلى المشتري
المرابحة
يتم احتساب أرباح المرابحة المؤجلة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة العقد استنادًا
لصافي مبالغ المرابحة القائمة.
المضاربة
يتم احتساب اإليرادات أو الخسائر من تمويل المضاربة على أساس الفترة الزمنية إذا كان يمكن
تقديرها بصورة معقولة .عدا ذلك يتم تثبيت اإليرادات عند توزيعها من قبل المضارب ،بينما
يتم إدراج الخسائر في بيان الدخل عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.
المشاركة
يتم احتساب الدخل على أساس صافي رأسمال المشاركة المستثمر على مدى الفترة الزمنية
التي تمثل العائد الفعلي على بند الموجودات.
رسوم المعامالت
يتم تثبيت رسوم المعامالت المقدرة لتغطية تكاليف المعامالت عند الموافقة على التسهيالت.
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اإليرادات من عقود العمالء
ثبتت المجموعة اإليرادات من عقود العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما ظهر
في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم :15
الخطوة رقم  - 1تحديد العقد أو العقود مع العميل :يعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين
أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبة النفاذ ويحدد معايير لكل عقد
يجب الوفاء بها.
الخطوة رقم  - 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل
بنقل سلعة أو خدمة للعميل.
الخطوة رقم  - 3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة
أن يحق لها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات التي وعدت العميل بها،
ً
نيابة عن أطراف ثالثة.
باستثناء المبالغ التي ُحصلت
الخطوة رقم  - 4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في عقود العمالء :بخصوص العقد
الذي يحتوي على أكثر من التزام لألداء ،فإن المجموعة سوف تخصص سعر
معاملة لكل التزام لألداء بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون
من حقها في مقابل استيفاء كل التزام أداء.
الخطوة رقم  - 5تثبيت اإليرادات عندما (أو كما) تستوفي المنشأة التزام األداء.
تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبيت اإليرادات مع مرور الوقت ،إذا تحقق أحد الشروط التالية:
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-1

يحصل العميل على ويستهلك في وقت متزامن المزايا المقدمة من أداء المجموعة
بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو

-2

ينشئ أداء المجموعة أو يحسن بند موجودات يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو
تحسين بند الموجودات؛ أو

-3

ال ينشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بديل للمجموعة وللمنشأة حق
ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 9.4تحقق اإليرادات (تتمة)
بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاله ،يتم تثبيت اإليرادات في
وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.
عند استيفاء المجموعة اللتزام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها ،ينشأ
عن ذلك بند موجودات العقد على أساس المبلغ المحقق من خالل األداء .عندما يتجاوز المبلغ
المقبوض من العميل مبلغ اإليرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ المقبوض أو المستحق القبض ،مع األخذ بعين
االعتبار البنود التعاقدية المحددة باستثناء الضرائب والرسوم .تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات
إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد فيما إذا كانت تعمل كمورد رئيسي أم كوكيل.
استنتجت المجموعة بأنها تعمل كمورد رئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها.
يتم تثبيت اإليرادات في بيان الدخل الموحد المرحلي إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح
تدفق المزايا االقتصادية إلى المجموعة وإن اإليرادات والتكاليف ،حيثما ينطبق ،يمكن قياسها
بصورة معقولة.

دخل اإليجار
يتم تثبيت دخل اإليجار من العقارات االستثمارية تحت بند األرباح والخسائر في بيان الدخل
الشامل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار حيث يكون العقد هو
عقد إيجار تشغيلي .إن حوافز اإليجار الممنوحة يتم تثبيتها كجزء ال يتجزأ من إجمالي دخل
اإليجار ،على مدى فترة عقد اإليجار على أساس طريقة القسط الثابت.
توزيعات األرباح
يتم تثبيت دخل توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استالم األرباح.
دخل الودائع
يتم احتساب دخل الودائع على أساس الفترة الزمنية استنادًا لتقديرات اإلدارة والدخل السابق
من ودائع مشابهة.
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تخصيص األرباح
يتم احتساب تخصيص األرباح ما بين الممولين والمساهمين وفقًا إلجراءات المجموعة
النموذجية وتؤخذ موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمجموعة.

 9.5النقدية وشبه النقدية
تتألف النقدية وشبه النقدية من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة
األجل التي تستحق في األصل خالل ثالثة أشهر أو أقل بعد تنزيل مستحقات البنوك القائمة،
إن وجدت.

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
إن الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات
ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق نشط.
تثبت الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية في البداية بالقيمة العادلة ،وهي المبلغ
النقدي إلنشاء موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية بما في ذلك أية تكاليف معامالت،
وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي .يتم إدراج دخل
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية في بيان الدخل الشامل وتدرج كدخل من
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية .في حالة االنخفاض في القيمة ،تدرج خسائر
االنخفاض في القيمة كخصم من القيمة المدرجة للموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية ،وتثبت في بيان الدخل الشامل كمصاريف انخفاض في القيمة.

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية (تتمة)
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة إعداد تقارير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية منخفضة القيمة .تعتبر الموجودات التمويلية
االسالمية منخفضة القيمة وتحدث خسائر انخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك دليل
موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث وقعت بعد التثبيت
األولي لبند الموجودات («حدث خسارة») ويكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تأثير على التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي أو مجموعة من الموجودات المالية التي
يمكن تقديرها بشكل موثوق.
إن المعايير التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر
انخفاض في القيمة هي ما يلي:
−
−
−
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تأخر في الدفعات التعاقدية للمبلغ األصلي أو الربح؛
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتقصير في السداد عن الموجودات
في المحفظة؛ و
وفاة المدين
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تقوم المجموعة أو ً
ال بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على حدوث انخفاض في القيمة
بشكل فردي للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية والتي تعتبر جوهرية بشكل فردي
وبصورة جماعية للموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي ليست جوهرية بشكل
فردي .إذا قررت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية التي تم تقييمها بشكل فردي ،فإنها تدرجه في
مجموعة من الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية التي لها خصائص مخاطر ائتمان
مماثلة وتقوم بتقييمهم جماعيًا بخصوص االنخفاض في القيمة .إن الموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية التي يتم تقييمها بشكل فردي بخصوص االنخفاض في القيمة حيث
تثبت أو ال تزال تثبت عنها خسائر انخفاض في القيمة ال تدرج في التقييم الجماعي بخصوص
االنخفاض في القيمة.
ألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في القيمة ،يتم تجميع الموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية على أساس خصائص مخاطر ائتمان مماثلة (أي على أساس عملية
التقييم للمجموعة التي تعتبر نوع الفئة ،حالة متأخرة السداد والعوامل األخرى ذات العالقة).
إن رسوم االنخفاض في القيمة على مجموعة من الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
يتم تقييمها بشكل جماعي بخصوص االنخفاض في القيمة وتقديرها على أساس االتجاهات
التاريخية الحتمالية التقصير عن السداد ،وتوقيت التحصيالت ومقدار الخسائر المتكبدة .إن معدالت
التقصير عن السداد ،ومعدالت الخسائر والتوقيت المتوقع للتحصيالت في المستقبل يتم قياسها
بشكل منتظم مقابل النتائج الفعلية لضمان أنها ال تزال مالئمة .عندما ال تكون البيانات التاريخية
كافية لتقييم االتجاهات ،يتم استبدال تجربة خسائر السوق باستخدام منهج متباطئ حيث
تستند معدالت الخسائر على حركة الحسابات من مرحلة واحدة من التأخر إلى أخرى.
يتم قياس مبلغ الخسائر على أساس الفرق بين القيمة المدرجة للموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة (باستثناء
خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة باستخدام سعر الربح الفعلي
األصلي للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية .يتم تخفيض القيمة المدرجة
للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية من خالل استخدام حساب مخصص ويثبت مبلغ
الخسائر في بيان الدخل الشامل .إذا كان للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية سعر
ربح متغير ،فإن سعر الخصم لقياس أية خسائر انخفاض في القيمة هو سعر الربح الفعلي
الحالي المحدد بموجب العقد.
عندما تكون الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها
مقابل مخصص االنخفاض في القيمة ذي العالقة .إذا لم يكن هناك أي مخصص انخفاض
في القيمة ذي عالقة ،يتم شطب الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية من بيان الدخل
الشامل .يتم إدراج المبالغ المحصلة الحقًا ،إن وجدت ،في بيان الدخل الشامل .إذا انخفض مبلغ
االنخفاض في القيمة الحقًا بسبب وقوع حدث بعد الشطب ،يتم إدراج المخصص إلى بيان
الدخل الشامل.
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العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية
يتم قياس العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية في البداية
بالتكلفة ،وتشتمل على تكاليف المعامالت .يشتمل المبلغ المدرج على تكلفة إحالل جزء من
العقارات االستثمارية الموجودة في الوقت الذي تظهر فيه تلك التكلفة إذا تم تلبية معيار
التثبيت ،ويتم استثناء تكلفة الخدمة اليومية للعقارات االستثمارية .الحقًا للتثبيت األولي ،يتم
إظهار العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي
تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي .يتم تحديد القيمة العادلة في البيانات المالية
الموحدة استنادًا إلى التقييمات المنجزة من قبل مثمن معتمد خارجي مستقل .إن األرباح أو
الخسائر الناتجة عن التغييرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مدرجة في بيان الدخل
للسنة التي تظهر فيها.
يتم التوقف عن تثبيت العقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحبها من
االستخدام ومن غير المتوقع أن يكون هناك أية مزايا اقتصادية مستقبلية من استبعادها .إن
الفرق بين صافي المبالغ المحصلة والمبلغ المدرج للموجودات يتم تثبيته في بيان الدخل في
الفترة التي يتم فيها التوقف عن تثبيتا.
يتم تحديد القيمة العادلة بأسعار السوق المفتوح استنادًا إلى التقييمات التي تجرى بواسطة
مثمنين ومستشارين مستقلين .بالنسبة للدفعات مقدمًا للعقارات االستثمارية يتم تعديل
التقييم بالنسبة للمبالغ التي سيتم دفعها وفقًا التفاقيات شراء العقارات.
يتم التحويل إلى (أو من) العقارات االستثمارية فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام.
بالنسبة للتحويل من العقارات االستثمارية إلى عقار يشغله المالك أو العقارات قيد التطوير،
فإن التكلفة المقررة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير في االستخدام.
إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك أو العقارات قيد التطوير عقارات استثمارية ،تقوم
المجموعة باحتساب هذه العقارات وفقا للسياسة المنصوص عليها في الموجودات الثابتة أو
العقارات قيد التطوير حتى تاريخ التغير في االستخدام.

العقارات قيد التطوير
إن العقارات قيد اإلنشاء لغرض البيع تصنف كعقارات قيد التطوير .إن العقارات المباعة وغير
المباعة قيد التطوير تدرج بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة .تشتمل التكلفة على تكلفة
األرض والبنية التحتية واإلنشاء والنفقات األخرى ذات العالقة مثل األتعاب المهنية والتكاليف
الهندسية العائدة للعقارات ،والتي يتم رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية للحصول
على العقارات جاهزة لالستخدام المقصود منها قيد التنفيذ.
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حيث يتم تثبيت االيرادات خالل مدة العقد ،يتم إدراج الحصة المرتبطة بالتكاليف في العقارات
قيد التطوير بتكلفة المبيعات في بيان الدخل.
يعرف االنتهاء كإصدار مبكر لشهادة اإلنجاز العملي ،أو عندما تعتبر اإلدارة أن المشروع أنجز.
عند االنتهاء ،فإن التكلفة فيما يتعلق بالعقارات لغرض البيع أو زيادة رأس المال  /اإليجارات يتم
حذفها من العقارات قيد اإلنشاء وتحويلها إلى العقارات المحتفظ بها للبيع بسعر التكلفة.

االستثمارات
يتم تثبيت جميع االستثمارات في البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للمبلغ المدفوع
وتشتمل على تكاليف االستحواذ.

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
يتم تصنيفها في البداية بالقيمة العادلة .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغييرات في
القيم العادلة في بيان الدخل للسنة .يتم إدراج توزيعات األرباح ضمن الدخل اآلخر وفقًا لشروط
العقد أو عند استحقاق الدفعة الخاصة بها.
االستثمارات المتوفرة للبيع
بعد التثبيت األولي ،يتم إعادة قياس االستثمارات المصنفة على أنها «متوفرة للبيع» بالقيمة
العادلة .إن األرباح والخسائر غير المحققة تدرج كعنصر منفصل من حقوق الملكية إلى أن
يتم التوقف عن تثبيت االستثمار ،أو تحديده على أنه منخفض القيمة .وعند االنخفاض في
القيمة فإن أية خسائر ،أو عند التوقف عن التثبيت فإن أية أرباح أو خسائر أدرجت سابقًا «كتغيرات
متراكمة في القيمة العادلة» ضمن حقوق الملكية ،سوف تدرج في بيان الدخل للسنة.
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االستثمارات في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة
إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرًا جوهريًا .إن التأثير الجوهري هو
القدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها
ولكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
إن المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث يكون لألطراف التي لديها سيطرة
مشتركة على الترتيب الحق في صافي موجودات المشروع المشترك .إن السيطرة المشتركة
هي المشاركة في السيطرة المتفق عليها تعاقديا على الترتيب ،والتي توجد فقط عندما تتطلب
قرارات بشأن األنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع من قبل األطراف المشاركة بالسيطرة.
لدى المجموعة حصة في العمليات المشتركة وتثبت فيما يتعلق بحصصها في العمليات المشتركة:
•
•
•
•
•

الموجودات ،بما في ذلك حصتها من أية موجودات محتفظ بها بالتضامن؛
المطلوبات ،بما في ذلك حصتها من أية مطلوبات متكبدة بالتضامن؛
اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ عن العمليات المشتركة؛
حصة اإليرادات من بيع الناتج من العمليات المشتركة؛ و
المصاريف ،بما في ذلك حصتها من أية مصاريف تكبدتها بالتضامن.

