
1

التقرير 
السنوي 

٢.١٧





صاحب السمو

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان 
رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة



His Highness

Sheikh Mohammed Bin Rashid  
Al Maktoum

Prime Minister, Vice President of the  
United Arab Emirates and Ruler of Dubai

صاحب السمو

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم
رئيس الوزراء ، نائب رئيس

دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم دبي



صاحب السمو

 الشيخ حمدان بن محمد بن راشد
 آل مكتوم

ولي عهد دبي





08

10

12

14

15

16

18

20

21

22

23

24

25

26

32

33

34

39

نبذة عن أمالك

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

ما الذي يقود رحلتنا

أمالك على مّر السنين

االستراتيجية

الحوكمة المؤسسية

إدارة المخاطر

المنتجات والخدمات

المسؤولية االجتماعية المؤسسية

الجوائز

التوجهات المالية

تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

تقرير المديرين

تقرير مدقق الحسابات المستقل

البيانات المالية الموحدة

س 
هر

ف
ت

المحتويا



نبذة عن أمالك

ــل العقــاري بمنطقــة الشــرق األوســط،  ــدة فــي قطــاع التموي ــل )ش.م.ع( هــي شــركة رائ أمــاك للتموي
دأبــت منــذ تأسيســها كشــركة خدمــات ماليــة فــي نوفمبــر 2000 علــى تزويــد عمائهــا بمنتجــات وحلــول 
تلبيــة متطلباتهــم ومواكبــة  بهــدف  اإلســامية،  الشــريعة  مــع  عقــاري مبتكــرة ومتوافقــة  تمويــل 

التطــورات المتســارعة فــي الســوق.

تأسســت "أمــاك" بدايــًة كشــركة مســاهمة خاصــة فــي دبــي بموجــب القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة، ولكــن تــم تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة عامــة فــي عــام 2004.

وتمــارس "أمــاك" نشــاطها كشــركة تمويــل مرخصــة مــن مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي، حيــث تركــز 
فــي المقــام األول علــى أنشــطة التمويــل واالســتثمار المهيكلــة مثــل اإلجــارة، والمرابحــة، والمضاربــة، والوكالــة، 
والمشــاركة، وتنفــذ جميــع أنشــطتها وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية وتماشــيًا مــع أحــكام عقــد تأسيســها 

ونظامهــا األساســي.

وخــال عــام 2007، وســعت "أمــاك" مــن نطــاق عملياتهــا وافتتحــت أول مكتــب دولــي لهــا فــي القاهــرة والــذي يعمــل 
تحــت اســم "شــركة أمــاك للتمويــل واالســتثمار العقــاري- مصــر ش.م.م" ولديهــا اســتثمار فــي شــركة شــقيقة فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية تحــت اســم "أمــاك العالميــة للتمويــل العقــاري".
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وبفضــل أدائهــا المتميــز ومنتجاتهــا المبتكــرة، حصــدت »أمــاك« العديــد مــن الجوائــز المرموقــة خــال 
مســيرة عملهــا. وتعــد هــذه الجوائــز خيــر دليــل علــى مــا تقدمــه الشــركة مــن خدمــات رائــدة ومــا تبذلــه 
مــن جهــود مســتمرة نحــو االبتــكار، كمــا تعــد تجســيدًا اللتزامهــا بقيمهــا المؤسســية القائمــة علــى 

االجتهــاد والمثابــرة. ومــن أحــدث الجوائــز التــي فــازت بهــا:

أفضل شركة لتمويل المنازل، اإلمارات العربية المتحدة 2017  

»أفضل شركة تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة في دولة اإلمارات لعام 2016«  

»أفضل شركة تمويل إسامي في مجال المسؤولية االجتماعية في    

دولة اإلمارات لعام 2016«  

»منتج التكافل األكثر ابتكارًا - باتينيوم اليف ستايل للتكافل«  

»االبتكار في التمويل اإلسامي«  

وتوفــر أمــاك اليــوم لألفــراد والشــركات مجموعــة متنوعــة مــن حلــول التمويــل العقــاري المخصصــة 
ــة  وفقــًا الحتياجاتهــم ومتطلباتهــم، والتــي تمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم بامتــاك عقــار فــي دول
اإلمــارات. وتواصــل أمــاك التزامهــا ليــس فقــط بخدمــة عمائهــا، بــل أيضــًا بتحقيــق أثــر إيجابــي فــي 

مجتمــع اإلمــارات ككل.



 كلمة رئيس 
مجلس اإلدارة

بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة أمــاك للتمويــل، يســّرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي 
للشــركة لعــام 2017، والــذي يســلط الضــوء علــى النمــو الــذي حققنــاه خــال العــام الماضــي، وعلــى 

نتائجنــا الماليــة وأهــم إنجازاتنــا خــال عــام 2017.

علــى الرغــم مــن بيئــة االقتصــاد الكلــي الصعبــة فــي جميــع أنحــاء دول مجلــس التعــاون الخليجــي، 
وكذلــك فــي األســواق العالميــة، ســجلت أمــاك أرباحــًا صافيــة بلغــت 51 مليــون درهــم فــي نهايــة شــهر 
ديســمبر 2017، بانخفــاض قــدره 52٪ مقارنــة مــع 107 مليــون درهــم فــي عــام 2016. ويعــزى هــذا االنخفــاض 
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض اإليــرادات مــن مبيعــات األصــول العقاريــة بمبلــغ 377 مليــون درهــم )52 
مليــون درهــم فــي عــام 2017 مقارنــة مــع 429 مليــون درهــم فــي عــام 2016(، وذلــك بســبب تســجيل 

مبيعــات أقــل وتحويــل عقــارات قيــد التطويــر للعمــاء فــي عــام 2017.

وعلــى الرغــم ممــا ذكرتــه للتــو، فإنــه يســرني جــدًا أن أعلمكــم أن العائــدات التشــغيلية لشــركة أمــاك 
ارتفعــت بمقــدار 31 مليــون درهــم، بزيــادة قدرهــا 9٪ مقارنــة بعــام 2016.

وشــهدت العائــدات اإليجاريــة نمــوًا بنســبة 7٪، لتصــل إلــى 61 مليــون درهــم فــي العــام 2017، مقارنــة مــع 
ــة للعقــارات االســتثمارية بمقــدار  57 مليــون درهــم فــي العــام 2016. وارتفعــت مكاســب القيمــة العادل
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52 مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام 2017، بعــد أن كانــت 18 مليــون درهــم إماراتــي فقــط فــي عــام 2016، 
ليصــل إجمالــي المبلــغ إلــى 70 مليــون درهــم إماراتــي بنهايــة عــام 2017، ويرجــع ذلــك بشــكل رئيســي 

إلــى االنتهــاء مــن أول مشــروع تطويــر عقــاري لنــا فــي منطقــة مــردف.

وعــاوة علــى ذلــك، حققــت مبــادرات ترشــيد التكلفــة فــي أمــاك وفــورات فــي التكاليــف بلغــت 27 
مليــون درهــم إماراتــي، ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي التكاليــف التشــغيلية بنســبة 18٪ مقارنــًة بعــام 2016.

وتعكــس نتائجنــا الماليــة لعــام 2017 أداًء إيجابيــًا بشــكل عــام، لتؤكــد نجــاح اســتراتيجية أعمالنــا، 
ولتكــون شــهادة علــى الجهــود الحثيثــة التــي يبذلهــا موظفونــا.

ويســعدني أن أقــول، أنــه وبفضــل التنفيــذ الناجــح الســتراتيجيتنا المؤسســية وجهودنــا الحثيثــة 
لتطويــر اســتثماراتنا العقاريــة، تمكنــت شــركة أمــاك مــن اســترداد 100 مليــون درهــم إماراتــي مــن أداة 
المضاربــة فــي عــام 2017 )ليصــل إجمالــي المبلــغ إلــى 309 مليــون(، ممــا يســاهم فــي تعزيــز ملكيــة 

مســاهمينا. 

وتماشــًيا مــع هــذا الزخــم، ســنواصل اســتراتيجيتنا فــي تطويــر قطــع األراضــي لتعزيــز القيمــة العقاريــة 
فــي محاولــة للتعجيــل بالوفــاء بالتزاماتنــا وفــق برنامــج إعــادة الهيكلــة، للمولينــا وتحقيــق المزيــد مــن 
القيمــة لمســاهمينا. وفــي هــذا الســياق، تتضمــن خططنــا لعــام 2018 مواصلــة مشــروع تطويــر البنيــة 
التحتيــة فــي نــد الحمــر، باإلضافــة إلــى تطويــر قطــع أراض محــددة فــي منطقــة الطــي، والتخطيــط 

لمشــروع تطويــري محتمــل ألرض مدينــة نصــر فــي مصــر.

وقــد تــم تنفيــذ عــدد مــن المبــادرات الرئيســية فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2017. ومــن 
بيــن هــذه المبــادرات كانــت »عــام الخيــر« التــي وضعتهــا الحكومــة االتحاديــة لدولــة االمــارات العربيــة 
المتحــدة والتــي تركــز بشــكل رئيســي علــى العطــاء للمجتمــع مــن خــال المســؤولية االجتماعيــة 
للشــركات والعمــل التطوعــي وخدمــة الوطــن. وقــد عملــت أمــاك دائمــا علــى مواءمــة رؤيتهــا وقيمهــا 
مــع سياســات حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. وتعــد عامــة غرفــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة 
المؤسســية، والتــي حصلنــا عليهــا للســنة الثالثــة علــى التوالــي، شــهادة علــى إنجازاتنــا فــي هــذا 
المجــال. وكلــي ثقــة بــأن شــركة أمــاك للتمويــل ســتواصل تعزيــز مكانتهــا ودعــم أهــداف ورؤيــة دولــة 

االمــارات العربيــة المتحــدة والمســاهمة أكثــر فــي البيئــة االقتصاديــة واالجتماعيــة.

أمــا هدفنــا طويــل األجــل فهــو مواصلــة النمــو المســتدام لشــركة أمــاك للتمويــل. ونســتند فــي ذلــك 
ــك المجتمــع  ــد مــن القيمــة لمســاهمينا، بمــا فــي ذل علــى اســتراتيجية واضحــة تقــوم علــى خلــق مزي
الــذي نمــارس أعمالنــا فيــه. ويركــز برنامــج عملنــا بشــكل أساســي علــى خلــق القيمــة للمســاهمين 
وتوفيــر خدمــة عمــاء رفيعــة المســتوى وتنميــة مهــارات موظفينــا والوفــاء بمســؤولياتنا المؤسســية 

تجــاه المجتمــع. 

وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أود اغتنــام هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن امتنانــي العميــق لصاحــب الســمو 
الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي« رعــاه اهلل«، 
ــة  علــى رؤيتــه الرشــيدة وقيادتــه الحكيمــة ودعمــه المســتمر للتميــز فــي مختلــف القطاعــات فــي دول

اإلمــارات.

ــة  ــق اإلدارة وجميــع موظفــي الشــركة علــى عملهــم ومســاهماتهم الفعال وال أنســى أيضــًا شــكر فري
علــى مــدار العــام الماضــي، إذ أن جهودهــم وتفانيهــم هــي المحــرك األول لتقــدم أمــاك وتعزيــز أعمالنــا 
نحــو تحقيــق اســتراتيجية الشــركة ورؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا. كمــا أود أن أتوجــه بالشــكر لعمائنــا 

الكــرام ومســاهمينا علــى دعمهــم المســتمر ووالئهــم لشــركة أمــاك للتمويــل.

علي إبراهيم محمد 
رئيس مجلس اإلدارة



كلمة العضو المنتدب 
والرئيس التنفيذي

لقد حمل عام 2017 في جعبته الكثير من التطورات الهامة لشركة أماك للتمويل.

وشــكل الربــع األول انطاقــة إيجابيــة، حيــث كّرمــت غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي جهودنــا فــي مجــال 
المســؤولية االجتماعيــة، ومنحتنــا عامــة غرفــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة المؤسســية للعــام الثالــث 

علــى التوالــي.  

كمــا حققنــا فــي عــام 2017 أرباحــًا صافيــة بلغــت 51 مليــون درهــم فــي نهايــة ديســمبر، بانخفــاض قــدره 
52٪ مقارنــة مــع 107 مليــون درهــم فــي عــام 2016. ويعــزى هــذا االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض 
ــغ 377 مليــون درهــم )52 مليــون درهــم فــي عــام 2017  ــة بمبل ــرادات مــن مبيعــات األصــول العقاري اإلي
مقارنــة مــع 429 مليــون درهــم فــي عــام 2016(، وذلــك بســبب تســجيل مبيعــات أقــل وتحويــل عقــارات 

قيــد التطويــر للعمــاء فــي عــام 2017.

ومــع ذلــك، وعلــى الرغــم ممــا ســبق، فأنــا مســرور ألن العائــدات التشــغيلية لشــركة أمــاك حققــت نمــوًا 
بمقــدار 31 مليــون درهــم، بزيــادة نســبتها 9٪ مقارنــة بعــام 2016.
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عــاوة علــى ذلــك، تمكنــت أمــاك مــن تحقيــق وفــورات فــي التكاليــف بقيمــة 27 مليــون درهــم إماراتــي، 
وذلــك كنتيجــة لعمليــة ترشــيد قويــة فــي مختلــف قطاعــات الشــركة.

ــا الماليــة لعــام 2017 التركيــز علــى  ــًا، تعكــس نتائجن ــة الصعبــة حالي ــى الظــروف االقتصادي وبالنظــر إل
تطويــر األعمــال األساســية وتنويــع المنتجــات والخدمــات، وتعزيــز الربحيــة والقيمــة لمســاهمينا. وتتمتــع 
أمــاك بمكانــة جيــدة لاســتفادة مــن الظــروف االقتصاديــة اآلخــذة فــي التحســن فــي عــام 2018 ومواصلــة 

مســار نموهــا. 

وعلــى مــدار العــام 2017، أطلقنــا العديــد مــن المنتجــات والخدمــات، مــن بينهــا منتــج »ضاعــف عقــارك« 
األول مــن نوعــه فــي القطــاع، والــذي أثمــر عــن عــدد مــن الشــراكات االســتراتيجية مــع العبيــن رئيســيين 
فــي القطــاع بينهــم دائــرة األراضــي واألمــاك فــي دبــي. وســوف تدعــم هــذه الشــراكات نشــاط الصفقــات 
العقاريــة، وســتوفر للمقيميــن وغيــر المقيميــن فرصــة لاســتثمار فــي ســوق دبــي، كمــا ستســمح لنــا 

بخدمــة قاعــدة عمــاء أوســع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

وكان مــن أبــرز اإلنجــازات التــي حققناهــا خــال عــام 2017 انتهــاء العمــل فــي أول مشــروع تطويــر ســكني 
مملــوك بالكامــل لشــركة أمــاك فــي منطقــة مــردف. وال شــك بــأن هــذا المشــروع هــو دليــل واضــح علــى 
رؤيتنــا التطلعيــة ممــا سيرّســخ موقعنــا الريــادي فــي الســوق. ونأمــل مــن خــال مثــل هــذه المشــاريع 

مواصلــة تعزيــز قيمــة ســوق العقــارات، والوفــاء بالتزاماتنــا تجــاه ممولينــا ومســاهمينا. 

ونحــن فــي شــركة أمــاك، نشــّكل بفضــل قدراتنــا ومهاراتنــا المتنوعــة، فريقــًا قويــًا وملتزمــًا وقــادرًا 
أمــاك ملتزمــة بتحســين  علــى تحقيــق نتائــج تتماشــى مــع اســتراتيجيتنا المؤسســية. وســتبقى 
رفاهيــة موظفيهــا وتدريبهــم وتطويرهــم المهنــي، وخلــق القيمــة لهــم ودعمهــم لتحقيــق كامــل 

إمكاناتهــم.

وســنواصل فــي عــام 2018 التركيــز علــى تطويــر أعمالنــا الرئيســية وتنويــع خدماتنــا ومنتجاتنــا، وتعزيــز 
ــا علــى ثقــة بــأن  الربحيــة والقيمــة لمســاهمينا. وعلــى الرغــم مــن أننــا قــد نواجــه بعــض العقبــات، فأن
هنــاك الكثيــر مــن الفــرص بانتظارنــا. وإننــي أتطلــع قدمــًا الغتنــام هــذه الفــرص معــًا بينمــا نواصــل بنــاء 

قصــة نجــاح ونمــو شــركتنا.

وكلنــا ثقــة بــأن عملياتنــا الداخليــة القويــة ونهجنــا المــدروس بعنايــة سيســمحان لنــا باالســتفادة 
للتمويــل.  أمــاك  شــركة  عامــة  تعزيــز  نواصــل  بينمــا  المســتقبلية،  الفــرص  مــن  حــّد  أقصــى  إلــى 
لتلبيــة  والمصممــة  التنافســية،  والخدمــات  المنتجــات  بأفضــل  العمــاء  بتزويــد  ملتزمــون   ونحــن 

متطلبات السوق.

وأود فــي ختــام حديثــي أن أتوجــه بالشــكر لمجلــس اإلدارة والفريــق اإلداري وجميــع موظفــي الشــركة 
عماءنــا  أشــكر  كمــا  للتمويــل.  أمــاك  شــركة  تجــاه  الراســخ  والتزامهــم  الدؤوبــة  جهودهــم  علــى 

المســتمرين. المصلحــة علــى ثقتهــم ودعمهــم  ومســاهمينا وأصحــاب 

عارف عبد اهلل الهرمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي



السيد/ عارف عبد اهلل الهرمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

السيد/ هشام عبداهلل القاسم
عضو مجلس إدارة

سعادة اللواء/ أحمد حمدان بن دلموك
عضو مجلس إدارة

السيد/ صالح سعيد لوتاه
عضو مجلس إدارة

السيد/ فاروق محمود أرجمند
عضو مجلس إدارة

السيد/ عصام الدين كلداري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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اإلدارة التنفيذية

عارف عبد اهلل الهرمي 
)العضو المنتدب والرئيس التنفيذي( 

محمد أعظم رزاق
)الرئيس التنفيذي للقطاع المالي(

علي الشمالي 
)الرئيس التنفيذي للعمليات بالنيابة(

وسيم محمود مغمومة 
)المستشار العام وسكرتير الشركة(

عادل عدنان كلداري 
)رئيس قسم اإلمتثال والتحكم(

عادل أحمد 
)رئيس قسم اإلستثمار العقاري(

شبير زوزار مونيم 
)رئيس قسم إدارة الشركات و تقارير الخزانة(

ياسر محمد عصر
)رئيس قسم إدارة المشاريع العقارية(

مجدي عبد الغني 
)رئيس قسم التدقيق الداخلي(

دانيل مارش 
)رئيس قسم اإلئتمان(

محمد المازمي 
)رئيس قسم التحصيل(

محمد ساجد لطيف 
)رئيس القسم المالي(



ما الذي يقود رحلتنا

رؤيتنا

أن نكون مؤسسة التمويل العقاري 
المتخصصة والتي تركز على العماء المفّضلة 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
رسالتنا

توفير حلول مالية متخصصة، ومصممة بما يلبي 
 احتياجات عمائنا، وتعزيز قيمة حقوق مساهمينا 

ورعاية موظفينا.

مركزية العميل

تلبية احتياجات العماء هو جوهر كل ما نقوم به. نحن نسعى بكل طاقتنا نحو تحقيق التميز في 
خدمة العماء من خال توفير خدمة متفوقة لعمائنا في الوقت المناسب، بكفاءة عالية، وبنهج 

متسق. هدفنا هو تحويل رضا العماء إلى مفهوم والء ومساندة العماء.

االبتكار

نحن ندعم ونلهم االبتكار في مكان العمل، في إطار أهدافنا لبناء قدراتنا التنظيمية، وتعزيز 
قدرتنا على التفكير اإلبداعي واالبتكاري، والتعاون واالستعداد للعمل.

قيمنا المؤسسية:
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خلق القيمة

نحن نسعى جاهدين لخلق القيمة للمساهمين والعماء والمستثمرين والمجتمع بشكل عام. كما 
نهدف إلى توظيف خبراتنا وروح االبتكار المتأصلة لدينا لتحقيق النمو المستدام لشركتنا، ولخدمة 

مصالح مساهمينا في الوقت نفسه.

النزاهة

تلتزم أماك بالحفاظ على ثقافة النزاهة، حيث نحرص على توفير بيئة عمل تتميز بالصدق، 
واإلنصاف، وأعلى المعايير األخاقية. ونحن فخورون بعاقاتنا القائمة على الثقة مع مساهمينا.

رعاية الموظفين

نحن نقّدر موظفينا، وملتزمون دائًما بتعزيز رفاههم، وتوفير فرص التدريب والتنمية المهنية 
والشخصية لهم. كما نسعى جاهدين لتحسين بيئة عملنا وتشجيع السلوكيات المرغوبة.

المسؤولية االجتماعية

إن المشاركة في المبادرات الداعمة لمكان العمل، والسوق، والمجتمع، والبيئة هي جزٌء أساسي من 
أعمالنا. نحن ملتزمون بالمساهمة المجتمعية وترك أثر إيجابي في المجتمع الذي نخدمه.



2009- 2013

تأسســت كشــركة مساهمة 
خاصــة فــي دبــي،

اإلمارات العربية المتحدة

 كانــت فتــرة توقــف فيهــا نمــو شــركة أمــاك. ومــع ذلــك اعتمــدت 
اإلدارة اســتراتيجيات اســتباقية شــملت:

1.مواصلة العمل كشركة تمويل
2.اإلدارة الفعالة للمحفظة

3.اإلدارة القوية للسيولة
4.ترشيد التكاليف

5.التفاوض على خفض المتطلبات وااللتزامات 
6.حماية قيمة المساهمين

2004
1.التحــول إلــى شــركة مســاهمة 

عامــة متوافقــة مــع الشــريعة 
اإلسامية

2.إدراج شــركة أمــاك فــي ســوق 
دبــي المالــي

2000

ى
عل

ك 
مال

أ
ن
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 فترة األزمة المالية في 
دولة اإلمارات

2006
1.إطاق صندوق أماك للتمويل 

العقاري األول

2.االستثمار في شركة أماك 
العالمية للتمويل العقاري في 

المملكة العربية السعودية 
)شركة زميلة(

ساهمت إعادة التفاوض
 الناجحة على شروط إعادة 

الهيكلة في تمكين أماك من 
تحقيق مقاصدها االستراتيجية 

االستدامة والنمو طويل األجل 
| تحسين القدرة على جذب 
تمويل جديد | تعزيز قيمة 
المساهمين | دفعة سداد 

مقدمة للممولين بقيمة 274 
مليون درهم إماراتي

2007

1.تنفيذ خطة إعادة الهيكلة 
المعتمدة في نوفمبر 2014

2.استيفاء 2.8 مليار درهم من 
المطلوبات نقًدا

االستثمار في شركة أماك 
للتمويل واالستثمار العقاري 

)شركة تابعة مملوكة بالكامل 
ومقرها مصر(

استرداد 100 مليون درهم من أداة 
المضاربة

إيقاف تداول األسهم في سوق 
دبي المالي

20052008
1.إصدار حقوق االكتتاب

2.إصدار الصكوك بنجاح

1.استئناف تداول األسهم في 
سوق دبي المالي في يونيو 

2015

2.استرداد 200 مليون درهم 
من أداة المضاربة خال العام 

األول بعد إعادة الهيكلة

3. دفعة سداد مقدمة 
للممولين بقيمة 558 مليون 

درهم إماراتي

2014201520162017



التمويل

النمو

قدرات الشركة

عروض القيمة

بصفتهــا مــزود تمويــل عقــاري متخصــص فــي المنطقــة، فقــد وضعــت شــركة أمــاك 
تركيزهــا  وســيكون  اســتراتيجيتها.  فــي صلــب  المســتدام  النمــو  تحقيــق  هــدف 
الرئيســي منصبــًا علــى أعمــال التمويــل العقــاري التــي تشــمل كًا مــن العقــارات 
الجاهــزة والعقــارات قيــد اإلنشــاء، وذلــك لتحقيــق النمــو في مصــادر دخلها الرئيســية.

كمــا تلتــزم شــركة أمــاك أيضــًا بخلــق قيمــة طويلــة األمــد مــن محفظتهــا االســتثمارية 
العقاريــة، وذلــك مــن خــال التفكيــر بتطويــر قطــع األراضــي بالتعــاون مــع شــركاء 
مناســبين، فــي محاولــة للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه المموليــن فــي ســياق عمليــة إعــادة 

الهيكلــة بشــكل أفضــل وأســرع.

ســتتضمن األولويــات االســتراتيجية الرئيســية األخــرى تحســين تقديــم خدمــة العمــاء، 
مــن خــال التكنولوجيــا، وتطويــر منتجــات مســتهدفة، وإدارة

أمــاك فــي عــام 2018، طــرح منتجــات مبتكــرة ومتميــزة   ســتكون أولويــة شــركة 
فــي قطــاع التمويــل العقــاري، بمــا يتناغــم مــع احتياجــات العمــاء. وســتضم فئــات 
إلــى قطــاع  العمــاء المســتهدفين كًا مــن المقيميــن والمســتثمرين، باإلضافــة 

التمويــل التجــاري.

التركيــز  يمثــل محــور  الطويــل  المــدى  األمثــل والمســتدام علــى  التمويــل  يــزال  ال 
ونمــو  العموميــة  الميزانيــة  اســتراتيجية  هــذا  يدعــم  للشــركة. وســوف  الرئيســي 
الربحيــة لشــركة أمــاك. وتعمــل الشــركة اآلن علــى استكشــاف عــدد مــن خيــارات 
التمويــل المبتكــرة التــي تتيــح لهــا تحريــر رأس المــال وتعزيــز مكانتهــا كأحــد أبــرز 

مصــادر التمويــل العقــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

مسترشــدة برؤيتهــا ورســالتها ، تنتهــج أمــاك اســتراتيجية نمــو مســتدام  و مركزيــة 
المؤسســة  وحوكمــة  الحكمــة  علــى  بذلــك  مرتكــزة  التشــغيلي  والتميــز   العمــاء 

و المسؤولية.

االستراتيجية
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تلتــزم شــركة أمــاك بأعلــى معاييــر الحوكمــة المؤسســية بنــاًء علــى تشــريعات هيئــة األوراق والســلع 
الماليــة فــي دولــة اإلمــارات، وســوق دبــي المالــي، وتعليمــات مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي.

ويتولــى مجلــس اإلدارة مهــام اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية التــي تضمــن عمليــة صنــع قــرار سلســة 
ــذي يتيــح لمجلــس اإلدارة لعــب دور فعــال ونشــط  ــة ضمــن مختلــف أنحــاء المؤسســة، األمــر ال ومركزي
فــي عمليــة صنــع القــرار واإلشــراف وتطبيــق الهيــكل اإلداري الســليم، بمــا يتوافــق مــع األهــداف طويلــة 

المــدى لشــركة أمــاك. 

وتضــم لجــان مجلــس إدارة أمــاك كًلا مــن لجنــة الــزكاة، ولجنــة المراجعــة، ولجنــة المخاطــر التابعــة 
ــة فهــي لجنــة اإلدارة ولجنــة  لمجلــس اإلدارة، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت. أمــا لجــان اإلدارة التنفيذي

األصــول والخصــوم، ولجنــة إدارة المخاطــر، ولجنــة االئتمــان. 

ويضم مجلس اإلدارة في عضويته حاليًا كاًل من:

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
سعادة اللواء/ أحمد حمدان بن دلموك

السيد/ عارف عبد اهلل الهرمي )العضو المنتدب(

لجان مجلس اإلدارة:

يتولــى المجلــس مجتمعــًا مســؤولية تحقيــق النجــاح طويــل األمــد لشــركة أمــاك للتمويــل، وتقديــم 
قيمــة مســتدامة للمســاهمين. ويتمثــل دوره فــي توفيــر القيــادة والتوجيــه للمؤسســة علــى أســس 

حكيمــة ووفقــًا لضوابــط فعالــة تســمح بالكشــف عــن المخاطــر وتقييمهــا وإدارتهــا بكفــاءة. 

تشمل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة في شركة أماك: 
لجنة الزكاة  

لجنة التدقيق  
لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  

لجنة الترشيحات والمكافآت  

ة 
كم

حو
ال

ية
س

س
مؤ

ال

لجنة اإلدارة التنفيذية:

توفــر اإلدارة التنفيذيــة اإلشــراف والقيــادة الفعالــة لتنفيــذ االســتراتيجيات المؤسســية القصيــرة إلــى 
ــى جانــب وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات  ــة. وإل ــة األمــد مــن خــال عــدد مــن لجــان اإلدارة التنفيذي الطويل
أعمــال أمــاك، تتولــى هــذه اللجــان مســؤولية مراقبــة وإدارة األداء المالــي، وتخصيــص اســتثمارات رأس 

المــال، وإدارة المخاطــر، وإدارة الشــؤون التشــغيلية واإلداريــة. 

تشمل لجان اإلدارة التنفيذية لدى شركة أمالك كاًل من:

لجنة اإلدارة  
لجنة إدارة المخاطر  

لجنة األصول والخصوم  
لجنة االئتمان  



تنــدرج إدارة المخاطــر ضمــن أولويــات شــركة أمــاك للتمويــل. وتلتــزم الشــركة بتحقيــق تــوازن مثالــي بيــن المخاطــر والعوائــد، بهــدف الحــّد 
مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. وتماشــيًا مــع هــذا, تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر تابعــة لمجلــس االدارة وكذلــك 

لجنــة ادارة المخاطــر مكونــة مــن اعضــاء االدارة التنفيذيــة

وتتمثــل المســؤولية الرئيســية لهــذه اللجنــة فــي اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر المؤسســية فــي الشــركة. وتخضــع اللجنــة لميثــاق يحــدد 
مهامهــا، ومســؤولياتها، وصاحياتهــا، وتكوينهــا، وعاقاتهــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة. وتضــّم اللجنــة أعضــاء مــن مجلــس إدارة 
الشــركة. كمــا تحظــى لجنــة المخاطــر بالدعــم مــن قبــل فريــق عمــل معنــي بالمخاطــر يضــّم عــددًا مــن المســؤولين عــن العمليــات علــى 

مســتويات األعمــال الوظيفيــة.

إدارة 
طر

المخا

نموذج إدارة المخاطر:

تحديد المخاطر
تحديــد المخاطــر هــي عمليــة هدفهــا تحديــد وتوثيــق المخاطــر 
التــي قــد تعيــق تحقيــق األهــداف، وذلــك باســتخدام فئــات ومعاييــر 

وعمليــات مناســبة.

تقييم المخاطر
يشــير تقييــم المخاطــر إلــى العمليــة الشــاملة المتبعــة لتحليــل 

وتقييمهــا. المخاطــر 

استراتيجيات االستجابة للمخاطر
اســتراتيجية  وضــع  ينبغــي  محتملــة،  مخاطــر  أي  تقييــم  بمجــرد 

المخاطــر. هــذه  مــع  التعامــل  أجــل  مــن  مناســبة  اســتجابة 

تخفيف المخاطر
تحديــد العوامــل الحاليــة أو الجديــدة الازمــة لتخفيــف المخاطــر، مــن 

أجــل إدارة المخاطــر بشــكل فعــال.