إن االعتبارات التي أخذت في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة لتلك الالزمة
لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم احتساب استثمارات المجموعة في شركاتها الشقيقة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
بموجب طريقة حقوق الملكية ،فإن االستثمارات في الشركة الشقيقة تتثبت في البداية
بالتكلفة .يتم تعديل القيمة المدرجة لالستثمارات لتثبيت التغيرات في حصة المجموعة من
صافي موجودات الشركة الشقيقة منذ تاريخ االستحواذ .يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالشركة
الشقيقة في القيمة المدرجة لالستثمارات وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي بخصوص
االنخفاض في القيمة.
يعكس بيان الدخل حصة المجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة .إن أي تغير في بنود
الدخل الشامل األخرى لتلك الشركات المستثمر فيها يعرض كجزء من بنود الدخل الشامل
األخرى للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،عندما يكون هناك تغير مثبت مباشرة في حقوق
الملكية للشركة الشقيقة ،تدرج المجموعة حصتها من أي تغيرات ،عند االقتضاء ،في بيان
التغيرات في حقوق الملكية .إن األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة من المعامالت بين
المجموعة والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك يتم حذفها إلى حد الحصة في الشركة
الشقيقة أو المشروع المشترك.
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الموجودات الثابتة
تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.
يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام
الموجودات وهي كما يلـي:
األثاث والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية

 7-4سنوات
 3سنوات

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وتحول إلى فئة الموجودات المناسبة عندما
يتم استخدامها وتستهلك وفقًا للسياسات المحاسبية الخاصة بالمجموعة.
يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات الثابتة بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير
األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية تحصيل القيمة المدرجة بها .عند وجود
مثل هذا المؤشر وعندما تزيد القيمة المدرجة عن القيمة الممكن تحصيلها فإنه يتم تخفيض
قيمة الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصيله باعتباره األعلى للقيمة العادلة ناقصًا تكاليف
البيع وقيمتها المستخدمة.

الزكاة
تحتسب الزكاة وفقًا لعقد التأسيس والنظام األساسي للمجموعة على النحو التالي:
•

الزكاة على حقوق المساهمين تحتسب على وعاء الزكاة الخاص بهم (حقوق المساهمين
ناقصًا رأس المال المدفوع زائدًا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين وتستقطع من األرباح
غير الموزعة.

•

الزكاة على رأس المال المدفوع ال تدخل في احتساب الزكاة وتستحق على المساهمين
أنفسهم.

•

الزكاة التي توزع من قبل هيئة تم تعيينها من قبل مجلس اإلدارة وتكون وفقًا للقوانين
الداخلية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة.

60

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم تثبيت المطلوبات للمبالغ المستحقة الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة،
سواء استلمت المجموعة فواتير من الموردين أو لم تستلم.

المخصصات
يتم تثبيت المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي قانوني أو فعلي نتيجة
ألحداث سابقة وأنه من المرجح أن يكون تدفق خارج للموارد المتضمنة للمزايا االقتصادية
ضروريًا لتسوية االلتزام ،ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

عقود اإليجار
إن عقود اإليجار حيث يحتفظ المؤجر فعليًا بجميع مخاطر ومزايا ملكية بند الموجودات يتم
تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية .يتم تثبيت عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في بيان الدخل
على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
بخصوص الموظفين مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تقوم المجموعة بالمشاركة
في صندوق اشتراكات التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتحتسب
كنسبة مئوية من رواتب الموظفين .تقتصر التزامات المجموعة على هذه االشتراكات والتي
تثبت في بيان الدخل عند استحقاقها .تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية
الخدمة للموظفين الوافدين .تستند المبالغ المستحقة الدفع عن هذه المزايا على الراتب
النهائي وطول مدة خدمة الموظفين خضوعًا إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة .يؤخذ
مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه المزايا على مدى فترة الخدمة.

برنامج أسهم الموظفين
أن برنامج أسهم الموظفين يتألف من أسهم المجموعة ذاتها التي تم تخصيصها بموجب
خطة ملكية االسهم لموظفي الشركة ولم يتم إعادة إصدارها أو إلغاؤها .يتم احتساب
هذه األسهم باستخدام طريقة متوسط التكلفة المرجح .بموجب طريقة التكلفة ،يتم عرض
متوسط التكلفة للسهم كخصم من إجمالي حقوق المساهمين.

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
إن جميع مشتريات ومبيعات الموجودات المالية «بالطريقة العادية» يتم تثبيتها «بتاريخ
المتاجرة» أي تاريخ شراء أو بيع المجموعة لبند الموجودات .إن المشتريات أو المبيعات بالطرق
العادية تمثل المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تتطلب توصيل الموجودات خالل
فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف المتبع في السوق.
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األدوات المالية -التثبيت األولي والقياس الالحق

)1

الموجودات المالية

إن األداة المالية هي أي عقد ينشأ عنه موجودات مالية لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة
حقوق ملكية لمنشأة أخرى.

التثبيت األولي والقياس
يتم تصنيف الموجودات المالية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،
والتمويل وذمم مدينة ،أو استثمارات محتفظ بها لتاريخ االستحقاق ،أو موجودات مالية متوفرة
للبيع أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال ،حسب االقتضاء .يتم تثبيت
جميع الموجودات المالية في البداية بالقيمة العادلة زائدًا ،في حالة الموجودات المالية غير
المسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تكاليف المعامالت العائدة إلى استحواذ
الموجودات المالية.
إن المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل الموجودات ضمن إطار
زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائد في السوق (المشتريات بالطريقة العادية) يتم
تثبيتها بتاريخ المتاجرة ،أي التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموجودات.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو موضح في أربع فئات:
•
•
•
•

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
التمويل والذمم المدينة
االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
االستثمارات المالية المتوفرة للبيع
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األدوات المالية -التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة)

)1

الموجودات المالية (تتمة)

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشتمل على الموجودات
المالية المحتفظ بها لغرض المتاجرة والموجودات المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .يتم تصنيف الموجودات المالية بأنها محتفظ بها لغرض
المتاجرة إذا تم االستحواذ عليها بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء خالل فترة قصيرة
األجل .يتم تصنيف المشتقات أيضًا كمحتفظ بها للمتاجرة ،ومن ضمنها المشتقات المتضمنة
المنفصلة ،إال إذا تم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم .39
لم تقم المجموعة بتصنيف أية موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر يتم إدراجها في بيان المركز
المالي الموحد بالقيمة العادلة مع صافي التغيرات في القيمة العادلة المثبتة كتكاليف
تمويل (صافي التغيرات السالبة في القيمة العادلة) أو دخل التمويل (صافي التغيرات الموجبة
في القيمة العادلة) في بيان الدخل الموحد.
التمويل والذمم المدينة
إن التمويل والذمم المدينة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد
وهي غير مدرجة في سوق نشط .بعد القياس األولي ،يتم قياس تلك الموجودات المالية الحقًا
بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي ناقصا أي االنخفاض في القيمة.
تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو
التكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي .يدرج إطفاء سعر الربح الفعلي ضمن
دخل التمويل في بيان الدخل الموحد .تثبت الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان
الدخل الموحد ضمن تكاليف التمويل بالنسبة للتمويل وضمن تكاليف المبيعات أو المصاريف
التشغيلية األخرى بالنسبة للذمم المدينة.
االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
إن الموجودات المالية غير المشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد واستحقاقات ثابتة يتم
تصنيفها على أنها محتفظ بها لتاريخ االستحقاق عندما يكون للمجموعة النية الحسنة والقدرة
على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق .بعد القياس األولي ،يتم قياس االستثمارات المحتفظ
بها لتاريخ االستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام سعر الربح الفعلي ،ناقصًا االنخفاض في
القيمة .يتم احتساب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ
والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي .يدرج إطفاء سعر الربح
الفعلي كدخل تمويل في بيان الدخل الموحد .تثبت الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة
في بيان الدخل الموحد ضمن تكاليف التمويل.
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القياس الالحق (تتمة)
االستثمارات المالية المتوفرة للبيع
إن االستثمارات المالية المتوفرة للبيع تشتمل على استثمارات حقوق ملكية أو سندات دين.
إن استثمارات حقوق الملكية المصنفة على أنها متوفرة للبيع هي تلك التي ليست مصنفة
على أنها محتفظ بها للمتاجرة أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .إن سندات الدين
في هذه الفئة هي تلك التي تنوي المجموعة االحتفاظ بها لفترة غير محددة من الزمن والتي
يمكن بيعها تلبية لمتطلبات السيولة أو وفقًا للتغيرات في أوضاع السوق.
بعد القياس األولي ،يتم قياس االستثمارات المالية المتوفرة للبيع الحقا بالقيمة العادلة مع
تثبيت األرباح أو الخسائر غير المحققة كدخل شامل آخر في االحتياطي المتوفر للبيع حتى يتم
التوقف عن تثبيت االستثمارات ،وحينها يتم تثبيت األرباح أو الخسائر المتراكمة ضمن الدخل
التشغيلي ،أو يتم تحديدها على أنها منخفضة القيمة ،عندما يتم إعادة تصنيف الخسائر
المتراكمة من االحتياطي المتوفر للبيع إلى بيان الدخل الموحد ضمن تكاليف التمويل .إن األرباح
المحققة في فترة االحتفاظ باالستثمارات المالية المتوفرة للبيع يتم اإلعالن عنها كدخل
باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي.
تقوم المجموعة بتقييم إذا كانت إمكانية ونية بيع موجوداتها المالية المتوفرة للبيع في
األجل القريب مالئمة .عندما تكون المجموعة ،في حاالت نادرة ،غير قادرة على المتاجرة بهذه
الموجودات المالية بسبب األسواق غير الشنطة ،يمكن للمجموعة أن تختار إعادة تصنيف هذه
الموجودات المالية إذا كان لدى اإلدارة النية والقدرة باالحتفاظ بهذه الموجودات للمستقبل
القريب أو حتى موعد استحقاقها.
بالنسبة للموجودات المالية المعاد تصنيفها خارج فئة الموجودات المالية المتوفرة للبيع،
فإن المبلغ المدرج للقيمة العادلة بتاريخ إعادة التصنيف تصبح تكلفتها المطفأة الجديدة
وأن أية أرباح أو خسائر من الموجودات التي تم تثبيتها بها ضمن حقوق الملكية يتم إطفاؤها
إلى األرباح أو الخسائر على مدى العمر المتبقي لالستثمارات باستخدام سعر الربح الفعلي .إن
أي فرق بين التكلفة المطفأة الجديدة ومبلغ االستحقاق يتم إطفاؤه أيضًا على مدى العمر
المتبقي لبند لموجودات باستخدام سعر الربح الفعلي .إذا تم تحديد الموجودات الحقًا على
أنها منخفضة القيمة ،فإن المبلغ المسجل ضمن حقوق الملكية يعاد تصنيفه بعد ذلك إلى
بيان الدخل الموحد
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية -التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة)

)1

الموجودات المالية (تتمة)

التوقف عن تثبيت
يتم التوقف عن تثبيت بند الموجودات المالي (أو ،حيثما ينطبق ،الجزء من بند موجودات المالي
أو الجزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) كبند موجودات مالي عندما:
•
•

تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من بند الموجودات
تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من بند الموجودات أو عندما تأخذ
على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري
لطرف ثالث بموجب ترتيب «تمرير»؛ وإما (أ) أن تحول المجموعة بشكل فعلي جميع
المخاطر والمزايا المتعلقة ببند الموجودات ،أو (ب) ال تكون المجموعة قد حوّ لت وال
احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزايا بند الموجودات ،إال أنها حوّ لت السيطرة على بند
الموجودات.

عندما تحول المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من بند الموجودات أو
تدخل في ترتيب تمرير ،فإنها تقوم بتقييم إذا وإلى أي مدى احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية.
وعندما ال تكون المجموعة قد حوّ لت أو احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزايا بند الموجودات،
ولم تحول السيطرة على بند الموجودات ،تستمر المجموعة بتثبيت بند الموجودات ضمن
نطاق استمرار المجموعة باستخدام بند الموجودات .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيضًا
بتثبيت مطلوبات مرتبطة به .يتم قياس بند الموجودات المحول والمطلوبات المرتبطة به على
أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها المجموعة.

االنخفاض في قيمة وعدم تحصيل الموجودات المالية
يتم إجراء تقييم بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما إذا كان يوجد دليل موضوعي بأن أحد
الموجودات المالية قد تعرض النخفاض في قيمته .في حالة وجود مثل هذا الدليل فإن خسائر
االنخفاض في القيمة يتم تثبيتها في بيان الدخل .يحدد االنخفاض في القيمة كما يلي:

65

()1

بالنسبة للموجودات التي أظهرت بالقيمة العادلة فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق
ما بين التكلفة والقيمة العادلة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا في
بيان الدخل.

()2

بالنسبة للموجودات التي أظهرت بالتكلفة فإن االنخفاض في القيمة يمثل الفرق ما بين
القيمة المدرجة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر
السوق الحالي للعائد من بند موجودات مالي مشابه.
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()3

بالنسبة للموجودات التي أظهرت بالتكلفة المطفأة ،فإن االنخفاض في القيمة يمثل
الفرق ما بين المبلغ المدرج والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة
حسب سعر الربح الفعلي األصلي.

)2

المطلوبات المالية

التثبيت األولي والقياس
تصنف المطلوبات المالية على أنها مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر،
أو تمويل ،أو ذمم دائنة ،أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط ضمن تحوط فعال ،عندما يكون
مالئما.
تثبت جميع المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة ،وفي حال التمويل ،بعد تنزيل
تكاليف المعامالت العائدة لها مباشرة.
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على الذمم الدائنة التجارية والذمم الدائنة األخرى،
والسحب على المكشوف من البنوك ،والتمويل الذي يتضمن السحب على المكشوف من
البنوك ،وعقود الضمانات المالية ،واألدوات المالية المشتقة.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تشتمل على المطلوبات
المالية المحتفظ بها للمتاجرة والمطلوبات المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة
من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف المطلوبات المالية بأنها محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا تم االستحواذ عليها
بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء قصير األجل .تشتمل هذه الفئة على األدوات المالية
المشتقة التي دخلت فيها الشركة وغير المصنفة كأدوات للتحوط في عالقات التحوط كما
عرفها المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39يتم أيضًا تصنيف المشتقات المتضمنة المنفصلة
كمشتقات محتفظ بها للمتاجرة ،إال إذا تم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة.
يتم تثبيت األرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في بيان الدخل الموحد.
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)2

الموجودات المالية (تتمة)

إن المطلوبات المالية المصنفة عند التثبيت األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيفها بتاريخ تثبيتها األولي وفقط إذا توفر المعيار المحاسبي الدولي رقم  .39تتألف
المطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من مشتقات أسعار
التمويل المنقسمة من اتفاقية التمويل.

التمويل
بعد التثبيت األولي ،يتم قياس أي تمويل تم الحصول عليه الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام
طريقة سعر الربح الفعلي .يتم تثبيت األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما يتم التوقف
عن تثبيت المطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء سعر الربح الفعلي.
تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم
أو التكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي .يدرج إطفاء سعر الربح الفعلي
كتكاليف تمويل في بيان الدخل الموحد.

عقود الضمانات المالية
إن عقود الضمانات المالية الصادرة من قبل المجموعة هي تلك العقود التي تتطلب إجراء
دفعة لتعويض حاملها عن الخسائر التي تتكبدها المجموعة بسبب عجز مدين محدد تسديد
دفعة عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين .يتم تثبيت عقود الضمانات المالية في البداية
كمطلوبات بالقيمة العادلة ،ومعدلة حسب تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى إصدار
الضمان .الحقًا ،يتم قياس المطلوبات بأفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لتسوية االلتزام
الحالي في تاريخ التقرير والمبلغ المثبت ناقصا اإلطفاء المتراكم ،أيهما أعلى.

التوقف عن تثبيت
يتم التوقف عن تثبيت المطلوبات المالية عند اإلعفاء من أو إلغاء أو انتهاء المطلوبات .عندما
يتم استبدال مطلوبات مالية موجودة بأخرى من نفس المقرض على أساس بنود مختلفة
بشكل رئيسي ،أو قد تم تعديل بنود المطلوبات الحالية بشكل رئيسي ،فإن ذلك التبديل أو
التعديل يعامل على أنه التوقف عن تثبيت المطلوبات األصلية وتثبيت مطلوبات جديدة .إن
الفرق بين المبالغ المدرجة المعنية يتم تثبيته في بيان الدخل الموحد.
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 )3تسوية األدوات المالية
يتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز المالي
الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم حاليًا لتسوية المبالغ المثبتة وتوجد نية للسداد
على أساس الصافي أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.

قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة في كل تاريخ
إعداد التقارير.
يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراضات بأن المعاملة لبيع موجودات أو لتحويل مطلوبات
تحدث إما:
.1
.2

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات ،أو
في غياب السوق الرئيسي ،في السوق األكثر تفضي ً
ال للموجودات أو المطلوبات
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في
البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن تسلسل القيمة العادلة ،والمبينة كما يلي ،استنادًا
ألقل مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل.

المستوى األول :أسعار السوق المتداولة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو
المطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة
العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
المستوى الثالث :أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة
العادلة (مدخالت غير ملحوظة).
بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على أساس متكرر ،تحدد
المجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين مستويات في التسلسل الهرمي بإعادة
تقييم التصنيف (استنادًا إلى أدنى مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية.
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 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

األدوات المالية -التثبيت األولي والقياس الالحق (تتمة)

قياس القيمة العادلة (تتمة)
تحدد إدارة المجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة المتكررة ،مثل
العقارات االستثمارية والموجودات المالية المتوفرة للبيع غير المدرجة.
يشترك مثمنون خارجيون في عملية تقييم الموجودات الجوهرية ،مثل العقارات االستثمارية.
تشتمل معايير االختيار على معلومات السوق والشهرة واالستقاللية وفيما إذا تم الحفاظ
على المعايير المهنية .بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،تقوم اإلدارة بتحليل الحركات في القيم
للموجودات والمطلوبات التي يلزم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها حسب السياسات المحاسبية
الخاصة بالمجموعة .ومن أجل هذا التحليل ،تتحقق اإلدارة من المدخالت الرئيسية المطبقة في
أحدث تقييم بمطابقة المعلومات المستخدمة في احتساب التقييم مع العقود والمستندات
المعنية األخرى .كما تقوم اإلدارة ،باالشتراك مع المثمنين الخارجيين للمجموعة ،بمقارنة كل
التغييرات في القيمة العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات مع المصادر ذات عالقة الخارجية
من أجل تحديد فيما إذا كان التغيير معقو ً
ال .لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،قامت المجموعة
بتحديد أصناف الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر الموجودات أو
المطلوبات والمستوى الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله.

التسوية
إن الموجودات المالية والمطلوبات المالية فقط يتم تسويتها ويدرج صافي المبلغ في بيان
المركز المالي عندما يكون هناك حق ملزم قانونيًا لتسوية المبالغ المثبتة وتنوي المجموعة
السداد على األساس الصافي.

العمالت األجنبية
يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل المجموعة حسب سعر الصرف
الفوري للعملة المستخدمة المعنية بتاريخ تكون المعاملة فيه مؤهلة للتثبيت ألول مرة.
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يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المصنفة بالعمالت األجنبية وفقًا لسعر الصرف
الفوري للعملة المستخدمة بتاريخ إعداد التقرير .يتم تثبيت جميع الفروقات الناتجة عند تسوية
أو تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر.
إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقًا للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها
باستخدام أسعار التحويل كما بتواريخ المعامالت األولية .يتم تحويل البنود غير النقدية التي
يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية معينة باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد
القيمة العادلة .إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها
بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتماشى مع تثبيت األرباح أو الخسائر من التغيير في القيمة
العادلة للبند (على سبيل المثال ،فروقات التحويل للبنود حيث يتم تثبيت أرباح أو خسائر القيمة
العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو يتم تثبيت األرباح أو الخسائر أيضًا ضمن بنود الدخل
الشامل األخرى أو األرباح أو الخسائر ،على التوالي).

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

إن جميع الموجودات والمطلوبات للشركات التابعة األجنبية يتم تحويلها إلى عملة العرض
للمجموعة بسعر التحويل السائد بتاريخ التقرير المالي ويتم تحويل بيانات الدخل الخاصة بها
بالمتوسط المرجح لسعر التحويل للسنة .إن فروقات التحويل التي تنتج عند التحويل يتم نقلها
مباشرة إلى بند منفصل في حقوق الملكية.

التقارير القطاعية
إن القطاع يمثل عنصر مميز للمجموعة حيث يعمل إما في تقديم المنتجات أو الخدمات
(قطاع األعمال) أو في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية محددة (قطاع
جغرافي) ،وهذا يخضع للمخاطر والمزايا التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى.

المطلوبات الطارئة
ال يتم إدراج المطلوبات الطارئة في البيانات المالية ،بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن
هناك احتمال بعيد الحدوث لتدفق خارج للموارد المتضمنة للمزايا االقتصادية .ال يتم إدراج
الموجودات الطارئة في البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق داخل منافع
اقتصادية مرجحا.

 -4الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
2015

ألف درهم

2014

ألف درهم

الموجودات التمويلية:
280,346

354,209

إجارة آجلة

4,436

2,313

شركة الملك

4,107

-

593

798

289,482

357,320

إجارة

أخرى

الموجودات االستثمارية:
وكالة

1,274

10,808

290,756

368,128
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 -4الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

مصاريف موظفين

63,430

58,292

استشارات قانونية ومهنية

24,894

42,105

سياق األعمال

13,298

15,899

إدارة عقارات

15,008

14,960

إيجار

4,118

3,724

مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

6,939

11,915

استهالك

6,133

3,314

مطالبات قانونية

11,310

15,425

أخرى (إيضاح )1-5

21,530

15,582

166,660

181,216

 1-5إن المصاريف التشغيلية لحدائق الورقاء ذ م م تبلغ  8.2مليون درهم ( 228 – 2014ألف
درهم) (إيضاح .)13

 -6التوزيعات للممولين/للمستثمرين
إن توزيع األرباح ما بين الممولين والمساهمين تم وفقًا لألسس الموضوعة من قبل هيئة
الفتوى والرقابة الشرعية ووفقًا لالتفاقيات مع الممولين المعنيين.

 -7الربح للسهم
يتم احتساب الربح للسهم بتقسيم أرباح السنة العائدة لمساهمي الشركة األم بعد خصم
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة ،من خالل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة
خالل السنة .تم تعديل عرض البيانات المالية للسنة السابقة ليتماشى مع عرض البيانات المالية
للسنة الحالية.
يتم احتساب الربح للسهم بتقسيم األرباح العائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسهم التي
ستصدر عند تحويل جميع األسهم المحتملة العادية المخففة إلى أسهم عادية:
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 -7الربح للسهم (تتمة)
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

126,128

51,388

المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي
للسهم (باأللف)

1,475,000

1,475,000

أداة المضاربة (إيضاح )26

1,835,874

198,279

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير
التخفيف

3,310,874

1,673,279

أرباح السنة العائدة لمساهمي الشركة األم ،بعد خصم أتعاب
أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة (ألف درهم)

تأثير التخفيف:

عائدة لمساهمي الشركة األم:
الربح األساسي للسهم (درهم)

0.086

0.035

الربح المخفف للسهم (درهم)

0.038

0.031

تم تخفيض المتوسط المرجح لعدد األسهم األساسية والمخففة من خالل شراء المجموعة
ألسهمها لغرض برنامج خيار شراء األسهم المقترح للموظفين خالل سنة ( 2008إيضاح .)22

 -8النقد واألرصدة لدى البنوك
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

نقد في الصندوق

101

60

أرصدة لدى البنوك

495,137

279,812

ودائع لدى البنوك

111,202

217,864

نقد وأرصدة لدى البنوك

606,440

497,736

ناقصًا :ودائع تستحق بعد سنة

()35,000

()35,000

نقد مقيد

()68,328

()170,641

النقدية وشبه النقدية

503,112

292,095

تمثل الودائع التي تستحق بعد سنة واحدة مبلغ  35مليون درهم ( 35 – 2014مليون درهم)
مودعة لدى أحد البنوك المحلية وتحت رهن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة
وفقًا للوائح المصرف المركزي للترخيص.
في نهاية السنة ،أدرجت المجموعة مبلغ  68مليون درهم ( 171 – 2014مليون درهم) من النقد المقيد.
وهذا يمثل حصة المجموعة من النقد المحتفظ به وتحت سيطرة مشروع مشترك (إيضاح .)13
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اعتبارًا من تاريخ إعادة الهيكلة في نوفمبر  ،2014فإن الشركة األم وبعض شركاتها التابعة
المسجلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة قاموا برهن حساباتهم المصرفية لصالح وكيل
الضمان (إيضاح )1-2

 -9الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
2015

ألف درهم

2014

ألف درهم

الموجودات التمويلية
3,356,857

4,492,387

إجارة آجلة

420,074

400,863

شركة الملك

146,107

-

مرابحة عقارات

7,268

13,001

أخرى

موجودات إجارة

18,344

20,552

3,948,650

4,926,803

مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح )1-9

()488,937

()662,301

مجموع الموجودات التمويلية

3,459,713

4,264,502

إن صافي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حسب
المنطقة الجغرافية كما يلي:
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

3,384,899

4,207,102

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

74,814

57,400

3,459,713

4,264,502

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

 1يناير

662,301

908,577

إعادة تصنيف العقارات المرهونة

()28,056

()115,173

الحركة خالل السنة

145,308

()131,103

في  31ديسمبر

488,937

662,301

 1-9يشتمل مخصص االنخفاض في القيمة على مبلغ  115.32مليون درهم ( 114.02 – 2014مليون
درهم) بخصوص األرباح المعلقة للموجودات التمويلية واالستثمارية المنخفضة القيمة.
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 2-9كما هو مبين في اإليضاح رقم  ،3-2فإن مخصص االنخفاض في القيمة هو أفضل
تقدير لإلدارة ويستند على االفتراضات التي تأخذ في االعتبار عدة عوامل
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 -10االستثمارات المتوفرة للبيع
إ.ع.م
2015