اإلبالغ عن المخاطر
إباغ اإلدارة بوضع المخاطر وبعوامل تخفيفها.
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علــى مــدى ســبعة أعــوام، قدمــت أمــاك للتمويــل حلــول تمويــل 
عقــاري رائــدة ومتوافقــة مــع الشــريعة لتلبيــة المتطلبــات المتغيــرة 

والمتســارعة فــي الســوق.

ومــن خــال منتجاتهــا وخدماتهــا المبتكــرة والمتخصصــة، تســاهم 
أمــاك فــي جعــل حلــم امتــاك منــزل فــي اإلمــارات حقيقــة واقعــة 
للمقيميــن وغيــر المقيميــن، وتســاهم بشــكل إيجابــي فــي تنميــة 

القطــاع العقــاري فــي دبــي. 

وتشمل منتجاتنا وخدماتنا الحالية:

استثماري
فــي  نوعــه  مــن  األول  العقــاري  التمويــل  منتــج  هــو  “اســتثماري” 
يتطلعــون  الذيــن  للمســتثمرين  والمصمــم خصيًصــا  المنطقــة، 
إلــى االســتثمار فــي العقــارات الســكنية والتجاريــة الجاهــزة. وإلــى 
جانــب مزايــاه الكثيــرة، يحصــل العمــاء علــى باقــة مجانيــة متكاملــة 

مــن خدمــات اإلدارة العقاريــة.

إجارة
المخصــص  األساســي  العقــاري  التمويــل  منتــج  هــو  “إجــارة” 
الجاهــزة.  التجاريــة  والعقــارات  الســكنية  العقــارات  لمســتخدمي 
وتقــوم أمــاك بموجــب عقــد اإلجــارة بشــراء العقــار مــن المطــور/

البائــع وتأجيــره للمتعامــل مــع التعهــد ببيــع العقــار لــه فــي نهايــة 
مــدة التأجيــر. ويدفــع المتعامــل أقســاط إيجــار شــهرية تشــتمل 

علــى قيــم إيجاريــة ثابتــة ومتغيــرة وإضافيــة.

المنتجات 
والخدمات

ضاعف محفظتك العقارية
هــو المنتــج األول مــن نوعــه فــي اإلمــارات والمصمــم للمســتثمرين 
بالفعــل  عقــاًرا  يملكــون  ممــن  المقيميــن  وغيــر  المقيميــن  مــن 
ويوفــر  العقاريــة.  محفظتهــم  بمضاعفــة  ويرغبــون  اإلمــارات  فــي 
علــى  متزايــدة  عوائــد  المؤهليــن  للمســتثمرين  المنتــج  هــذا 
تقــوم  وســوف  جذابــة.  تمويــل  وشــروط  العقاريــة  اســتثماراتهم 
أمــاك بتســهيل عمليــة االســتثمار الجديــدة بالكامــل باســتخدام 
مــن  االســتفادة  للمســتثمرين  ويمكــن  تمويلــه.  المعــاد  المبلــغ 
محفظــة أمــاك العقاريــة المتنوعــة وســيحصلون علــى باقــة مجانيــة 

العقاريــة.  اإلدارة  مــن خدمــات  متكاملــة 

تطوير
“تطويــر” هــو منتــج تمويــل للعقــارات قيــد البنــاء، وهــو مصمــم 
باقــة  إليــه  ويضــاف  النهائييــن.  والمســتخدمين  للمســتثمرين 
مجانيــة متكاملــة مــن خدمــات إدارة العقــارات، التــي يبــدأ العمــل 

بهــا بعــد االنتهــاء وتســليم العقــار. 

تمويل إنشاء عقار خاص
يتــم تقديــم منتــج تمويــل إنشــاء عقــار خــاص لألفــراد والمؤسســات 

التــي لديهــا مشــروع قيــد اإلنشــاء بقصــد:
اإليجار  
البيع  

اإلشغال  

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المنتــج يســتهدف قطــاع الجملــة، لكــن 
التجزئــة كل علــى حــدة  الفرديــة وطلبــات  تتــم دراســة الطلبــات 
واســتناًدا إلــى العــرض نفســه. ويمكــن أن يكــون المشــروع الممــول 

ــا فــي منطقــة تملــك حــر أو مشــروع إيجــار أو ملكيــة خاصــة. واقًع



تلتــزم أمــاك للتمويــل بشــكل تــام بمســؤوليتها تجــاه المجتمــع والمســاهمة فيــه، ونعتبــر ذلــك جــزًءا ال يتجــزأ مــن ثقافتنــا المؤسســية، 
وقيمنــا األساســية، وعملياتنــا اليوميــة. 

نحــن ملتزمــون بالعمــل بشــكل فــردي كمؤسســة وبشــكل جماعــي بالتعــاون مــع شــركاء المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية. كمــا أننــا 
حريصــون علــى أن تتماشــى كافــة أنشــطتنا فــي هــذا المجــال مــع رؤيــة اإلمــارات 2021 وخطــة دبــي 2021 وتوجيهــات غرفــة دبــي. 

وقــد حظــي التزامنــا طويــل األمــد بتقديــر غرفــة دبــي، حيــث نفخــر بنيــل عامــة المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات مــن قبــل غرفــة دبــي 
لثاثــة أعــوام علــى التوالــي هــي 2015 و2016 و2017. 

إن مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة التــي نطلقهــا ليســت مجــرد عمــل خيــري، بــل نحــن نــرى بــأن مــن واجبنــا تعزيــز الرحمــة والوعــي 
االجتماعــي بيــن موظفينــا وتقديــم العطــاء للمجتمــع الــذي نعمــل ضمنــه.  

لدينــا التــزام راســخ بالمســؤولية االجتماعيــة المؤسســية ونبــذل قصــارى جهدنــا لمواصلــة العمــل بجــد مــن أجــل المســاهمة اإليجابيــة فــي 
البيئــة ومــكان العمــل والمجتمــع ككل. 

عالمــة غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي للمســؤولية االجتماعيــة 
للمؤسســات: فــي عــام 2017 حصلــت أمــاك علــى عامــة غرفــة 
للمؤسســات  االجتماعيــة  للمســؤولية  دبــي  وصناعــة  تجــارة 

ــي.  للمــرة الثالثــة علــى التوال

ــع  ــاون م ــة – بالتع ــاة الفطري ــارات للحي ــة اإلم ــة جمعي رعاي
الصنــدوق العالمــي للطبيعــة EWS-WWF: حصلــت أمــاك 
اإلمــارات  مــن جمعيــة  للمؤسســات  الذهبيــة  العضويــة  علــى 
للحيــاة الفطريــة، وهــي منظمــة بيئيــة غيــر هادفــة للربــح تعمل 
بشــكل وثيــق مــع الصنــدوق العالمــي للطبيعــة للمســاعدة 
ــة التنــوع  فــي دعــم مختلــف المشــاريع البيئيــة الهادفــة لحماي
األحيائــي والتعامــل مــع التغيــر المناخــي والحــّد مــن البصمــة 

الكربونيــة. 

ــركة  ــل: نظمــت شــ ــالك للتمويــ ــن أمــ ــة مــ ــر الصحــ مؤتمــ
أمــــاك للتمويــــل نــــدوة صحيــــة تفاعليــة بالتعــاون مــع مركــز 
الصحــة  حــول  وحقائــق  معلومــات  خالهــا  قدمــت  ميــراكل 

لموظفيهــا.  العامــة 

الســامة  مبــادرات  فــي  أمــاك  شــاركت  البيئيــة:  الســالمة 
البيئيــة فــي دبــي مــن خــال المشــاركة فــي مبــادرة ســاعة األرض 

ــر األخــرى خــال عــام 2017 ــد مــن مبــادرات إعــادة التدوي والعدي

مبـــادرة العمـــرة )لموظفـــي شـــركة أمـــاك للتمويـــل وشــركة 
إعمــار وشـــركة إمريـــل(: تنظـــم شـــركة أمـــاك للتمويـــل رحـــات 
ألداء شـــعائر العمـــرة لمجموعـــة مـــن الموظفيـــن فـــي الشـــركة 

كل عــام.  

المسؤولية االجتماعية 
المؤسسية 

التبـــرع بالـــدم: تـــم تنظيــم حملتيــن للتبــرع بالــدم فــي عــام 
ــة الصحــة بدبــي.   2017 بالتعــاون مــع هيئـ

اليــــوم الصحــــي: قامــــت شــــركة أمــــاك للتمويــــل بالتعــــاون 
مــــع مجموعــــة جــي إم ســي بإجــــراء فحــــص طبــي لموظفيهــا.

اليــوم  فــي  للمشــاركة  أمــالك  شــركة  موظفــو  تطــوع 
العالمــي »اعــط واحصــد« الــذي تنظمــه غرفــة دبــي بالتعــاون 

مــع »أكشــن كيــر« )مبــادرة اقــرأ معــي(. 

تتعــــاون  العمــــال:  لتحســــين ســــكن  أمــــالك  مبــــادرة 
 شــــركة أمــــاك للتمويــــل مــــع جمعيــــة ســــمارت اليــــف لتوفيــــر 
مــن  مختــارة  مناطــق  فــي  األساســية  المســــتلزمات   أهــــم 

سكن العمال.

شــركة  نظمــت  بالممــزر:  المســنين  مركــز  فــي   غــداء 
أمــاك حفــل غــداء وعــزف علــى الطبــول للموظفيــن وأعضــاء 

المركــز 

ــور لتدريــب وتأهيــل ذوي االحتياجــات الخاصــة:  ــز النـ مركـ
النــور  عــرض  فـــي  للتمويـــل  أمـــاك  شـــركة  موظفـــو  شـــارك 
أمــاك  دعمــت  كمــا   ،2017  TechX المســاعدة  للتكنولوجيــا 

المركــز. مبــادرات  مختلــف 

مبــادرة إعمــار للتصلــب الجانبــي الضمــوري: شــاركت أمــاك 
للتمويــل فــي حفــل اإلفطــار الخيــري الــذي نظمتــه شــركة إعمــار 
الجانبــي  التصلــب  لمــرض  عــاج  إليجــاد  بحــث طبــي  لتمويــل 

الضمــوري. 

تشمل المبادرات المنجزة في عام 2017: 
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ــه  ــذي أحرزت ــى التقــدم ال ــًلا عل ــز الهامــة خــال عــام 2017، والتــي نعتبرهــا دلي ــد مــن الجوائ نحــن فخــورون بالفــوز بالعدي
ــا خــال عــام 2018.  ــأن تســتمر نجاحاتن الشــركة خــال هــذا العــام، ونأمــل ب

الجوائز

أفضل شركة لتمويل المنازل، اإلمارات العربية المتحدة 2017 
جوائز المال واألعمال اإلسامية من شركة »سي بي آي فاينانشال« 

أفضل منتج عقاري )ضاعف محفظتك العقارية(، اإلمارات 2017 
 مجلة إنترناشيونال فاينانس

المدير التنفيذي للعام 2017، دبي 2017
 مجلة »ميا ماركتس«

أفضل شركة تمويل عقاري متوافق مع الشريعة، اإلمارات العربية المتحدة 2017
 مجلة »جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو«

أفضل شركة تمويل إسالمي في مجال المسؤولية االجتماعية، اإلمارات 2017 
 مجلة »جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو«

أفضل تمويل عقاري متوافق مع الشريعة، دبي 2017
جوائز األعمال في اإلمارات 2017/ مجلة »ميا ماركتس«

ــو  ــل بـــ 53 كيل ــرع موظفــو أمــاك للتموي ــال: تب ــة الصوم حمل
غــرام مــن األرز للمحتاجيــن فــي الصومــال 

المبــادرات الرمضانيــة: قامــت أمــاك بتقديــم إفطــار رمضانــي 
لســبعة مــن موظفيهــا فــي كل يــوم مــن أيــام الشــهر الفضيل

يــوم الســعادة: حظــي موظفــو شــركة أمــاك وطاقهمــا اإلداري 
بأوقــات ممتعــة مليئــة بالمــرح احتفــاًلا بيــوم الســعادة وبهــدف 

جعــل اإليجابيــة أســلوب حيــاة.

يــوم العلــم: شــاركت أمــاك للتمويــل فــي تكريــم علــم دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال رفــع علــم البــاد اســتجابة 
لدعــوة صاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 

رعــاه اهلل.

هــذه  فــي  للتمويــل  أمــاك  شــاركت  للياقــة:  دبــي  تحــدي 
المبــادرة الراميــة لتحويــل دبــي ألكثــر دول العالــم نشــاًطا، حيــث 

شــارك 04 مــن موظفينــا فــي هــذا التحــدي.
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بيان الدخل للمجموعة

139

532

297

األرباح / )الخسائر( للسنة

إجمالي الدخل

الدخل من الموجودات التمويلية و اإلستثمارية

107

778

207

51

432

191

1000

800

600

400

200

0

335

285

235

185

135

150

100

50

0
201520162017

201520162017

201520162017



27

47

158

273

41

57

149

238

210

56

122

237

28

70

60

50

40

30

20

10

0

200

150

100

50

0

300

250

200

150

100

50

0

150

100

50

0
201520162017

201520162017

201520162017

201520162017

دخل اإليجار

المصاريف التشغيلية

صافي الربح من بيع عقارات قيد التطوير

التوزيعــات علــى الممولين/المســتثمرين و إطفــاء أربــاح القيمــة 
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مزيج المطلوبات و حقوق الملكية - 2017 ودائع إستثمارية و تمويالت إسالمية أخرى
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تقريــر هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية لشــركة أمــالك للتمويــل المقــدم إلــى الجمعيــة 
العموميــة عــن أعمــال الشــركة 

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017

أوال: الفتاوى والقرارات
أجابــت الهيئــة علــى األســئلة واالستفســارات التــي تلقتهــا مــن إدارات الشــركة المختلفــة وأصــدرت 

بشــأنها القــرارات والفتــاوى المناســبة.

ثانيا: هيكلة التمويل وإعداد مستنداته
درســت الهيئــة جميــع المعامــات التــي عرضــت عليهــا، وقامــت بمراجعتهــا واعتمــاد هيــاكل تمويلهــا 

وعقودهــا ومســتنداتها.

ثالثا: التدريب الشرعي
حرصــت إدارة الشــركة علــى االســتمرار فــي تنظيــم برامــج التدريــب الشــرعي المتنوعــة، وعقــدت لذلــك 

عــدة دورات خــال العــام، وتوصــي الهيئــة بتكثيــف الــدورات الشــرعية فــي عــام 2018.

رابعا: تطوير المنتجات
قامــت الهيئــة، بالتعــاون مــع دار الشــريعة وإدارة الشــركة بتطويــر المنتجــات القائمــة والمســتندات 
المســتخدمة فــي تنفيــذ المعامــات وذلــك لماحقــة التطــور المســتمر فــي المنتجــات الماليــة اإلســامية 

فــي األســواق المحليــة والدوليــة.

خامسا: الرقابة والتدقيق الشرعي
اطلعــت الهيئــة علــى تقاريــر الرقابــة والتدقيــق الشــرعي علــى عمليــات الشــركة المنفــذة خــال العــام، 

وأصــدرت توجيهاتهــا بشــأنها.

سادسا: االطالع على الدفاتر والسجالت
اطلعــت الهيئــة علــى مــا طلبــت االطــاع عليــه مــن دفاتــر الشــركة وســجاتها ومســتنداتها وحصلــت علــى البيانــات والمعلومــات التــي 

طلبتهــا لتمكينهــا مــن ممارســة واجــب الرقابــة والتدقيــق الشــرعي.

سابعا: مراجعة الميزانية
أعدت إدارة الشركة الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر عن العام 2017 ؛ وقد اطلعت عليها الهيئة وعلى السياسات

المحاســبية إلعــداد الميزانيــة وأبــدت ماحظاتهــا عليهــا ورأت أنهــا ال تخالــف األسســالتي اعتمدتهــا الهيئــة . وتؤكــد الهيئــة أن دقــة 
المعلومــات والبيانــات مــن مســئولية إدارة الشــركة.

ثامنا: زكاة األسهم
قامــت الهيئــة وفقــا لنظــام الشــركة األســاس بمراجعــة حســاب الــزكاة المســتحقة علــى المســاهمين وقــد بلــغ مقدارهــا 0.0011  درهــم 
للســهم الواحــد لمــن تملكــه بنيــة القنيــة، أمــا مــن اشــترى الســهم بنيــة المتاجــرة فــزكاة الســهم تكــون 2.5٪ مــن قيمتــه عنــد حــوالن 

ــة . الحــول وفقــا للســنة الهجري

تاسعا: رأي الهيئة
والهيئــة إذ تؤكــد أن مســئولية تطبيــق الشــريعة وتنفيــذ فتــاوى الهيئــة فــي جميــع أنشــطة الشــركة، تقــع فــي األســاس علــى إدارة 
الشــركة لتقــرر أن أنشــطة الشــركة ومعاماتهــا التــي أجرتهــا خــال العــام ال تخالــف فــي جملتهــا أحــكام الشــريعة اإلســامية وفتــاوى 
الهيئــة وذلــك فــي حــدود مــا عــرض عليهــا مــن حــاالت، ومــا حصلــت عليــه مــن بيانــات، ومــا قامــت بــه مــن تدقيــق ومــا أبدتــه مــن ماحظــات، 

ــه إدارة الشــركة مــن اســتجابة لتنفيــذ هــذه الماحظــات. ومــا أظهرت

د. محمد عبد الحكيم زعير
رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة
يسر أعضاء مجلس اإلدارة أن يقدموا تقريرهم والبيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

األنشطة الرئيسية
تقــوم شــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع بصــورة رئيســية باألنشــطة التمويليــة واالســتثمارية االســامية التــي تعتمــد علــى 
خدمــات مثــل اإلجــارة والمرابحــة والمضاربــة والوكالــة والمشــاركة. تتــم هــذه األنشــطة وفقــًا ألحــكام الشــريعة اإلســامية 

التــي تحــّرم الربــا، وضمــن نصــوص عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة.

النتائج
إن نتائج المجموعة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مدرجة في البيانات المالية الموحدة المرفقة.

مدققو الحسابات
أبــدى الســادة ارنســت ويونــغ رغبتهــم باالســتمرار بعملهــم كمدققيــن لحســابات الشــركة فــي ســنة 2018 وهــم مؤهلــون 

إلعــادة تعيينهم.

وقعت بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

2018 __________

دبي، اإلمارات العربية المتحدة

 تقرير أعضاء 
مجلس اإلدارة



تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين إلى السادة مساهمي 

أمالك للتمويل ش.م.ع
 

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
لقـــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة لشــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع )»الشــركة«( والشــركات التابعــة لهــا )يشــار إليهــا مجتمعــة 
ــات الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل  ــي الموحــد كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، والبيان ــان المركــز المال بـــ »المجموعــة«(، والتــي تتضمــن بي
والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا 

فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأينــا إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تعبــر بصــورة عادلــة، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، عــن المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، وعــن أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس إبداء الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا بموجــب هــذه المعاييــر تــم توضيحهــا فــي فقــرة »مســؤولية مدققــي 
ــر. نحــن مســتقلون عــن المجموعــة وفقــًا لقواعــد الســلوك المهنــي  ــة الموحــدة« مــن هــذا التقري ــات المالي الحســابات عــن تدقيــق البيان
للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخاقيــة الدوليــة للمحاســبين إلــى جانــب متطلبــات أخاقيــات المهنــة ذات الصلــة 
بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد اســتوفينا جميــع مســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــًا لهــذه 
المتطلبــات ولقواعــد الســلوك المهنــي للمحاســبين القانونييــن الصــادرة عــن مجلــس المعاييــر األخاقيــة الدوليــة للمحاســبين. وباعتقادنا 

أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة لتوفــر لنــا األســاس إلبــداء رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.

أمور التدقيق الهامة
إن أمــور التدقيــق الهامــة هــي تلــك األمــور التــي، فــي رأينــا المهنــي، كان لهــا أكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة 
الحاليــة. وقــد تــم التعامــل مــع تلــك األمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل إجمالــي وعنــد تكويــن رأينــا حولهــا، وال 
نبــدي رأيــًا منفصــًا حــول هــذه األمــور. وبخصــوص كل أمــر مــن األمــور الموضحــة أدنــاه، فــإن وصفنــا لكيفيــة معالجــة تدقيقنــا لهــذا األمــر 

موضــح فــي هــذا الســياق.

لقــد قمنــا بتنفيــذ مســؤولياتنا الموضحــة فــي فقــرة مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا، بمــا 
فــي ذلــك مــا يتعلــق بتلــك األمــور. وبنــاًء عليــه، فقــد تضمــن تدقيقنــا تنفيــذ اإلجــراءات المصممــة لاســتجابة إلــى تقييمنــا لمخاطــر األخطــاء 
الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. وتوفــر لنــا نتائــج إجــراءات التدقيــق التــي قمنــا بهــا، بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات المنفــذة للتعامــل مــع 

األمــور الموضحــة أدنــاه، أساســًا إلبــداء رأينــا حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.
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1( االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية

ــة الكامنــة فــي عمليــة احتســاب مخصصــات االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة، يوجــد  نظــرًا للطبيعــة التقديري
خطــر أن مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة قــد يكــون خاطــئ. وتقــوم اإلدارة بتقديــر االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة 
مــن خــال تقييــم العديــد مــن العوامــل مــن بينهــا التحصيــات الســابقة وقيمــة الضمــان وحالــة المشــاريع واألخــذ باالعتبــار متطلبــات 
االحتيــاط الصــادرة عــن المصــرف المركــزي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. ونظــرًا ألهميــة الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة )التــي 

تمثــل حوالــي 47% مــن إجمالــي الموجــودات( والتقديــرات غيــر المؤكــدة المعنيــة، فــإن ذلــك يعتبــر أحــد أمــور التدقيــق الهامــة.
 

وفيما يلي الطرق التي اتبعناها في التعامل مع المخاطر الموضحة أعاه:

عمالء اإلجارة
علــى عينــة للعمــاء، لقــد قمنــا بإعــادة احتســاب المخصــص المعنــي ومراجعــة المعلومــات الثبوتيــة بمــا فــي ذلــك التحقــق مــن   

تقييــم العقــارات المعنيــة مقابــل تقاريــر تقييــم الطــرف الثالــث مــع األخذ فــي االعتبار أعمــار الذمم المدينــة ذات العاقة. صحة   
لقد قمنا بمراجعة اتجاه المخصصات للسنة الحالية مع السنوات السابقة وتحققنا من الفروقات الجوهرية.  

عمالء اإلجارة اآلجلة
لقد قمنا بمراجعة تقارير إنجاز المشاريع لمحفظة المشاريع قيد االنشاء المقدمة من قبل فريق عمل العقارات التابع لإلدارة    

وأجرينــا زيــارات ميدانيــة علــى أســاس العينــات للتحقــق مــن صحــة موقــف اإلدارة مــن حالــة كل مشــروع.  
قمنا بمراجعة مدى معقولية المخصص مقابل المشاريع المتوقفة حاليًا والجاري العمل بها ضمن محفظة اإلجارة اآلجلة     

اســتنادًا إلــى المعاييــر الرئيســية التاليــة التــي حددتهــا اإلدارة اســتنادًا إلــى خبرتهــم ومعرفتهــم بالســوق:  
نسبة العمل المنجز؛   

المشروعات السابقة للمطور؛ و   
الخسائر المتوقعة على المشروع.    

2( التقييم العادل للعقارات االستثمارية 

تمثــل العقــارات االســتثمارية للمجموعــة جــزءًا جوهريــًا مــن إجمالــي الموجــودات )حوالــي 28%( وســجلت بالقيمــة العادلــة بمبلــغ 1.821 مليــون 
درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. تقــوم اإلدارة بتحديــد القيــم العادلــة للعقــارات االســتثمارية علــى أســاس فصلــي واســتخدمت متخصــص 
طــرف ثالــث خارجــي لتحــدد التقييمــات كمــا فــي 31 ديســمبر 2017. يعتمــد تقييــم العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة بشــكل كبيــر علــى 
تقديــرات وافتراضــات مثــل قيمــة المبيعــات القابلــة للتحقيــق وقيمــة اإليجــار ومعــدل إشــغال العقــارات ومعــدل الخصــم وحــاالت الصيانــة 

واالســتقرار المالــي للمســتأجر والمعرفــة بالســوق والمعامــات الســابقة.  

نظــرًا لحجــم وتعقيــد تقييــم العقــارات االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات المتعلقــة باالفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم، قمنــا بتحديــد 
هــذا كأحــد أمــور التدقيــق الهامــة.

وفيما يلي الطرق التي اتبعناها في التعامل مع المخاطر الموضحة أعاه:
راجعنا التقديرات واالفتراضات المستخدمة من قبل اإلدراة والمثمن الخارجي أثناء عملية التقييم.  

أخذنا في اإلعتبار موضوعية واستقالية والخبرات التي يتمتع بها المقيمين الخارجيين.  
أخذنا في االعتبار عاقة أية معامات جارية حيثما كان ذلك مائما.  

قمنا بتقييم مدى ماءمة اإلفصاحات المتعلقة بحساسية االفتراضات.  
 



تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
أماك للتمويل ش.م.ع )تتمة(

3( استرداد المبالغ المدفوعة مقدمًا للعقارات االستثمارية

كمــا هــو موضــح فــي االيضــاح 11 حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، لــدى المجموعــة عقــد علــى وحــدات غيــر مكتملــة مــع المطــور للحصــول 
ــدأت المجموعــة إجــراءات تحكيــم للتســهيل علــى المطــور إمــا  ــم تأخيــر تســليمها لعــدد مــن الســنوات. ب ــة والتــي ت علــى عقــارات تجاري
بالتنفيــذ بموجــب العقــد أو بــرد المبالــغ المدفوعــة مقدمــًا. كمــا بــدأ المطــور دعــوى تحكيــم مضــادة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 30 حــول 

البيانــات الماليــة الموحــدة. ونظــرًا ألهميــة هــذه األمــور وصعوبــة تقييــم وتحديــد األثــر الناتــج، يعتبــر ذلــك أحــد أمــور التدقيــق الهامــة.

وفيما يلي الطرق التي اتبعناها في التعامل مع المخاطر الموضحة أعاه:
قمنا بمراجعة تقييم اإلدارة فيما اذا كان يوجد عقد قانوني ساري المفعول بين األطراف.  

القانونــي  المستشــار  مــع  مقابلــة  وأجرينــا  القضيــة  حقائــق  يحــدد  للمجموعــة  الخارجــي  المحامــي  مــن  تأكيــد  علــى  حصلنــا    
الداخلي للمجموعة.  

أجرينا تقييمًا دقيقًا لافتراضات المقدمة واألحكام الرئيسية المطبقة ونظرنا في النتائج البديلة الممكنة.  
قمنــا بتقييــم مــا إذا كانــت اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة تعكــس بشــكل كاف عــدم اليقيــن المرتبــط بالتحكيــم فيمــا يتعلــق    

باسترداد بند الموجودات واحتمالية التعرض للتحكيم المضاد.  

المعلومات األخرى
إن اإلدارة مســؤولة عــن المعلومــات األخــرى. تتضمــن المعلومــات األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2017، 
ــر مجلــس إدارة المجموعــة، قبــل تاريــخ  ــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا. وقــد حصلنــا علــى تقري ــات الماليــة الموحــدة وتقري بخــاف البيان
تقريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا، ونتوقــع الحصــول علــى باقــي أجــزاء التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 2017 بعــد تاريــخ تقريــر 

مدققــي الحســابات الخــاص بنــا.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى وإننا ال ولن نبدي أي استنتاج تدقيق حولها.

وفيمــا يتعلــق بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة، تتمثــل مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه والتحقــق ممــا إذا 
كانــت المعلومــات األخــرى غيــر متســقة بشــكل جوهــري مــع البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعرفــة التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء التدقيــق أو 
التــي يبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاًء جوهريــة. وفــي حــال توصلنــا إلــى اســتنتاج، بنــاًء علــى اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا علــى المعلومــات األخــرى 
التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر التدقيــق هــذا، أن هنــاك أخطــاًء جوهريــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى، فإنــه علينــا اإلشــارة إلــى ذلــك. 

وليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.

مسؤولية اإلدارة والمسؤولين عن الحوكمة عن هذه البيانات المالية الموحدة
إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة واألحــكام 
المعنيــة مــن النظــام األساســي للشــركة والقانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وعــن الرقابــة الداخليــة 

التــي تعتبرهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة موحــدة خاليــة مــن أخطــاء جوهريــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال أو خطــأ.
 

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييــم قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية 
واإلفصــاح، كمــا هــو مناســب، عــن األمــور ذات العاقــة بمواصلــة أعمــال المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية واســتخدام مبــدأ 
ــك. االســتمرارية كأســاس للمحاســبة إال إذا كانــت اإلدارة تنــوي تصفيــة المجموعــة أو إيقــاف أعمالهــا أو ليــس لديهــا أي بديــل واقعــي لذل

يتحمل مسؤولي الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للمجموعة.
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مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة
إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة، بشــكل إجمالــي، خاليــة مــن األخطــاء 
الجوهريــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الــذي يتضمــن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. 
وإن التأكيــدات المعقولــة هــي عبــارة عــن مســتوى عالــي مــن التأكيــدات، لكنهــا ليســت ضمانــًا بــأن التدقيــق الــذي تــم إجــراؤه وفقــًا لمعاييــر 
التدقيــق الدوليــة ســوف يكتشــف دائمــًا األخطــاء الجوهريــة عنــد وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء نتيجــة الحتيــال أو خطــأ، وتعتبــر جوهريــة 
إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر، منفــردة أو مجتمعــة، بشــكل معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتــي يتــم اتخاذهــا بنــاًء 

علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

فــي إطــار عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــًا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، نقــوم بإجــراء األحــكام المهنيــة مــع إبقــاء مبــدأ الشــك المهنــي خــال 
عمليــة التدقيــق. كمــا نقــوم بمــا يلــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال أو خطــأ، وتصميــم وتنفيــذ    

إجــراءات التدقيــق المناســبة لتلــك المخاطــر، والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة لتوفــر لنــا أســاس إلبــداء رأينــا حــول البيانــات    
الماليــة الموحــدة. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف الخطــأ الجوهــري الناتــج عــن االحتيــال أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن األخطــاء، نظــرًا ألن    

االحتيال قد يتضمن التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.  

الحصــول علــى فهــم نظــام الرقابــة الداخليــة المعنــي بتدقيــق البيانــات الماليــة لتصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة للظــروف، وليــس    
بهدف إبداء رأي حول فعالية نظام الرقابة الداخلية للمجموعة.  

العاقــة  ذات  واإلفصاحــات  المحاســبية  التقديــرات  معقوليــة  ومــدى  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  ماءمــة  مــدى  تقييــم    
التي قامت بها اإلدارة.  