دولية
2014

2015

إجمالي
2015

2014

2014

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

17,400

15,000

8,129

8,945

25,529

23,945

األسهم والصناديق

 31ديسمبر 2015
االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

إجمالي
ألف درهم

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى
الثالث
ألف درهم

األسهم

8,129

-

-

8,129

الصناديق

17,400

-

17,400

-

25,529

-

17,400

8,129

 31ديسمبر 2014
األسهم

8,945

-

-

8,945

الصناديق

15,000

-

15,000

-

23,945

-

15,000

8,945

لم تكن هناك تحويالت لألوراق المالية في فئات المستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة
في السنة الحالية والسنة السابقة .يبين الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى أرصدة
اإلقفال للمستوى الثالث من القيمة العادلة:
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

الرصيد في  1يناير

8,945

13,479

صافي التغيرات في القيمة العادلة

()770

()1,891

المخصص خالل السنة

-

()2,314

المبالغ المستردة خالل السنة

-

()309

فرق تحويل العمالت األجنبية

()46

()20

8,129

8,945

الرصيد في  31ديسمبر

يتم تحديد المستوى الثالث للقيمة العادلة أعاله استنادا إلى صافي قيمة الموجودات للمنشأة المعنية
وبالتالي لم يتم تقديم تحليل حول حساسية التغيرات في االفتراضات.
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 -11الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية
2015

في  1يناير
تحويل إلى العقارات االستثمارية (إيضاح )12

2014

ألف درهم

ألف درهم

312,036

740,383

-

()4,860

-

1,808

أرباح ( /خسائر) القيمة العادلة للدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية

10,782

()425,295

في  31ديسمبر

322,818

312,036

اإلضافات خالل السنة

هذه تمثل الدفعات مقدمًا من قبل المجموعة بشأن االستحواذ على بعض الوحدات في
مشاريع عقارية قيد التطوير في دبي .تجري المجموعة حاليًا مناقشات مع بعض المطورين
في نهاية السنة بخصوص إعادة التفاوض حول العقود والتي تعتقد اإلدارة بأنه لن يكون لها
تأثير سلبي على القيمة المدرجة للدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية في نهاية السنة.
لم تحصل المجموعة بعد على سندات ملكية هذه العقارات والتزمت بدفع مبلغ إضافي
قدره  23مليون درهم ( 23 – 2014مليون درهم) حسب االتفاقيات مع بائع المشاريع العقارية.
تدرج هذه الدفعات مقدمًا بالتكلفة .استحوذت المجموعة على بعض العقارات تبلغ 707
مليون درهم وهي مدرجة بالتكلفة منذ إعادة التصنيف إلى الدفعات مقدمًا عن العقارات
االستثمارية في سنة  .2009تم تسجيل هذه الدفعات مقدما بالقيمة العادلة كما في  31ديسمبر
 2014وتسجيل خسائر قيمة عادلة بمبلغ  425مليون درهم خالل السنة  31ديسمبر .2014
تستند القيم العادلة للدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية على تقييمات أجريت في
نهاية السنة من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين ،ويحملون مؤهالت مهنية ذات عالقة
معترف بها ولديهم خبرة ذات عالقة في المواقع وقطاعات العقارات التي يتم تقييمها .إن
نموذج التقييم المستخدم هو وفقا لما أوصى به المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
تصنف الدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية في المستوى  2لقياس القيمة العادلة ألنها قد
تم اشتقاقها باستخدام منهج مقارنة األسعار على أساس معامالت مماثلة لعقارات مشابهة.
إن أسعار بيع العقارات المماثلة يتم تعديلها حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم
العقار وموقعه .إن المدخل الجوهري إلى منهج التقييم هذا هو السعر المقدر للقدم المربع
الواحد لكل موقع معين .لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى المستوى  2خالل السنة.
إن الزيادة الجوهرية(/النقص الجوهري) في قيمة اإليجار المقدرة حسب السوق سوف يؤدي
إلى ارتفاع(/انخفاض) جوهري في القيمة العادلة للعقارات.
تشتمل الدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية على مبلغ  30مليون درهم بموجب
االستصناع مع مؤسسة مالية مدرج بالتكلفة ألن هناك عدم تأكد من إنجاز المشروع من
قبل المطور .كما يتم تسجيل المطلوبات المعنية بمبلغ  39مليون درهم في البيانات المالية
(إيضاح  .)18بموجب شروط االستصناع ،ليس لدى المجموعة أي التزام لسداد تمويل االستصناع
الخاص ببند الموجودات حتى اكتمال اإلنشاء.
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 -12العقارات االستثمارية
2015

في  1يناير

2014

ألف درهم

ألف درهم

1,489,968

3,341,793

-

4,860

اإلضافات خالل السنة

183,007

172,832

أرباح (/خسائر) القيمة العادلة عن عقارات استثمارية

55,805

()1,689,304

-

()330,000

()26,860

()10,213

1,701,920

1,489,968

التحويل من الدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية (إيضاح )11

المحول إلى عقارات قيد التطوير (إيضاح )13
تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
في  31ديسمبر

 -12العقارات االستثمارية (تتمة)
تتألف العقارات االستثمارية من األراضي والفيالت ووحدات المباني المحتفظ بها لإليجار أو البيع.
وفقًا لسياستها المحاسبية ،تدرج المجموعة العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة .خالل الفترة
من  2009إلى  2013احتفظت المجموعة ببعض العقارات بمبلغ  2.942مليون درهم والتي أدرجت
بالتكلفة منذ االستحواذ .إن هذه العقارات االستثمارية تم تقييمها بالقيمة العادلة كما في 31
ديسمبر  2014وتم تسجيل خسائر القيمة العادلة لهذه العقارات بمبلغ  1.761مليون درهم خالل
السنة  31ديسمبر  .2014تستند القيم العادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية السنة
من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين يحملون المؤهالت المهنية ذات العالقة المعترف
بها ولديهم خبرة ذات عالقة في المواقع وقطاعات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها.
إن نموذج التقييم المستخدم هو وفقًا لما أوصى به المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
تشتمل العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر  2015على قطعة أرض ووحدتان سكنيتان في
مصر مملوكة من قبل إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ  275مليون درهم (303 -2014
مليون درهم) .وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
تصنف العقارات االستثمارية في المستوى  2لقياس القيمة العادلة ألنها قد تم الحصول
عليها باستخدام نهج مقارنة األسعار على أساس معامالت مماثلة لعقارات مشابهة .يتم
تعديل أسعار بيع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم العقار
وموقعه .إن المدخل الجوهري إلى نهج التقييم هو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل
موقع معين .لم تكن هناك أية تحويالت من أو إلى المستوى  2خالل السنة.
إن الزيادة الجوهرية(/النقص الجوهري) في قيمة اإليجار المقدرة حسب السوق سوف يؤدي
إلى ارتفاع(/انخفاض) جوهري في القيمة العادلة للعقارات .كما في  31ديسمبر  ،2015فإن
العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبلغ  850مليون درهم ( 775 – 2014مليون درهم)
تم رهنها /التنازل عنها لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة (إيضاح .)1-2
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2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

46,185

34,021

مصاريف تشغيل مباشرة (تشتمل الصيانة والتصليحات)
تنتج دخل إيجار

()15,008

()14,960

األرباح الناتجة عن العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة

31,177

19,061

2015

2014

 -13عقارات قيد التطوير
ألف درهم

ألف درهم

363,281

-

-

330,000

استبعادات خالل السنة

()33,447

-

اإلضافات خالل السنة

56,584

33,281

في  31ديسمبر

386,418

363,281

في  1يناير
المحول من العقارات االستثمارية (إيضاح )12

في  1أكتوبر  ،2014دخلت المجموعة في اتفاقية مشروع مشترك مع طرف آخر لتطوير قطعة
أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر .استحوذت شركة أمالك للتمويل (ش.م.ع)
على حصة بنسبة  ٪50في منطقة الورقاء جاردنز ذ.م.م ،منشأة تحت السيطرة المشتركة
لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر .لدى المجموعة حصة بنسبة
 ٪50في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالمشروع المشترك ووفقا
لذلك بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الدولية رقم  11تعتبر عملية تحت السيطرة
المشتركة .وبما أن األرض هي قيد التطوير وبهدف استبعادها في السوق ،تم التعامل معها
كعقار قيد التطوير مع تكلفة أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة العقارات
االستثمارية بمبلغ  330مليون درهم .إن المصاريف الالحقة لتطوير األرض إلعادة بيعها يتم
إدراجها في تكلفة العقار .دفعت المجموعة مقدمًا مبلغ  200مليون درهم نقدا خالل عام
 2014إلى المشروع المشترك لتمويل تطوير األرض ،حيث تكون حصة المجموعة من التكاليف
المرسملة في نهاية العام هي بمبلغ  56.4مليون درهم .خالل السنة قبضت المجموعة
مبلغ  200مليون درهم من مشروع مشترك للمجموعة .إن النقد المتبقي الذي يحتفظ بها
المشروع المشترك مقيد ،نظرا ألنه مل َت َزم تعاقديا لتطوير األراضي في إطار اتفاقية المشروع
المشترك .إن حصة المجموعة من هذا الرصيد النقدي المقيد في  31ديسمبر  2015هو مبلغ
 68.3مليون درهم.
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خالل السنة الحالية ،دخل المشروع المشترك في اتفاقات لبيع عدد من قطع األراضي الفرعية
المقسمة ألرض ند الحمر .تطبيقًا لمتطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،15حدد
المشروع المشترك اثنين من التزامات األداء ضمن هذه االتفاقيات لنقل السيطرة على األرض
وتوفير البنية التحتية للقطعة .سوف يتم تسجيل اإليرادات المخصصة لبيع األرض في وقت
نقل السيطرة لألرض واإليرادات المتعلقة ببناء البنية التحتية خالل فترة بناء البنية التحتية على
أساس أن المشروع المشترك له حق ملزم في دفع مقابل األداء المنجز حتى اآلن .قد تم
تخصيص اإليرادات التعاقدية بين االلتزامين على أساس القيمة العادلة لكل منهما.
كما في  31ديسمبر  ،2015يتم تخصيص العقارات قيد التطوير كضمان لصالح وكيل الضمان
كجزء من إعادة هيكلة (إيضاح .)1-2
تمثل العناصر التالية حصة المجموعة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف
للعملية المشتركة بعد حذف المعامالت بين المجموعة:

 31ديسمبر
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

عقارات قيد التطوير

386,418

363,281

النقد واألرصدة لدى البنوك

68,328

170,641

موجودات أخرى – ذمم مدينة

65

129

دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

()92,010

()3,681

صافي الموجودات

362,801

530,370

االيرادات

74,078

497

تكاليف مبيعات العقارات

()33,447

-

المصاريف التشغيلية

()8,175

()228

أرباح السنة

32,456

269
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 -14استثمار في شركة شقيقة
2015

2014

2015

2014

2015

2015

26.39%

26.39%

282,096

267,831

282,096

267,831

نسبة المساهمة

أمالك الدولية للعقارات ،المملكة
العربية السعودية

يوضح الجدول التالي تلخيص المعلومات المالية الستثمارات المجموعة في شركة أمالك
الدولية للعقارات:
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات

2,862,614

2,300,358

المطلوبات

()1,298,651

()1,802,027

حقوق الملكية

1,060,587

1,001,707

282,096

267,831

اإليرادات (تم استقراؤها)

202,773

176,453

األرباح للفترة (تم استقراؤها)

100,389

79,118

حصة المجموعة في أرباح السنة (تم استقراؤها)

25,202

22,213

القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة (تم استقراؤها)

خالل السنة ،استلمت المجموعة توزيعات أرباح بمبلغ  10.9مليون درهم ( 15.5 – 2014مليون درهم)
من شركة أمالك الدولية للعقارات .تستند المعلومات المالية ونتائج شركة أمالك الدولية
للعقارات على أحدث حسابات اإلدارة المتوفرة كما في  30نوفمبر  31( 2015ديسمبر  – 2014كما
في  31أكتوبر  ،)2014وتم استقراؤها للشهر المتبقي ( – 2014شهرين) حتى  31ديسمبر 2015
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-15الموجودات األخرى
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

المبالغ المدفوعة مقدمًا

3,765

4,152

ذمم مدينة من أنشطة الوساطة (إيضاح )1-15

24,369

24,369

تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

21,778

17,952

دفعات مقدمًا

7,093

2,413

مبالغ مستحقة القبض من مطورين

13,285

13,331

أرباح مستحقة القبض

1,600

659

703

899

الذمم المدينة المرهونة

10,585

1,223

أخرى

5,795

3,550

88,973

68,548

مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )29

تم إظهار هذا الرصيد بعد تنزيل المخصص للديون المشكوك في تحصيلها والمتأخرة
السداد منذ أكثر من  12شهرا من تاريخ إعداد التقارير المالية .إن اإلدارة واثقة من تحصيل
صافي الرصيد بالكامل.

 -16الموجودات الثابتة
2015

الموجودات الثابتة (إيضاح )1-16
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

2014

ألف درهم

ألف درهم

14,168

6,765

-

7,159

14,168

13,924
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 -16الموجودات الثابتة (تتمة)
:2015

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة:
في  1يناير 2015

20,332

30,803

51,135

اإلضافات خالل السنة

1,089

12,749

13,838

اإلضافات خالل السنة

()2,328

()272

()2,600

في  31ديسمبر 2015

19,093

43,280

62,373

االستهالك المتراكم:
في  31ديسمبر 2015

19,379

24,991

44,370

497

5,636

6,133

االستبعادات خالل السنة

()2,037

()261

()2,298

في  31ديسمبر 2015

17,839

30,366

48,205

اإلضافات خالل السنة

االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2015
:2014

1,254

12,914

14,168

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة:
21,079

31,210

52,289

اإلضافات خالل السنة

117

4,508

4,625

االستبعادات خالل السنة

()864

()4,915

()5,779

20,332

30,803

51,135

في  1يناير 2014

في  31ديسمبر 2014
االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2014

19,068

27,750

46,818

االستهالك المحمل للسنة

1,158

2,156

3,314

لالستبعادات خالل السنة

()847

()4,915

()5,762

19,379

24,991

44,370

في  31ديسمبر 2014
االستهالك المتراكم:
في  31ديسمبر 2014
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 -17الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى
نسبة األرباح
المرابحة
الوكالة

1.75% - 2%
2.85% - 4%

2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

238,124

250,340

228,222

320,938

أخرى

4%

523,111

735,625

سعر الشراء المستحق الدفع

2%

4,609,909

4,849,706

5,599,366

6,156,609

()754,134

()886,318

4,845,232

5,270,291

إطفاء تعديل القيمة العادلة (إيضاح
)1-17

ان التزامات الدفعات مضمونة بموجب مهام إعادة الهيكلة وضمانات موضحة في
اإليضاحات رقم  1-2و 8و 12و13
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 1-17إطفاء تعديل القيمة العادلة
2015

الرصيد االفتتاحي
القيمة العادلة مقابل التثبيت األولي
اإلطفاء المحمل للسنة

2014

ألف درهم

ألف درهم

886,318

-

-

911,447

()132,184

()25,129

754,134

886,318

تم تغيير طبيعة ودائع الشركة جوهريا نتيجة إلعادة الهيكلة المنتهية في نوفمبر  ،2014مما أدى
إلى التزام ثابت يدفع إلى الممولين التجاريين ومقدمي دعم السيولة .إن القيمة االسمية القائمة
لاللتزامات الثابتة القائمة المعاد هيكلتها في نهاية السنة هي مبلغ  5.599مليون درهم (31
ديسمبر  6.157 – 2014مليون درهم) .وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ،وبسبب التغيرات
الجوهرية في شروط الودائع االستثمارية من خالل إعادة الهيكلة ،تم إجراء تقييم القيمة العادلة
لاللتزامات المعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتعاقد عليها.
كما في  25نوفمبر  ،2014تم تثبيت االلتزامات المعاد هيكلتها في البداية بالقيمة العادلة في بيان
المركز المالي مما أدى إلى تعديل أرباح القيمة العادلة بمبلغ  911مليون درهم والتي تم تسجيلها
في بيان الدخل الموحد.
تم احتساب تعديل القيمة العادلة باستخدام معدل خصم بنسبة  ٪5على أساس توقع اإلدارة
لعائد السوق والمعدل حسب مخاطر محددة للمجموعة.
يجب قياس االلتزامات الحقا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الفعلي.
وبالتالي ،فإن األرباح الناتجة من التثبيت األولي المسجلة سيتم عكسها بالكامل على مدى فترة
 12سنة للسداد ،مع رسوم ناتجة في بيان الدخل الموحد كل سنة .إن القيمة المتراكمة ألرباح
القيمة العادلة المطفأة كما في  31ديسمبر  2015بلغت  157مليون درهم ،تعطي أرباح القيمة
العادلة المتبقية من  754مليون درهم كما في  31ديسمبر  2015ليتم إطفاؤها على مدى فترة
السداد المتبقية.
بموجب بنود اتفاقية الشروط المشتركة ،فإنه يجب على المجموعة توزيع أي فائض نقدي وفقًا
لبنود االتفاقية ،بنا ًء على تقييم المركز النقدي للمجموعة كل  6أشهر .تم إجراء أول تقييم في
ديسمبر  2014و قد أدى إلى سداد االلتزام إلى الممولين بمبلغ  944مليون درهم وهو ما يمثل
دفعة مقدمًا من  22قسطًا شهريًا مجدو ً
ال في المستقبل .بموجب آلية التحويل النقدية ،إن
التقييم الثاني يقوم على أساس المركز النقدي كما في  30يونيو  2015وبالتالي تم سداد دفعة
مقدمة بمبلغ  558مليون درهم تمثل  13قسط شهري في المستقبل حتى نوفمبر  ،2017تم
دفعها في  16يوليو  .2015تم إجراء التقييم الثالث على أساس المركز النقدي كما في  31ديسمبر
 2015وبالتالي تم سداد دفعة مقدمة بمبلغ  137مليون درهم تمثل قسطين لمدة شهرين في
المستقبل حتى يناير  ،2018تم دفعه في  25يناير .2016
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 -18تمويل إسالمي ألجل
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

استصناع – تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة (إيضاح أـ)

38,559

38,559

الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري (إيضاح ب)

31,240

12,376

69,799

50,935

)1

االستصناع – تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة

خالل سنة  ،2008دخلت المجموعة في اتفاقية استصناع – تمويل إجارة آجلة مع بنك إسالمي
لتمويل شراء وحدات كوندومونيوم مكتبية في عقار قيد اإلنشاء حاليًا .إن إجمالي مبلغ
التسهيالت هو  53مليون درهم ( 31ديسمبر  53 – 2014مليون درهم) ،منه إجمالي دفعات تمت
بخصوص تكلفة اإلنشاءات من قبل البنك اإلسالمي كما في  31ديسمبر  2015بمبلغ  30مليون
درهم ( 31ديسمبر  30 – 2014مليون درهم).
بعد االنتهاء والتسليم ،سيتم تحويلها في النهاية إلى تسهيالت إجارة عند تسليم وحدات
الكوندومونيوم المكتبية للمجموعة .تجري المجموعة حاليًا مناقشات مع بنك إسالمي
لتعديل األحكام النهائية للعقد.
بموجب اإلجارة ،ستقوم المجموعة بدفع إيجار متغير يحتسب بسعر أيبور لمدة  3أشهر زائدًا
 ٪2.5سنويًا (الحد األدنى  ٪6.5سنويًا) ويستحق السداد على أقساط ربع سنوية خالل  6سنوات
بعد تسليم العقار المكتمل .بعد إنتهاء فترة اإليجار يجوز بيع العقار أو تحويله للمجموعة.
إن هذا التسهيل مضمون أيضًا بما يلي( :أ) اتفاقية رهن ثالثية األطراف بين مطور العقار والبنك
والشركة التابعة( ،ب) التنازل عن التأمين على العقار الممول ،و (ج) التنازل عن إيرادات اإليجار
المستقبلية من العقار الممول.

)2

الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري

خالل السنة ،أصدرت الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري تسهيل طويل األجل للشركة
التابعة للمجموعة في مصر بمبلغ  50مليون جنيه مصري ( 25 – 2014مليون جنيه مصري) لتمويل
أنشطة الشركة التابعة .يترتب على هذا التسهيل معدل أرباح بنسبة  ٪11.5سنويًا تستحق الدفع
على أساس شهري على مدى  7سنوات.
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 -19مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

في  1يناير

6,085

5,150

المخصص خالل السنة

1,192

1,468

المدفوع خالل السنة

()985

()533

في  31ديسمبر

6,292

6,085

2015

2014

 -20المطلوبات األخرى
ألف درهم

ألف درهم

مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع

50,354

48,423

دخل إيجار غير مكتسب

13,025

10,718

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

6,592

6,641

أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويالت
اإلسالمية األخرى

4,281

4,801

مطالبات قانونية مستحقة الدفع

22,093

15,425

أتعاب وساطة مستحقة الدفع

2,344

2,344

زكاة مستحقة الدفع

3,129

6,316

133,624

39,896

235,442

134,564

ذمم دائنة أخرى (إيضاح )1-20

 1-20هذا يشمل  92مليون درهم ( 4 - 2014مليون درهم) ،التي تتعلق بالدخل المؤجل
والمطلوبات األخرى لحدائق الورقاء ذ م م (إيضاح .)13
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 -21رأس المال
2015

ألف درهم

2014

ألف درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 1.500.000.000سهم قيمة السهم  1درهم
( 31ديسمبر  1.500.000.000 – 2014سهم عادي قيمة السهم  1درهم)

1,500,000

1,500,000

أداة المضاربة
قامت المجموعة بإصدار أداة مضاربة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية (إيضاح  1-2و )26عند
إتمام شروط معينة.

 -22برنامج خيار األسهم للموظفين
خالل عام  ،2008قامت المجموعة بشراء  25مليون سهم من أسهمها ،أي ما يعادل  ٪1.67من رأس
المال المصدر .تم تسجيل هذه األسهم في بيان المركز المالي بالتكلفة كأسهم نظام خيار شراء
األسهم للموظفين ضمن حقوق الملكية ،حيث أن المجموعة تخطط إلدخال مثل هذا البرنامج.

 -23االحتياطي القانوني
وفقًا للقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات لعربية المتحدة والنظام األساسي
للشركة ،يجب تحويل  ٪10من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني .يجوز للشركة أن تقرر التوقف
عن هذه التحويالت السنوية عندما يصبح إجمالي االحتياطي مساويًا  ٪50من رأس المال
المدفوع .خالل السنة ،قامت الشركة بتحويل مبلغ  532ألف درهم ( 31ديسمبر  – 2014ال شيء)
إلى االحتياطي القانوني.

 -24االحتياطي العام
حسب متطلبات النظام األساسي للشركة ،يجب تحويل  ٪10من أرباح السنة إلى االحتياطي العام.
ووفقًا لنظام الشركة األساسي ،يتوقف التحويل إلى االحتياطي العام بموجب قرار من الجمعية
العمومية العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة أو عندما يصبح هذا االحتياطي مساويًا ٪50
من رأسمال الشركة المدفوع .سوف يتم استخدام هذا االحتياطي ألغراض تحددها الجمعية
العمومية أثناء االجتماع السنوي العادي وبناء على توصية من مجلس اإلدارة .خالل السنة ،قامت
الشركة بتحويل مبلغ  532ألف درهم ( 31ديسمبر  – 2014ال شيء) إلى االحتياطي العام.

 -25االحتياطي الخاص
إن االحتياطي الخاص الذي تم تكوينه حسب توصية المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة غير قابل للتوزيع .خالل السنة ،قامت الشركة بتحويل مبلغ ال شيء ( 31ديسمبر – 2014
ال شيء) إلى االحتياطي الخاص.
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 -26أداة المضاربة
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

1,100,075

1,300,000

احتياطي أداه المضاربة

()868,947

()1,026,867

أداة المضاربة (القيمة المدرجة)

231,128

273,133

أداة المضاربة (القيمة االسمية)

كما هو موضح في إيضاح  1-2في  25نوفمبر  ،2014تم إصدار أداة المضاربة بمبلغ  1.300مليون
درهم والتي تستحق في  30نوفمبر  2026من خالل شركة ألغراض خاصة مملوكة من قبل
المجموعة .عند استحقاق أداة المضاربة إلى الحد الذي ال يمكن استردادها سوف يتم تحويلها
بشكل الزامي إلى أسهم عادية للشركة بعدد  1.956مليون سهم بقيمة اسمية للسهم
الواحد  1درهم.
تتألف أداة المضاربة في وقت اإلصدار من:
.1
.2
.3

قيمة اسمية بمبلغ  1.300مليون درهم
دفعات عينية بنسبة ( ٪1إيضاح )2-1
إصدار طارئ  500مليون سهم ينطبق فقط إلى حد بقاء أداة المضاربة قائمة عند
االستحقاق .إن عدد األسهم الطارئة التي سوف يتم إصدارها تقسم بالتناسب مع مبلغ
أداة المضاربة المتبقي القائم.