االستنتاج حول مدى ماءمة استخدام اإلدارة لطريقة المحاسبة وفقًا لمبدأ االستمرارية وتقييم، بناًء على أدلة التدقيق التي     
تــم الحصــول عليهــا، مــا إذا كان هنــاك عــدم يقيــن جوهــري فيمــا يتعلــق باألحــداث أو الظــروف التــي قــد تلقــي بمزيــد مــن الشــكوك    
حــول قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. إذا توصلنــا إلــى أن هنــاك عــدم يقيــن جوهــري، فإنــه    
يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة    
أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر كافيــة. وتعتمــد اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا حتــى تاريــخ    
إصــدار تقريــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا. إال أن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف المجموعــة عــن االســتمرار    

وفقًا لمبدأ االستمرارية.  

تقييــم العــرض العــام وهيــكل ومحتــوى البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة    
تمثل المعامات واألحداث المتضمنة بشكل يحقق العرض العادل للبيانات المالية الموحدة.  

المجموعــة  داخــل  التجاريــة  األنشــطة  أو  للمنشــآت  الماليــة  المعلومــات  بخصــوص  كافيــة ومائمــة  تدقيــق  أدلــة  علــى  الحصــول    
الماليــة  البيانــات  تدقيــق  عمليــة  وتنفيــذ  توجيــه  عــن  المســؤولية  نتحمــل  ونحــن  الموحــدة.  الماليــة  البيانــات  حــول  رأٍي  إلبــداء    

للمجموعة واإلشراف عليها. ونتحمل وحدنا المسؤولية عن رأينا حول البيانات المالية.  

نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص، مــن بيــن أمــوٍر أخــرى، النطــاق واإلطــار الزمنــي المخطــط للتدقيــق ونتائــج التدقيــق الجوهريــة، 
بمــا فــي ذلــك أي عيــوب جوهريــة فــي نظــام الرقابــة الداخليــة نحددهــا خــال عمليــة التدقيــق.

كمــا نقــدم إقــرارًا لمســؤولي الحوكمــة يفيــد بأننــا قــد امتثلنــا لقواعــد الســلوك المهنــي فيمــا يتعلــق باالســتقالية، ونبلغهــم بكافــة 
ــة، فــي حــال وجــدت. ــر علــى اســتقاليتنا، والضوابــط ذات الصل العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول بأنهــا تؤث



تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
أماك للتمويل ش.م.ع )تتمة(

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

ــرى أنهــا كانــت أكثــر أهميــة فــي تدقيــق  ــد تلــك األمــور التــي ن ومــن بيــن األمــور التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا لمســؤولي الحوكمــة، يتــم تحدي
البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة، وبذلــك تعتبــر أمــور التدقيــق الهامــة. ونقــوم بوصــف تلــك األمــور فــي تقريــر مدققــي الحســابات 
الخــاص بنــا إال إذا كان القانــون أو اللوائــح تمنــع اإلفصــاح عــن هــذا األمــر للعامــة أو، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، نــرى أنــه يجــب عــدم اإلفصــاح 
عــن هــذا األمــر فــي تقريرنــا حيــث أنــه مــن المتوقــع أن تتجــاوز التداعيــات الســلبية للقيــام بذلــك بشــكل معقــول فوائــد المصلحــة العامــة 

الناتجــة عــن هــذا اإلفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كما نشير، وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، إلى ما يلي:

1( تحتفظ المجموعة بسجات محاسبية منتظمة؛  

2( لقد حصلنا على جميع المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛  

3( تم إعداد البيانات المالية الموحدة، من كافة النواحي الجوهرية، وفقًا لألحكام المعنية من النظام األساسي للشركة     
والقانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛  

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

إن   ،2017 ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة  الماليــة  الســنة  خــال  الماليــة  واألوراق  األســهم  فــي  االســتثمارات  عــن  اإلفصــاح  تــم   )5   
وجدت، ضمن اإليضاح 10 في البيانات المالية الموحدة؛  

6( يبين إيضاح 29 المعامات الجوهرية مع األطراف ذات العاقة والشروط التي اعتمدت عليها؛  

7( اســتنادًا إلــى المعلومــات التــي تــم توفيرهــا لنــا، لــم يســترع انتباهنــا مــا يســتوجب االعتقــاد بــأن الشــركة قــد خالفــت، خــال    
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017، أي مــن األحــكام المعنيــة مــن القانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة    
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى أنشــطتها أو    

مركزها المالي؛ و  

8( يبين إيضاح 32 المساهمات االجتماعية خال السنة.  

عــاوة علــى ذلــك، وفقــًا لمتطلبــات القانــون االتحــادي رقــم )10( لســنة 1980 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، نفيدكــم بأننــا قــد حصلنــا 
علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا.

عن إرنست ويونغ

توقيع
جوزيف ألكسندر مورفي

شريـك
رقم القيد: 492

19 فبراير 2018
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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البيانات المالية الموحدة



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

بيان الدخل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

2016  2017   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

 200.493  184.456  4 الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية 

دخل الرسوم   6.635  6.119 

الدخل من الودائع   6.487  7.135 

 18.070  69.530  12 أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية 

 56.602  60.597  12 دخل اإليجار 

 428.826  52.217  13 بيع عقارات قيد التطوير 

دخل آخر   26.967  33.042 
─────── 	─────── 	 	

 750.287  406.889   
 

عكس االنخفاض في القيمة/)االنخفاض في قيمة(:
 )66.685( - الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية   218 

 
- موجودات أخرى   196  957 

 

 )110.430(  )110.013(  17 إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية 

 )171.478(  )125.089(  5 المصاريف التشغيلية 

 )196.117(  )21.670(  13 تكلفة بيع عقارات قيد التطوير 

 27.905  25.568  14 الحصة من نتائج شركة شقيقة 
 ─────── 	─────── 	 	

األرباح قبل التوزيعات على الممولين/المستثمرين   176.099  234.439 

 )127.392(  )124.764(  6 التوزيعات على الممولين/المستثمرين 
 ─────── 	─────── 	 	

أرباح السنة   51.335  107.047  
══════ 	══════ 	 	

العائدة إلى:
 مساهمي الشركة األم   42.550  107.440 

 )393(  8.785  27  الحصص غير المسيطرة 
 ─────── 	─────── 	 	

  107.047  51.335   
══════ 	══════ 	 	

ربح السهم العائد إلى 

 0.071  0.027  7  الربح األساسي للسهم لمساهمي الشركة األم )درهم( 
 

 0.034  0.013  7  الربح المخفف للسهم )درهم( 
═══════  ═══════   

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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2016  2017   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

107.047 أرباح السنة   51.335 
 ─────── 	─────── 	 	

 

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح /)الخسائر(
 في الفترات الاحقة:

 )2.500(  )965( صافي الخسائر من االستثمارات المتوفرة للبيع  

 )196.966(  11.096  12 فروقات صرف من تحويل عمات العمليات األجنبية 
 ─────── 	─────── 	 	

 )199.466(  10.131 بنود الدخل الشامل األخرى/)الخسائر الشاملة( للسنة  
 ─────── 	─────── 	 	

 )92.419(  61.466 إجمالي الدخل الشامل/)الخسائر الشاملة( للسنة  
══════ 	══════ 	 	

العائد إلى:
 )92.026(  52.681  مساهمي الشركة األم  

 )393(  8.785  الحصص غير المسيطرة  
 ─────── 	─────── 	 	

  )92.419(  61.466   
══════ 	══════ 	 	

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

 بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017



تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

بيان المركز المالي الموحد
في 31 ديسمبر 2017

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

2016  2017   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

الموجودات
 620.502   673.015  8 نقد وأرصدة لدى البنوك 

 3.219.711   3.084.983  9 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية 
 7.688   12.387  10 استثمارات متوفرة للبيع 

 322.818   322.818  11 دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية 
 1.623.096   1.821.064  12 العقارات االستثمارية 
 220.679   212.849  13 عقارات قيد التطوير 
 293.540   302.567  14 استثمار في شركة شقيقة 
 162.350   132.489  15 موجودات أخرى 

  22.284   17.072  16 موجودات ثابتة 
───────── 	───────── 	 	

إجمالي الموجودات   6.579.244   6.492.668  
═════════ 	═════════ 	 	

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

 4.682.024   4.792.037  17 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 
 57.704   66.136  18 تمويل إسامي ألجل 

 6.157   6.551  19 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
  135.091   143.612  20 مطلوبات أخرى 

───────── 	───────── 	 	
   

إجمالي المطلوبات   5.008.336   4.880.976  
═════════ 	═════════ 	 	

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 1.500.000   1.500.000  21 رأس المال 
 )93.048(   )93.048(  22 أسهم الخزينة 
 117.690   122.650  23 االحتياطي القانوني 
 117.690   122.650  24 االحتياطي العام 

 99.265   99.265  25 االحتياطي الخاص 
 231.128   215.472  26 أداة المضاربة 

 868.947   810.088  26 احتياطي أداة المضاربة 
 1.663   698 التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  

 )334.691(   )323.595( احتياطي تحويل العمات األجنبية  
 )1.016.088(   )1.011.193( خسائر متراكمة  

 

 1.492.556   1.442.987   
  119.136   127.921  27 الحصص غير المسيطرة 

───────── 	───────── 	 	

  1.611.692   1.570.908 إجمالي حقوق الملكية  
───────── 	───────── 	 	

  6.492.668   6.579.244 إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية  
═════════ 	═════════ 	 	

تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ________________ 2018 ووقعت نيابة عنهم من قبل:

____________________  __________________   __________________
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة 
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2016  2017   
ألف درهم ألف درهم  إيضاح   

ااألنشطة التشغيلية
أرباح السنة   51.335   107.047 

التعديات للبنود التالية:
 5.396   6.317  16  االستهاك 

 )27.905(   )25.568(  14  الحصة من النتائج 
 )957(   )196(  عكس االنخفاض في قيمة موجودات أخرى  

 )عكس االنخفاض في قيمة(/  االنخفاض في قيمة 
 66.685   )218(   الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية  
 )18.070(   )69.530(  12  أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية 
 110.430   110.013  17  تعديات اطفاء القيمة العادلة من الودائع االستثمارية 

 توزيعات على الممولين / المستثمرين   124.764   127.392 
 )7.135(   )6.487(  دخل من الودائع  

 خسارة بيع عقارات استثمارية   157   - 
 )2.100(   )5.636(  أرباح محققة من تبادل / بيع االستثمارات المتوفرة للبيع  
 1.287   1.091  19  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

───────── 	───────── 	 	

األرباح التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية   186.042   362.070 

 الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية   261.820   522.828 
 )72.420(  الموجودات األخرى   30.057  
 )100.608(  المطلوبات األخرى   8.521  

───────── 	───────── 	 	

النقد من العمليات   486.440   711.870 
 )1.422(   )697(  19 مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

───────── 	───────── 	 	
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية   485.743   710.448  

───────── 	───────── 	 	

األنشطة االستثمارية
 16.461   16.541  14 توزيعات أرباح من شركة شقيقة 
مبالغ محصلة من بيع استثمارات متوفرة للبيع   -   17.400 
 )570( شراء استثمارات متوفرة للبيع   -  

بيع عقارات استثمارية   13.904   - 
 )178.973(   41.848  8 الحركة في التدفقات النقدية المقيدة 

 )15.239(   )59.761( الزيادة في العقارات االستثمارية  
النقص في عقارات قيد التطوير   7.830   165.739 

المبالغ المحصلة من ودائع وكالة   2.000.000   400.000 
 )800.000(   )2.200.000( إيداع ودائع وكالة  
 )13.512(   )1.105(  16 شراء موجودات ثابتة 

الدخل من الودائع   6.487   7.135 
───────── 	───────── 	 	

  )401.559(   )174.256( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  
───────── 	───────── 	 	

األنشطة التمويلية
 )2.426(   )7.495( دفعات عن تمويل اسامي ألجل  

 )398.013(   )121.325( ودائع استثمارية وتمويات اسامية أخرى، صافي  
 )25.042( دفعات للحصص غير المسيطرة   -  

 -   )100.000(  26 سداد أداة المضاربة 
 )1.530(   )2.250( أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة  
المبالغ المحصلة من تمويل ألجل   11.136   6.674 

───────── 	───────── 	 	
 )420.337(   )219.934( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

───────── 	───────── 	 	

 )111.448( الزيادة / )النقص( في النقدية وشبه النقدية   91.553  
 )53.463( احتياطي تحويل العمات األجنبية   2.808  

النقدية وشبه النقدية في بداية السنة   338.201   503.112 
───────── 	───────── 	 	

  338.201   432.562  8 النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة 
═════════ 	═════════ 	 	

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



*تمثل األموال المدفوعة الى مالك المشروع احتياطي استهاك رأس المال إلى الحصص غير المسيطرة في مشروع سكاي جاردنز.
** يتعلــق هــذا بفروقــات تحويــل العمــات األجنبيــة للشــركات التابعــة للمجموعــة فــي مصــر وتشــمل أربــاح تحويــل العمــات األجنبيــة بمبلــغ 

1   0 مليــون درهــم )2016-  163 مليــون درهــم خســائر تحويــل العمــات األجنبيــة( فــي العقــارات االســتثمارية )إيضــاح 12(.

العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

الحصص الخسائر   احتياطي تحويل  التغيرات المتراكمة  احتياطي  أداة  االحتياطي  االحتياطي  االحتياطي  رأس    
اإلجمالي غير المسيطرة  المجموع  المتراكمة  العمالت األجنبية  في القيمة العادلة  أداة المضاربة  مضاربة  الخاص  العام  القانوني  أسهم الخزينة  المال   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

1.611.69W2   119.136   1.492.556   )1.016.088(  )334.691(  1.663  868.947  231.128  99.265  117.690  117.690  )93.048(  1.500.000 في 1 يناير 2017 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	

51.335  8.785  42.550  42.550  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح السنة 

بنود األرباح الشاملة
10.131  -  10.131  -  **11.096  )965(  -  -  -  -  -  -  -  األخرى للسنة 

────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	
إجمالي األرباح

61.466  8.785  52.681  42.550   11.096  )965(  -  -  -  -  -  -  -  الشاملة للسنة 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	

تحويل إلى االحتياطي
 -  -  -  )4.960(  -  -   -  -  -  -  4.960  -  - القانوني )إيضاح 23( 

التحويل إلى االحتياطي 
-  -  -  )4.960(  -  -  -  -  -  4.960  -  -  - العام )إيضاح 24( 

سداد جزء من
 أداة مضاربة 

)100.000(  -  )100.000(  )25.485(  -  -  )58.859(  )15.656(  -  -  -  -  - )إيضاح 26( 

أتعاب أعضاء مجلس
 اإلدارة المدفوعة 

)2.250(  -  )2.250(  )2.250(  -  -  -  -  -  -  -  -  - )إيضاح 30( 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	
1.570.908  127.921   1.442.987  )1.011.193(  )323.595(  698  810.088  215.472  99.265  122.650  122.650  )93.048(  1.500.000 في 31 ديسمبر 2017 

═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

1.731.310  144.571   1.586.739   )1.121.371(  )137.725(  4.163  868.947  231.128  99.265  117.690  117.690  )93.048(  1.500.000 في 1 يناير 2016 

107.047  )393(  107.440  107.440  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح السنة 

بنود الخسائر الشاملة
)199.466(  -  )199.466(  -  **)196.966(  )2.500(  -  -  -  -  -  -  -  األخرى للسنة 

إجمالي الخسائر
)92.419(  )393(  )92.026(  107.440   )196.966(  )2.500(  -  -  -  -  -  -  -  الشاملة للسنة 

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

)627(  -  )627(   )627(  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزكاة 

أتعاب أعضاء مجلس
 اإلدارة المدفوعة 

)1.530(  -  )1.530(  )1.530(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   )إيضاح 30( 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	

1.611.692  119.136  1.492.556  )1.016.088(  )334.691(  1.663  868.947  231.128  99.265  117.690  117.690  )93.048(  1.500.000 في 31 ديسمبر 2016 
═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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العائدة إلى مساهمي الشركة األم 
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── ───────────────────────────────────────────────────────────────────────────

الحصص الخسائر   احتياطي تحويل  التغيرات المتراكمة  احتياطي  أداة  االحتياطي  االحتياطي  االحتياطي  رأس    
اإلجمالي غير المسيطرة  المجموع  المتراكمة  العمالت األجنبية  في القيمة العادلة  أداة المضاربة  مضاربة  الخاص  العام  القانوني  أسهم الخزينة  المال   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

1.611.69W2   119.136   1.492.556   )1.016.088(  )334.691(  1.663  868.947  231.128  99.265  117.690  117.690  )93.048(  1.500.000 في 1 يناير 2017 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	

51.335  8.785  42.550  42.550  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح السنة 

بنود األرباح الشاملة
10.131  -  10.131  -  **11.096  )965(  -  -  -  -  -  -  -  األخرى للسنة 

────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	
إجمالي األرباح

61.466  8.785  52.681  42.550   11.096  )965(  -  -  -  -  -  -  -  الشاملة للسنة 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	

تحويل إلى االحتياطي
 -  -  -  )4.960(  -  -   -  -  -  -  4.960  -  - القانوني )إيضاح 23( 

التحويل إلى االحتياطي 
-  -  -  )4.960(  -  -  -  -  -  4.960  -  -  - العام )إيضاح 24( 

سداد جزء من
 أداة مضاربة 

)100.000(  -  )100.000(  )25.485(  -  -  )58.859(  )15.656(  -  -  -  -  - )إيضاح 26( 

أتعاب أعضاء مجلس
 اإلدارة المدفوعة 

)2.250(  -  )2.250(  )2.250(  -  -  -  -  -  -  -  -  - )إيضاح 30( 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	
1.570.908  127.921   1.442.987  )1.011.193(  )323.595(  698  810.088  215.472  99.265  122.650  122.650  )93.048(  1.500.000 في 31 ديسمبر 2017 

═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

1.731.310  144.571   1.586.739   )1.121.371(  )137.725(  4.163  868.947  231.128  99.265  117.690  117.690  )93.048(  1.500.000 في 1 يناير 2016 

107.047  )393(  107.440  107.440  -  -  -  -  -  -  -  -  - أرباح السنة 

بنود الخسائر الشاملة
)199.466(  -  )199.466(  -  **)196.966(  )2.500(  -  -  -  -  -  -  -  األخرى للسنة 

إجمالي الخسائر
)92.419(  )393(  )92.026(  107.440   )196.966(  )2.500(  -  -  -  -  -  -  -  الشاملة للسنة 

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

)627(  -  )627(   )627(  -  -  -  -  -  -  -  -  - الزكاة 

أتعاب أعضاء مجلس
 اإلدارة المدفوعة 

)1.530(  -  )1.530(  )1.530(  -  -  -  -  -  -  -  -  -   )إيضاح 30( 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	

1.611.692  119.136  1.492.556  )1.016.088(  )334.691(  1.663  868.947  231.128  99.265  117.690  117.690  )93.048(  1.500.000 في 31 ديسمبر 2016 
═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════  

تشكل اإليضاحات من 1 إلى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.



1- األنشطة

تأسســت أمــاك للتمويــل ش.م.ع )"الشــركة"( فــي دبــي، اإلمــارات العربيــة المتحــدة، بتاريــخ 11 نوفمبــر 2000 كشــركة مســاهمة خاصــة وفقــًا 
للقانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة 1984 وتعدياتــه فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. أثنــاء االجتمــاع العــادي للمســاهمين الــذي عقــد فــي 
9 مــارس 2004، تقــرر تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة. إن القانــون االتحــادي رقــم 2 لســنة 2015 فــي شــأن الشــركات التجاريــة أصبــح 

ســاري المفعــول بدايــة مــن 28 يونيــو 2016، وســيحل محــل القانــون االتحــادي الحالــي رقــم 8 لســنة 1984. 

إن الشــركة مرخصــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي كشــركة تمويــل وتقــوم بصــورة رئيســية باألنشــطة التمويليــة 
ــة والمشــاركة. تتــم أنشــطة الشــركة وفقــًا ألحــكام  ــة والوكال واالســتثمارية التــي تعتمــد علــى خدمــات مثــل اإلجــارة والمرابحــة والمضارب

الشــريعة اإلســامية التــي تحــّرم الربــا وضمــن نصــوص عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة.

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

2- السياسات المحاسبية

2-1- أسس إعداد البيانات المالية

تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة على أساس مبدأ االستمرارية.

ــة  ــة لتشــمل قيــاس االســتثمارات المتوفــرة للبيــع بالقيمــة العادل ــات الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة المعدل تعــد البيان
والعقــارات االســتثمارية والدفعــات مقدمــًا عــن العقــارات االســتثمارية.

يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بدرهــم اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويجــري تقريــب جميــع المبالــغ إلــى أقــرب ألــف درهــم إال إذا أشــير 
لغيــر ذلــك.

بيان التوافق
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والقواعــد واألســس الشــرعية المحــددة 

مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة ومتطلبــات القوانيــن الســارية المفعــول فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أسس توحيد البيانات المالية
تتألــف البيانــات الماليــة الموحــدة مــن البيانــات الماليــة الخاصــة بشــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع والشــركات التابعــة لهــا )المجموعــة( كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2017.

يتــم تحقيــق الســيطرة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة، أو لديهــا حقــوق، لعوائــد متغيــرة مــن ارتباطهــا مــع الشــركة المســتثمر فيهــا 
ولديهــا القــدرة فــي التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها علــى الشــركة المســتثمر فيهــا. وعلــى وجــه التحديــد، تقــوم المجموعــة 

بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا وفقــط إذا كان لــدى المجموعــة:

أنشــطة  توجيــه  علــى  الحاليــة  القــدرة  المجموعــة  التــي تعطــي  الحاليــة  الحقــوق  )أي  المســتثمر فيهــا  الشــركة  علــى  الســلطة    
ذات عاقة 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  

يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ االســتحواذ باعتبــاره التاريــخ الــذي تحصل فيــه المجموعة على الســيطرة 
ويســتمر توحيــد البيانــات حتــى تاريــخ توقــف تلــك الســيطرة. تعــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس فتــرة إعــداد التقاريــر للشــركة 
األم وذلــك باســتخدام سياســات محاســبية مماثلــة. عنــد الضــرورة يتــم إجــراء التعديــات علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لجعــل 
سياســتها المحاســبية تتماشــى مــع السياســات المحاســبية للمجموعــة. إن جميــع األرصــدة والدخــل والمصاريــف واألربــاح والخســائر غيــر 

المحققــة وتوزيعــات األربــاح ضمــن المجموعــة الناتجــة عــن المعامــات ضمــن المجموعــة يتــم اســتبعادها بالكامــل.
 

يتم احتساب التغيير في حصص ملكية الشركة التابعة، بدون تغيير السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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ــاح أو الخســائر وكل عنصــر مــن عناصــر بنــود الدخــل الشــامل األخــرى تعــود لمســاهمي الشــركة األم للمجموعــة والحصــص غيــر  إن األرب
المســيطرة، حتــى ولــو كانــت نتائــج الحصــص غيــر المســيطرة تظهــر عجــزًا فــي الرصيــد.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:

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.  

إن األنشطة الرئيسية للشركات التابعة هي نفسها كما للشركة األم. إن نسبة مساهمة المجموعة في الشركات التابعة كما يلي:

نسبة بلد  أسس    
المساهمة التأسيس  توحيد البيانات  الشركة   

2016  2017  

٪100  ٪100 مصر  شركة تابعة  أماك للتمويل شركة مصر ش.م.م 
٪57.5  ٪57.5 إ.ع.م  شركة تابعة  إي إف أس للخدمات المالية ذ.م.م 

٪100  ٪100 إ.ع.م  شركة تابعة  أماك سكاي جاردنز ذ.م.م )اإليضاح 1-27( 
٪100  ٪100 إ.ع.م  شركة تابعة  أماك القابضة المحدودة 
٪100  ٪100 إ.ع.م  شركة تابعة  مرتفعات الورقاء ذ.م.م 
٪100  ٪100 إ.ع.م  شركة تابعة  أماك كابيتال ذ.م.م 
٪100  ٪100 إ.ع.م  شركة تابعة  أماك لاستثمار العقاري ذ.م.م 
٪100  ٪100 إ.ع.م  شركة تابعة  أماك المحدودة 
٪100  ٪100 مصر  شركة تابعة  أماك مدينة نصر لاستثمارات العقارية 

2-2- التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية

المعايير الصادرة والتي يسري مفعولها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2017
فيمــا يلــي التعديــات علــى المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة التــي اتبعتهــا المجموعــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة. 
إن اتبــاع هــذه التعديــات لــم يكــن لــه أي تأثيــر جوهــري علــى األداء المالــي أو المركــز المالــي للمجموعــة. فيمــا يلــي التعديــات المتعلقــة 

بالبيانــات الماليــة للمجموعــة:

المعيار المحاسبي الدولي رقم 7 - بيان التدفقات النقدية

التعديات التي تم إصدارها هي كما يلي:
فهــم  علــى  قادريــن  غيــر  حاليــا  أنهــم  حيــث  المســتثمرين  مخــاوف  معالجــة  إلــى  تهــدف  إضافيــة  إفصــاح  متطلبــات  تقديــم   )1 

إدارة األنشطة التمويلية للمنشأة؛  
أنشــطة  عــن  الناشــئة  المطلوبــات  فــي  التغيــرات  تقييــم  مــن  المســتخدمين  تمكــن  التــي  المعلومــات  عــن  اإلفصــاح  تتطلــب   )2 

التمويل، بما في ذلك التغيرات الناجمة عن التدفقات النقدية والتغيرات غير النقدية؛  
األرصــدة  بيــن  توفيــر تســوية  خــال  مــن  بالشــرط  الوفــاء  يمكننــا  أنــه  إلــى  لإلفصاحــات ولكنــه يشــير  ال يصــف صيغــة محــددة    )3 

االفتتاحية والختامية للمطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل؛ و  
تنطبق أيضا على الموجودات المالية التي تتحوط بشأن المطلوبات الناشئة عن أنشطة التمويل.  )4

المعايير الصادرة لكن لم يسر مفعولها بعد للفترات المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2017
يتــم اإلفصــاح أدنــاه عــن المعاييــر والتفســيرات التــي صــدرت لكــن لــم يســر مفعولهــا حتــى تاريــخ إصــدار البيانــات الماليــة للمجموعــة 
إلــى حــد ارتباطهــا بالبيانــات الماليــة للمجموعــة. تنــوي المجموعــة اتبــاع هــذه المعاييــر، حيثمــا تنطبــق، عندمــا تصبــح ســارية المفعــول. 
ــذي قامــت المجموعــة باتباعــه مبكــرا فــي  ــرادات مــن عقــود العمــاء«، ال ــة رقــم 15 - »اإلي ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول  باســتثناء المعي

عام 2015.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

2- السياسات المحاسبية )تتمة(
2-2- التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية )تتمة(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية 
فــي يوليــو 2014، أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  9 - األدوات الماليــة »المعيــار الدولــي 
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9« والــذي يحــل محــل المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 »األدوات المالية:التثبيــت والقيــاس«. يتنــاول المعيــار 
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 جميــع جوانــب األدوات الماليــة بمــا فــي ذلــك التصنيــف والقيــاس، واالنخفــاض فــي القيمــة ومحاســبة 

التحوط.

)أ( التصنيف والقياس

يتطلــب المعيــار مــن المجموعــة مراعــاة معياريــن عنــد تحديــد أســاس قيــاس أدوات الديــن )مثــل القــروض وســندات الديــن( المحتفــظ بهــا 
كموجــودات ماليــة:

1( نموذج أعمالها إلدارة تلك الموجودات المالية؛ و  
أو  المطفــأة  بالتكلفــة  الديــن  أدوات  قيــاس  يتــم  المعاييــر،  هــذه  علــى  وبنــاء  للموجــودات.  النقديــة  التدفقــات  خصائــص   )2   

القيمة العادلة من خال بنود الدخل الشامل األخرى أو القيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.  

ــي  ــراف المبدئ ــد االعت ــك، يجــوز للمجموعــة عن ــاح أو الخســائر. ومــع ذل ــة مــن خــال األرب ــة بالقيمــة العادل يتــم قيــاس أدوات حقــوق الملكي
بــأداة حقــوق ملكيــة المحتفــظ بهــا لغيــر المتاجــرة اختيــار تخصيــص األداة بشــكل غيــر قابــل لإللغــاء كقيمــة عادلــة مــن خــال بنــود الدخــل 
الشــامل األخــرى، مــع عــدم إعــادة تدويــر األربــاح والخســائر الحقــًا، بينمــا تقــوم بتثبيــت إيــرادات توزيعــات األربــاح فــي قائمــة األربــاح والخســائر.

باإلضافــة لذلــك، يجــوز للمجموعــة عنــد االعتــراف المبدئــي أن تختــار بصــورة غيــر قابلــة لإللغــاء تعييــن أصــل مالــي كقيمــة عادلــة مــن خــال 
األربــاح أو الخســائر، وعنــد اختيــار ذلــك، تقــوم بإلغــاء أو إحــداث تقليــص كبيــر فــي عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ. ويتوفــر هــذا 

التخصيــص أيضــا للموجــودات الماليــة القائمــة.

بالنســبة للمطلوبــات الماليــة، لــم يكــن هنــاك تغيــرات فــي التصنيــف والقيــاس باســتثناء االعتــراف بالتغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان الخاصــة 
بهــا فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى للمطلوبــات المصنفــة بالقيمــة العادلــة، مــن خــال األربــاح أو الخســائر.

)ب( انخفاض القيمة

يقــدم المعيــار نموذجــا فرديــًا جديــدا لقيــاس خســائر انخفــاض القيمــة علــى جميــع الموجــودات الماليــة بمــا فــي ذلــك القــروض وســندات 
الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى. إن نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  

لمعيــار التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم 9 يحــل محــل النمــوذج الحالــي »الخســائر المتكبــدة« لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39.

يضــم نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  علــى ســيناريو مــن ثــاث مراحــل تقــوم علــى التغيــر فــي جــودة االئتمــان للموجــودات الماليــة 
ــة  ــي. ينطــوي نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة  علــى نظــرة مســتقبلية ويتطلــب اســتخدام توقعــات معقول منــذ االعتــراف المبدئ
ومحتملــة للظــروف االقتصاديــة المســتقبلية عنــد تحديــد الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان وقيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة.

المرحلة 1
يســري نمــوذج الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة لمــدة - 12 شــهرًا  علــى جميــع الموجــودات الماليــة التــي لــم تشــهد زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر 
االئتمــان منــذ إصدارهــا ولــم تنخفــض قيمتهــا االئتمانيــة. ســيتم احتســاب الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة باســتخدام عامــل يمثــل احتمــاالت 

التعثــر الــذي يظهــر علــى مــدى االثنــي عشــر شــهرا القادمــة.