تشتمل أداة المضاربة من بند يطبق لزيادة محتملة في األرباح المتوقعة ألداة المضاربة .وسيتم
احتساب مبلغ كزيادة في األرباح المطبقة من  ٪2إلى  ٪8على المبالغ المستحقة للممولين
التجاريين (إيضاح  .)17سوف يتم تطبيق ما سبق ذكره في حال اختارت المجموعة عدم استرداد
المبلغ المناسب من أداة المضاربة مباشرة بعد بيع العقارات االستثمارية المؤهلة.
وفقا لتقدير الشركة ،إن األرباح المحققة من بيع العقارات االستثمارية المؤهلة (إيضاح )12
والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية (إيضاح  )11والعقارات قيد التطوير (إيضاح  )13سوف
يتم استخدامها السترداد أداة المضاربة جنبا إلى جنب المبلغ المستحق ذو الصلة من الدفعات
العينية .عند استرداد أداة المضاربة ،سوف يكون هناك انخفاض نسبي في إصدار أسهم
التحويل الطارئة المستحقة .في حال تم إتمام بيع العقارات االستثمارية المؤهلة ،ولكنه ال
يوجد استهالك متماثل ألداة المضاربة  ،سوف تخضع األرباح المتوقعة للتغيير كما هو موضح
أعاله .تبلغ العقارات االستثمارية المؤهلة بقيمة مدرجة إجمالية  1.804مليون درهم كما في 31
ديسمبر  ،2015والتي تنتج عنها قيمة عادلة إجمالية للعقارات المستبعدة المؤهلة بمبلغ 2.849
مليون درهم
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تم تسجيل أداة المضاربة بالقيمة العادلة عند إصدارها .وتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة
ألداة المضاربة والقيمة المدرجة للودائع بمبلغ  1.027مليون درهم كأرباح في بيان الدخل للسنة
السابقة وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية .الحقًا للتثبيت األولي ،لن يتم إعادة قياس
القيمة المدرجة لألداة .تم تحويل أرباح القيمة العادلة بمبلغ  1.027مليون درهم عند التثبيت
األولي من أداة المضاربة من الخسائر المتراكمة إلى احتياطي أداة المضاربة .وسوف يتم
استخدام هذا االحتياط في حال وجود أي سداد ألداة المضاربة أو إصدار أسهم في الشركة
عند استحقاق أداة المضاربة .وسوف يتم إدراج أي اختالف بين القيمة االسمية لألسهم الصادرة
للتحويل والقيمة المدرجة ألداة المضاربة واحتياطي أداة المضاربة في األرباح غير الموزعة/
الخسائر المتراكمة.
تم تحديد القيمة العادلة ألداة المضاربة بناء على أفضل تقدير لإلدارة للتدفقات النقدية
المتوقعة التي سوف تنشأ ،تم خصمه عند تكلفة الحقوق للشركة .لهذا الغرض ،ترى اإلدارة
بأن األداة سوف تسترد ،بالكامل ،في العام الثاني عشر وسيتم تسوية مصاريف الدفعات
العينية لفترة  12سنة في نفس التاريخ.
تم احتساب القيمة العادلة ألداة المضاربة باستخدام تكلفة حقوق الملكية بنسبة ٪14.96
محتسبة بموجب نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية حيث أن العائد المضمون مستند على
سندات حكومة اإلمارات العربية المتحدة طويلة األجل؛ إن مقياس بيتا الذي تم تحديده مستند
إلى مقياس بيتا للشركة المماثلة التي تعمل في ذات النشاط وعالوة مخاطر السوق مستندة
على ظروف السوق الحالية وهو ما يعكس العائد المتوقع اإلضافي على االستثمار المضمون.
في  12أغسطس  ،2015اختار مجلس إدارة الشركة طوعًا لسداد  200مليون درهم مقابل أداة
المضاربة مما أدى إلى انخفاض أداة المضاربة واحتياطي أداة المضاربة بمبلغ  42مليون درهم
و  158مليون درهم على التوالي .إن المبلغ االسمي القائم ألداة المضاربة في  31ديسمبر 2015
بلغ  1.100مليون درهم ( 31ديسمبر  1.300 -2014مليون درهم) .دفعت الشركة أيضًا  9ماليين درهم
فيما يتعلق بـ  PIKالمستحقة نتيجة لسداد أداة المضاربة على التوالي بنسبة  ٪1من أداة المضاربة
القائمة من تاريخ إعادة الهيكلة لتاريخ دفع مبلغ  200درهم مليون .قد سجل هذا التحمل في
الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية.
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 -27الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي
إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهرية غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه:

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م

إيضاح

ألف درهم

2015

ألف درهم

27.1

156,421

153,529

()11,850

(13,206

144,571

140,323

إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

2014

األرباح( /الخسائر) المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م

إيضاح

ألف درهم

2015

ألف درهم

27.1

2,892

()143,565

1,356

()751

4,248

()144,316

إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

2014

 1-27تمتلك المجموعة حصة رأس مال بنسبة  ٪100من شركة أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م.
استخدمت المجموعة شركة أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م كمنشأة ذات غرض خاص،
لالستحواذ باالشتراك مع طرف آخر على شقق معينة في بناية تدعى مشروع سكاي
جاردنز («المشروع») .تملك المجموعة اآلن حصة بنسبة  ٪67من المشروع .بموجب أحكام
اتفاقية المشروع مع الطرف المقابل ،سيتم اقتسام أرباح بنسبة  ٪67للمجموعة و٪33
للطرف اآلخر .التمويل المقدم تم تصنيفه كحقوق ملكية ضمن أمالك سكاي جاردنز
وبالتالي زيادة الحصص غير المسيطرة على مستوى المجموعة.
إن المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة مدرجة أدناه .تستند المعلومات إلى
المبالغ قبل الحذوفات داخل الشركة.
بيان اإليرادات الملخص
2015:

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م
ألف درهم

اإليرادات

19,795

4,924

المصاريف العمومية واإلدارية

()4,822

()799

-

()935

()6,210

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

8,763

3,190

العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

2,892

1,356

التوزيعات إلى الممولين /المستثمرين
خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية
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 -27الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي (تتمة)
بيان اإليرادات الملخص (تتمة)
2015:

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م
ألف درهم

اإليرادات

19,101

364

المصاريف العمومية واإلدارية

()5,379

()1,284

-

()848

التوزيعات إلى الممولين /المستثمرين
خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

()448,768

-

إجمالي الدخل الشامل للسنة

()435,046

()1,768

العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

()143,565

()751

بيان المركز المالي الملخص
2015:

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م
ألف درهم

46,887

1,398

-

30,036

381,770

-

112

24,374

تمويل اسالمي ألجل

-

()38,559

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

-

()44,564

المطلوبات األخرى

()9,548

()568

إجمالي حقوق الملكية

419,221

()27,883

النقد واألرصدة لدى البنوك
دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية
موجودات أخرى

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

262,800

()16,032

الحصص غير المسيطرة

156,421

()11,850

419,221

()27,882
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بيان اإليرادات الملخص (تتمة)
2014:

النقد واألرصدة لدى البنوك
دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م
ألف درهم

39,795

309

-

30,036

387,980

-

26

24,401

تمويل اسالمي ألجل

-

()38,559

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

-

()46,914

المطلوبات األخرى

()9,283

()346

إجمالي حقوق الملكية

418,518

()31,073

العقارات االستثمارية
موجودات أخرى

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

264,989

()17,867

الحصص غير المسيطرة

153,529

()13,206

418,518

()31,073

 -27الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي (تتمة)
بيان التدفقات النقدية الملخص
2015:

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م
ألف درهم

التشغيلية

15,152

4,374

التمويلية

()8,060

()3,285

صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية

7,092

1,089

بيان التدفقات النقدية الملخص
2014:
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أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م
ألف درهم

التشغيلية

11,865

()75

االستثمارية

-

88

التمويلية

()4,297

-

صافي الزيادة في النقدية وشبه النقدية

7,568
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للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -28المعلومات القطاعية
ألغراض إدارية تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات لألعمال ،التجزئة (وتشتمل على
األنشطة التمويلية واالستثمارية) ،واالستثمار العقاري (يشتمل على المعامالت العقارية)
واالستثمار في الشركات وأخرى (تشتمل على تمويل االستثمار في الشركات ومعامالت
الخزينة ومهام مركزية أخرى) .تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة
بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.

القطاعات التشغيلية
إن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي:
2015:

التجزئة
ألف درهم

استثمارات
عقارية
ألف درهم

استثمارات في
شركات
وأخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

315,168

189,629

12,686

517,483

توزيعات للممولين /للمستثمرين

()97,222

()38,498

()5,524

()141,244

عكس(/مخصصات) االنخفاض في القيمة

الدخل التشغيلي

70,464

573

()1,088

69,949

إطفاء أرباح القيمة العادلة

()132,184

-

-

()132,184

مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)

()137,088

()19,789

()9,783

()166,660

تكلفة مبيعات العقارات

-

()33,447

-

()33,447

الحصة من نتائج الشركات الشقيقة

-

-

25,202

25,202

19,138

98,468

21,493

139,099

نتائج القطاع

()4,248

الحصة من الحصص غير المسيطرة

134,851
2014

الدخل التشغيلي

389,409

27,571

12,042

429,022

توزيعات للممولين /للمستثمرين

()133,886

()94,492

()2,323

()230,701

عكس(/مخصصات) االنخفاض في القيمة

2,050,162

()2,177,403

27,594

()99,647

إطفاء أرباح القيمة العادلة

()25,129

-

-

()25,129

مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)

()152,827

()20,761

()7,628

()181,216

-

-

22,213

22,213

2,127,729

()2,265,085

51,898

()85,458

الحصة من نتائج الشركات الشقيقة
نتائج القطاع
الحصة من الحصص غير المسيطرة

144,316

58,858
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 -28المعلومات القطاعية (تتمة)
الموجودات والمطلوبات القطاعية
يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في  31ديسمبر:
:2015

تجزئة
ألف درهم

استثمارات
عقارية
ألف درهم

استثمارات في
شركات وأخرى
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الموجودات القطاعية

4,460,152

1,697,743

730,180

6,888,075

المطلوبات القطاعية

2,981,908

1,474,197

700,660

5,156,765

االستهالك

-

-

6,133

6,133

المصاريف الرأسمالية

-

-

6,679

6,679

:2014

الموجودات القطاعية

4,893,962

1,678,739

729,070

7,301,771

المطلوبات القطاعية

3,203,003

1,547,421

711,451

5,461,875

االستهالك

-

-

3,314

3,314

المصاريف الرأسمالية

-

-

6,058

6,058

يشتمل االستثمار في الشركات وأخرى على عقارات استثمارية في مصر مملوكة من قبل
شركة أمالك للتمويل واالستثمار العقاري ش.م.م بقيمة مدرجة تبلغ  275مليون درهم (-2014
 303مليون درهم).

 -29المعامالت مع األطراف ذات العالقة
إن األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس
اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة
أو المتأثرة جوهريًا من قبل تلك األطراف .تؤخذ موافقة إدارة المجموعة على األسعار وشروط
الدفع المتعلقة بهذه المعامالت.
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
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 31ديسمبر 2015
شركات
شقيقة
ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة
واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

النقد واألرصدة لدى
البنوك

-

-

-

10,103

10,103

الموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية

-

-

19,078

15,626

34,704

7,649

7,649

135,234

-

1,082,203

1,217,437

-

-

703

703

53

-

2,343

2,396

-

استثمارات متوفرة للبيع
الودائع االستثمارية

-

موجودات أخرى (إيضاح )15
مطلوبات أخرى

-

 31ديسمبر 2014
شركات
شقيقة
ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة
واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

النقد واألرصدة لدى
البنوك

-

-

-

53,342

53,342

الموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية

-

-

23,554

18,261

41,815

استثمارات متوفرة للبيع

-

-

-

15,000

15,000

الودائع االستثمارية

-

142,158

-

1,187,440

1,329,598

195

-

-

704

899

-

55

100

2,375

2,530

موجودات أخرى (إيضاح )15
مطلوبات أخرى

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان اإليرادات هي كما يلي:
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 31ديسمبر :2015
شركات
شقيقة
ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة
واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف
أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الدخل من الموجودات
التمويلية
واالستثمارية االسالمية

-

-

625

930

1,555

توزيعات للممولين/
للمستثمرين

-

2,821

-

22,586

25,407

 31ديسمبر :2014
شركات
شقيقة
ألف درهم

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة
واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف
أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الدخل من الموجودات
التمويلية
واالستثمارية االسالمية

-

-

1,655

2,628

4,283

توزيعات للممولين/
للمستثمرين

-

4,614

-

37,995

42,609

 -29المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
تعويضات موظفي اإلدارة العليا
إن التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة كما يلي:
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2015
AED’000

2014
AED’000

Salaries and other benefits

17,550

22,625

Employee terminal benefits

1,955

-

19,505

22,625

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -30االلتزامات والمطلوبات الطارئة
االلتزامات
إيضاح

ألف درهم

2015

ألف درهم

2014

التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيالت

30-1

256,762

258,967

التزامات بخصوص عقارات استثمارية

30-2

23,251

23,251

التزامات مقابل مصاريف رأسمالية

30-3

5,567

1,401

285,580

283,619

 1-30تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على االلتزامات لتقديم التسهيالت
ً
عادة يكون لها
التي جرى تصميمها للوفاء بمتطلبات عمالء المجموعة .إن االلتزامات
تواريخ صالحية محددة وشروط أخرى إللغائها وتتطلب دفع رسوم .ونظرًا ألن االلتزامات
هذه يمكن أن تنتهي صالحيتها دون القيام بسحبها ،فإن إجمالي المبالغ التعاقدية ال
تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية.
 2-30هذه تمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو البائعين بخصوص مشتريات العقارات.
 3-30هذه تمثل التزامات تجاه تطبيق مشاريع تكنولوجيا المعلومات الجديدة.

المطلوبات الطارئة
أ)

دخلت المجموعة ببعض الدعاوى القضائية في دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وتشتمل
على دعاوى مرفوعة من وضد المجموعة ،وباألخص تتعلق ببعض معامالت البيع
والتمويل .تدافع المجموعة عن حقوقها في هذه القضايا ،واستنادًا إلى الرأي المقدم
من المستشار القانوني ،تعتقد المجموعة أنه من غير المرجح نجاح اإلجراءات التي
إتخذتها األطراف المقابلة ،باستثناء قضايا تم تكوين مخصص مقابلها في البيانات
المالية الموحدة بمبلغ  12مليون درهم.

ب)

في نهاية السنة ،كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة خاصة بمكافأة أعضاء مجلس
اإلدارة المقترحة بمبلغ  7.86مليون درهم ( 31ديسمبر  4.74 – 2014مليون درهم) .إن
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة تخضع للقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،كما يلزم موافقة الجمعية العمومية السنوية عليها.

ج)

خالل السنة الحالية دفعت المجموعة أتعاب حضور أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  860ألف
درهم ( 31ديسمبر  1.16 – 2014مليون درهم) .سيتم تعديل رسوم حضور أعضاء مجلس
اإلدارة مقابل مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة حينما يتم الموافقة عليها من قبل الجمعية
العمومية السنوية.
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 -31إدارة المخاطر
إن المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة لكنها مدارة من خالل عملية تعريف وقياس
ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر وضوابط أخرى .إن عملية إدارة المخاطر هامة
الستدامة المجموعة .تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق
والمخاطر التشغيلية.
إن عملية مراقبة المخاطر المستقلة ال تشمل مخاطر األعمال كالتغيرات في البيئة و التكنولوجيا
والصناعة ،إذ أن هذه المخاطر تتم مراقبتها من خالل عملية التخطيط االستراتيجي للمجموعة.
إن المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بالقيام بأعمالها وعملياتها
وبالوسائل والهيكل التنظيمي الذي تستخدمه من أجل إدارة المخاطر استراتيجيا وذلك لتطوير
أموال المساهمين مبينة أدناه.
إن مجلس اإلدارة («المجلس») مسؤول عن المراجعة المستمرة واعتماد سياسات المخاطر
لدى المجموعة والخطط االستراتيجية متوسطة األجل والسنوية والتي يتم من خاللها صياغة
استراتيجية األعمال واألهداف والغايات .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ملف المخاطر الخاصة
بالمجموعة للتأكد من أنها تقع ضمن سياسات المخاطر لدى المجموعة ومحددات قدرة
تحمل المخاطر .كذلك ّ
يفوض السلطة لإلدارة العليا للقيام باألعمال اليومية ضمن محددات
السياسة واالستراتيجية المقررة ،بينما يضمن أن العمليات وأدوات المراقبة كافية إلدارة سياسة
المخاطر واالستراتيجية للمجموعة.
تعتبر اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية المخاطر لدى المجموعة والسياسة
اإلرشادية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة ،بما في ذلك التحديد والتقييم المستمر لجميع
المخاطر الهامة على األعمال وتصميم وتنفيذ المراقبة الداخلية المناسبة لتقليلها إلى أدنى
مستوى .يتم ذلك من خالل اللجان اإلدارية العليا التالية:
إن لجنة التدقيق مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن ضمان التزام المجموعة بنظام فعال للمالية
والمحاسبة ومراقبة إدارة المخاطر ومراقبة االلتزام بمتطلبات السلطات التنظيمية.
إن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمجموعة مسؤولة عن مراجعة األنشطة
التشغيلية والتمويلية واالستثمارية للمجموعة للتأكد من تماشيها وتوافقها مع أحكام
الشريعة اإلسالمية .وبما أن الهيئة عبارة عن مجلس إشرافي فإن مهماتها أيضًا تدقيق
أنشطة العمل المنفذة وتقديم تقرير مستقل إلى المساهمين .يتم تنسيق الفتاوى والبيانات
الرسمية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتطبيقها من إدارة المجموعة .تسعى
إدارة المجموعة للحصول على التوجيه من مجلس الفتوى والرقابة الشرعية لتطبيق فتواه
وبياناته الرسمية.
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إن لجنة االئتمان مسؤولة عن تقييم المحفظة والقرارات االئتمانية ووضع السياسة واإلجراءات
االئتمانية وتحليل مخاطر البلد والطرف المقابل والموافقة على  /مراجعة تقارير التعرض
للمخاطر ومراقبة التقيد باألنظمة المتعلقة بالمخاطر والتعامل مع الموجودات المنخفضة
القيمة وإدارة المحفظة .كذلك فهي مسؤولة عن تحديد مخاطر السوق والمخاطر التشغيلية
الناتجة عن أنشطة الشركة وتقديم التوصيات للجان المعنية بالسياسات واإلجراءات المالئمة
إلدارة التعرض لمثل تلك المخاطر ووضع األنظمة الضرورية لتطبيق ضوابط فعالة بخصوصها.
إن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة بشكل رئيسي عن تحديد الخطط اإلستراتيجية طويلة
األمد والمبادرات التكتيكية قصيرة األمد لإلرشاد لتخصيص الموجودات والمطلوبات بشكل
احترازي وذلك لتحقيق األهداف اإلستراتيجية الخاصة بالمجموعة .تقوم لجنة الموجودات
والمطلوبات بمراقبة السيولة ومخاطر السوق لدى المجموعة وملف المخاطر الخاصة
بالمجموعة في سياق التطورات االقتصادية وتقلبات السوق لضمان أن أنشطة المجموعة
متوافقة مع التوجيهات المتعلقة بالمخاطر والمزايا المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
إن لجنة المخاطر هي المسؤولة عن إدارة المخاطر .يتم قياس مخاطر المجموعة باستخدام
طريقة تعكس كل من الخسائر المتوقع حدوثها في الظروف العادية والخسائر غير
المتوقعة والتي هي تقدير للخسائر الفعلية النهائية استنادًا إلى نماذج إحصائية .تستخدم
النماذج االحتماالت المأخوذة من الخبرة السابقة والمعدلة لتعكس البيئة االقتصادية .كذلك
تأخذ الشركة في االعتبار أسوأ السيناريوهات التي قد تحدث بحالة وقوع حوادث كان من غير
المرجح وقوعها.
إن مراقبة وضبط المخاطر يتم بصورة أساسية استنادًا للحدود الموضوعة من قبل المجموعة.
تعكس هذه الحدود إستراتيجية األعمال وبيئة السوق للمجموعة باإلضافة إلى مستوى
المخاطر التي تكون المجموعة على استعداد لتحملها .باإلضافة لذلك ،تقوم المجموعة
بمراقبة وقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر على
مستوى كافة أنواع المخاطر واألنشطة.
يتم إعداد وتوزيع تقارير مخاطر مصممة خصيصًا لتغطي جميع مستويات المجموعة لضمان
أن جميع األقسام تستطيع الحصول على المعلومات الشاملة والضرورية والحديثة.

تركزات المخاطر الزائدة
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة متشابهة  ،أو في أنشطة
بنفس المنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية مماثلة مما قد يجعل
لديهم االستعداد لمواجهة التزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف
االقتصادية أو السياسية أو غيرها .تشير التركزات إلى الحساسية النسبية ألداء المجموعة نحو
التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة.
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 -31إدارة المخاطر (تتمة)
تتعلق مخاطر المجموعة بشكل رئيسي بالسوق العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة
وباألخص في دبي.
من أجل تجنب تركزات المخاطر الزائدة ،تتضمن سياسات وإجراءات المجموعة إرشادات محددة
تركز على الطرف المقابل مع االحتفاظ بمحافظ مالية متنوعة .بناء عليه ،تتم مراقبة تركزات
مخاطر االئتمان المحددة وإدارتها.

مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي المخاطر التي يعجز فيها متعامل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزامه
ويتسبب في خسارة مالية للمجموعة .تنتج مثل تلك المخاطر عن األنشطة التمويلية اإلسالمية
التي تقوم بها المجموعة .إن المخاطر االئتمانية مراقبة بشكل فعال وفقًا للسياسات االئتمانية
التي تعرّ ف بوضوح صالحيات التمويل الممنوحة والسياسات واإلجراءات .لمزيد من التفاصيل
بخصوص تشكيل الموجودات التمويلية اإلسالمية الرجاء مراجعة اإليضاح رقم .9
تحاول المجموعة ضبط المخاطر االئتمانية بمراقبة التعرض للمخاطر والحد من المعامالت
مع األطراف المقابلة المحددة والتقييم المستمر لمالءة األطراف المقابلة .أنشأت المجموعة
محفظة ذمم مدينة سليمة وتحتفظ بها وفقًا لسياسة ائتمان محددة معتمدة من قبل
مجلس اإلدارة .يتألف نظام تقييم االئتمان لدى المجموعة من تقييم مصمم بشكل جيد
بخصوص االئتمان وإجراءات تخويل ومراجعة لغرض التأكيد على االحتراز في أنشطة الشركة
التمويلية وضمان نوعية محفظة الموجودات .يتم إعطاء أهمية خاصة إلدارة الموجودات
التمويلية غير المنتجة.
تقوم المجموعة بصورة دائمة بمراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية الكلية وتتبع طرق تحليلية
ونظامية نحو هيكلها االئتماني المصنف حسب األفراد والمجموعات والصناعة ولذلك فإن
محفظة االئتمان منوعة بشكل جيد قطاعيًا وحسب الجنسيات ،مع عدم وجود تركيز جوهري.
تقدم المجموعة تمويل اإلجارة كما يتضح من خالل تشكيلة المحفظة حيث يتم حجز ملكية
العقار لدى المجموعة لحين تسديد كل دفعات اإليجار المستحقة .ينتج عن ذلك رهن كامل
على المبالغ الممولة (إيجارات ثابتة) .إن عمالء المجموعة يقيمون بصورة رئيسية في دولة
اإلمارات العربية المتحدة.
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المعلومات الكمية
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى
يظهر الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لعناصر بيان المركز المالي .يظهر
الحد األقصى للتعرض بالمبالغ اإلجمالية.
إجمالي الحد األقصى
للتعرض

إجمالي الحد األقصى
للتعرض

ألف درهم

ألف درهم

2015

2014

606,339

497,676

3,459,713

4,264,502

دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية (إيضاح )11

322,818

312,036

موجودات أخرى (عدا المصاريف المدفوعة مقدمًا) (إيضاح )15

85,208

64,396

4,474,078

5,138,610

أرصدة لدى البنوك (إيضاح )8
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية (إيضاح )9

إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية

عندما تكون األدوات المالية مسجلة بالقيمة العادلة فإن المبالغ الظاهرة أعاله تمثل التعرض
لمخاطر االئتمان ولكن ليس بالحد األقصى للتعرض الذي قد يحدث في المستقبل نتيجة
التغيرات في القيم .لمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لكل
صنف من األدوات المالية ،يجب الرجوع إلى اإليضاحات المحددة .إن أثر الضمانات وأساليب
تخفيف المخاطر األخرى مبين أدناه.
تدار نوعية االئتمان للموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام تصنيف ائتماني داخلي.
يظهر الجدول أدناه نوعية االئتمان حسب صنف الموجودات المالية استنادا على نظام تصنيف
االئتمان لدى المجموعة.
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 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
المبلغ
المدرج

ألف درهم

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير
مخاطر
منخفضة/
معتدلة
ألف درهم

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
بتاريخ التقرير

قائمة
المراقبة
ألف درهم

606,339

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ
التقرير

شروط
إعادة
التفاوض
ألف درهم

606,339

30

أقل من
يوم
ألف درهم

-

60

 30إلى
يوم
ألف درهم

-

3,459,713

يوم

ألف درهم

-

1,966,286

61-90

ألف درهم

-

86,362

90

ألف درهم

-

150,716

أكثر من

ألف درهم

-

575,808

المبلغ
المدرج

المبلغ
اإلجمالي

مخصص
االنخفاض
في القيمة

-

148,900

يوم

ألف درهم

-

93,039

 31ديسمبر 2015

أرصدة لدى
البنوك

-

99,073

292,782

-

-

-

-

-

30,036

()8,582

339,529

-

25,777

35,062

-

-

-

-

-

24,369

()48,671

73,040

38,618

(*)228,611

موجودات
تمويلية
واستثمارية
اسالمية
دفعات
مقدمة عن
العقارات
االستثمارية

568,140

322,818

85,208

موجودات
أخرى (عدا
المصاريف
المدفوعة
مقدما)
4,474,078

2,598,402

414,206

150,716

575,808

148,900

93,039

99,073

393,934

()285,864

679,798
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

مخاطر
منخفضة/
معتدلة
ألف درهم

497,676

ألف درهم

497,676

أرصدة لدى
البنوك

 31ديسمبر 2014

قائمة
المراقبة

ألف درهم

-

4,264,502

المبلغ
المدرج

شروط
إعادة
التفاوض
ألف درهم

-

2,394,817

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

يوم
ألف درهم

-

216,721

أقل من

يوم

ألف درهم

-

313,410

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
بتاريخ التقرير
يوم

ألف درهم

-

574,479

61-90

أكثر من 90
يوم

ألف درهم

-

167,432

منخفضة القيمة فرديا
بتاريخ التقرير
المبلغ
المدرج

ألف درهم

-

79,483

30

مخصص
االنخفاض
في القيمة
ألف درهم

-

122,055

 30إلى
60

المبلغ
اإلجمالي

ألف درهم

-

396,105

282,000

-

-

-

-

30,036

()8,582

38,618

(*)333,762

-

8,745

31,282

-

-

-

-

24,369

()54,034

78,403

73,040

38,618

729,867

دفعات مقدمة
عن العقارات
االستثمارية

موجودات
تمويلية
واستثمارية
اسالمية
312,036

64,396

أخرى (عدا
المصاريف
المدفوعة
مقدما)
5,138,610

2,901,238

530,003

313,410

574,479

167,432

79,483

122,055

450,510

()396,378

846,888

*باإلضافة إلى المخصصات المحددة أعاله ،قامت المجموعة أيضًا بتكوين مخصص جماعي بمبلغ  126.12مليون درهم ( 180.42 -2014مليون
درهم) للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية ومخصص للمشاريع المتوقفة بمبلغ  134.20مليون درهم (148.12 – 2014مليون درهم)
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 -31إدارة المخاطر (تتمة)
الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن التمويل المقدم من قبل المجموعة مغطى تماما كبند موجودات وفقًا ألحكام الشـريعة
اإلسـالمية .يتم تمويل العقارات اسـتنادًا إلى «القيمة المقدرة لدى المجموعة» .في حالة
العقارات الجديدة فإن القيمة المقدرة تكون مشابهة لسعر القدم المربع المحدد من قبل
المطورون ثم يتم التقييم من قبل مثمن مستقل وكذلك بإجراء تقييم داخلي .لكن في
بعض الحاالت من الممكن أن يكون لدى المجموعة معدالت أقل من المطورين حسب رأي
المجموعة بالعقار .وفي حال العقارات األقدم ،يتم تحرير القيمة المقدرة من قبل قسم
االئتمان .تستند هذه التقديرات على تقارير التقييم الصادر عن المثمنين كل ستة أشهر ،وعلى
أسعار العقارات حسب معامالت التمويل القديمة لدى شركة أمالك .إن التأمين على العقارات
هو تأمين إلزامي ،ويؤمن على العقار ضد جميع المخاطر بالقيمة المذكورة في عقد البيع أو
مبلغ التقييم المقدم من قبل المساح حسب طبيعة الحالة .يتم االحتفاظ بالقيمة المؤمن
عليها بقيمة العقار األصلية على مدى فترة التمويل.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة
المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.
قامت المجموعة بوضع سياسات إدارة المخاطر وحدودها حيث تتم مراقبة التعرض لمخاطر
السوق ويتم قياسها ومراقبتها مع إشراف استراتيجي يمارس من قبل مجلس اإلدارة ولجنة
الموجودات والمطلوبات .إن هذه الوحدات مسؤولة عن تطوير وتطبيق سياسة مخاطر السوق
ومنهج قياس/مراقبة المخاطر ومراجعة كل المنتجات التجارية الجديدة وحدود المنتجات.