المرحلة 2
فــي إطــار المرحلــة 2، عندمــا يكــون هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ االعتــراف المبدئــي ولكــن لــم يتــم اعتبــار األدوات الماليــة 
علــى أنهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة، يتــم تســجيل مبلــغ يســاوي المعــدل المرجــح للخســائر االئتمانيــة المتوقعــة. يتوقــع أن تكــون 
المخصصــات أعلــى فــي هــذه المرحلــة بســبب زيــادة المخاطــر وتأثيــر النطــاق الزمنــي األبعــد الــذي يتــم أخــذه فــي االعتبــار مقارنــة بفتــرة 

االثنــي عشــر شــهرا فــي المرحلــة 1.
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المرحلة 3
بموجــب المرحلــة 3، حيثمــا يوجــد دليــل موضوعــي علــى انخفــاض القيمــة فــي تاريــخ التقريــر، ســيتم تصنيــف هــذه األدوات الماليــة علــى 

أنهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة ويتــم تســجيل مبلــغ يســاوي الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للموجــودات الماليــة.

اعتبارات أساسية

تشــمل بعــض المفاهيــم الرئيســية فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9 والتــي لهــا التأثيــر األكبــر وتتطلــب درجــة عاليــة مــن 
األحــكام، كمــا تــم أخذهــا فــي االعتبــار مــن قبــل المجموعــة أثنــاء تحديــد قيــاس التأثيــر مــا يلــي:

قياس الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان
يتــم قيــاس الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان علــى أســاس نســبي. ولقيــاس مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى األصــل المالــي قــد زادت 
بشــكل كبيــر منــذ إصــداره، تقــوم المجموعــة بمقارنــة مخاطــر التعثــر التــي تحــدث خــال الفتــرة المتوقعــة لحيــاة األصــل المالــي فــي تاريــخ 
التقريــر مــع مخاطــر التعثــر فــي الســداد المقابلــة منــذ إصــدار األصــل، وذلــك باســتخدام مؤشــرات المخاطــر الرئيســية التــي تســتخدم فــي 

عمليــات إدارة المخاطــر الحاليــة للمجموعــة.

ســيتم إجــراء القيــاس للزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان كل ربــع ســنة علــى األقــل لــكل قــرض فــردي اســتنادًا إلــى ثاثــة عوامــل. إذا كان 
أي مــن العوامــل التاليــة يشــير إلــى حــدوث زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان، ســيتم نقــل األداة مــن المرحلــة 1 إلــى المرحلــة 2:

المتعلقــة  األداء  بيانــات  فــي  الحركــة  إلــى  اســتنادا  االئتمــان  مخاطــر  فــي  الكبيــرة  للزيــادات  محــددة  معــدالت  وضعنــا  لقــد   )1(   
      باالعتراف المبدئي.

بشــكل  لتعكــس  الضــرورة،  حســب  تســويات،  وإجــراء  المرحليــة  النتائــج  لتقييــم  إضافيــة  نوعيــة  مراجعــات  إجــراء  )2( ســيتم    
       أفضل المراكز التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا من حيث تعرضها للمخاطر.

)3( يتضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 افتــراض قابــل للدحــض بــأن األدوات التــي تجــاوز موعــد ســدادها 30 يومــا    
       تشهد زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان.

إن التحــركات بيــن المرحلــة 2 والمرحلــة 3 تعتمــد علــى مــا إذا كانــت  الموجــودات الماليــة قــد انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة كمــا فــي 
ــر الماليــة رقــم 9 ســيكون مشــابها للتقييــم الفــردي  ــي للتقاري ــد انخفــاض القيمــة االئتمانيــة وفقــا للمعيــار الدول ــر. إن تحدي ــخ التقري تاري

للموجــودات الماليــة لغــرض اثبــات انخفــاض القيمــة بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 39.  

عوامل االقتصاد الكلي ومعلومات النظرة المستقبلية والسيناريوهات المتعددة
إن قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة لــكل مرحلــة وتقييــم الزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار المعلومــات 
المتعلقــة باألحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة وكذلــك التوقعــات المعقولــة والمحتملــة لألحــداث المســتقبلية والظــروف االقتصاديــة. 

ويتطلــب تقديــر وتطبيــق معلومــات النظــرة المســتقبلية  التطلعيــة قــرارات متأنيــة إلــى حــد كبيــر.

إن نتائــج أنمــاط احتمــاالت التعثــر والخســارة باحتمــال التعثــر  وتقديــرات التعرضــات عنــد التعثــر المســتخدمة لتقييــم مخصصــات خســارة  
ــى متغيــرات االقتصــاد الكلــي )أو التغيــرات فــي االقتصــاد الكلــي( التــي ترتبــط ارتباطــا وثيقــا  االئتمــان للمرحلــة 1 والمرحلــة 2 تســتند إل
بخســائر االئتمــان فــي المحفظــة ذات الصلــة. وســوف يكــون لــكل ســيناريو اقتصــادي كلــي يســتخدم فــي حســابنا المتوقــع لخســائر 

االئتمــان توقعــات مســتقلة حــول متغيــرات االقتصــاد الكلــي ذات العاقــة.

ســيكون تقديرنــا لخســائر االئتمــان المتوقعــة فــي المرحلــة 1 والمرحلــة 2 تقديــرًا متوســطًا أكثــر احتمــاالً ويأخــذ فــي االعتبــار مــا ال يقــل عــن 
ثاثــة ســيناريوهات لاقتصــاد الكلــي فــي المســتقبل.

ســوف يســتند ســيناريو الحالــة األساســية لدينــا إلــى توقعــات االقتصــاد الكلــي الصــادرة عــن المجموعــة االقتصاديــة الداخليــة الخاصــة بنــا. 
وســيتم وضــع ســيناريوهات تنازليــة وتصاعديــة لهــا صلــة وثيقــة بســيناريو الحالــة األساســية لدينــا، وذلــك اعتمــادًا علــى ظــروف االقتصــاد 
الكلــي المحتملــة والبديلــة علــى نحــو معقــول. وســينفذ تصميــم الســيناريوهات، بمــا فــي ذلــك تحديــد الســيناريوهات التنازليــة اإلضافيــة 

علــى أســاس ســنوي بحــد أدنــى وبصــورة أكثــر تواتــرا إذا اقتضــت الظــروف ذلــك.

وســتكون الســيناريوهات األكثــر احتمــاال وفقــًا لتقديرنــا األفضــل الحتمالهــا النســبي اســتنادا إلــى تكــرار حــدوث المــرات الســابقة واالتجاهــات 
الحاليــة. ســيتم تحديــث االحتمــاالت المرجحــة علــى أســاس ربــع ســنوي. ســيتم تطبيــق جميــع الســيناريوهات التــي تــم النظــر فيهــا علــى 

جميــع المحافــظ الخاضعــة لخســائر االئتمــان المتوقعــة بنفــس االحتمــاالت.



2- السياسات المحاسبية )تتمة(
2-2- التغيرات في السياسات واإلفصاحات المحاسبية )تتمة(

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 - األدوات المالية )تتمة(

)ب( انخفاض القيمة )تتمة(
 اعتبارات أساسية )تتمة(

تعريف التعثر
إن تعريــف التعثــر المســتخدم فــي قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة والتقييــم لتحديــد الحركــة بيــن المراحــل ســيكون متســقا مــع 
ــر،  ــة رقــم 9 ال يعــرف التعث ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــة. إن المعي ــر المســتخدم ألغــراض إدارة مخاطــر االئتمــان الداخلي ــف التعث تعري

ــر يحــدث عندمــا يتجــاوز موعــد ســداد االئتمــان 90 يومــًا. ــأن التعث ــل للدحــض ب ولكنــه يحتــوي علــى افتــراض قاب

العمر المتوقع
عنــد قيــاس الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة ، ينبغــي علــى المجموعــة أن تأخــذ فــي االعتبــار الفتــرة التعاقديــة القصــوى التــي يتعــرض خالهــا 
البنــك لمخاطــر االئتمــان. ينبغــي مراعــاة جميــع الشــروط التعاقديــة عنــد تحديــد العمــر المتوقــع، بمــا فــي ذلــك خيــارات الدفــع المســبق 
وخيــارات التمديــد وخيــارات تجديــد االئتمــان. بالنســبة لبعــض التســهيات االئتمانيــة المتجــددة التــي ليــس لهــا تاريــخ اســتحقاق محــدد، 
يتــم تقديــر العمــر المتوقــع علــى أســاس الفتــرة التــي تتعــرض فيهــا المجموعــة لمخاطــر االئتمــان وحيــن يتعــذر تخفيــف الخســائر االئتمانيــة 

مــن خــال إجــراءات اإلدارة.

الحوكمة 
ــي مهــام اإلشــراف علــى عمليــة انخفــاض القيمــة وفــق المعيــار  ــى اإلطــار القائــم إلدارة المخاطــر، فقــد أنشــأنا لجنــة داخليــة لتول إضافــة إل
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9. وتتكــون اللجنــة مــن ممثليــن رفيعــي المســتوى مــن الشــركة، وســتكون مســؤولة عــن مراجعــة 
واعتمــاد المدخــات واالفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي تقديــرات خســائر االئتمــان المتوقعــة. كمــا تقــوم بتقييــم مــدى مائمــة نتائــج 

المخصصــات الكليــة التــي ســتدرج فــي البيانــات الماليــة.

)ج( أثر التحول

تماشــيا مــع أحــكام المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، اختــارت المجموعــة تســجيل تعديــات علــى أرباحهــا المحتجــزة اعتبــارا 
مــن 1 ينايــر 2018 لتعكــس تطبيــق المتطلبــات الجديــدة النخفــاض القيمــة والتصنيــف والقيــاس فــي تاريــخ التطبيق/االعتمــاد دون إعــادة 

إدراج معلومــات المقارنــة.

للتصنيــف والقيــاس، يتوقــع أن يــؤدي التطبيــق المشــترك لخصائــص التدفقــات النقديــة التعاقديــة واختبــارات نمــوذج األعمــال كمــا فــي 
1 ينايــر 2018 إلــى بعــض الفــروق فــي تصنيــف الموجــودات الماليــة عنــد مقارنتهــا بتصنيفنــا بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39. 

واســتنادا إلــى التقييــم الــذي أجرتــه المجموعــة، لــن يكــون لهــذه الفروقــات تأثيــر جوهــري علــى تصنيــف الموجــودات الماليــة للمجموعــة وال 
علــى قيمتهــا المدرجــة.

ــأن االنتقــال ســيأثر علــى حقــوق  ــر الماليــة رقــم 9 حــددت المجموعــة ب ــي للتقاري فيمــا يتعلــق بمتطلبــات انخفــاض القيمــة للمعيــار الدول
المســاهمين بمبلــغ ضئيــل علــى تلــك الموجــودات الماليــة والتــي ليــس لهــا أي تأثيــر فــي إطــار نمــوذج الخســارة المتكبــدة فــي معيــار 

المحاســبة الدولــي رقــم 39. 

مــن المتوقــع أن يكــون التأثيــر المجمــع لتســويات االنتقــال وفــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 علــى حقــوق الملكيــة أقــل مــن 
التأثيــر الناتــج عــن ربــح المجموعــة ربــع الســنوي وال يعتبــر جوهريــًا مــن قبــل اإلدارة.

ــر التــي ســتصدر  تواصــل المجموعــة تعديــل وتحســين نمــاذج انخفــاض القيمــة والعمليــات ذات الصلــة التــي ســيتم اتباعهــا فــي التقاري
ــخ 31 مــارس 2018. بتاري

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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ــر الماليــة  ــي للتقاري ــار الدول ــر اتســاعا تتعلــق بالمعي ــل اإلفصاحــات لعــام 2018 لتشــمل إفصاحــات نوعيــة وكميــة أكث ســوف نقــوم بتعدي
رقــم 9 مثــل فئــات التصنيــف الجديــدة ونمــوذج انخفــاض القيمــة المؤلــف مــن ثــاث مراحــل ومتطلبــات محاســبة التحــوط الجديــدة وأحــكام 

التحــول.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16 عقود اإليجار
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار يطالــب المســتأجرين بثبيــت موجــودات ومطلوبــات معظــم عقــود اإليجــار. 
وبالنســبة للمؤجريــن، ثّمــة تغييــر طفيــف فــي المحاســبة الحاليــة فــي المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 17 عقــود اإليجــار. وســوف يســري 

المعيــار الجديــد علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ مــن 1 ينايــر 2019. 

تحويل العقارات االستثمارية - التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 40
توضــح هــذه التعديــات متــى يتعيــن علــى المنشــأة تحويــل أحــد العقــارات، بمــا فــي ذلــك العقــارات قيــد اإلنشــاء أو قيــد التطويــر، إلــى أو مــن 
العقــارات االســتثمارية. وتشــير هــذه التعديــات إلــى أن التغيــر فــي االســتخدام يحــدث عندمــا يســتوفي العقــار، أو يتوقــف عــن اســتيفاء، 
تعريــف العقــار االســتثماري ويكــون هنــاك دليــل علــى تغيــر االســتخدام. وإن مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة بشــأن اســتخدام العقــار ال يعــد 

دليــًا علــى تغيــر االســتخدام. يســري مفعــول التعديــات للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2018.

2-3 تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية 

استخدام التقديرات
إن إعــداد البيانــات الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة اســتخدام أحكامهــا وإجــراء التقديــرات واالفتراضــات التــي قــد تؤثــر علــى مبلــغ الموجــودات 
والمطلوبــات الماليــة واإليــرادات والمصاريــف المعلنــة واإلفصاحــات عــن المطلوبــات الطارئــة والمخصصــات الناتجــة عنهــا والقيمــة العادلــة 
للســنة. تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة إلــى االفتراضــات حــول عــدة عوامــل وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن المبالــغ المعلنــة كمــا هــو 

مبيــن أدنــاه:

خسائر االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية الخاصــة بهــا بشــكل دوري لتقييــم فيمــا إذا كان يتوجب تســجيل مخصص 
لانخفــاض فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل. علــى وجــه الخصــوص، يجــب أن تجــري اإلدارة تقييمــًا لتقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية عنــد تحديــد مســتوى المخصصــات المطلوبــة. إن هــذه التقديــرات ضروريــة اســتنادًا لافتراضــات حــول إمكانيــة التخلــف عــن 

الســداد وتكبــد خســائر فــي حالــة التخلــف وقيمــة الضمــان المعنــي وتكاليــف االســترداد.

مخصصات جماعية لالنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
باإلضافــة إلــى المخصصــات المحــددة مقابــل الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية الجوهريــة الفرديــة، تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصــص 
جماعــي مقابــل هــذه الموجــودات. يتــم تكويــن المخصــص الجماعــي بالرجــوع إلــى نســب الخســائر المتوقعــة المتعلقــة بمحافــظ التمويــل 
المختلفــة بمســتويات مخاطــر مختلفــة والفتــرة الزمنيــة المقــدرة للخســائر الموجــودة والتــي لــم يتــم تحديدهــا بالتفصيــل بعــد مــع إجــراء 
ــر علــى حســاب  ــة الســارية وتوجهــات المحفظــة. إن المؤشــرات التــي تؤث التعديــل لوجهــة نظــر المجموعــة بخصــوص الظــروف االقتصادي
المخصصــات الجماعيــة يتــم تحديثهــا بصــورة دوريــة اســتنادًا إلــى خبــرة المجموعــة والخبــرة مــن الســوق بشــكل عــام. تســتند المعــدالت 

المتوقعــة للخســائر علــى تصنيــف المخاطــر لــكل مبلــغ وعلــى احتماليــة عوامــل التعثــر المتعلقــة بــكل تصنيــف للمخاطــر.

تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة
إن تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة يستند عادًة على إحدى األمور التالية:

المعامات 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.  

ــة يتطلــب إجــراء تقديــرات جوهريــة. تقــوم المجموعــة  إن تحديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل الخصــم الســتثمارات األســهم غيــر المتداول
بمراجعــة أســاليب التقييــم بشــكل دوري وتختبــر صاحيتهــا باســتخدام إمــا األســعار مــن معامــات الســوق الحاليــة الملحوظــة فــي نفــس 

األداة أو مــن البيانــات األخــرى الملحوظــة المتوفــرة فــي الســوق.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

2- السياسات المحاسبية )تتمة(
2-3 تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية )تتمة(

استخدام التقديرات )تتمة(

االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة
عندمــا توجــد مؤشــرات علــى أن القيمــة المدرجــة لاســتثمار فــي شــركات شــقيقة لــن تكــون قابلــة للتحصيــل، يتــم تثبيــت انخفــاض فــي 
القيمــة. إن المبلــغ القابــل لاســترداد هــو بقيمــة االســتخدام والقيمــة العادلــة ناقصــا تكلفــة البيــع أيهمــا أعلــى وأن القيمــة العادلــة ناقصــا 

تكلفــة البيــع تســتند إلــى أفضــل تقديــر للســعر مــن قبــل المجموعــة والــذي يمكــن تحقيقــه فــي معاملــة بيــع لاســتثمار.

المخصصات والمطلوبات الطارئة وااللتزامات
يتــم تثبيــت المخصــص عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام حالــي فعلــي أو قانونــي نتيجــة ألحــداث ماضيــة وأنــه مــن المحتمــل أن يتطلــب 

تدفــق خارجــي للمــوارد، والتــي تجســد مزايــا اقتصاديــة، لتســديد االلتزامــات ويمكــن إجــراء تقديــر معقــول لمبلــغ االلتــزام.
 

تقــاس المخصصــات بالقيمــة الحاليــة ألفضــل تقديــرات اإلدارة للنفقــات المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريخ تقديم التقرير. إن ســعر 
الخصــم المســتخدم لتحديــد القيمــة الحاليــة يعكــس تقديــرات الســوق للقيمة الزمنيــة للنقود والزيــادات المحددة لتلــك المطلوبات.

إعادة تقييم العقارات االستثمارية والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية
تــدرج المجموعــة عقاراتهــا االســتثمارية والدفعــات مقدمــًا عــن العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة، ويتــم تثبيــت التغيــرات فــي القيمــة 
العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر. تقــوم المجموعــة بالعمــل مــع خبــراء تقييــم مســتقلين مــن أجــل تقييــم القيمــة العادلــة خــال الســنة. 
يتــم تقييمهــا بالرجــوع إلــى الدليــل الــذي يســتند إلــى الســوق وباســتخدام أســعار المقارنــة التــي تــم تعديلهــا لبعــض عوامــل الســوق 

المحــددة مثــل طبيعــة وموقــع وحالــة العقــار.

تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء
قــررت المجموعــة تطبيــق طريقــة المدخــات عنــد تخصيــص ســعر المعاملــة بيــن التــزام أداء معيــن فــي العقــد. عنــد تطبيــق طريقــة 

المدخــات تســتخدم المجموعــة القيمــة العادلــة اللتزامــات كل طــرف الحتســاب قيمــة المعاملــة.

قــررت المجموعــة تطبيــق طريقــة المدخــات عنــد تخصيــص ســعر المعاملــة اللتــزام األداء حيــث يتــم تثبيــت اإليــرادات مــع مــرور الوقــت. تعتبر 
المجموعــة أن اســتخدام طريقــة المدخــات التــي تتطلــب تثبيــت اإليــرادات علــى أســاس الجهــود التــي تبذلهــا المجموعــة الســتيفاء التــزام 
األداء يقــدم أفضــل صــورة لإليــرادات المحققــة فعــًا. عنــد تطبيــق طريقــة المدخــات تقــوم المجموعــة بتقديــر التكلفــة إلتمــام المشــاريع مــن 
أجــل تحديــد مبلــغ اإليــرادات الــذي يمكــن تثبيتــه. تشــمل هــذه التقديــرات تكلفــة توفيــر البنيــة التحتيــة والمطالبــات المتوقعــة مــن قبــل 

المقاوليــن كمــا تــم تقييمهــا مــن قبــل استشــاري المشــروع وتكلفــة الوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة األخــرى مــع العمــاء.

األحكام

تصنيف االستثمارات
ــخ االســتحقاق أو للمتاجــرة أو مــدرج  ــه لتاري ــه محتفــظ ب تقــرر اإلدارة عنــد االســتحواذ علــى االســتثمار فيمــا إذا كان يجــب تصنيفــه علــى أن
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو متوفــر للبيــع. بالنســبة لاســتثمارات التــي تعتبــر محتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق، تتأكــد 
اإلدارة مــن أن متطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 تــم اســتيفاؤها وباألخــص أن المجموعــة لديهــا النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ 
باالســتثمارات لتاريــخ اســتحقاقها. تقــوم المجموعــة بتصنيــف االســتثمارات علــى أنهــا للمتاجــرة إذا تــم االســتحواذ عليهــا بصــورة أساســية 
ــة  لغــرض تحقيــق ربــح قصيــر األجــل مــن قبــل التجــار. عندمــا ال يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة ولكــن لهــا قيمــة عادل
جاهــزة ويمكــن الوثــوق بهــا وإن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة تــدرج كجــزء مــن األربــاح أو الخســائر فــي حســابات اإلدارة، يتــم تصنيفهــا علــى 

أنهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. يتــم تصنيــف جميــع االســتثمارات األخــرى علــى أنهــا متوفــرة للبيــع.
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االنخفاض في قيمة استثمارات األسهم المتوفرة للبيع 
تعتبــر المجموعــة أن اســتثمارات األســهم المتوفــرة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض جوهــري أو لفتــرة طويلــة 
ــة تحــت تكلفتهــا أو عندمــا يوجــد دليــل موضوعــي آخــر علــى االنخفــاض فــي القيمــة مــع األخــذ فــي االعتبــار العوامــل  فــي القيمــة العادل
األخــرى وتشــمل التقلبــات العاديــة فــي ســعر الســهم لألســهم المدرجــة والتدفقــات النقديــة المســتقبلية وعوامــل الخصــم لألســهم غيــر 

المدرجــة.
 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقــوم المجموعــة بمراجعــة موجوداتهــا غيــر الماليــة لتقييــم االنخفــاض فــي القيمــة، إذا كان يوجــد مؤشــر لانخفــاض فــي القيمــة. لتحديــد 
فيمــا إذا كان االنخفــاض فــي القيمــة يجــب اإلعــان عنــه فــي بيــان الدخــل، تقــوم المجموعــة بإجــراء األحــكام ســواء كانــت هنــاك أيــة معلومــات 

يمكــن ماحظتهــا تــدل علــى وجــود انخفــاض فــي القيــم المدرجــة للموجــودات غيــر الماليــة.

استيفاء التزامات األداء
يجــب علــى المجموعــة تقييــم كل عقودهــا مــع العمــاء لتحديــد مــا إذا اســتوفيت التزامــات األداء مــع مــرور الوقــت أو فــي وقــت محــدد مــن 
أجــل تحديــد الطريقــة المناســبة لتثبيــت اإليــرادات. ولقــد قامــت المجموعــة بالتقييــم اســتنادًا إلــى اتفاقيــات البيــع والشــراء المتفــق عليهــا 
مــع العمــاء ونصــوص القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، حيــث تــم إبــرام العقــود لتقديــم موجــودات عقاريــة للعمــاء، ولــم تخصــص المجموعــة 
بنــد موجــودات ذو اســتخدامات بديلــة للمجموعــة وعــادًة يكــون لهــا حــق ملــزم فــي دفعــات األداء المنجــز حتــى اآلن. فــي هــذه الظــروف 

تثبــت المجموعــة اإليــرادات مــع مــرور الوقــت. وفــي حالــة عــدم حــدوث ذلــك يتــم تثبيــت اإليــرادات فــي وقــت محــدد.

تحديد أسعار المعامالت
يجــب علــى المجموعــة تحديــد ســعر المعاملــة فــي كل مــن عقودهــا مــع العمــاء. عنــد اتخــاذ هــذه االجــراءات، تقــوم المجموعــة بتقييــم أثــر 
أي مبلــغ متغيــر فــي العقــد، بســبب الخصومــات أو الشــروط الجزائيــة أو وجــود أي عنصــر تمويــل جوهــري فــي العقــد وأي مبلــغ غيــر نقــدي 

فــي العقــد.

لتحديــد تأثيــر المبلــغ المتغيــر تســتخدم المجموعــة طريقــة »المبلــغ األكثــر احتمــاالً« طبقــًا للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15 
حيــث يتــم تحديــد ســعر المعاملــة بالرجــوع الــى طريقــة المبلــغ األكثــر احتمــاالً بيــن مجموعــة مــن المبالــغ المحتملــة.

تحويل السيطرة في عقود العمالء
فــي الحــاالت التــي تقــرر بهــا المجموعــة أنهــا اســتوفت التزامــات األداء فــي وقــت مــن األوقــات، تثبــت اإليــرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى 
بنــد الموجــودات الــذي هــو موضــوع العقــد إلــى العميــل. فــي حالــة عقــود بيــع الموجــودات العقاريــة، يتــم ذلــك عــادًة عندمــا يتــم تســليم 

الســيطرة علــى الوحــدة إلــي العميــل.

2-4- التعاريف

لقد تم استخدام المصطلحات التالية في البيانات المالية الموحدة مع معانيها المحددة:

االستصناع
ــع( بإنشــاء أصــول أو عقــارات لطــرف آخــر )المشــتري( وفقــًا لبعــض المواصفــات  هــو عقــد بيــع بيــن طرفيــن يتعهــد بموجبــه طــرف )البائ
المتفــق عليهــا مســبقًا وبأســعار محــددة مســبقًا وتاريــخ محــدد مســبقًا لتســليمها. إن العمــل المتفــق بشــأنه ال يقتصــر إنجــازه علــى البائــع 
بمفــرده، ويمكــن تنفيــذ جــزء أو كل المشــروع مــن قبــل أطــراف ثالثــة تحــت رقابــة ومســؤولية البائــع. بموجــب عقــد االســتصناع يمكــن أن 

تكــون المجموعــة البائــع أو المشــتري، حســب مــا تقتضــي الحاجــة.



2- السياسات المحاسبية )تتمة(
2-4- التعاريف )تتمة(

اإلجارة )اإلجارة المنتهية بالتمليك(
اإلجــارة هــي عقــد بحيــث يقــوم طــرف )مؤجــر( بتأجيــر بنــد الموجــودات مــا إلــى طــرف آخــر )مســتأجر(، بعــد شراء/اســتحواذ علــى بنــد 
الموجــودات بنــاًء علــى طلــب المتعامــل مقابــل دفعــات إيجــار محــددة وشــروط/مدة إيجــار محــددة. إن مــدة العقــد باإلضافــة ألســاس دفعــات 
اإليجــار يتــم االتفــاق بشــأنها فــي البدايــة. يحتفــظ المؤجــر بملكيــة بنــد الموجــودات خــال فتــرة العقــد. وتنتهــي اإلجــارة بتحويــل الملكيــة 
فــي بنــد الموجــودات إلــى المســتأجر. بموجــب عقــد اإلجــارة يمكــن أن تعمــل المجموعــة كمؤجــر أو كمســتأجر حســب مــا تقتضــي الحاجــة.

اإلجارة اآلجلة )إجارة موصوفة في الذمة( 
اإلجــارة اآلجلــة هــي عقــد بحيــث توافــق األطــراف )أي المؤجــر والمســتأجر( علــى أن المؤجــر، بتاريــخ محــدد فــي المســتقبل، ســيقوم بتقديــم 
عقــار بمواصفــات محــددة بعقــد اإليجــار للمســتأجر عنــد إتمامــه وتســليمه مــن قبــل المطــّور الــذي اشــترى منــه المؤجــر ذلــك العقــار. إن فتــرة 
عقــد اإليجــار بموجــب اإلجــارة اآلجلــة تبــدأ فقــط مــن تاريــخ اســتام المســتأجر للعقــار مــن المجموعــة. تنتهــي اإلجــارة اآلجلــة بتحويــل ملكيــة 

بنــد الموجــودات إلــى المســتأجر. بموجــب اإلجــارة اآلجلــة، يمكــن أن تعمــل المجموعــة كمؤجــر أو كمســتأجر، حســب مــا تقتضــي الحالــة.

شركة الملك
هــي طريقــة تمويــل تقــوم علــى الملكيــة المشــتركة بيــن منشــأتين /شــخصين أو أكثــر فــي بنــد موجــودات أو ممتلــكات معينــة دون 
وجــود نيــة مشــتركة للمشــاركة فــي األعمــال، فيمــا يتعلــق بهــذه الموجــودات أو الممتلــكات. ويتقاســم األطــراف الدخــل / االيــرادات الناتجــة 

مــن هــذه الملكيــة المشــتركة ســواًء عنــد تأجيــر أو بيــع الموجــودات أو الممتلــكات.

المرابحة
المرابحــة هــي عقــد يبيــع طــرف )البائــع( بموجبــه لطــرف آخــر )المشــتري( بنــد الموجــودات ســبق لــه شــراؤه وحيازتــه بنــاًء علــى وعــد المشــتري 
بشــرائه بنــد الموجــودات بشــروط معينــة، وذلــك مقابــل ثمــن يتكــون مــن تكلفــة بنــد الموجــودات وربــح متفــق عليــه. بموجــب عقــد 

المرابحــة يمكــن أن تعمــل المجموعــة إمــا كبائــع أو كمشــتري حســب مــا تقتضــي الحالــة.

المضاربة
هــي عقــد بيــن طرفيــن بحيــث يقــدم أحــد األطــراف المــال )رب المــال( إلــى الطــرف اآلخــر )المضــارب(، الــذي يوفــر المــال )رأس مــال المضاربــة( 
إلــى الطــرف اآلخــر )المضــارب(. ثــم يســتثمر المضــارب رأس مــال المضاربــة فــي مشــروع أو نشــاط معيــن فــي مقابــل حصــة متفــق عليهــا 
مــن الربــح. إن المضاربــة هــي عقــد اســتثماري، ومــع ذلــك يتحمــل المضــارب الخســارة فــي حالــة اإلخفــاق أو اإلهمــال أو خــرق أي مــن شــروط 
المضاربــة مــن قبــل المضــارب. بموجــب عقــد المضاربــة يمكــن أن تعمــل المجموعــة إمــا كمضــارب أو كــرب المــال حســب مــا تقتضــي الحالــة.

الشريعة
هــي جوهــر القانــون اإلســامي وقــد تــم اقتباســها مــن القــرآن الكريــم والســنة الشــريفة. وبمــا أن المجموعــة هــي مؤسســة تمويــل إســامي 

فإنهــا تطبــق مبــادئ الشــريعة فــي أنشــطتها كمــا تفســرها هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية.

استثمارات الوكالة
هــي عقــد الوكالــة حيــث بموجبــه يقــوم )»المــوكل الرئيســي«( بتقديــم مبلــغ معيــن مــن المــال )»رأس مــال الوكالــة«( إلــى وكيــل )»الوكيــل«( 
لاســتثمار بطريقــة متوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية وحســب دراســة الجــدوى / الخطــة االســتثمارية المقدمــة إلــى »المــوكل« مــن 
قبــل الوكيــل. يحــق للوكيــل مقــدم الخدمــات الحصــول علــى رســوم محــددة )رســوم الوكالــة( وكذلــك، إذا كان الوكيــل يحقــق عائــدا يفــوق 
مقــدار الربــح المتوقــع )كمــا جــاء فــي دراســة الجــدوى االقتصاديــة / خطــة االســتثمار( يجــوز »للمــوكل« منــح الفائــض إلــى الوكيــل كحافــز لــه 

عــن األداء الممتــاز.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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ومــع ذلــك، يتوجــب علــى الوكيــل إعــادة المبلــغ المســتثمر بــه فــي حالــة اإلخفــاق أو اإلهمــال أو خــرق أي مــن شــروط الوكالــة. يجــوز للمجموعــة 
إمــا اســتام األمــوال مــن المســتثمرين كوكيــل االســتثمار الخــاص بهــم )»الوكيــل«( أو تقديــم األمــوال لــإلدارة / االســتثمار كمــوكل.

tهــي أداة أصــدرت لصالــح وكيــل التســهيل، بصفتــه ممثــًا عــن المموليــن ونائبــًا عنهــم )كوكيــل( فيمــا يتعلــق بحصتهــم فــي محفظــة 
التمويــل العقــاري والتــي بموجبهــا يقــوم الوكيــل بنقــل الحقــوق والفوائــد والمزايــا والمســتحقات فــي محفظــة التمويــل العقــاري لشــركة 
أمــاك شــاهين المحــدودة )كمصــدر(. دخلــت الشــركة والمصــدر )كــرب للمــال( فــي المضاربــة حيــث ســيتم االســتثمار فــي محفظــة الرهــن 
العقــاري علــى أنهــا رأس مــال المضاربــة مــن قبــل الشــركة. إن أي تحصيــل ألداة المضاربــة يكــون مــن خــال إجــراء المجموعــة دفعــة بموجــب 

عقــد مضاربــة للمصــدر.

3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة أدناه:

تحقق اإليرادات
يتــم تثبيــت اإليــرادات إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المرجــح تدفــق المنافــع االقتصاديــة إلــى المجموعــة ويمكــن عندهــا قيــاس اإليــرادات 
ــغ المقبوضــة أو  ــة للمبال ــرادات بالقيمــة العادل ــة، بغــض النظــر عــن الزمــن الــذي تــم فيــه تســديد الدفعــة. يتــم قيــاس اإلي بصــورة معقول
المســتحقة القبــض مــع األخــذ بعيــن االعتبــار شــروط الدفعــات التعاقديــة المحــددة. اســتنتجت المجموعــة أنهــا تعمــل كمــورد أساســي فــي 
جميــع ترتيبــات إيراداتهــا ألنهــا الملتــزم الرئيســي فــي جميــع ترتيبــات اإليــرادات ولهــا حــق فــي التســعير وتكــون معرضــة أيضــًا لمخاطــر 

االئتمــان. يتــم تثبيــت اإليــرادات فــي بيــان الدخــل كمــا يلــي:

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

شركة الملك
يتــم تثبيــت دخــل شــركة الملــك علــى أســاس جــزء زمنــي وذلــك خــال مــدة اإليجــار أو تحويــل المخاطــر الجوهريــة ومزايــا الملكيــة للممتلكات 

إلى المشــتري

المرابحة
يتم احتساب أرباح المرابحة المؤجلة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة العقد استنادًا لصافي مبالغ المرابحة القائمة.

المضاربة
يتــم احتســاب اإليــرادات أو الخســائر مــن تمويــل المضاربــة علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة إذا كان يمكــن تقديرهــا بصــورة معقولــة. عــدا ذلــك 
يتــم تثبيــت اإليــرادات عنــد توزيعهــا مــن قبــل المضــارب، بينمــا يتــم إدراج الخســائر فــي بيــان الدخــل عنــد اإلعــان عنهــا مــن قبــل المضــارب.

المشاركة
يتــم احتســاب الدخــل علــى أســاس صافــي رأســمال المشــاركة المســتثمر علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة التــي تمثــل العائــد الفعلــي علــى بنــد 

الموجودات.

رسوم المعامالت
يتم تثبيت رسوم المعامات المقدرة لتغطية تكاليف المعامات عند الموافقة على التسهيات.

اإليرادات من عقود العمالء
ثبتــت المجموعــة اإليــرادات مــن عقــود العمــاء علــى أســاس نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا ظهــر فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

الماليــة رقــم 15:



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تحقق اإليرادات )تتمة(

تحديــد العقــد أو العقــود مــع العميــل: يعــرف العقــد علــى أنــه اتفــاق بيــن طرفيــن أو أكثــر ينشــأ بموجبــه حقــوق   الخطوة رقم 1 -  
والتزامات واجبة النفاذ ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.    

تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل. الخطوة رقم 2 -  

تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر المعاملــة هــو المبلــغ الــذي تتوقــع المجموعــة أن يحــق لهــا فــي مقابــل نقــل البضائــع أو   الخطوة رقم 3 -  
الخدمات التي وعدت العميل بها، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابًة عن أطراف ثالثة.    

أكثــر  علــى  يحتــوي  الــذي  العقــد  بخصــوص  العمــاء:  عقــود  فــي  األداء  اللتزامــات  المعاملــة  ســعر  تخصيــص   الخطوة رقم 4 -  
مــن التــزام لــألداء، فــإن المجموعــة ســوف تخصــص ســعر معاملــة لــكل التــزام لــألداء بقيمــة تمثــل المبلــغ الــذي تتوقــع      

المجموعة أن يكون من حقها في مقابل استيفاء كل التزام أداء.     

تثبيت اإليرادات عندما )أو كما( تستوفي المنشأة التزام األداء. الخطوة رقم 5 -  

تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبيت اإليرادات مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشروط التالية: 

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.  

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاه، يتم تثبيت اإليرادات في وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.

ــك بنــد موجــودات العقــد  ــم الســلع أو الخدمــات التــي وعــدت بهــا، ينشــأ عــن ذل ــزام األداء مــن خــال تقدي  عنــد اســتيفاء المجموعــة اللت
على أساس المبلغ المحقق من خال األداء. عندما يتجاوز المبلغ المقبوض من العميل مبلغ اإليرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.

التعاقديــة  البنــود  االعتبــار  بعيــن  األخــذ  مــع  القبــض،  المســتحق  أو  المقبــوض  للمبلــغ  العادلــة  بالقيمــة  اإليــرادات  قيــاس   يتــم 
 المحــددة باســتثناء الضرائــب والرســوم. تقــوم المجموعــة بتقييــم ترتيبــات إيراداتهــا مقابــل معاييــر محــددة لتحديــد فيمــا إذا كانــت 

تعمل كمورد رئيسي أم كوكيل. استنتجت المجموعة بأنها تعمل كمورد رئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها.

يتــم تثبيــت اإليــرادات فــي بيــان الدخــل الموحــد المرحلــي إلــى الحــد الــذي يكــون فيــه مــن المرجــح تدفــق المزايــا االقتصاديــة إلــى المجموعــة 
وإن اإليــرادات والتكاليــف، حيثمــا ينطبــق، يمكــن قياســها بصــورة معقولــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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دخل اإليجار
يتــم تثبيــت دخــل اإليجــار مــن العقــارات االســتثمارية تحــت بنــد األربــاح والخســائر فــي بيــان الدخــل الشــامل علــى أســاس طريقــة القســط 
الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار حيــث يكــون العقــد هــو عقــد إيجــار تشــغيلي. إن حوافــز اإليجــار الممنوحــة يتــم تثبيتهــا كجــزء ال يتجــزأ 

مــن إجمالــي دخــل اإليجــار، علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت.

توزيعات األرباح
يتم تثبيت دخل توزيعات األرباح عندما يثبت الحق في استام األرباح.

دخل الودائع
يتم احتساب دخل الودائع على أساس الفترة الزمنية استنادًا لتقديرات اإلدارة والدخل السابق من ودائع مشابهة.

تخصيص األرباح
ــاح مــا بيــن المموليــن والمســاهمين وفقــًا إلجــراءات المجموعــة النموذجيــة وتؤخــذ موافقــة هيئــة الفتــوى  يتــم احتســاب تخصيــص األرب

ــة الشــرعية الخاصــة بالمجموعــة. والرقاب

النقدية وشبه النقدية
تتألــف النقديــة وشــبه النقديــة مــن النقــد فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع قصيــرة األجــل التــي تســتحق فــي األصــل خــال 

ثاثــة أشــهر أو أقــل بعــد تنزيــل مســتحقات البنــوك القائمــة، إن وجــدت.

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
إن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي غيــر 

مدرجــة فــي ســوق نشــط.

تثبــت الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة، وهــي المبلــغ النقــدي إلنشــاء موجــودات تمويليــة 
واســتثمارية إســامية بمــا فــي ذلــك أيــة تكاليــف معامــات، وتقــاس الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الربــح الفعلــي. 
يتــم إدراج دخــل الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية فــي بيــان الدخــل وتــدرج كدخــل مــن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية 
ــدرج خســائر االنخفــاض فــي القيمــة كخصــم مــن القيمــة المدرجــة للموجــودات التمويليــة  ــة االنخفــاض فــي القيمــة، ت االســامية. فــي حال

ــف انخفــاض فــي القيمــة. واالســتثمارية االســامية، وتثبــت فــي بيــان الدخــل كمصاري

تقــوم المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة إعــداد تقاريــر مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية 
االســامية منخفضــة القيمــة. تعتبــر الموجــودات التمويليــة االســامية منخفضــة القيمــة وتحــدث خســائر انخفــاض فــي القيمــة فقــط إذا 
كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى االنخفــاض فــي القيمــة نتيجــة لواحــد أو أكثــر مــن األحــداث وقعــت بعــد التثبيــت األولــي لبنــد الموجــودات 
ــي أو  ــة المســتقبلية المقــدرة لبنــد الموجــودات المال ــر علــى التدفقــات النقدي )»حــدث خســارة«( ويكــون لحــدث )أو أحــداث( الخســارة تأثي

مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة التــي يمكــن تقديرهــا بشــكل موثــوق.

إن المعايير التي تستخدمها المجموعة لتحديد وجود دليل موضوعي على حدوث خسائر انخفاض في القيمة هي ما يلي:

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  

تقــوم المجموعــة أوالً بتقييــم مــا إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى حــدوث انخفــاض فــي القيمــة بشــكل فــردي للموجــودات التمويليــة 
واالســتثمارية االســامية والتــي تعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي وبصــورة جماعيــة للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية التــي 
ليســت جوهريــة بشــكل فــردي. إذا قــررت المجموعــة عــدم وجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث انخفــاض فــي قيمــة الموجــودات التمويليــة 
واالســتثمارية االســامية التــي تــم تقييمهــا بشــكل فــردي، فإنهــا تدرجــه فــي مجموعــة مــن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية 
التــي لهــا خصائــص مخاطــر ائتمــان مماثلــة وتقــوم بتقييمهــم جماعيــًا بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة. إن الموجــودات التمويليــة 
واالســتثمارية االســامية التــي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة حيــث تثبــت أو ال تــزال تثبــت عنهــا خســائر 

انخفــاض فــي القيمــة ال تــدرج فــي التقييــم الجماعــي بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة.

ألغــراض التقييــم الجماعــي لانخفــاض فــي القيمــة، يتــم تجميــع الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية علــى أســاس خصائــص 
 مخاطــر ائتمــان مماثلــة )أي علــى أســاس عمليــة التقييــم للمجموعــة التــي تعتبــر نــوع الفئــة، حالــة متأخــرة الســداد والعوامــل األخــرى 

ذات العاقة(.



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية )تتمة(

إن رســوم االنخفــاض فــي القيمــة علــى مجموعــة مــن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية يتــم تقييمهــا بشــكل جماعــي 
بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة وتقديرهــا علــى أســاس االتجاهــات التاريخيــة الحتماليــة التقصيــر عــن الســداد، وتوقيــت التحصيــات 
ومقــدار الخســائر المتكبــدة. إن معــدالت التقصيــر عــن الســداد، ومعــدالت الخســائر والتوقيــت المتوقــع للتحصيــات فــي المســتقبل 
ــات التاريخيــة كافيــة لتقييــم  ــزال مائمــة. عندمــا ال تكــون البيان يتــم قياســها بشــكل منتظــم مقابــل النتائــج الفعليــة لضمــان أنهــا ال ت
االتجاهــات، يتــم اســتبدال تجربــة خســائر الســوق باســتخدام منهــج متباطــئ حيــث تســتند معــدالت الخســائر علــى حركــة الحســابات مــن 

مرحلــة واحــدة مــن التأخــر إلــى أخــرى.

ــة  ــة واالســتثمارية االســامية والقيمــة الحالي ــغ الخســائر علــى أســاس الفــرق بيــن القيمــة المدرجــة للموجــودات التمويلي يتــم قيــاس مبل
للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة )باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية التــي لــم يتــم تكبدهــا( مخصومــة باســتخدام ســعر 
الربــح الفعلــي األصلــي للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية. يتــم تخفيــض القيمــة المدرجــة للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية 
االســامية مــن خــال اســتخدام حســاب مخصــص ويثبــت مبلــغ الخســائر فــي بيــان الدخــل. إذا كان للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية 
االســامية ســعر ربــح متغيــر، فــإن ســعر الخصــم لقيــاس أيــة خســائر انخفــاض فــي القيمــة هــو ســعر الربــح الفعلــي الحالــي المحــدد بموجــب 

العقــد.

عندمــا تكــون الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية غيــر قابلــة للتحصيــل، يتــم شــطبها مقابــل مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة 
ذي العاقــة. إذا لــم يكــن هنــاك أي مخصــص انخفــاض فــي القيمــة ذي عاقــة، يتــم شــطب الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية 
مــن بيــان الدخــل الشــامل. يتــم إدراج المبالــغ المحصلــة الحقــًا، إن وجــدت، فــي بيــان الدخــل. إذا انخفــض مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة الحقــًا 

بســبب وقــوع حــدث بعــد الشــطب، يتــم إدراج المخصــص إلــى بيــان الدخــل.

العقارات االستثمارية 
يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية فــي البدايــة بالتكلفــة، وتشــتمل علــى تكاليــف المعامــات. يشــتمل المبلــغ المــدرج علــى تكلفــة إحــال 
جــزء مــن العقــارات االســتثمارية الموجــودة فــي الوقــت الــذي تظهــر فيــه تلــك التكلفــة إذا تــم تلبيــة معيــار التثبيــت، ويتــم اســتثناء تكلفــة 
الخدمــة اليوميــة للعقــارات االســتثمارية. الحقــًا للتثبيــت األولــي، يتــم إظهــار العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة التــي تعكــس أوضــاع 
الســوق بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. يتــم تحديــد القيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة اســتنادًا إلــى التقييمــات المنجــزة مــن قبــل 
مثمــن معتمــد خارجــي مســتقل. إن األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغييــرات فــي القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مدرجــة فــي بيــان 

الدخــل للســنة التــي تظهــر فيهــا.

يتــم التوقــف عــن تثبيــت العقــارات االســتثمارية عندمــا يتــم اســتبعادها أو عندمــا يتــم ســحبها مــن االســتخدام ومــن غيــر المتوقــع أن 
يكــون هنــاك أيــة مزايــا اقتصاديــة مســتقبلية مــن اســتبعادها. إن الفــرق بيــن صافــي المبالــغ المحصلــة والمبلــغ المــدرج للموجــودات يتــم 

تثبيتــه فــي بيــان الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا التوقــف عــن تثبيتــا.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بأســعار الســوق المفتــوح اســتنادًا إلــى التقييمــات التــي تجــرى بواســطة مثمنيــن ومستشــارين مســتقلين. 
بالنســبة للدفعــات مقدمــًا للعقــارات االســتثمارية يتــم تعديــل التقييــم بالنســبة للمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا وفقــًا التفاقيــات شــراء 

العقــارات.

يتــم التحويــل إلــى )أو مــن( العقــارات االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر فــي االســتخدام. بالنســبة للتحويــل مــن العقــارات 
االســتثمارية إلــى عقــار يشــغله المالــك أو العقــارات قيــد التطويــر، فــإن التكلفــة المقــررة للمحاســبة الاحقــة هــي القيمــة العادلــة فــي تاريــخ 
التغيــر فــي االســتخدام. إذا أصبحــت العقــارات التــي يشــغلها المالــك أو العقــارات قيــد التطويــر عقــارات اســتثمارية، تقــوم المجموعــة 
باحتســاب هــذه العقــارات وفقــا للسياســة المنصــوص عليهــا فــي الموجــودات الثابتــة أو العقــارات قيــد التطويــر حتــى تاريــخ التغيــر فــي 

االســتخدام.

العقارات قيد التطوير
إن العقــارات قيــد اإلنشــاء لغــرض البيــع تصنــف كعقــارات قيــد التطويــر. إن العقــارات المباعــة وغيــر المباعــة قيــد التطويــر تــدرج بالتكلفــة 
ناقصــا أي انخفــاض فــي القيمــة. تشــتمل التكلفــة علــى تكلفــة األرض والبنيــة التحتيــة واإلنشــاء والنفقــات األخــرى ذات العاقــة مثــل األتعــاب 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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المهنيــة والتكاليــف الهندســية العائــدة للعقــارات، والتــي يتــم رســملتها عندمــا تكــون األنشــطة الضروريــة للحصــول علــى العقــارات 
جاهــزة لاســتخدام المقصــود منهــا قيــد التنفيــذ.

حيــث يتــم تثبيــت االيــرادات خــال مــدة العقــد، يتــم إدراج الحصــة المرتبطــة بالتكاليــف فــي العقــارات قيــد التطويــر بتكلفــة المبيعــات فــي 
بيــان الدخــل.

يعــرف االنتهــاء كإصــدار مبكــر لشــهادة اإلنجــاز العملــي، أو عندمــا تعتبــر اإلدارة أن المشــروع أنجــز. عنــد االنتهــاء، فــإن التكلفــة فيمــا يتعلــق 
بالعقــارات لغــرض البيــع أو زيــادة رأس المــال / اإليجــارات يتــم حذفهــا مــن العقــارات قيــد اإلنشــاء وتحويلهــا إلــى العقــارات المحتفــظ بهــا 

للبيــع بســعر التكلفــة.

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

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
ــة. يتــم إدراج األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغييــرات فــي القيــم العادلــة فــي بيــان الدخــل  يتــم تصنيفهــا فــي البدايــة بالقيمــة العادل

للســنة. يتــم إدراج توزيعــات األربــاح ضمــن الدخــل اآلخــر وفقــًا لشــروط العقــد أو عنــد اســتحقاق الدفعــة الخاصــة بهــا.

االستثمارات المتوفرة للبيع
بعــد التثبيــت األولــي، يتــم إعــادة قيــاس االســتثمارات المصنفــة علــى أنهــا »متوفــرة للبيــع« بالقيمــة العادلــة. إن األربــاح والخســائر غيــر 
المحققــة تــدرج كعنصــر منفصــل مــن حقــوق الملكيــة إلــى أن يتــم التوقــف عــن تثبيــت االســتثمار، أو تحديــده علــى أنــه منخفــض القيمــة. 
وعنــد االنخفــاض فــي القيمــة فــإن أيــة خســائر، أو عنــد التوقــف عــن التثبيــت فــإن أيــة أربــاح أو خســائر أدرجــت ســابقًا »كتغيــرات متراكمــة فــي 

القيمــة العادلــة« ضمــن حقــوق الملكيــة، ســوف تــدرج فــي بيــان الدخــل للســنة.

االستثمارات في الشركات الشقيقة والعمليات المشتركة
إن الشــركة الشــقيقة هــي منشــأة تمــارس عليهــا المجموعــة تأثيــرًا جوهريــًا. إن التأثيــر الجوهــري هــو القــدرة علــى المشــاركة فــي اتخــاذ 

قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية للشــركة المســتثمر فيهــا ولكنــه ليــس ســيطرة أو ســيطرة مشــتركة علــى تلــك السياســات.

إن المشــروع المشــترك هــو نــوع مــن الترتيبــات المشــتركة حيــث يكــون لألطــراف التــي لديهــا ســيطرة مشــتركة علــى الترتيــب الحــق فــي 
ــا علــى الترتيــب،  صافــي موجــودات المشــروع المشــترك. إن الســيطرة المشــتركة هــي المشــاركة فــي الســيطرة المتفــق عليهــا تعاقدي

والتــي توجــد فقــط عندمــا تتطلــب قــرارات بشــأن األنشــطة ذات العاقــة موافقــة باإلجمــاع مــن قبــل األطــراف المشــاركة بالســيطرة.

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 االعتبــارات التــي أخــذت فــي تحديــد التأثيــر الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة مماثلــة لتلــك الازمــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات 
التابعــة.

يتــم احتســاب اســتثمارات المجموعــة فــي شــركاتها الشــقيقة باســتخدام طريقــة حقــوق الملكيــة. بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، فــإن 
االســتثمارات فــي الشــركة الشــقيقة تتثبــت فــي البدايــة بالتكلفــة. يتــم تعديــل القيمــة المدرجــة لاســتثمارات لتثبيــت التغيــرات فــي حصــة 
المجموعــة مــن صافــي موجــودات الشــركة الشــقيقة منــذ تاريــخ االســتحواذ. يتــم إدراج الشــهرة المتعلقــة بالشــركة الشــقيقة فــي القيمــة 

المدرجــة لاســتثمارات وال يتــم إطفاؤهــا أو اختبارهــا بشــكل فــردي بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة.



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
االستثمارات في الشركات الشقيقة والعمليات المشتركة )تتمة(

يعكــس بيــان الدخــل حصــة المجموعــة مــن نتائــج عمليــات الشــركة الشــقيقة. إن أي تغيــر فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى لتلك الشــركات 
المســتثمر فيهــا يعــرض كجــزء مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى للمجموعــة. باإلضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغيــر مثبــت مباشــرة 
فــي حقــوق الملكيــة للشــركة الشــقيقة، تــدرج المجموعــة حصتهــا مــن أي تغيــرات، عنــد االقتضــاء، فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة. 
إن األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات بيــن المجموعــة والشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك يتــم حذفهــا إلــى حــد 

الحصة في الشــركة الشــقيقة أو المشــروع المشــترك.

يظهــر مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو خســائر الشــركة الشــقيقة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر خــارج األربــاح التشــغيلية ويمثــل األربــاح 
أو الخســائر بعــد خصــم الضرائــب والحصــص غيــر المســيطرة فــي الشــركات التابعــة للشــركة الشــقيقة.

الموجودات الثابتة
أســاس  علــى  االســتهاك  يحتســب  القيمــة.  فــي  انخفــاض  وأي  المتراكــم  االســتهاك  ناقصــًا  بالتكلفــة  الثابتــة  الموجــودات   تظهــر 

طريقة القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات وهي كما يلـي:

4-7 سنوات األثاث والتركيبات 
3-5 سنوات أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية 

ــى فئــة الموجــودات المناســبة عندمــا يتــم اســتخدامها وتســتهلك وفقــًا  تظهــر األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وتحــول إل
للسياســات المحاســبية الخاصــة بالمجموعــة.

يتــم مراجعــة القيمــة المدرجــة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف إلــى 
عــدم إمكانيــة تحصيــل القيمــة المدرجــة بهــا. عنــد وجــود مثــل هــذا المؤشــر وعندمــا تزيــد القيمــة المدرجــة عــن القيمــة الممكــن تحصيلهــا 
ــع وقيمتهــا  ــة ناقصــًا تكاليــف البي ــى للقيمــة العادل ــاره األعل ــه باعتب ــغ الممكــن تحصيل ــى المبل ــه يتــم تخفيــض قيمــة الموجــودات إل فإن

المســتخدمة.

إن المصاريــف التــي تنفــق إلحــال عنصــر أحــد بنــود الموجــودات الثابتــة التــي تــدرج فــي الحســابات بصــورة منفصلة يتم رســملتها وتشــطب 
القيمــة المدرجــة للعنصــر الــذي تــم إحالــه. أمــا المصاريــف الاحقــة األخــرى فيتــم رســملتها فقــط عندمــا تزيــد مــن المزايــا االقتصاديــة 
المســتقبلية للبنــد المتعلــق بالموجــودات الثابتــة. يتــم تثبيــت جميــع المصاريــف األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد حــدوث المصاريــف.

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

المــال المدفــوع  الخــاص بهــم )حقــوق المســاهمين ناقصــًا رأس  الــزكاة  الــزكاة علــى حقــوق المســاهمين تحتســب علــى وعــاء    
زائدًا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين( وتستقطع من األرباح غير الموزعة.  

الزكاة على رأس المال المدفوع ال تدخل في احتساب الزكاة وتستحق على المساهمين أنفسهم.  
مــن  الموضوعــة  الداخليــة  للقوانيــن  وفقــًا  وتكــون  اإلدارة  قبــل مجلــس  مــن  تعيينهــا  تــم  قبــل هيئــة  مــن  تــوزع  التــي  الــزكاة    

قبل مجلس اإلدارة.  

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتــم تثبيــت المطلوبــات للمبالــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل للبضائــع أو الخدمــات المســتلمة، ســواء اســتلمت المجموعــة فواتيــر 

مــن المورديــن أو لــم تســتلم.

المخصصات
المرجــح  التــزام حالــي قانونــي أو ضمنــي نتيجــة ألحــداث ســابقة وأنــه مــن  المجموعــة  لــدى  المخصصــات عندمــا يكــون   يتــم تثبيــت 

أن يكون تدفق خارج للموارد المتضمنة للمزايا االقتصادية ضروريًا لتسوية االلتزام، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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عقود اإليجار
إن عقــود اإليجــار حيــث يحتفــظ المؤجــر فعليــًا بجميــع مخاطــر ومزايــا ملكيــة بنــد الموجــودات يتــم تصنيفهــا كعقــود إيجــار تشــغيلية. يتــم 

تثبيــت عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي بيــان الدخــل علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
بخصــوص الموظفيــن مواطنــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تقــوم المجموعــة بالمشــاركة فــي صنــدوق اشــتراكات التقاعــد لــدى 
الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب كنســبة مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات المجموعــة علــى 

هــذه االشــتراكات والتــي تثبــت فــي بيــان الدخــل عنــد اســتحقاقها.

تقــوم المجموعــة بتكويــن مخصــص لمكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن الوافديــن. تســتند المبالــغ المســتحقة الدفــع عــن هــذه المزايــا 
علــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة خدمــة الموظفيــن خضوعــًا إلتمــام الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. يؤخــذ مخصــص للتكاليــف المتوقعــة 

لهــذه المزايــا علــى مــدى فتــرة الخدمــة.
 

أسهم الخزينة
يتــم تثبيــت أدوات حقــوق الملكيــة التــي يتــم إعــادة شــراؤها )أســهم الخزينــة( بالتكلفــة ويتــم خصمهــا مــن حقــوق الملكيــة. ال يتــم تثبيــت 
أيــة أربــاح أو خســائر فــي بيــان األربــاح أو الخســائر عنــد شــراء أو بيــع أو إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة للمجموعــة. يتــم تثبيــت أي فــرق 

بيــن القيمــة الدفتريــة والمبالــغ، فــي حالــة إعــادة إصدارهــا، فــي حقــوق الملكيــة.

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
إن جميــع مشــتريات ومبيعــات الموجــودات الماليــة »بالطريقــة العاديــة« يتــم تثبيتهــا »بتاريــخ المتاجــرة« أي تاريــخ شــراء أو بيــع المجموعــة 
لبنــد الموجــودات. إن المشــتريات أو المبيعــات بالطــرق العاديــة تمثــل المشــتريات أو المبيعــات للموجــودات الماليــة التــي تتطلــب توصيــل 

الموجــودات خــال فتــرة زمنيــة محــددة حســب النظــام أو العــرف المتبــع فــي الســوق.

األدوات المالية- التثبيت األولي والقياس الالحق

 أ( 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
يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، والتمويــل وذمــم مدينــة، أو اســتثمارات 
ــخ االســتحقاق، أو موجــودات ماليــة متوفــرة للبيــع أو كمشــتقات مصنفــة كأدوات تحــوط ضمــن تحــوط فعــال، حســب  محتفــظ بهــا لتاري
االقتضــاء. يتــم تثبيــت جميــع الموجــودات الماليــة فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة زائــدًا، فــي حالــة الموجــودات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة 

العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، تكاليــف المعامــات العائــدة إلــى اســتحواذ الموجــودات الماليــة.

إن المشــتريات أو المبيعــات للموجــودات الماليــة التــي تســتلزم توصيــل الموجــودات ضمــن إطــار زمنــي موضــوع وفقــًا للقوانيــن أو العــرف 
الســائد فــي الســوق )المشــتريات بالطريقــة العاديــة( يتــم تثبيتهــا بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي التزمــت فيــه المجموعــة بشــراء أو بيــع 

بنــد الموجــودات.

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

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر  
التمويل والذمم المدينة  

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق  
االستثمارات المالية المتوفرة للبيع  



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية- التثبيت األولي والقياس الالحق )تتمة(

 أ( الموجودات المالية)تتمة(

القياس الالحق

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر تشــتمل علــى الموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة 
والموجــودات الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة بأنهــا 
محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم االســتحواذ عليهــا بشــكل رئيســي لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء خــال فتــرة قصيــرة األجــل. يتــم 
تصنيــف المشــتقات أيضــًا كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة، ومــن ضمنهــا المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة، إال إذا تــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط 
فعالــة وفقــًا للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. لــم تقــم المجموعــة بتصنيــف أيــة موجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح 
أو الخســائر. إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر يتــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد بالقيمــة 
العادلــة مــع صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المثبتــة كتكاليــف تمويــل )صافــي التغيــرات الســالبة فــي القيمــة العادلــة( أو دخــل 

التمويــل )صافــي التغيــرات الموجبــة فــي القيمــة العادلــة( فــي بيــان الدخــل الموحــد.
 

التمويل والذمم المدينة
إن التمويــل والذمــم المدينــة  بمــا فيهــا المبالــغ المقدمــة هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي 
غيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط. بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس تلــك الموجــودات الماليــة الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة 
ســعر الربــح الفعلــي ناقصــا أي االنخفــاض فــي القيمــة. تحتســب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى االســتحواذ 
والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن ســعر الربــح الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي ضمــن دخــل التمويــل فــي 
ــل بالنســبة  ــان الدخــل الموحــد ضمــن تكاليــف التموي ــان الدخــل الموحــد. تثبــت الخســائر الناتجــة عــن االنخفــاض فــي القيمــة فــي بي بي

للتمويــل وضمــن تكاليــف المبيعــات أو المصاريــف التشــغيلية األخــرى بالنســبة للذمــم المدينــة.

االستثمارات المحتفظ بها لتاريخ االستحقاق
إن الموجــودات الماليــة غيــر المشــتقة ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد واســتحقاقات ثابتــة يتــم تصنيفهــا علــى أنهــا محتفــظ بهــا 
لتاريــخ االســتحقاق عندمــا يكــون للمجموعــة النيــة الحســنة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق. بعــد القيــاس األولــي، يتــم 
قيــاس االســتثمارات المحتفــظ بهــا لتاريــخ االســتحقاق بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام ســعر الربــح الفعلــي، ناقصــًا االنخفــاض فــي القيمــة. 
يتــم احتســاب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ 
مــن ســعر الربــح الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي كدخــل تمويــل فــي بيــان الدخــل الموحــد. تثبــت الخســائر الناتجــة عــن االنخفــاض 

فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل الموحــد ضمــن تكاليــف التمويــل.