مخاطر أسعار العمالت األجنبية
إن مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية
المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار تحويل العمالت األجنبية .نظرًا ألن درهم
اإلمارات والريـال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالريـال السعودي ال تعتبر بانها
تمثل مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.
2014

2015

 %التغير في
سعر العملة
بالدرهم

التأثير على
األرباح
ألف درهم

التأثير على
حقوق الملكية
ألف درهم

التأثير على
األرباح
ألف درهم

التأثير على
حقوق الملكية
ألف درهم

5% ±

-

±16,745

-

±16,888

العملة
الجنيه المصري
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مخاطر أسعار الربح
تنشأ مخاطر أسعار الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح على الربحية المستقبلية
أو القيمة العادلة لألدوات المالية .في البيانات المالية للمجموعة هناك بندين يؤديان إلى مثل
هذا التعرض .مثال /الموجودات التمويلية اإلسالمية وااللتزامات التمويلية ،كما تظهر على
جهات الموجودات والمطلوبات لديها على التوالي .إن مخاطر أسعار الربح للمجموعة هي
بحدها األدنى على المدى القصير .إن أسعار الربح للموجودات التمويلية هي مركب من سعر
أيبور والسعر الداخلي الذي من المتوقع أن يتقلب بشكل مستمر استنادا على حركة سعر
أيبور .تقوم المجموعة بمراجعة أسـعار الربح على أسـاس شـهري خالل اجتماع لجـنة
الموجودات والمطلوبات لديها إذا كان ذلك ضروريًا وتوصى بتغيير السعر استنادًا إلى وضع
السوق وجو المنافسة.
إن االلتزامات التمويلية ،هي عقود تعاقدية بأسعار ثابتة/بالحد األعلى وتحدد عند بدء العقد .إن
أي تغيير في السعر ليس له تأثير على الترتيبات التي تم إجراؤها من قبل.
يظهر الجدول التالي حساسية التغيرات المعقولة الممكن حدوثها في أسعار الربح ،مع ثبات
جميع المتغيرات األخرى ،على بيان الدخل للمجموعة.
إن حساسية بيان الدخل تمثل تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الربح على صافي األرباح
المقبوضة لسنة واحدة استنادًا إلى الموجودات المالية والمطلوبات المالية التي تحقق أرباح
المحتفظ بها في  31ديسمبر .2015
2015

2014

ألف درهم

ألف درهم

تأثير أ  50 +نقطة أساس تغيير في سعر أيبور  /اليبور

± 10,381

12,652 ±

تأثير أ  100 +نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

20,762 ±

25,304 ±
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في
مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية .تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية
عن محفظة المجموعة االستثمارية التي تشمل أسهم متداولة غير جوهرية.

مخاطر التسديد المبكر
إن مخاطر التسديد المبكر هي المخاطر عندما تتعرض المجموعة لخسارة مالية ألن األطراف
المقابلة قامت بالتسديد مبكرا أو بعد الوقت المتوقع.
المحصل في
ال تتعرض المجموعة ألية مخاطر تسديد مبكر بصورة جوهرية حيث أن المبلغ
َ
حالة التسديد مبكرا هو أكثر من القيمة المدرجة لبند الموجودات في تاريخ التسديد المبكر،
وذلك باالحتفاظ بمبلغ األرباح المؤجلة أو بإضافة هامش إلى سعر بيع بند موجودات اإلجارة
كربح تسديد مبكر .إن فريق التحصيل الذي تشرف عليه لجنة مخاطر االئتمان يقوم بمراقبة
وضع الذمم المدينة للعميل بشكل يومي.

مخاطر السيولة
يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية الخاصة
بالمجموعة استنادًا إلى تسديد االلتزامات التعاقدية غير المخصومة .إن الدفعات التي تخضع
لإلشعار تعامل كأن اإلشعار واجب تقديمه في الحال.

105

106

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

حتى
سنة واحدة
ألف درهم
262,643
8,185

 6أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم
62,697
4,041

المجموع
 3إلى 6
أشهر
ألف درهم
31,520
2,055

أقل من
 3أشهر

168,426
2,089
170,515

2% - 4%
6.5% - 11.5%

ودائع استثمارية
وتمويالت إسالمية أخرى
تمويالت إسالمية ألجل

في  31ديسمبر 2015
 1إلى 5
سنوات
ألف درهم
2,727,991
69,381

33,575

حتى سنة واحدة
أكثر من
 5سنوات
ألف درهم
3,328,869
2,817
66,738

معدل
الربح

بنود من
دون فترة
استحقاق
ألف درهم
270,828

المتوقع %

اإلجمالي
ألف درهم

6,319,503
80,383
2,797,372

-

3,331,686

42,130

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

-

-

235,247

1,637

6,566

243,450

معدل
الربح المتوقع

1.75% - 4%

285,580

6,399,886

التزامات

بنود خارج الميزانية العمومية

في  31ديسمبر 2014
أقل من
 3أشهر

35,515

حتى سنة واحدة

36,867

%

حتى
سنة واحدة
ألف درهم

المجموع
 3إلى 6
أشهر
ألف درهم

808
36,323

2,804,010

799
37,666

4,104,128

1,565
74,899

-

3,172
148,888

بنود من
دون فترة
استحقاق
ألف درهم

51,229
2,855,239

7,053,854
1,472
4,105,600

73,334

تمويالت إسالمية ألجل

-

 6أشهر إلى
سنة
واحدة
ألف درهم

ودائع استثمارية
وتمويالت إسالمية أخرى

55,873
7,109,727

145,716

6.5% - 11.5%

التزامات

بنود خارج الميزانية العمومية
260,368

-

-

260,368

23,251

-

-

283,619

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -31إدارة المخاطر(تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)
إن تحليالت تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة
استنادًا إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها .إن األرقام الواردة في هذا
الجدول تشتمل على تأثير تعديل القيمة العادلة لكل بيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي لم
تستحق بعد في نهاية السنة .يستثني جدول مخاطر السيولة المذكور أعاله التأثير المحتمل
ألية متطلبات توزيعات نقدية ناتجة عن آلية السداد النقدي للديون بموجب بنود اتفاقية
الشروط المشتركة كما هو موضح في اإليضاح رقم .17
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في  31ديسمبر 2015
حتى سنة واحدة
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

 3إلى 6

أشهر
ألف درهم

 6أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

المجموع
حتى
سنة واحدة
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

بنود من
دون فترة
استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات
نقد وودائع لدى البنوك

503,112

-

-

503,112

68,328

-

35,000

606,440

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

239,452

51,693

105,853

396,998

1,031,245

2,031,470

-

3,459,713

استثمارات متوفرة للبيع

-

-

-

-

-

-

25,529

25,529

دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية

-

-

-

-

30,036

-

292,782

322,818

عقارات استثمارية

-

-

-

-

275,108

1,426,812

-

1,701,920

عقارات قيد التطوير

-

-

-

-

386,418

-

-

386,418

استثمارات في الشركات الشقيقة

-

-

-

-

-

-

282,096

282,096

موجودات أخرى

61,484

2,851

24,638

88,973

-

-

-

88,973

موجودات ثابتة

-

-

-

-

-

-

14,168

14,168

804,048

54,544

130,491

989,083

1,791,135

3,458,282

649,575

6,888,075

-

-

-

1,945,866

2,899,366

-

4,845,232

1,191

1,191

2,381

4,763

62,373

2,663

-

69,799

-

-

-

-

-

-

6,292

6,292

مطلوبات أخرى

133,806

2,053

7,573

143,432

92,010

-

-

235,442

إجمالي المطلوبات

134,997

3,244

9,954

148,195

2,100,249

2,902,029

6,292

5,156,765

التزامات

235,247

1,637

6,566

243,450

42,130

-

-

285,580

صافي فجوة السيولة

433,804

49,663

113,971

597,438

-351,244

556,253

643,283

1,445,730

صافي فجوة السيولة المتراكمة

433,804

483,467

597,438

597,438

246,194

802,447

1,445,730

1,445,730

إجمالي الموجودات
المطلوبات
ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
تمويل إسالمي ألجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
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 -3131إدارة المخاطر(تتمة)

حتى سنة واحدة

مخاطر السيولة (تتمة)تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)
في  31ديسمبر 2014
أقل من
 3أشهر
ألف درهم

نقد وودائع لدى البنوك
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

 3إلى 6
أشهر
ألف درهم

281,854

 6أشهر إلى
سنة
واحدة
ألف درهم
10,242

-

المجموع
حتى
سنة واحدة
ألف درهم
-

211,062

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

292,096

-

أكثر من
 5سنوات
ألف درهم

170,640

101,232

بنود من
دون فترة
استحقاق
ألف درهم
-

-

اإلجمالي
ألف درهم

35,000

211,320

الموجودات
497,736

-

استثمارات متوفرة للبيع

523,614

دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية
عقارات استثمارية
عقارات قيد التطوير

-

-

1,439,273

-

-

-

2,301,615

-

-

30,036
302,828

23,945
1,187,140

استثمارات في الشركات الشقيقة

23,945
282,000
-

-

4,264,502

312,036
1,489,968

-

موجودات أخرى
موجودات ثابتة

مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
التزامات
صافي فجوة السيولة
صافي فجوة السيولة المتراكمة

-

13,806
506,722

457
102,229
102,686
260,368
143,668
143,668

-

275,562

-

27,140
138,614

457
6,263
6,720
131,894

-

505,651

-

27,602
238,922

915
7,918
8,833
230,089

363,281

505,651

-

68,548
884,258

2,371,154
1,829
116,410
118,239
260,368
505,651

-

369,599

-

2,306,058

2,899,137
47,705
2,418,859
23,251
()136,052

267,831
3,488,755

1,401
2,900,538
588,217
957,816

267,831
13,924
622,700

5,270,291
6,085
18,154
24,239
598,461
1,556,277

363,281

68,548

1,556,277

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

تمويل إسالمي ألجل

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

المطلوبات

إجمالي الموجودات

13,924
7,301,771

50,935
6,085
134,564
5,461,875
283,619
1,556,277

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
كما هو مبين في اإليضاح رقم  2حول البيانات المالية الموحدة ،بعد إعادة الهيكلة المالية
قامت المجموعة بتخفيض جوهري لمخاطر السيولة لديها .ستكون المجموعة قادرة على
االستمرار في الوفاء بالتزاماتها في المستقبل القريب دون أي عدم تطابق جوهري في السيولة.

المخاطر التشغيلية
إن المخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري
أو الغش أو األحداث الخارجية .عندما تتعطل األنظمة عن العمل يمكن للمخاطر التشغيلية
أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالسمعة ويكون لذلك أثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي إلى الخسارة
المالية .ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار
الرقابة العامة ومن خالل المتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة ،تستطيع المجموعة أن تدير
هذه المخاطر .تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول
على األنظمة والتفويض والتسوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويتضمن ذلك استخدام
التدقيق الداخلي.

إدارة رأس المال
إن األهداف الرئيسية من إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة هي ضمان التزام المجموعة
بمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج وأن تحتفظ المجموعة بتصنيف ائتماني قوي ونسب
جيدة خاصة برأس المال لكي تدعم أعمالها وتزيد من حقوق المساهمين ألقصى حد ممكن.
تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال لديها وتجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات في
األوضاع االقتصادية وسمات المخاطرة في أنشطتها .تمثل إعادة الهيكلة السارية في 25
نوفمبر  2014التغيير الجوهري في هيكل رأس مال المجموعة .يتألف هيكل رأس المال من رأس
المال وبرنامج خيار أسهم الموظفين واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واالحتياطي
الخاص والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي تحويل العمالت األجنبية وأداة
المضاربة واحتياطي أداة المضاربة والخسائر المتراكمة وتم قياسها بمبلغ  1.587مليون درهم
كما في  31ديسمبر  1.700 – 2014( 2015مليون درهم).

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية تقارب
قيمتها الدفترية كما وردت في هذه البيانات المالية.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

 -32المساهمات االجتماعية
تواصل الشركة استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات وسجلت رسميًا مع عالمة غرفة
دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات .وقد قدمت الشركة المساهمات االجتماعية بشكل
رئيسي إلي هيئة الصحة بدبي ومؤسسة الحياة الذكية خالل السنة نحو األنشطة اإلنسانية.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع)

الرقم المجاني 800 26525 :التلفون+971 4 427 4500 :
الفاكس +971 4 427 4502 :صندوق البريد 2441 :دبي ا ع م

www.amlakfinance.com