االستثمارات المالية المتوفرة للبيع
إن االســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع تشــتمل علــى اســتثمارات حقــوق ملكيــة أو ســندات ديــن. إن اســتثمارات حقــوق الملكيــة المصنفــة 
علــى أنهــا متوفــرة للبيــع هــي تلــك التــي ليســت مصنفــة علــى أنهــا محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو 
الخســائر. إن ســندات الديــن فــي هــذه الفئــة هــي تلــك التــي تنــوي المجموعــة االحتفــاظ بهــا لفتــرة غيــر محــددة مــن الزمــن والتــي يمكــن 

بيعهــا تلبيــة لمتطلبــات الســيولة أو وفقــًا للتغيــرات فــي أوضــاع الســوق.

بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس االســتثمارات الماليــة المتوفــرة للبيــع الحقــا بالقيمــة العادلــة مــع تثبيــت األربــاح أو الخســائر غيــر المحققــة 
كدخــل شــامل آخــر فــي االحتياطــي المتوفــر للبيــع حتــى يتــم التوقــف عــن تثبيــت االســتثمارات، وحينهــا يتــم تثبيــت األربــاح أو الخســائر 
المتراكمــة ضمــن الدخــل التشــغيلي، أو يتــم تحديدهــا علــى أنهــا منخفضــة القيمــة، عندمــا يتــم إعــادة تصنيــف الخســائر المتراكمــة مــن 
االحتياطــي المتوفــر للبيــع إلــى بيــان الدخــل الموحــد ضمــن تكاليــف التمويــل. إن األربــاح المحققــة فــي فتــرة االحتفــاظ باالســتثمارات الماليــة 

المتوفــرة للبيــع يتــم اإلعــان عنهــا كدخــل باســتخدام طريقــة ســعر الربــح الفعلــي.

تقــوم المجموعــة بتقييــم إذا كانــت إمكانيــة ونيــة بيــع موجوداتهــا الماليــة المتوفــرة للبيــع فــي األجــل القريــب مائمــة. عندمــا تكــون 
المجموعــة، فــي حــاالت نــادرة، غيــر قــادرة علــى المتاجــرة بهــذه الموجــودات الماليــة بســبب األســواق غيــر الشــنطة، يمكــن للمجموعــة أن 
تختــار إعــادة تصنيــف هــذه الموجــودات الماليــة إذا كان لــدى اإلدارة النيــة والقــدرة باالحتفــاظ بهــذه الموجــودات للمســتقبل القريــب أو حتــى 

موعــد اســتحقاقها.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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بالنســبة للموجــودات الماليــة المعــاد تصنيفهــا خــارج فئــة الموجــودات الماليــة المتوفــرة للبيــع، فــإن المبلــغ المــدرج للقيمــة العادلــة بتاريــخ 
إعــادة التصنيــف تصبــح تكلفتهــا المطفــأة الجديــدة وأن أيــة أربــاح أو خســائر مــن الموجــودات التــي تــم تثبيتهــا بهــا ضمــن حقــوق الملكيــة 
يتــم إطفاؤهــا إلــى األربــاح أو الخســائر علــى مــدى العمــر المتبقــي لاســتثمارات باســتخدام ســعر الربــح الفعلــي. إن أي فــرق بيــن التكلفــة 
المطفــأة الجديــدة ومبلــغ االســتحقاق يتــم إطفــاؤه أيضــًا علــى مــدى العمــر المتبقــي لبنــد لموجــودات باســتخدام ســعر الربــح الفعلــي. إذا 
تــم تحديــد الموجــودات الحقــًا علــى أنهــا منخفضــة القيمــة، فــإن المبلــغ المســجل ضمــن حقــوق الملكيــة يعــاد تصنيفــه بعــد ذلــك إلــى 

بيــان الدخــل الموحــد.

التوقف عن تثبيت
يتــم التوقــف عــن تثبيــت بنــد الموجــودات المالــي )أو، حيثمــا ينطبــق، الجــزء مــن بنــد موجــودات المالــي أو الجــزء مــن مجموعــة موجــودات 

ماليــة مماثلــة( كبنــد موجــودات مالــي عندمــا:

تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من بند الموجودات  
تحــول المجموعــة حقوقهــا الســتام التدفقــات النقديــة مــن بنــد الموجــودات أو عندمــا تأخــذ علــى عاتقهــا االلتــزام بدفــع التدفقــات    
النقديــة المســتلمة بالكامــل دون تأخيــر جوهــري لطــرف ثالــث بموجــب ترتيــب »تمريــر«؛ وإمــا )أ( أن تحــول المجموعــة بشــكل فعلــي    
جميــع المخاطــر والمزايــا المتعلقــة ببنــد الموجــودات، أو )ب( ال تكــون المجموعــة قــد حّولــت وال احتفظــت فعليــًا بجميــع مخاطــر    

ومزايا بند الموجودات، إال أنها حّولت السيطرة على بند الموجودات.  

عندمــا تحــول المجموعــة حقوقهــا فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن بنــد الموجــودات أو تدخــل فــي ترتيــب تمريــر، فإنهــا تقــوم 
بتقييــم إذا وإلــى أي مــدى احتفظــت بمخاطــر ومزايــا الملكيــة. وعندمــا ال تكــون المجموعــة قــد حّولــت أو احتفظــت فعليــًا بجميــع مخاطــر 
ومزايــا بنــد الموجــودات، ولــم تحــول الســيطرة علــى بنــد الموجــودات، تســتمر المجموعــة بتثبيــت بنــد الموجــودات ضمــن نطــاق اســتمرار 
المجموعــة باســتخدام بنــد الموجــودات. فــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــًا بتثبيــت مطلوبــات مرتبطــة بــه. يتــم قيــاس بنــد 

ــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات التــي احتفظــت بهــا المجموعــة. ــات المرتبطــة ب الموجــودات المحــول والمطلوب

االنخفاض في قيمة وعدم تحصيل الموجودات المالية
ــأن أحــد الموجــودات الماليــة قــد تعــرض  يتــم إجــراء تقييــم بتاريــخ كل بيــان مركــز مالــي لتحديــد فيمــا إذا كان يوجــد دليــل موضوعــي ب
النخفــاض فــي قيمتــه. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل فــإن خســائر االنخفــاض فــي القيمــة يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخــل. يحــدد 

االنخفــاض فــي القيمــة كمــا يلــي:

التكلفــة والقيمــة  بيــن  الفــرق مــا  القيمــة يمثــل  العادلــة فــإن االنخفــاض فــي  بالقيمــة  التــي أظهــرت  ) أ( بالنســبة للموجــودات     
       العادلة ناقصًا خسائر االنخفاض في القيمة المثبتة سابقًا في بيان الدخل.

) ب( بالنســبة للموجــودات التــي أظهــرت بالتكلفــة فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن القيمــة المدرجــة والقيمــة    
       الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر السوق الحالي للعائد من بند موجودات مالي مشابه.

) ج( بالنســبة للموجــودات التــي أظهــرت بالتكلفــة المطفــأة، فــإن االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن المبلــغ المــدرج والقيمــة    
       الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة حسب سعر الربح الفعلي األصلي.

 ب( المطلوبات المالية

التثبيت األولي والقياس
تصنــف المطلوبــات الماليــة علــى أنهــا مطلوبــات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األرباح أو الخســائر، أو تمويل، أو ذمم دائنة، أو كمشــتقات 

مصنفــة كأدوات تحــوط ضمــن تحــوط فعال، عندمــا يكون مائما.

تثبت جميع المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة، وفي حال التمويل، بعد تنزيل تكاليف المعامات العائدة لها مباشرة.

ــة والذمــم الدائنــة األخــرى، والســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك،  ــات الماليــة للمجموعــة علــى الذمــم الدائنــة التجاري تشــتمل المطلوب
ــات الماليــة، واألدوات الماليــة المشــتقة. ــذي يتضمــن الســحب علــى المكشــوف مــن البنــوك، وعقــود الضمان ــل ال والتموي

القياس الالحق
يعتمد القياس الاحق للمطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر
إن المطلوبــات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر تشــتمل علــى المطلوبــات الماليــة المحتفظ بها للمتاجــرة والمطلوبات 

الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة من خــال األرباح أو الخســائر.



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية- التثبيت األولي والقياس الالحق )تتمة(

 ب( المطلوبات المالية)تتمة( 

القياس الالحق )تتمة( 

يتــم تصنيــف المطلوبــات الماليــة بأنهــا محتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم االســتحواذ عليهــا بشــكل رئيســي لغــرض البيــع أو إعــادة 
الشــراء قصيــر األجــل. تشــتمل هــذه الفئــة علــى األدوات الماليــة المشــتقة التــي دخلــت فيهــا الشــركة وغيــر المصنفــة كأدوات للتحــوط 
فــي عاقــات التحــوط كمــا عرفهــا المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. يتــم أيضــًا تصنيــف المشــتقات المتضمنــة المنفصلــة كمشــتقات 

محتفــظ بهــا للمتاجــرة، إال إذا تــم تصنيفهــا كأدوات تحــوط فعالــة.

يتم تثبيت األرباح أو الخسائر على المطلوبات المحتفظ بها بغرض المتاجرة في بيان الدخل الموحد.

إن المطلوبــات الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر يتــم تصنيفهــا بتاريــخ تثبيتهــا األولــي 
وفقــط إذا توفــر المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39. تتألــف المطلوبــات الماليــة للمجموعــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر 

مــن مشــتقات أســعار التمويــل المنقســمة مــن اتفاقيــة التمويــل.

التمويل
بعــد التثبيــت األولــي، يتــم قيــاس أي تمويــل تــم الحصــول عليــه الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الربــح الفعلــي. يتــم 
تثبيــت األربــاح والخســائر فــي األربــاح أو الخســائر عندمــا يتــم التوقــف عــن تثبيــت المطلوبــات وكذلــك مــن خــال عمليــة إطفــاء ســعر الربــح 

الفعلــي.

تحتســب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة علــى االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن 
ســعر الربــح الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي كتكاليــف تمويــل فــي بيــان الدخــل الموحــد.

عقود الضمانات المالية
إن عقــود الضمانــات الماليــة الصــادرة مــن قبــل المجموعــة هــي تلــك العقــود التــي تتطلــب إجــراء دفعــة لتعويــض حاملهــا عــن الخســائر 
التــي تتكبدهــا المجموعــة بســبب عجــز مديــن محــدد تســديد دفعــة عنــد اســتحقاقها وفقــا لشــروط أداة الديــن. يتــم تثبيــت عقــود 
ــة حســب تكاليــف المعامــات العائــدة مباشــرة إلــى إصــدار الضمــان.  ــة، ومعدل ــات بالقيمــة العادل ــات الماليــة فــي البدايــة كمطلوب الضمان
الحقــًا، يتــم قيــاس المطلوبــات بأفضــل تقديــر للمصاريــف المطلوبــة لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر والمبلــغ المثبــت ناقصــا 

اإلطفــاء المتراكــم، أيهمــا أعلــى.

التوقف عن تثبيت
يتــم التوقــف عــن تثبيــت المطلوبــات الماليــة عنــد اإلعفــاء مــن أو إلغــاء أو انتهــاء المطلوبــات. عندمــا يتــم اســتبدال مطلوبــات ماليــة 
موجــودة بأخــرى مــن نفــس المقــرض علــى أســاس بنــود مختلفــة بشــكل رئيســي، أو قــد تــم تعديــل بنــود المطلوبــات الحاليــة بشــكل 
رئيســي، فــإن ذلــك التبديــل أو التعديــل يعامــل علــى أنــه التوقــف عــن تثبيــت المطلوبــات األصليــة وتثبيــت مطلوبــات جديــدة. إن الفــرق 

بيــن المبالــغ المدرجــة المعنيــة يتــم تثبيتــه فــي بيــان الدخــل الموحــد.

 ج( تسوية األدوات المالية

يتــم تســوية الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد فقــط إذا كان هنــاك حــق 
ــات  ــة للســداد علــى أســاس الصافــي أو لتحقيــق الموجــودات وســداد المطلوب ــة وتوجــد ني ــغ المثبت ــًا لتســوية المبال ــزم حالي ــي مل قانون

بالتزامــن.

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:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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1. في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  
2. في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًا للموجودات أو المطلوبات  

إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات التــي تقــاس قيمتهــا العادلــة أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة يتــم تصنيفهــا ضمــن 
تسلســل القيمــة العادلــة، والمبينــة كمــا يلــي، اســتنادًا ألقــل مســتوى مــن المدخــات األساســية لقيــاس القيمــة العادلــة ككل.

المستوى األول: أسعار السوق المتداولة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.
ملحوظــة  )مدخــات  العادلــة  القيمــة  لقيــاس  الــازم  المدخــات  مــن  األدنــى  الحــد  تســتخدم  تقييــم  أســاليب  الثانــي:   المســتوى 

بصورة مباشرة أو غير مباشرة(
المستوى الثالث: أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من المدخات الازم لقياس القيمة العادلة )مدخات غير ملحوظة(.

بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات الماليــة علــى أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كانــت التحويــات قــد 
تمــت بيــن مســتويات فــي التسلســل الهرمــي بإعــادة تقييــم التصنيــف )اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات األساســية لقيــاس 

القيمــة العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

تحــدد إدارة المجموعــة السياســات واإلجــراءات لــكل مــن قيــاس القيمــة العادلــة المتكــررة، مثــل العقــارات االســتثمارية والموجــودات الماليــة 
المتوفــرة للبيــع غيــر المدرجــة.

يشــترك مثمنــون خارجيــون فــي عمليــة تقييــم الموجــودات الجوهريــة، مثــل العقــارات االســتثمارية. تشــتمل معاييــر االختيار علــى معلومات 
الســوق والشــهرة واالســتقالية وفيمــا إذا تــم الحفــاظ علــى المعاييــر المهنية.

بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي، تقــوم اإلدارة  بتحليــل الحــركات فــي القيــم للموجــودات والمطلوبــات التــي يلــزم إعــادة قياســها أو إعــادة 
تقييمهــا حســب السياســات المحاســبية الخاصــة بالمجموعــة. ومــن أجــل هــذا التحليــل، تتحقــق اإلدارة مــن المدخــات الرئيســية المطبقــة 

فــي أحــدث تقييــم بمطابقــة المعلومــات المســتخدمة فــي احتســاب التقييــم مــع العقــود والمســتندات المعنيــة األخــرى.

كمــا تقــوم اإلدارة، باالشــتراك مــع المثمنيــن الخارجييــن للمجموعــة، بمقارنــة كل التغييــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل مــن الموجــودات 
والمطلوبــات مــع المصــادر ذات عاقــة الخارجيــة مــن أجــل تحديــد فيمــا إذا كان التغييــر معقــوالً.

لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديــد أصنــاف الموجــودات والمطلوبــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر 
الموجــودات أو المطلوبــات والمســتوى الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا هــو مبيــن أعــاه.

التسوية
إن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة فقــط يتــم تســويتها ويــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي عندمــا يكــون هنــاك حــق 

ملــزم قانونيــًا لتســوية المبالــغ المثبتــة وتنــوي المجموعــة الســداد علــى األســاس الصافــي.

العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــات بالعمــات األجنبيــة فــي البدايــة مــن قبــل المجموعــة حســب ســعر الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة المعنيــة 

بتاريــخ تكــون المعاملــة فيــه مؤهلــة للتثبيــت ألول مــرة.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المصنفــة بالعمــات األجنبيــة وفقــًا لســعر الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة بتاريــخ 
ــاح أو الخســائر. ــة فــي بيــان األرب ــل البنــود النقدي ــر. يتــم تثبيــت جميــع الفروقــات الناتجــة عنــد تســوية أو تحوي إعــداد التقري

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــًا للتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم تحويلهــا باســتخدام أســعار التحويــل كمــا بتواريــخ 
المعامــات األوليــة. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة العادلــة بعملــة أجنبيــة معينــة باســتخدام أســعار الصــرف 

بتاريخ تحديد القيمة العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم 
ــة للبنــد )علــى ســبيل المثــال، فروقــات التحويــل  معاملتهــا بمــا يتماشــى مــع تثبيــت األربــاح أو الخســائر مــن التغييــر فــي القيمــة العادل
للبنــود حيــث يتــم تثبيــت أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو يتــم تثبيــت األربــاح أو الخســائر أيضــًا ضمــن 

بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو الخســائر، علــى التوالــي(.



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

العمالت األجنبية )تتمة( 

إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات للشــركات التابعــة األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى عملــة العــرض للمجموعــة بســعر التحويــل الســائد 
بتاريــخ التقريــر المالــي ويتــم تحويــل بيانــات الدخــل الخاصــة بهــا بالمتوســط المرجــح لســعر التحويــل للســنة. إن فروقــات التحويــل التــي 

تنتــج عنــد التحويــل يتــم نقلهــا مباشــرة إلــى بنــد منفصــل فــي حقــوق الملكيــة.

التقارير القطاعية
إن القطــاع يمثــل عنصــر مميــز للمجموعــة حيــث يعمــل إمــا فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات )قطــاع األعمــال( أو فــي تقديــم المنتجــات 
أو الخدمــات ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة )قطــاع جغرافــي(، وهــذا يخضــع للمخاطــر والمزايــا التــي تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالقطاعــات 

األخــرى.

المطلوبات الطارئة
ال يتــم إدراج المطلوبــات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة، بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن هنــاك احتمــال بعيــد الحــدوث لتدفــق خــارج 
للمــوارد المتضمنــة للمزايــا االقتصاديــة. ال يتــم إدراج الموجــودات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون تدفــق 

داخــل منافــع اقتصاديــة مرجحــا.

4- الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
2016  2017  

ألف درهم ألف درهم   
الموجودات التمويلية:

 182.749  156.610 إجارة 
 3.921  3.468 إجارة آجلة 
 11.812  10.753 شركة الملك 

 480  555 أخرى 
───────── 	───────── 	

 198.962  171.386  
الموجودات االستثمارية:

 1.531  13.070 وكالة 
───────── 	───────── 	

  200.493  184.456  
═════════ 	═════════ 	

5- المصاريف التشغيلية
2016  2017  

ألف درهم ألف درهم   

  58.727  45.736 مصاريف موظفين 
  27.448  18.508 استشارات قانونية ومهنية 
  14.905  15.232 سياق األعمال 
  18.260  21.133 إدارة عقارات )إيضاح 12( 
  4.100  4.135 إيجار 
  4.986  3.133 مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات 
  5.396  6.317 استهاك 
  14.909  8.293 أخرى 

───────── 	───────── 	
  148.731  122.487  
  22.747  2.602 حصة من المصاريف التشغيلية لشركة حدائق الورقاء ذ م م )إيضاح 13( 

───────── 	───────── 	
  171.478  125.089  

───────── 	───────── 	
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6- التوزيعات للممولين/للمستثمرين

لاتفاقيــات  ووفقــًا  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  قبــل  مــن  الموضوعــة  لألســس  وفقــًا  تــم  والمســاهمين  المموليــن  بيــن  مــا  األربــاح  توزيــع   إن 
مع الممولين المعنيين.

7- الربح األساسي والمخفف للسهم

والــزكاة،  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  أتعــاب  خصــم  بعــد  األم  الشــركة  لمســاهمي  العائــدة  الســنة  أربــاح  بتقســيم  للســهم  الربــح  احتســاب   يتــم 
من خال المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة. 

خــال  القائمــة  العاديــة  األســهم  لعــدد  المرجــح  المتوســط  علــى  األم  الشــركة  لمســاهمي  العائــدة  األربــاح  بتقســيم  للســهم  الربــح  احتســاب   يتــم 
السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسهم التي ستصدر عند تحويل جميع األسهم المحتملة العادية المخففة إلى أسهم عادية:

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

أرباح السنة العائدة لمساهمي الشركة األم، بعد خصم أتعاب أعضاء 
  105.283  40.300  مجلس اإلدارة والزكاة )ألف درهم( 

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

تأثير التخفيف:
1.647.225  1.633.132 أداة المضاربة 

───────── 	───────── 	
3.122.225  3.108.132 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير التخفيف 

═════════ 	═════════ 	
عائدة لمساهمي الشركة األم:

0.071  0.027 الربح األساسي للسهم )درهم( 
───────── 	───────── 	

0.034  0.013 الربح المخفف للسهم )درهم( 
═════════ 	═════════ 	

تم تخفيض المتوسط المرجح لعدد األسهم األساسية والمخففة من خال شراء المجموعة ألسهمها خال سنة 2008 )إيضاح 22(.
 

8- النقد واألرصدة لدى البنوك
2016  2017  

ألف درهم ألف درهم   

نقد في الصندوق  59  59  
أرصدة لدى البنوك  435.839  341.470  
ودائع لدى البنوك  237.117  278.973  
───────── 	───────── 	

نقد وأرصدة لدى البنوك  673.015  620.502  
ناقصًا: النقد المقيد والودائع

  )35.000(  )35.000(            ودائع تنظيمية بدون فترة استحقاق )ملحوظة 1-8( 
  )247.301(  )205.453(            نقد مقيد )ملحوظة 2-8( 
───────── 	───────── 	

النقدية وشبه النقدية  432.562  338.201  
═════════ 	═════════ 	
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3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

8- النقد واألرصدة لدى البنوك)تتمة( 

تمثــل الودائــع لــدى أحــد البنــوك المحليــة وتحــت رهــن المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــًا للوائــح المصــرف    1-8 
المركزي للترخيص.  

فــي نهايــة الســنة، أدرجــت المجموعــة مبلــغ 205 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 247 مليــون درهــم( مــن النقــد المقيــد. وهــذا يمثــل    2-8 
حصة المجموعة من النقد المحتفظ به وتحت سيطرة مشروع مشترك )إيضاح 13(.  

ــح  ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة قامــوا برهــن حســاباتهم المصرفيــة لصال إن الشــركة وبعــض شــركاتها التابعــة المســجلة فــي دول   3-8 
وكيل الضمان )إيضاح 17(.  

9- الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

الموجودات التمويلية
إجارة  2.554.822  2.797.359

إجارة آجلة  319.480  388.743
شركة الملك  55.852  125.852

مرابحة عقارات  1.398  2.543
أخرى  14.854  18.104

───────── 	───────── 	
3.332.601  2.946.406  
)512.890(  )461.423( مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح 1-9( 

───────── 	───────── 	
مجموع الموجودات التمويلية  2.484.983  2.819.711

───────── 	───────── 	
الموجودات االستثمارية:

وكالة  600.000  400.000
───────── 	───────── 	

400.000  600.000  
───────── 	───────── 	

3.219.711  3.084.983 مجموع الموجودات االستثمارية 
═════════ 	═════════ 	

إن صافي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

3.177.096  3.036.581 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
42.615  48.402 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة 

───────── 	───────── 	
3.219.711  3.084.983  

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

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

488.937 1 يناير  512.890 
 23.953  )51.467( الحركة خال السنة - صافي 

───────── 	───────── 	
في 31 ديسمبر  461.423  512.890 

═════════ 	═════════ 	
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 9-1 يشــتمل مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة علــى مبلــغ 110 مليــون درهــم )2016 - 131 مليــون درهــم( بخصــوص األربــاح المعلقــة للموجــودات 
      التمويلية واالستثمارية المنخفضة القيمة.

 9-2 كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 2-3، فــإن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة هــو أفضــل تقديــر لــإلدارة ويســتند علــى االفتراضــات التــي 
       تأخذ في االعتبار عدة عوامل.

10- االستثمارات المتوفرة للبيع
31 ديسمبر 31 ديسمبر   

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

األسهم      
 7.688     12.387  

═════════ 	═════════ 	

يتم االحتفاظ بجميع االستثمارات المتاحة للبيع خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.

31 ديسمبر 2017
                             االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول  إجمالي   
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 7.717  -  4.670  12.387  األسهم 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

31 ديسمبر 2016
                             االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

المستوى الثالث المستوى الثاني  المستوى األول  إجمالي   
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 7.688  -  -  7.688 األسهم 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

 
لم تكن هناك تحويات 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:

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

الرصيد في 1 يناير  7.688  8.129  
  )400( صافي التغيرات في القيمة العادلة  - 
اإلضافات خال السنة  -  570  

)611( فرق تحويل العمات األجنبية  29 
───────── 	───────── 	

 الرصيد في 31 ديسمبر  7.717  7.688 
═════════ 	═════════  

11- الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية

   322.818     322.818 الدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية 
═════════ 	═════════  



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

11- الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية )تتمة(

ــر فــي دبــي.  هــذه تمثــل الدفعــات مقدمــًا مــن قبــل المجموعــة بشــأن االســتحواذ علــى الوحــدات فــي مشــروعين عقارييــن قيــد التطوي
تــم تأجيــل كا المشــروعين لعــدد مــن الســنوات وإن تاريــخ االنتهــاء غيــر محــدد بعــد. قامــت المجموعــة بالبــدء فــي اجــراءات تحكيــم فــي 
2013 بمطــور واحــد لتســهيل إرجــاع المبالــغ المدفوعــة مقدمــًا بمبلــغ 780 مليــون درهــم وبقيمــة مدرجــة 293 مليــون درهــم )31 ديســمبر 
2016 - 293 مليــون درهــم(، والتــي تعتقــد اإلدارة بأنــه لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى القيمــة المدرجــة للدفعــات مقدمــًا عــن العقــارات 

االســتثمارية فــي نهايــة الســنة )إيضــاح 30(.

الدفعــات مقدمــًا عــن العقــارات االســتثمارية تتضمــن 30 مليــون درهــم بموجــب االســتصناع مــع مؤسســة ماليــة مدرجــة بالتكلفــة حيــث أن 
هنــاك شــكوك كبيــرة حــول مــا إذا كان المشــروع ســينتهي مــن قبــل المطــور. كمــا إن المطلوبــات المرتبطــة بمبلــغ 39 مليــون درهــم )31 
ــات الماليــة. بموجــب شــروط االســتصناع، ليــس لــدى المجموعــة أي التــزام لســداد  ديســمبر 2016 – 39 مليــون درهــم( مســجلة فــي البيان
تمويــل االســتصناع الخــاص ببنــد الموجــودات حتــى اكتمــال اإلنشــاء. لــم تحصــل المجموعــة بعــد علــى ملكيــة للعقــارات وملتزمــة بدفــع 

مبلــغ إضافــي قــدره 23 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016: 23 مليــون درهــم( وفقــا لاتفاقيــة المبرمــة مــع بائــع أحــد المشــاريع العقاريــة.

12- العقارات االستثمارية
2016  2017  

ألف درهم ألف درهم   

في 1 يناير  1.623.096  1.701.920  
اإلضافات خال السنة  143.109  73.299  

  )7.571(  )24.282( االستبعادات خال السنة 
أرباح القيمة العادلة عن عقارات استثمارية  69.530  18.070  

)162.622( تقلبات أسعار صرف العمات األجنبية  9.611 
───────── 	───────── 	

 في 31 ديسمبر  1.821.064  1.623.096  
═════════ 	═════════ 	

تتألــف العقــارات االســتثمارية مــن األراضــي والفيــات ووحــدات المبانــي المحتفــظ بهــا لإليجــار أو البيــع. وفقــًا لسياســتها المحاســبية، تــدرج 
المجموعــة العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة.

تســتند القيــم العادلــة للعقــارات علــى تقييمــات أجريــت فــي نهايــة الســنة مــن قبــل مقيميــن مؤهليــن مهنيــا مســتقلين يحملــون 
المؤهــات المهنيــة ذات العاقــة المعتــرف بهــا ولديهــم خبــرة ذات عاقــة فــي المواقــع وقطاعــات العقــارات االســتثمارية التــي يتــم تقييمهــا. 

إن نمــوذج التقييــم المســتخدم هــو وفقــًا لمــا أوصــى بــه المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن.

تشــتمل العقــارات االســتثمارية كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 علــى قطعــة أرض ووحدتــان فــي مصــر مملوكــة مــن قبــل احــدى الشــركات التابعــة 
للمجموعــة بمبلــغ 169 مليــون درهــم )2016 - 148 مليــون درهــم(. وتقــع جميــع العقــارات االســتثمارية األخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. كمــا تتضمــن القيــم المدرجــة أربــاح تحويــل العمــات األجنبيــة بمبلــغ 10 مليــون درهــم )2016 – خســائر تحويــل العمــات األجنبيــة 

بمبلــغ 163 مليــون درهــم( ناتجــة عــن تحويــل عمــات العقــارات االســتثمارية فــي مصــر والتــي تــم تضمينهــا فــي حقــوق الملكيــة.

تصنــف العقــارات االســتثمارية فــي المســتوى 2 لقيــاس القيمــة العادلــة ألنهــا قــد تــم الحصــول عليهــا باســتخدام نهــج مقارنــة األســعار علــى 
أســاس معامــات مماثلــة لعقــارات مشــابهة. يتــم تعديــل أســعار بيــع العقــارات المماثلــة حســب االختافــات فــي الســمات الرئيســية مثــل 
حجــم العقــار وموقعــه. إن المدخــل الجوهــري إلــى نهــج التقييــم هــو الســعر المقــدر للقــدم المربــع الواحــد لــكل موقــع معيــن. لــم تكــن 

هنــاك أيــة تحويــات مــن أو إلــى المســتوى 2 خــال الســنة.

إن الزيــادة الجوهرية/)النقــص الجوهــري( فــي قيمــة اإليجــار المقــدرة حســب الســوق ســوف يــؤدي إلــى ارتفاع/)انخفــاض( جوهــري فــي القيمــة 
العادلــة للعقــارات.
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كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، فــإن العقــارات االســتثمارية التــي لهــا قيمــة عادلــة بمبلــغ 985 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 872 مليــون 
درهــم( تــم رهنهــا/ التنــازل عنهــا لصالــح وكيــل الضمــان كجــزء مــن إعــادة الهيكلــة )إيضــاح 17(.

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  56.602 دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية  60.597 
 )18.260(  )21.133( مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج دخل إيجار 

───────── 	───────── 	
األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة  39.464  38.342   

═════════ 	═════════ 	

13- عقارات قيد التطوير

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  386.418 في 1 يناير  220.679 
  )196.117(  )21.670( تكلفة بيع العقارات 

30.378 اإلضافات لتكاليف البناء المتكبدة  13.840 
───────── 	───────── 	

   220.679 في 31 ديسمبر  212.849 
═════════ 	═════════ 	

فــي 1 أكتوبــر 2014، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع طــرف آخــر لتطويــر قطعــة أرض مملوكــة بالشــراكة فــي منطقــة 
تحــت  ذ.م.م، منشــأة  الورقــاء جاردنــز  فــي منطقــة   ٪50 بنســبة  علــى حصــة  للتمويــل )ش.م.ع(  أمــاك  اســتحوذت شــركة  الحمــر.  نــد 
الســيطرة المشــتركة لتطويــر قطعــة أرض مملوكــة بالشــراكة فــي منطقــة نــد الحمــر. لــدى المجموعــة حصــة بنســبة 50٪ فــي الموجــودات 
والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف الخاصــة بالمشــروع المشــترك ووفقــا لذلــك بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة 
رقــم 11 تعتبــر عمليــة تحــت الســيطرة المشــتركة. وبمــا أن األرض هــي قيــد التطويــر وبهــدف اســتبعادها فــي الســوق، تــم التعامــل معهــا 
كعقــار قيــد التطويــر مــع تكلفــة أوليــة تســاوي قيمتــه العادلــة عنــد التحويــل مــن محفظــة العقــارات االســتثمارية بمبلــغ 330 مليــون درهــم. 
إن المصاريــف الاحقــة لتطويــر األرض إلعــادة بيعهــا يتــم إدراجهــا فــي تكلفــة العقــار. إن النقــد الــذي يحتفــظ بهــا المشــروع المشــترك مقيــد، 
نظــرا ألنــه ملَتــَزم تعاقديــا لتطويــر األراضــي فــي إطــار اتفاقيــة المشــروع المشــترك. إن حصــة المجموعــة مــن هــذا الرصيــد النقــدي المقيــد 

فــي 31 ديســمبر 2017 هــو مبلــغ 205 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 247 مليــون درهــم(.

خــال الســنة الحاليــة، دخــل المشــروع المشــترك فــي اتفاقــات لبيــع عــدد مــن قطــع األراضــي الفرعيــة المقســمة ألرض نــد الحمــر. تطبيقــًا 
ــر الماليــة رقــم 15، حــدد المشــروع المشــترك اثنيــن مــن التزامــات األداء ضمــن هــذه االتفاقيــات  لمتطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري

لنقــل الســيطرة علــى األرض وتوفيــر البنيــة التحتيــة للقطعــة. 

ســيتم تســجيل اإليــرادات المخصصــة لبيــع األرض فــي وقــت نقــل الســيطرة لــألرض واإليــرادات المتعلقــة ببنــاء البنيــة التحتيــة خــال فتــرة 
بنــاء البنيــة التحتيــة علــى أســاس أن المشــروع المشــترك لــه حــق ملــزم فــي دفــع مقابــل األداء المنجــز حتــى اآلن. قــد تــم تخصيــص اإليــرادات 

التعاقديــة بيــن االلتزاميــن المنفصليــن علــى أســاس القيمــة العادلــة لــكل منهمــا.

كما في 31 ديسمبر 2017، يتم تخصيص العقارات قيد التطوير كضمان لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة هيكلة )إيضاح 17(.

تمثــل العناصــر التاليــة حصــة المجموعــة فــي الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات والمصاريــف للعمليــة المشــتركة بعــد حــذف المعامــات 
بيــن المجموعــة:



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

13- عقارات قيد التطوير )تتمة(

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  220.679  212.849 عقارات قيد التطوير 
  247.301  205.453 النقد واألرصدة لدى البنوك 

  110.870  851 موجودات أخرى - ذمم مدينة 
)2.713(  )10.356( دخل مؤجل ومطلوبات أخرى 

───────── 	───────── 	
   576.137  408.797 صافي الموجودات 

═════════ 	═════════ 	

  428.826   52.217 االيرادات 
  3.374   5.217 دخل عن الودائع 
  )196.117(   )21.670( تكاليف مبيعات العقارات 

)22.747(   )2.602( المصاريف التشغيلية 
───────── 	───────── 	

   213.336   33.162 أرباح السنة 
═════════ 	═════════ 	

تتألــف االيــرادات للســنة مــن مبلــغ 25 مليــون درهــم )2016 - 366 مليــون درهــم( بعــد اســتيفاء تحويــل الســيطرة علــى التزامــات أداء 
األرض ومبلــغ 27 مليــون درهــم )2016 – 63 مليــون درهــم( مقابــل االســتيفاء الجــاري اللتزامــات أداء تطويــر البنيــة التحتيــة. تســتحق المبالــغ 
المدينــة المســتحقة بموجــب اتفاقيــات البيــع المعنيــة التــي تــم تثبيــت إيــرادات نقــل ملكيــة األراضــي بشــأنها لتســوية المشــروع المشــترك 

خــال 12 شــهر مــن تاريــخ إعــداد التقاريــر.

14- استثمار في شركة شقيقة
2016  2017 نسبة المساهمة   

ألف درهم ألف درهم   2016  2017  

 293.540  302.567  ٪26.39  ٪26.39 أماك الدولية للعقارات، شركة تمويل، المملكة العربية السعودية 

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

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  3.275.971  3.213.105 الموجودات 
 )2.172.249(  )2.083.674( المطلوبات 

───────── 	───────── 	
  1.103.722  1.129.431 حقوق الملكية 
───────── 	───────── 	

   293.540  302.567 القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة )تم استقراؤها( 
═════════ 	═════════ 	

   253.290  263.782 اإليرادات )تم استقراؤها( 
═════════ 	═════════ 	

    103.129  102.530 األرباح للفترة )تم استقراؤها( 
═════════ 	═════════ 	

27.905  25.568  حصة المجموعة في أرباح السنة )تم استقراؤها( 
═════════ 	═════════ 	

خــال الســنة، اســتلمت المجموعــة توزيعــات أربــاح بمبلــغ 16.5 مليــون درهــم )2016 - 16.5 مليــون درهــم( مــن شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات. 
تســتند المعلومــات الماليــة ونتائــج شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات علــى أحــدث حســابات اإلدارة المتوفــرة كمــا فــي 31 اكتوبــر 2017 )2016 - 

كمــا فــي 30 نوفمبــر 2016(، وتــم اســتقراؤها للشــهرين المتبقييــن )2016 - شــهر( حتــى 31 ديســمبر 2017.
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15- الموجودات األخرى

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  4.676  6.766 المبالغ المدفوعة مقدمًا 
  24.369  24.369 ذمم مدينة من أنشطة الوساطة )إيضاح 15-1( 
  7.347  5.840 تسجيل األراضي ورسوم الخدمات 
  7.228  8.260 دفعات مقدمًا 
  2.680  3.910 أرباح مستحقة القبض 
  774  703 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عاقة )إيضاح 29( 
  -  78.807 الذمم المدينة المرهونة )إيضاح 15 - 2( 
115.276  3.834 أخرى )إيضاح 15-3( 

───────── 	───────── 	
 162.350  132.489   

═════════ 	═════════  

 15-1- تــم إظهــار هــذا الرصيــد بعــد تنزيــل المخصــص للديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا والمتأخــرة الســداد منــذ أكثــر مــن 12 شــهرا مــن        
         تاريخ إعداد التقارير المالية. إن اإلدارة واثقة من تحصيل صافي الرصيد بالكامل.

 15-2- إن هــذا يمثــل القيمــة العادلــة للوحــدات المحتفــظ بهــا فيمــا يتعلــق بتســوية الموجــودات التمويليــة حيــث ســيتم تحويــل الوحــدات 
          إلى العقارات االستثمارية في الفترة الاحقة بعد اإلنتهاء من إجراءات نقل الملكية مع إدارة األراضي في دبي.

حدائــق  لشــركة  المســتحقة  بالمبالــغ  متعلــق  درهــم(  مليــون   111  - ديســمبر2016   31( درهــم  مليــون  بمبلــغ  الرصيــد  إن   -3-15 
           الورقاء ذ م م )إيضاح 13(.

16- الموجودات الثابتة

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

 17.225  14.804 الموجودات الثابتة )إيضاح 16-1( 
5.059  2.268 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 16-2( 

───────── 	───────── 	
22.284  17.072  

═════════ 	═════════  

16-1- إن الموجودات الثابتة هي كما يلي:

أجهزة كمبيوتر أثاث   :2017
المجموع ومعدات مكتبية  وتركيبات   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   
التكلفة:

 في 1 يناير 2017  15.975  49.086  65.061 
 اإلضافات خال السنة  17  4.010  4.027 
 االستبعادات خال السنة  )137(  -  )137( 

───────── 	───────── 	───────── 	
 في 31 ديسمبر 2017  15.855  53.096  68.951 

───────── 	───────── 	───────── 	
االستهاك المتراكم:

 في 1 يناير 2017  14.008  33.828  47.836 
 االستهالك المحمل للسنة  301  6.016  6.317 

 االستبعادات خال السنة  )6(  -  )6( 
───────── 	───────── 	───────── 	

 في 31 ديسمبر 2017  14.303  39.844  54.147 
───────── 	───────── 	───────── 	

صافي القيمة الدفترية:
 في 31 ديسمبر 2017  1.552  13.252  14.804 

═════════ 	═════════ 	═════════ 	



16- الموجودات الثابتة )تتمة(

أجهزة كمبيوتر أثاث   :2016
المجموع ومعدات مكتبية  وتركيبات   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم   
التكلفة:

في 1 يناير 2016  19.093  43.280  62.373 
 اإلضافات خال السنة  1.168  7.455  8.623

 االستبعادات خال السنة  )4.286(  )1.649(  )5.935(

───────── 	───────── 	───────── 	
 في 31 ديسمبر 2016  15.975  49.086  65.061

───────── 	───────── 	───────── 	
االستهاك المتراكم:

 في 1 يناير 2016  17.839  30.366  48.205  
 االستهاك المحمل للسنة  291  5.105  5.396  

)5.765(  )1.643(  )4.122(  االستبعادات خال السنة 
───────── 	───────── 	───────── 	

  في 31 ديسمبر 2016  14.008  33.828  47.836
───────── 	───────── 	───────── 	

صافي القيمة الدفترية:
 في 31 ديسمبر 2016  1.967  15.258  17.225 

═════════ 	═════════ 	═════════  

16-2- يتعلق المبلغ بمشاريع تكنولوجيا المعلومات الجارية.

17- الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى

2016  2017 نسبة األرباح  تاريخ  تكرار   
ألف درهم ألف درهم  القســط النهائي   األقساط   

229.296  229.296  ٪2 25 أكتوبر 2026  شهريًا  المرابحة 
199.695  199.695  ٪4 4 يوليو 2020  شهريًا  الوكالة 

457.722  457.722  ٪4 4 يوليو 2020  شهريًا  أخرى 
4.439.015   4.439.015  ٪2 25 أكتوبر 2026  شهريًا  سعر الشراء المستحق الدفع 

───────── 	─────────     
5.325.728  5.325.728     

إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 1-17(     )533.691(  )643.704(
───────── 	─────────     

4.682.024  4.792.037     
═════════ 	═════════     

يتــم تأميــن الودائــع االســتثمارية المعــاد هيكلتهــا والتمويــل اإلســامي اآلخــر مقابــل التنــازل عــن ورهــن العقــارات االســتثمارية للمجموعــة 
التــي تقــع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )إيضاحــات 12 و13( والتنــازل عــن التأميــن، ورهــن علــى حســابات البنــك )إيضــاح 8( والتنــازل 
ــات الشــركات مــن الشــركات  عــن الحقــوق الســتام الدفعــات المتعلقــة بمحفظــة الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية وضمان

التابعــة للمجموعــة. إن األوراق الماليــة المقدمــة ســيتم االحتفــاظ بهــا مــن قبــل وكيــل ضمــان نيابــة عــن المموليــن.

17-1- إطفاء تعديل القيمة العادلة
2016  2017  

ألف درهم ألف درهم   

في 1 يناير  643.704  754.134  
اإلطفاء المحمل للسنة  )110.013(  )110.430(

───────── 	───────── 	
 643.704  533.691   

═════════ 	═════════  

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

أماك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها
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ــا نتيجــة إلعــادة الهيكلــة المنتهيــة فــي 2014، ممــا أدى إلــى التــزام ثابــت يدفــع إلــى المموليــن  ــع الشــركة جوهري تــم تغييــر طبيعــة ودائ
التجارييــن ومقدمــي دعــم الســيولة. إن القيمــة االســمية لالتزامــات الثابتــة المعــاد هيكلتهــا فــي نهايــة الســنة هــي مبلــغ 5.326 مليــون 
درهــم )31 ديســمبر 2016 - 5.326 مليــون درهــم(. وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي شــروط 
الودائــع االســتثمارية مــن خــال إعــادة الهيكلــة، تــم إجــراء تقييــم القيمــة العادلــة لالتزامــات المعــاد هيكلتهــا علــى أســاس صافــي القيمــة 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا. كمــا فــي 25 نوفمبــر 2014، تــم تثبيــت االلتزامــات المعــاد هيكلتهــا فــي البدايــة بالقيمــة 
العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي ممــا أدى إلــى تعديــل أربــاح القيمــة العادلــة بمبلــغ 911 مليــون درهــم والتــي تــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل 

الموحــد.

تــم احتســاب تعديــل القيمــة العادلــة باســتخدام معــدل خصــم بنســبة 5٪ علــى أســاس توقــع اإلدارة لعائــد الســوق والمعــدل حســب 
مخاطــر محــددة للمجموعــة.

يجــب قيــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل التمويــل الفعلــي. وبالتالــي، فــإن األربــاح الناتجــة مــن التثبيــت 
األولــي المســجلة ســيتم عكســها بالكامــل علــى مــدى فتــرة 12 ســنة للســداد، مــع رســوم ناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد كل ســنة. إن 
ــة المطفــأة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 بلغــت 377 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 267 مليــون  ــاح القيمــة العادل القيمــة المتراكمــة ألرب
درهــم(، تعطــي أربــاح القيمــة العادلــة المتبقيــة مــن 534 مليــون درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 )31 ديســمبر 2016 - 644 مليــون درهــم( 

ليتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة الســداد المتبقيــة.

بموجــب بنــود اتفاقيــة الشــروط المشــتركة العــادة الهيكلــة لســنة 2014، فإنــه يجــب علــى المجموعــة توزيــع أي فائــض نقــدي وفقــًا لبنــود 
االتفاقيــة، كمــا تــم تعديلــه فــي وقــت الحــق فــي ديســمبر 2016، بنــاًء علــى تقييــم المركــز النقــدي للمجموعــة كل 6 أشــهر. تــم إجــراء أول 
ــى المموليــن بمبلــغ 944 مليــون درهــم وهــو مــا يمثــل دفعــة مقدمــًا مــن 22  تقييــم فــي ديســمبر 2014 و قــد أدى إلــى ســداد االلتــزام إل

قســطًا شــهريًا مجــدوالً فــي المســتقبل.

بموجــب آليــة التحويــل النقديــة، إن التقييــم الثانــي يقــوم علــى أســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 30 يونيــو 2015 وبالتالــي تــم ســداد دفعــة 
مقدمــة بمبلــغ 558 مليــون درهــم تمثــل 13 قســط شــهري فــي المســتقبل حتــى اكتوبــر 2017، تــم دفعهــا فــي 16 يوليــو 2015.

 
تــم إجــراء التقييــم الثالــث علــى أســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 31 ديســمبر 2015 وبالتالــي تــم ســداد دفعــة مقدمــة بمبلــغ 137 مليــون 
درهــم تمثــل قســطين شــهريًا فــي المســتقبل حتــى ديســمبر 2017، تــم دفعــه فــي 25 ينايــر 2016. وتــم إجــراء التقييــم الرابــع علــى اســاس 
المركــز النقــدي كمــا فــي 30 يونيــو 2016 وبالتالــي تــم ســداد دفعــة مقدمــة بمبلــغ 137 مليــون درهــم تمثل قســطين شــهريًا في المســتقبل 

حتــى فبرايــر 2018 تــم دفعــه فــي 25 يوليــو 2016.

فــي ديســمبر 2016، وافقــت شــركة أمــاك مــع المموليــن لديهــا للتنــازل عــن عــدد مــن الشــروط المقيــدة، والتــي تضمنــت تعديــات لبعــض 
ــر  ــادة األمــوال التــي ســتطرح فــي إطــار معايي القيــود للســماح لســجل الرهــن للشــركة بالحفــاظ علــى أعلــى المســتويات المتوقعــة وزي
معينــة متفــق عليهــا مســبقا وإزالــة القيــود المفروضــة علــى اســتحداث المشــروعات. ال تؤثــر الشــروط الجديــدة علــى فتــرة الســداد أو 

ــاح للمموليــن. ــغ أو دفعــات األرب المبال

تم سداد دفعة مقدمة بقيمة 684 مليون درهم تمثل 10 أقساط شهرية مجدولة مستقبا حتى ديسمبر 2018 في 25 يناير 2018.
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18- تمويل إسالمي ألجل

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

 38.559  38.559 استصناع - تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة )إيضاح أـ( 
19.145  27.577  الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري )إيضاح ب( 

───────── 	───────── 	
57.704  66.136  

═════════ 	═════════  

 أ( االستصناع - تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة

خــال ســنة 2008، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة اســتصناع - تمويــل إجــارة آجلــة مــع بنــك إســامي لتمويــل شــراء وحــدات كوندومونيــوم 
مكتبيــة فــي عقــار قيــد اإلنشــاء حاليــًا. إن إجمالــي مبلــغ التســهيات هــو 53 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 53 مليــون درهــم(، منــه 
إجمالــي دفعــات تمــت بخصــوص تكلفــة اإلنشــاءات مــن قبــل البنــك اإلســامي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 بمبلــغ 30 مليــون درهــم )31 

ديســمبر 2016 - 30 مليــون درهــم( )إيضــاح 11(.

 ب( الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري

كمــا فــي نهايــة الســنة، إن الشــركة المصريــة إلعــادة التمويــل العقــاري تســهيات طويلــة األجــل للشــركة التابعــة للمجموعــة فــي مصــر 
بمبلــغ 99 مليــون جنيــه مصــري )31 ديســمبر 2016 - 99 مليــون جنيــه مصــري( لتمويــل أنشــطة الشــركة التابعــة. يترتــب علــى هــذه 
التســهيات معــدل أربــاح بنســبة تتــراوح مــن 11.5٪ إلــى 21٪ ســنويًا )2016 - 11.5٪ إلــى 14.75٪ ســنويًا( تســتحق الدفــع علــى أســاس شــهري 

لمــدة أقصاهــا 10 ســنوات.

19- مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

في 1 يناير  6.157  6.292  
المخصص خال السنة  1.091  1.287  
)1.422( المدفوع خال السنة  )697( 

───────── 	───────── 	
في 31 ديسمبر  6.551  6.157

═════════ 	═════════  

20- المطلوبات األخرى

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  56.631  51.702 مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع 
  13.685  11.055 دخل إيجار غير مكتسب 
  6.582  6.578 توزيعات أرباح مستحقة الدفع 
  3.912  3.912 أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويات اإلسامية األخرى 
  15.103  14.475 مطالبات قانونية مستحقة الدفع 
  2.344  2.344 أتعاب وساطة مستحقة الدفع 
  633  456 زكاة مستحقة الدفع 

36.201  53.090 ذمم دائنة أخرى )إيضاح 20-1( 
───────── 	───────── 	

 135.091  143.612   
═════════ 	═════════  
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20-1 هــذا يشــمل 10 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 3 مليــون درهــم(، التــي تتعلــق بالدخــل المؤجــل والمطلوبــات األخــرى لشــركة حدائــق 
الورقــاء ذ م م )إيضــاح 13(.

21- رأس المال

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
1.500.000.000 سهم قيمة السهم 1 درهم 

1.500.000   1.500.000  )31 ديسمبر 2016 - 1.500.000.000 سهم عادي قيمة السهم 1 درهم( 
═════════ 	═════════  

أداة المضاربة
ــة )إيضــاح 26( عنــد إتمــام شــروط معينــة. فــي وقــت إصــدار أداة   ــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم عادي قامــت المجموعــة بإصــدار أداة مضارب
المضاربــة، أقــر المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بتاريــخ 28 ســبتمبر 2014 بزيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ يصــل 

حتــى 2.1 مليــار درهــم مــن وقــت آلخــر بهــذا المبلــغ أو المبالــغ التــي قــد تكــون مطلوبــة .

22- أسهم الخزينة

خــال عــام 2008، قامــت المجموعــة بشــراء 25 مليــون ســهم مــن أســهمها، أي مــا يعــادل 1.67٪ مــن رأس المــال المصــدر. تــم تســجيل هــذه 
األســهم فــي بيــان المركــز علــى أنهــا أســهم خزينــة.

23- االحتياطي القانوني

وفقــًا للقانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015 فــي دولــة اإلمــارات لعربيــة المتحــدة والنظــام األساســي للشــركة، يجــب تحويــل 10٪ مــن أربــاح 
الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي. يجــوز للشــركة أن تقــرر التوقــف عــن هــذه التحويــات الســنوية عندمــا يصبــح إجمالــي االحتياطــي مســاويًا 
50٪ مــن رأس المــال المدفــوع. خــال الســنة، قامــت الشــركة بتحويــل 4.960 ألــف درهــم )31 ديســمبر 2016 – ال شــيء( إلــى االحتياطي القانوني.

24- االحتياطي العام

حســب متطلبــات النظــام األساســي للشــركة، يجــب تحويــل 10٪ مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي العــام. ووفقــًا لنظــام الشــركة األساســي، 
ــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة أو عندمــا  يتوقــف التحويــل إلــى االحتياطــي العــام بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العموميــة العادي
يصبــح هــذا االحتياطــي مســاويًا 50٪ مــن رأســمال الشــركة المدفــوع. ســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتياطــي ألغــراض تحددهــا الجمعيــة 
العموميــة أثنــاء االجتمــاع الســنوي العــادي وبنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة. خــال الســنة، قامــت الشــركة بتحويــل  ألــف4.960 درهــم 

)31 ديســمبر 2016 - ال شــيء( إلــى االحتياطــي العــام.

25- االحتياطي الخاص

إن االحتياطي الخاص الذي تم تكوينه حسب توصية المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير قابل للتوزيع. 

26- أداة المضاربة

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

أداة المضاربة )القيمة االسمية(  1.025.560  1.100.075 
 )868.947( احتياطي أداه المضاربة  )810.088( 

───────── 	───────── 	
أداة المضاربة )القيمة المدرجة(  215.472  231.128 

═════════ 	═════════  
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26- أداة المضاربة )تتمة(

فــي 25 نوفمبــر 2014، تــم إصــدار أداة المضاربــة بمبلــغ 1.300 مليــون درهــم والتــي تســتحق فــي 30 نوفمبــر 2026 مــن خــال شــركة ألغــراض 
ــذي ال يمكــن اســتردادها ســوف يتــم تحويلهــا بشــكل  ــى الحــد ال ــة إل خاصــة مملوكــة مــن قبــل المجموعــة. عنــد اســتحقاق أداة المضارب

الزامــي إلــى أســهم عاديــة للشــركة بقيمــة اســمية للســهم الواحــد 1 درهــم.
 

تتألف أداة المضاربة في وقت اإلصدار من: 
1. قيمة اسمية بمبلغ 1.300 مليون درهم  

معــدل ربــح متوقــع بنســبة 1% ســنويًا علــى األرصــدة القائمــة كل ســنة، يســتحق الدفــع كدفعــات عينيــة، ويحــق للشــركة   .2   
االختيار أن تقوم بتوزيعات نقدية أو باألسهم.      

إن عــدد األســهم  المضاربــة قائمــة عنــد االســتحقاق.  أداة  بقــاء  إلــى حــد  500 مليــون ســهم ينطبــق فقــط  3. إصــدار طــارئ    
الطارئة التي سوف يتم إصدارها تقسم بالتناسب مع مبلغ أداة المضاربة المتبقي القائم.      

تشــتمل أداة المضاربــة مــن بنــد يطبــق لزيــادة محتملــة فــي األربــاح المتوقعــة ألداة المضاربــة. وســيتم احتســاب مبلــغ كزيــادة فــي األربــاح 
المطبقــة مــن 2٪ إلــى 8٪ علــى المبالــغ المســتحقة للمموليــن التجارييــن )إيضــاح 17(. ســوف يتــم تطبيــق مــا ســبق ذكــره فــي حــال اختــارت 

المجموعــة عــدم اســترداد المبلــغ المناســب مــن أداة المضاربــة مباشــرة بعــد بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة.

وفقــا لتقديــر الشــركة، إن األربــاح المحققــة مــن بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة )إيضــاح 12( والدفعــات مقدمــًا عــن العقــارات االســتثمارية 
ــغ المســتحق ذو  ــى جنــب المبل ــا إل ــة جنب ــر )إيضــاح 13( ســوف يتــم اســتخدامها الســترداد أداة المضارب )إيضــاح 11( والعقــارات قيــد التطوي
ــة  ــة، ســوف يكــون هنــاك انخفــاض نســبي فــي إصــدار أســهم التحويــل الطارئ الصلــة مــن الدفعــات العينيــة. عنــد اســترداد أداة المضارب
ــة ، ســوف تخضــع  ــل ألداة المضارب ــه ال يوجــد اســتهاك متماث ــة، ولكن ــع العقــارات االســتثمارية المؤهل ــم إتمــام بي المســتحقة. فــي حــال ت
األربــاح المتوقعــة للتغييــر كمــا هــو موضــح أعــاه. تبلــغ العقــارات االســتثمارية المؤهلــة بقيمــة مدرجــة إجماليــة 1.658 مليــون درهــم كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017 )31 ديســمبر 2016- 1.532 مليــون درهــم( والتــي تنتــج عنهــا قيمــة عادلــة إجماليــة للعقــارات المســتبعدة المؤهلــة بمبلــغ 

2.684 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016- 2.715 مليــون درهــم(.

ــة والقيمــة المدرجــة  ــة ألداة المضارب ــم تســجيل الفــرق بيــن القيمــة العادل ــة عنــد إصدارهــا. وت ــة بالقيمــة العادل ــم تســجيل أداة المضارب ت
ــر الماليــة. الحقــًا للتثبيــت  ــاح فــي بيــان الدخــل لســنة 2014 وفقــًا للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاري ــع بمبلــغ 1.027 مليــون درهــم كأرب للودائ
األولــي، لــن يتــم إعــادة قيــاس القيمــة المدرجــة لــألداة. تــم تحويــل أربــاح القيمــة العادلــة بمبلــغ 1.027 مليــون درهــم عنــد التثبيــت األولــي مــن 
أداة المضاربــة مــن الخســائر المتراكمــة إلــى احتياطــي أداة المضاربــة. وســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتيــاط فــي حــال وجــود أي ســداد ألداة 
المضاربــة أو إصــدار أســهم فــي الشــركة عنــد اســتحقاق أداة المضاربــة. وســوف يتــم إدراج أي اختــاف بيــن القيمــة االســمية لألســهم الصــادرة 

للتحويــل والقيمــة المدرجــة ألداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة فــي األربــاح غيــر الموزعة/الخســائر المتراكمــة.

تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة بنــاء علــى أفضــل تقديــر لــإلدارة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة التــي ســوف تنشــأ، تــم خصمــه 
عنــد تكلفــة الحقــوق للشــركة. لهــذا الغــرض، تــرى اإلدارة بــأن األداة ســوف تســترد، بالكامــل، فــي العــام الثانــي عشــر وســيتم تســوية 

مصاريــف الدفعــات العينيــة لفتــرة 12 ســنة فــي نفــس التاريــخ.

الملكيــة بنســبة 14.96٪ محتســبة بموجــب نمــوذج تســعير  العادلــة ألداة المضاربــة باســتخدام تكلفــة حقــوق  القيمــة  تــم احتســاب 
الموجــودات الرأســمالية حيــث أن العائــد المضمــون مســتند علــى ســندات حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طويلــة األجــل؛ إن مقيــاس 
بيتــا الــذي تــم تحديــده مســتند إلــى مقيــاس بيتــا للشــركة المماثلــة التــي تعمــل فــي ذات النشــاط وعــاوة مخاطــر الســوق مســتندة علــى 

ظــروف الســوق الحاليــة وهــو مــا يعكــس العائــد المتوقــع اإلضافــي علــى االســتثمار المضمــون.
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فــي 12 أغســطس 2015، اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــًا لســداد 200 مليــون درهــم مقابــل أداة المضاربــة ممــا أدى إلــى انخفــاض أداة 
المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة بمبلــغ 42 مليــون درهــم و 158 مليــون درهــم علــى التوالــي. إن القيمــة االســمية القائــم ألداة المضاربــة 
فــي 31 ديســمبر 2017 بلــغ 1.100 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016 - 1.100 مليــون درهــم(. دفعــت الشــركة أيضــًا 9 ماييــن درهــم فيمــا يتعلــق 
بـــمصاريف الدفعــات العينيــة المســتحقة نتيجــة لســداد أداة المضاربــة علــى التوالــي بنســبة 1٪ مــن أداة المضاربــة القائمــة مــن تاريــخ إعــادة 

الهيكلــة لتاريــخ الســداد. قــد ســجل هــذا التحمــل فــي الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة.

فــي 23 نوفمبــر 2017، اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــا ســداد 75 مليــون درهــم مقابــل أداة المضاربــة التــي خفضــت أداة المضاربــة 
ــة القائمــة فــي 31  ــي. إن القيمــة االســمية ألداة المضارب ــة بمبلــغ 16 مليــون درهــم و 59 مليــون درهــم علــى التوال واحتياطــي أداة المضارب
ديســمبر 2017 هــو 1،026 مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016: 1،100 مليــون درهــم(. كمــا دفعــت الشــركة مبلــغ 25 مليــون درهــم فيمــا يتعلــق 
ــخ  ــة القائمــة مــن تاري ــة حيــث بلغــت نســبة 1٪ مــن أداة المضارب ــأرباح الدفعــات العينيــة نتيجــة لســداد رأس المــال بموجــب أداة المضارب بـ

ــخ الســداد الثانــي. قــد ســجل هــذا التحمــل فــي الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة. ــى تاري الســداد األول إل

في 31 ديسمبر 2017، إن الحد األقصى لعدد األسهم التي قد تحول بموجب األداة هي 1.512 مليون )31 ديسمبر 2016 - 1.647 مليون(.

27- الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي

إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهرية غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه:

األرصدة المتراكمة من المواد غير المسيطرة:

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم  إيضاح    

 131.506  140.008  27-1 أماك سكاي جاردنز ذ.م.م 
إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م   )12.087(  )12.370( 

───────── 	───────── 	
    119.136  127.921  

═════════ 	═════════  

األرباح/ )الخسائر( المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم  إيضاح    

 127  8.502  27-1 أماك سكاي جاردنز ذ.م.م 
إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م  283  )520(    

───────── 	───────── 	
  )393(  8.785   

═════════ 	═════════  

27-1 تمتلك المجموعة حصة رأس مال بنسبة 100٪ من شركة أماك سكاي جاردنز ذ.م.م. استخدمت المجموعة شركة أماك سكاي جاردنز ذ.م.م 
كمنشأة ذات غرض خاص، لاستحواذ باالشتراك مع طرف آخر على شقق معينة في بناية تدعى مشروع سكاي جاردنز )»المشروع«(. تملك المجموعة 
اآلن حصة بنسبة 67٪ من المشروع. بموجب أحكام اتفاقية المشروع  مع الطرف المقابل، سيتم اقتسام أرباح بنسبة 67٪ للمجموعة و33٪ للطرف 

اآلخر. التمويل المقدم تم تصنيفه كحقوق ملكية ضمن أماك 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.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

27- الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي )تتمة(

إي إف إس   :2017
للخدمات المالية أمالك سكاي   

ذ.م.م جاردنز ذ.م.م   
ألف درهم ألف درهم   

اإليرادات  20.819  2.132 
 )532(  )5.446( المصاريف العمومية واإلدارية 
التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين  -  )935( 

خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية  10.390  - 
───────── 	───────── 	

 إجمالي الدخل الشامل للسنة  25.763   665 
═════════ 	═════════  

 العائدة إلى الحصص غير المسيطرة  8.502  283 
═════════ 	═════════  

إي إف إس   :2016
للخدمات المالية أمالك سكاي   

ذ.م.م جاردنز ذ.م.م   
ألف درهم ألف درهم   

اإليرادات  20.439  154 
المصاريف العمومية واإلدارية  )5.434(  )442( 
التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين  -  )937( 

خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية  )14.620(  - 
───────── 	───────── 	

 إجمالي الدخل / الخسارة الشامل للسنة  385   )1.225( 
═════════ 	═════════  

 العائدة إلى الحصص غير المسيطرة  127  )520(  
═════════ 	═════════  

بيان المركز المالي الملخص

إي إف إس   :2017
للخدمات المالية أمالك سكاي   

ذ.م.م جاردنز ذ.م.م   
ألف درهم ألف درهم   

 8 النقد واألرصدة لدى البنوك  31.659  
 30.036 دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية  - 

 - العقارات االستثمارية  377.540 
 24.389 موجودات أخرى  -  

 )38.559( تمويل اسامي ألجل  - 
 )43.880( المبالغ المستحقة ألطراف ذات عاقة  )7.389( 

)436( المطلوبات األخرى  -  
───────── 	───────── 	

)28.442(  إجمالي حقوق الملكية  401.810 
═════════ 	═════════  

العائدة إلى:
 )16.355(  مساهمي الشركة األم  261.802 
)12.087(  الحصص غير المسيطرة  140.008 

───────── 	───────── 	

)24.882(  401.810   
═════════ 	═════════  
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إي إف إس   :2016
للخدمات المالية أمالك سكاي   

ذ.م.م جاردنز ذ.م.م   
ألف درهم ألف درهم   

النقد واألرصدة لدى البنوك   39.873  911 
دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية   -  30.036 

العقارات االستثمارية   367.150  - 
موجودات أخرى   1.467   24.395 

تمويل اسامي ألجل   -  )38.559( 
المبالغ المستحقة ألطراف ذات عاقة   -  )45.501( 

المطلوبات األخرى  )10.483(  )391(
───────── 	───────── 	

   )29.109( إجمالي حقوق الملكية  398.007  
═════════ 	═════════  

العائدة إلى:
 )16.739(  مساهمي الشركة األم   266.501  
)12.370(  الحصص غير المسيطرة   131.506  

───────── 	───────── 	

 )29.109(   398.007   
═════════ 	═════════  

بيان التدفقات النقدية الملخص

إي إف إس   :2017
للخدمات المالية أمالك سكاي   

ذ.م.م جاردنز ذ.م.م   
ألف درهم ألف درهم   

التشغيلية  13.746  1.653 
التمويلية  )21.960(  )2.556(

───────── 	───────── 	

 )903(  )8.214(  صافي النقص في النقدية وشبه النقدية 
═════════ 	═════════  

إي إف إس   :2016
للخدمات المالية أمالك سكاي   

ذ.م.م جاردنز ذ.م.م   
ألف درهم ألف درهم   

التشغيلية  14.585  )487( 
التمويلية  )21.599(   -

───────── 	───────── 	

)487(  )7.014( صافي النقص في النقدية وشبه النقدية 
═════════ 	═════════  

28- المعلومات القطاعية

ألغــراض إداريــة تــم تنظيــم المجموعــة فــي ثاثــة قطاعــات لألعمــال، تمويــل العقــارات )وتشــتمل علــى األنشــطة التمويليــة واالســتثمارية(، 
واالســتثمار العقــاري )يشــتمل علــى المعامــات العقاريــة( وتمويــل االســتثمار فــي الشــركات. 

تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص الموارد وتقييم األداء.

 



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

28-   المعلومات القطاعية )تتمة(

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

:2017
تمويل استثمارات في  استثمارات  تمويل   

المجموع شركات وأخرى   عقارية  عقاري   
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

الدخل التشغيلي  236.913   153.461  16.515  406.889
توزيعات للممولين/ للمستثمرين  )59.589(   )51.503(  )13.672(  )124.764(

عكس/)مخصصات( االنخفاض في القيمة  1.074   1.340  )2.000(  414
إطفاء أرباح القيمة العادلة  )54.033(  )46.701(  )9.279(  )110.013( 

مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(  )82.836(      )34.608(   )7.645(    )125.089(
تكلفة مبيعات العقارات قيد التطوير  -   )21.670(  -  )21.670(
الحصة من نتائج الشركة الشقيقة  -    -  25.568  25.568

──────── 	──────── 	──────── 	────────  
نتائج القطاع  41.529   319  9.487  51.335

═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  
 )8.785( الحصص غير المسيطرة     

──────── 	 	 	 	 	
 42.550      

═════════      
:2016

تمويل استثمارات في  استثمارات  تمويل   
المجموع شركات وأخرى   عقارية  عقاري   

ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

الدخل التشغيلي  233.190  505.390  11.707  750.287  
توزيعات للممولين/ للمستثمرين  )62.763(  )51.338(  )13.291(  )127.392(  

عكس/)مخصصات( االنخفاض في القيمة  )63.656(  )1.135(  )937(  )65.728( 
إطفاء أرباح القيمة العادلة  )55.893(  )44.860(  )9.677(  )110.430( 

مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(  )96.975(  )59.949(   )14.554(    )171.478( 
تكلفة مبيعات العقارات قيد التطوير  -   )196.117(  -  )196.117( 
الحصة من نتائج الشركة الشقيقة  -    -  27.905  27.905

──────── 	──────── 	──────── 	────────  
نتائج القطاع  )46.097(   151.991  1.153  107.047   

═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  
 393 الحصص غير المسيطرة     

──────── 	 	 	 	 	
 107.440      

═════════      
الموجودات والمطلوبات القطاعية

يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في 31 ديسمبر:

:2017
تمويل استثمارات في  استثمارات  تمويل   

المجموع شركات وأخرى   عقارية  عقاري   
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

الموجودات القطاعية  4.211.495  1.941.354  426.395  6.579.244 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

المطلوبات القطاعية  1.885.362  2.689.584  433.390  5.008.336 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

االستهاك  6.177  -  140  6.317 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

المصاريف الرأسمالية  1.034  -  202  1.236 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  
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 :2016
تمويل استثمارات في  استثمارات  تمويل   

المجموع شركات وأخرى   عقارية  عقاري   
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

   6.492.668  405.402  1.989.222  4.098.044 الموجودات القطاعية 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

   4.880.976  421.761  2.739.954  1.719.261 المطلوبات القطاعية 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

   5.396  193  -  5.203 االستهاك 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

   13.682  112  -  13.570 المصاريف الرأسمالية 
═════════ 	═════════ 	═════════ 	═════════  

29- المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األطــراف ذات العاقــة تمثــل الشــركات الشــقيقة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة 
والشــركات التــي تحــت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة جوهريــًا مــن قبــل تلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعــة علــى 

األســعار وشــروط الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــات. 

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

31 ديسمبر 2017
أعضاء مجلس    

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

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

113.802  113.802  -  -  - النقد واألرصدة لدى البنوك 
 29.183  10.915  18.268  -  - الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية 
 7.249  7.249  -  -  - استثمارات متوفرة للبيع 

1.172.306  1.042.085  -  130.221  - الودائع االستثمارية 
 703  703  -  -  - موجودات أخرى )إيضاح 15( 
911  860  -  51  - مطلوبات أخرى 

═══════  ═══════ 	═══════ 	═══════ 	═══════ 	

31 ديسمبر 2016
أعضاء مجلس    

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

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 14.957  14.957  -  -  - النقد واألرصدة لدى البنوك 
 31.170  13.301  17.869  -  - الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية 

 7.249  7.249  -  -  - استثمارات متوفرة للبيع 
1.172.306  1.042.085  -  130.221  - الودائع االستثمارية 

 774  703  -  -  71 موجودات أخرى )إيضاح 15( 
911  860  -  51  - مطلوبات أخرى 

═══════  ═══════ 	═══════ 	═══════ 	═══════ 	



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

29- المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تتمة(

إن المعامات مع األطراف ذات العاقة المدرجة في بيان اإليرادات هي كما يلي:

31 ديسمبر 2017
أعضاء مجلس    

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

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

الدخل من الموجودات التمويلية 
 1.242  652  590  -  -  واالستثمارية االسامية 

23.772  21.131  -  2.641  - توزيعات للممولين/ للمستثمرين 
═══════  ═══════ 	═══════ 	═══════ 	═══════ 	

31 ديسمبر 2016
أعضاء مجلس    

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

ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

الدخل من الموجودات التمويلية 
1.349  728  621  -  -  واالستثمارية االسامية 

24.125  21.445  -  2.680  - توزيعات للممولين/ للمستثمرين 
═══════  ═══════ 	═══════ 	═══════ 	═══════ 	

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
إن التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة كما يلي:

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

  18.786  14.730 رواتب ومزايا أخرى 
2.206  471 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

───────── 	───────── 	
 20.992  15.201   

═════════ 	═════════  

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مبينة في االيضاح 30.

30- االلتزامات والمطلوبات الطارئة

االلتزامات

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم  إيضاح    

 246.722  386.477  1-30 التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيات 
 23.251  23.251  2-30 التزامات بخصوص الدفعات المقدمة للعقارات االستثمارية 

 67.923  -  3-30 التزامات بخصوص عقارات استثمارية 
 5.350  970  4-30 التزامات مقابل مصاريف رأسمالية 

14.255  -  5-30 التزامات مقابل عقارات قيد التطوير 
───────── 	───────── 	 	

 357.501  410.698    
═════════ 	═════════   
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 30-1  تشــتمل االلتزامــات المتعلقــة بالتســهيات االئتمانيــة علــى االلتزامــات لتقديــم التســهيات التــي جــرى تصميمهــا للوفــاء بمتطلبــات      
          عمــاء المجموعــة. إن االلتزامــات عــادًة يكــون لهــا تواريــخ صاحيــة محــددة وشــروط أخــرى إللغائهــا وتتطلــب دفــع رســوم. ونظــرًا ألن 
          االلتزامــات هــذه يمكــن أن تنتهــي صاحيتهــا دون القيــام بســحبها، فــإن إجمالــي المبالــغ التعاقديــة ال تمثــل بالضــرورة االحتياجــات 

         النقدية المستقبلية.

هذه تمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو البائعين بخصوص مشتريات العقارات.   2-30

هذه تمثل التزامات تجاه المطورين العقاريين فيما يتعلق بتطوير العقارات االستثمارية.  3-30

هذه تمثل التزامات تجاه تطبيق مشاريع تكنولوجيا المعلومات.  4-30

إن مصاريف رأس المال المتعلقة بالعقارات قيد التطوير المتعاقد عليها ولكن لم يتم تكوين مخصص لها.  5-30

المطلوبات الطارئة
دخلــت المجموعــة ببعــض الدعــاوى القضائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتشــتمل علــى دعــاوى مرفوعــة مــن وضــد   أ( 
المجموعــة، وباألخــص تتعلــق ببعــض معامــات البيــع والتمويــل. تدافــع المجموعــة عــن حقوقهــا فــي هــذه القضايــا، واســتنادًا إلــى    
ــرأي المقــدم مــن المستشــار القانونــي، تعتقــد المجموعــة أنــه مــن غيــر المرجــح نجــاح اإلجــراءات التــي اتخذتهــا األطــراف المقابلــة،  ال   

باستثناء قضايا تم تكوين مخصص مقابلها بمبلغ 3 مليون درهم )2016- 4 مليون درهم(.  

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017، كان لــدى المجموعــة مطلوبــات طارئــة خاصــة بمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة بمبلــغ 3 مليــون   ب( 
درهــم )31 ديســمبر 2016 - 3.50 مليــون درهــم(. إن مكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة، التــي تخضــع للقانــون االتحــادي رقــم )2( لســنة 2015    
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وقــد تمــت الموافقــة عليهــا بمبلــغ 2.25 مليــون درهــم مــن قبــل الجمعيــة العموميــة الســنوية    

في 10 ابريل 2017 وتم دفعه خال ربع السنة المنتهي في 30 يونيو 2017.  

ــم  ــدوره بتقدي ــدأت الشــركة بإجــراءات تحكيــم ضــده فــي عــام 2013 كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 11 ب ــذي ب ــام المطــور ال كمــا ق  ج( 
دعــوى تحكيــم ضــد المجموعــة خــال الســنة بمبلــغ 669 مليــون درهــم الســترداد الخســائر المزعومــة. واســتنادا إلــى المشــورة التــي    
قدمهــا المستشــار القانونــي للطــرف الثالــث، اســتنتجت الشــركة بأنــه لــن يكــون مــن الرجــح أن ينجــح الطــرف المقابــل فــي هــذا اإلجراء،    

وبالتالي لم يتم تسجيل أي مخصص في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017.  

31- إدارة المخاطر 

إن المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة المجموعــة لكنهــا مــدارة مــن خــال عمليــة تعريــف وقيــاس ومراقبــة مســتمرة تخضــع لحــدود المخاطــر 
وضوابــط أخــرى. إن عمليــة إدارة المخاطــر هامــة الســتدامة المجموعــة. تتعــرض المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر 

الســوق والمخاطــر التشــغيلية.

إن عمليــة مراقبــة المخاطــر المســتقلة ال تشــمل مخاطــر األعمــال كالتغيــرات فــي البيئــة و التكنولوجيــا والصناعــة، إذ أن هــذه المخاطــر تتــم 
مراقبتهــا مــن خــال عمليــة التخطيــط االســتراتيجي للمجموعة.

إن المخاطــر الرئيســة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق بالقيــام بأعمالهــا وعملياتهــا وبالوســائل والهيــكل التنظيمــي الــذي 
ــاه. ــر أمــوال المســاهمين مبينــة أدن تســتخدمه مــن أجــل إدارة المخاطــر اســتراتيجيا وذلــك لتطوي

ــدى المجموعــة والخطــط االســتراتيجية  إن مجلــس اإلدارة )»المجلــس«( مســؤول عــن المراجعــة المســتمرة واعتمــاد سياســات المخاطــر ل
متوســطة األجــل والســنوية والتــي يتــم مــن خالهــا صياغــة اســتراتيجية األعمــال واألهــداف والغايــات. يقــوم مجلــس اإلدارة بمراجعــة ملــف 
المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة للتأكــد مــن أنهــا تقــع ضمــن سياســات المخاطــر لــدى المجموعــة ومحــددات قــدرة تحمــل المخاطــر. كذلــك 
يّفــوض الســلطة لــإلدارة العليــا للقيــام باألعمــال اليوميــة ضمــن محــددات السياســة واالســتراتيجية المقــررة، بينمــا يضمــن أن العمليــات 

وأدوات المراقبــة كافيــة إلدارة سياســة المخاطــر واالســتراتيجية للمجموعــة.
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31- إدارة المخاطر )تتمة(

تعتبــر اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن تنفيــذ اســتراتيجية المخاطــر لــدى المجموعــة والسياســة اإلرشــادية الموضوعــة مــن قبــل مجلــس 
اإلدارة، بمــا فــي ذلــك التحديــد والتقييــم المســتمر لجميــع المخاطــر الهامــة علــى األعمــال وتصميــم وتنفيــذ المراقبــة الداخليــة المناســبة 

لتقليلهــا إلــى أدنــى مســتوى. يتــم ذلــك مــن خــال اللجــان اإلداريــة العليــا التاليــة:

إن لجنــة التدقيــق مســؤولة أمــام مجلــس اإلدارة عــن ضمــان التــزام المجموعــة بنظــام فعــال للماليــة والمحاســبة ومراقبــة إدارة المخاطــر 
ومراقبــة االلتــزام بمتطلبــات الســلطات التنظيميــة.

إن هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية الخاصــة بالمجموعــة مســؤولة عــن مراجعــة األنشــطة التشــغيلية والتمويليــة واالســتثمارية للمجموعــة 
للتأكــد مــن تماشــيها وتوافقهــا مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. وبمــا أن الهيئــة عبــارة عــن مجلــس إشــرافي فــإن مهماتهــا أيضــًا تدقيــق 
أنشــطة العمــل المنفــذة وتقديــم تقريــر مســتقل إلــى المســاهمين. يتــم تنســيق الفتــاوى والبيانــات الرســمية الصــادرة عــن هيئــة الفتــوى 
والرقابــة الشــرعية وتطبيقهــا مــن إدارة المجموعــة. تســعى إدارة المجموعــة للحصــول علــى التوجيــه مــن مجلــس الفتــوى والرقابــة 

الشــرعية لتطبيــق فتــواه وبياناتــه الرســمية.

إن إدارة االئتمــان مســؤولة عــن إدارة وتقييــم المحفظــة ووضــع السياســة واإلجــراءات االئتمانيــة وتحليــل مخاطــر البلــد والطــرف المقابــل 
والموافقــة علــى / مراجعــة تقاريــر التعــرض للمخاطــر ومراقبــة التقيــد باألنظمــة المتعلقــة بالمخاطــر والتعامــل مــع الموجــودات المنخفضــة 

القيمــة وإدارة المحفظــة.

إن لجنــة الموجــودات والمطلوبــات مســؤولة بشــكل رئيســي عــن تحديــد الخطــط اإلســتراتيجية طويلــة األمــد والمبــادرات التكتيكيــة 
قصيــرة األمــد لإلرشــاد لتخصيــص الموجــودات والمطلوبــات بشــكل احتــرازي وذلــك لتحقيــق األهــداف اإلســتراتيجية الخاصــة بالمجموعــة. 
تقــوم لجنــة الموجــودات والمطلوبــات بمراقبــة الســيولة ومخاطــر الســوق لــدى المجموعــة وملــف المخاطــر الخاصــة بالمجموعــة فــي ســياق 
التطــورات االقتصاديــة وتقلبــات الســوق لضمــان أن أنشــطة المجموعــة متوافقــة مــع التوجيهــات المتعلقــة بالمخاطــر والمزايــا المعتمــدة 

مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

إن لجنــة المخاطــر هــي المســؤولة عــن إدارة المخاطــر. يتــم قيــاس مخاطــر المجموعــة باســتخدام طريقــة تعكــس كل مــن الخســائر 
المتوقــع حدوثهــا فــي الظــروف العاديــة والخســائر غيــر المتوقعــة والتــي هــي تقديــر للخســائر الفعليــة النهائيــة اســتنادًا إلــى نمــاذج 
إحصائيــة. تســتخدم النمــاذج االحتمــاالت المأخــوذة مــن الخبــرة الســابقة والمعدلــة لتعكــس البيئــة االقتصاديــة. كذلــك تأخــذ الشــركة فــي 
االعتبــار أســوأ الســيناريوهات التــي قــد تحــدث بحالــة وقــوع حــوادث كان مــن غيــر المرجــح وقوعهــا. كمــا تتحمــل المســؤولية عــن تحديــد 
مخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية التــي تنشــأ عــن أنشــطة المجموعــة وتقديــم التوصيــات للجــان ذات الصلــة بالسياســات واإلجــراءات 

ــة. المناســبة إلدارة التعــرض لتلــك المخاطــر وتفعيــل األنظمــة الازمــة لتنفيــذ اإلجــراءات الرقابيــة الفعال

إن مراقبــة وضبــط المخاطــر يتــم بصــورة أساســية اســتنادًا للحــدود الموضوعــة مــن قبــل المجموعــة. تعكــس هــذه الحــدود إســتراتيجية 
األعمــال وبيئــة الســوق للمجموعــة باإلضافــة إلــى مســتوى المخاطــر التــي تكــون المجموعــة علــى اســتعداد لتحملهــا. باإلضافــة لذلــك، 
تقــوم المجموعــة بمراقبــة وقيــاس القــدرة اإلجماليــة لتحمــل المخاطــر فيمــا يتعلــق بإجمالــي التعــرض للمخاطــر علــى مســتوى كافــة أنــواع 

المخاطــر واألنشــطة.

يتــم إعــداد وتوزيــع تقاريــر مخاطــر مصممــة خصيصــًا لتغطــي جميــع مســتويات المجموعــة لضمــان أن جميــع األقســام تســتطيع الحصــول 
علــى المعلومــات الشــاملة والضروريــة والحديثــة.

تركزات المخاطر الزائدة
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة متشــابهة ، أو فــي أنشــطة بنفــس المنطقــة الجغرافيــة  أو عندمــا 
يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة مماثلــة ممــا قــد يجعــل لديهــم االســتعداد لمواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل مماثــل بالتغيــرات فــي 
الظــروف االقتصاديــة أو السياســية أو غيرهــا. تشــير التركــزات إلــى الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو التطــورات التــي تؤثــر علــى 

قطــاع أعمــال بذاتــه أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة.
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تتعلق مخاطر المجموعة بشكل رئيسي بالسوق العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة وباألخص في دبي.

مــن أجــل تجنــب تركــزات المخاطــر الزائــدة، تتضمــن سياســات وإجــراءات المجموعــة إرشــادات محــددة تركز على الطــرف المقابل مــع االحتفاظ 
بمحافــظ ماليــة متنوعــة. بنــاء عليــه، تتــم مراقبــة تركــزات مخاطر االئتمــان المحــددة وإدارتها.

مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي يعجــز فيهــا متعامــل أو طــرف مقابــل فــي الوفــاء بالتزامــه ويتســبب فــي خســارة ماليــة للمجموعــة. 
تنتــج مثــل تلــك المخاطــر عــن األنشــطة التمويليــة اإلســامية التــي تقــوم بهــا المجموعــة. إن المخاطــر االئتمانيــة مراقبــة بشــكل فعــال 
وفقــًا للسياســات االئتمانيــة التــي تعــّرف بوضــوح صاحيــات التمويــل الممنوحــة والسياســات واإلجــراءات. لمزيــد مــن التفاصيــل بخصــوص 

تشــكيل الموجــودات التمويليــة اإلســامية الرجــاء مراجعــة اإليضــاح رقــم 9.

تحــاول المجموعــة ضبــط المخاطــر االئتمانيــة بمراقبــة التعــرض للمخاطــر والحــد مــن المعامــات مــع األطــراف المقابلــة المحــددة والتقييــم 
المســتمر لمــاءة األطــراف المقابلــة. أنشــأت المجموعــة محفظــة ذمــم مدينــة ســليمة وتحتفــظ بهــا وفقــًا لسياســة ائتمــان محــددة معتمــدة 
ــدى المجموعــة مــن تقييــم مصمــم بشــكل جيــد بخصــوص االئتمــان وإجــراءات  مــن قبــل مجلــس اإلدارة. يتألــف نظــام تقييــم االئتمــان ل
تخويــل ومراجعــة لغــرض التأكيــد علــى االحتــراز فــي أنشــطة الشــركة التمويليــة وضمــان نوعيــة محفظــة الموجــودات. يتــم إعطــاء أهميــة 

خاصــة إلدارة الموجــودات التمويليــة غيــر المنتجــة.

تقــوم المجموعــة بصــورة دائمــة بمراقبــة التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة الكليــة وتتبــع طــرق تحليليــة ونظاميــة نحــو هيكلهــا االئتمانــي 
المصنــف حســب األفــراد والمجموعــات والصناعــة ولذلــك فــإن محفظــة االئتمــان منوعــة بشــكل جيــد قطاعيــًا وحســب الجنســيات، مــع عــدم 

وجــود تركيــز جوهــري.

تقــدم المجموعــة تمويــل اإلجــارة كمــا يتضــح مــن خــال تشــكيلة المحفظــة حيــث يتــم حجــز ملكيــة العقــار لــدى المجموعــة لحيــن تســديد 
كل دفعــات اإليجــار المســتحقة. ينتــج عــن ذلــك رهــن كامــل علــى المبالــغ الممولــة )إيجــارات ثابتــة(. إن عمــاء المجموعــة يقيمــون بصــورة 

رئيســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. 

المعلومات الكمية

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى
يظهــر الجــدول أدنــاه الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة لعناصــر بيــان المركــز المالــي. يظهــر الحــد األقصــى للتعــرض بالمبالــغ 

اإلجماليــة.

إجمالي الحد األقصى إجمالي الحد األقصى    
للتعرض للتعرض   

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم    

  620.443  672.956 أرصدة لدى البنوك )إيضاح 8( 
  3.219.711  3.084.983 الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية )إيضاح 9( 
  322.818  322.818 دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية )إيضاح 11( 

157.674  125.723 موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدمًا( )إيضاح 15( 
───────── 	───────── 	

4.320.646  4.206.480  إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية 
═════════ 	═════════  

عندمــا تكــون األدوات الماليــة مســجلة بالقيمــة العادلــة فــإن المبالــغ الظاهــرة أعــاه تمثــل التعــرض لمخاطــر االئتمــان ولكــن ليــس بالحــد 
األقصــى للتعــرض الــذي قــد يحــدث فــي المســتقبل نتيجــة التغيــرات فــي القيــم. لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الحــد األقصــى للتعــرض 
للمخاطــر االئتمانيــة لــكل صنــف مــن األدوات الماليــة، يجــب الرجــوع إلــى اإليضاحــات المحــددة. إن أثــر الضمانــات وأســاليب تخفيــف المخاطــر 

األخــرى مبيــن أدنــاه.

تــدار نوعيــة االئتمــان للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باســتخدام تصنيــف ائتمانــي داخلــي. يظهــر الجــدول أدنــاه نوعيــة االئتمــان 
حســب صنــف الموجــودات الماليــة اســتنادا علــى نظــام تصنيــف االئتمــان لــدى المجموعــة.  



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

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

31 ديسمبر 2017  
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير غير منخفضة القيمة وال متأخرة    متأخرة لكن غير منخفضة القيمة   

بتاريخ التقرير بتاريخ التقرير    

المبلغ مخصص االنخفاض  المبلغ  أكثر من 90   90-61 30 إلى 60  أقل من 30  شروط إعادة  قائمة  مخاطر  المبلغ   
اإلجمالي في القيمة  المــدرج  يوم  يوم  يوم  يوم  التفاوض  المراقبة  منخفضة/معتدلة  المدرج   

ألف درهم ألف درهم  درهم  ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 -  -  -  -  -    -  -  -  -  672.956  672.956 أرصدة لدى البنوك 
موجودات تمويلية 

 459.767  *)213.467(  246.300  135.692  118.600  141.174  327.622  106.206  96.172  1.913.217  3.084.983  واستثمارية اسالمية 
دفعات مقدمة عن 

 العقارات 
 38.618  )8.582(  30.036  -  -  -  -  -  292.782  -  322.818 االستثمارية )إيضاح 11 ( 

موجودات أخرى )عدا
 57.324  )32.955(  24.369  -  -  -  -  -  5.840  95.514  125.723  المصاريف المدفوعة مقدما(  

────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────  
 555.709   )255.004(  300.705  135.692  118.600  141.174  327.622  106.206  394.794  2.681.687  4.206.480  

	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════  

31 ديسمبر 2016   
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير غير منخفضة القيمة وال متأخرة    متأخرة لكن غير منخفضة القيمة   

بتاريخ التقرير بتاريخ التقرير    

المبلغ مخصص االنخفاض  المبلغ  أكثر من 90   90-61 30 إلى 60  أقل من 30  شروط إعادة  قائمة  مخاطر  المبلغ   
اإلجمالي في القيمة  المــدرج  يوم  يوم  يوم  يوم  التفاوض  المراقبة  منخفضة/معتدلة  المدرج   

ألف درهم ألف درهم  ألــف  درهــم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 -   -  -  -  -  -  -  -  -  620.443  620.443 أرصدة لدى البنوك 
موجودات تمويلية 

 553.241  *)255.960(  297.281  188.140   108.116  201.471  410.297  83.242  94.819  1.836.345  3.219.711  واستثمارية اسامية 
دفعات مقدمة عن 

 38.618  )8.582(  30.036  -  -  -  -  -  292.782  -  322.818  العقارات االستثمارية 
موجودات أخرى )عدا

66.500  )42.131(  24.369  -  -  -  -  -  7.347  125.958  157.674  المصاريف المدفوعة مقدما(  
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────  

   658.359   )306.673(  351.686  188.140  108.116  201.471  410.297  83.242  394.948  2.582.746  4.320.646   
	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════  
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31- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر االئتمان )تتمة(

31 ديسمبر 2017  
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير غير منخفضة القيمة وال متأخرة    متأخرة لكن غير منخفضة القيمة   

بتاريخ التقرير بتاريخ التقرير    

المبلغ مخصص االنخفاض  المبلغ  أكثر من 90   90-61 30 إلى 60  أقل من 30  شروط إعادة  قائمة  مخاطر  المبلغ   
اإلجمالي في القيمة  المــدرج  يوم  يوم  يوم  يوم  التفاوض  المراقبة  منخفضة/معتدلة  المدرج   

ألف درهم ألف درهم  درهم  ألف  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 -  -  -  -  -    -  -  -  -  672.956  672.956 أرصدة لدى البنوك 
موجودات تمويلية 

 459.767  *)213.467(  246.300  135.692  118.600  141.174  327.622  106.206  96.172  1.913.217  3.084.983  واستثمارية اسالمية 
دفعات مقدمة عن 

 العقارات 
 38.618  )8.582(  30.036  -  -  -  -  -  292.782  -  322.818 االستثمارية )إيضاح 11 ( 

موجودات أخرى )عدا
 57.324  )32.955(  24.369  -  -  -  -  -  5.840  95.514  125.723  المصاريف المدفوعة مقدما(  

────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────  
 555.709   )255.004(  300.705  135.692  118.600  141.174  327.622  106.206  394.794  2.681.687  4.206.480  

	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════  

31 ديسمبر 2016   
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير غير منخفضة القيمة وال متأخرة    متأخرة لكن غير منخفضة القيمة   

بتاريخ التقرير بتاريخ التقرير    

المبلغ مخصص االنخفاض  المبلغ  أكثر من 90   90-61 30 إلى 60  أقل من 30  شروط إعادة  قائمة  مخاطر  المبلغ   
اإلجمالي في القيمة  المــدرج  يوم  يوم  يوم  يوم  التفاوض  المراقبة  منخفضة/معتدلة  المدرج   

ألف درهم ألف درهم  ألــف  درهــم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   

 -   -  -  -  -  -  -  -  -  620.443  620.443 أرصدة لدى البنوك 
موجودات تمويلية 

 553.241  *)255.960(  297.281  188.140   108.116  201.471  410.297  83.242  94.819  1.836.345  3.219.711  واستثمارية اسامية 
دفعات مقدمة عن 

 38.618  )8.582(  30.036  -  -  -  -  -  292.782  -  322.818  العقارات االستثمارية 
موجودات أخرى )عدا

66.500  )42.131(  24.369  -  -  -  -  -  7.347  125.958  157.674  المصاريف المدفوعة مقدما(  
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────  

   658.359   )306.673(  351.686  188.140  108.116  201.471  410.297  83.242  394.948  2.582.746  4.320.646   
	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════  

*باإلضافــة إلــى المخصــص المحــدد أعــاه، قامــت المجموعــة أيضــًا بتكويــن مخصــص جماعــي ومخصــص للمشــاريع المتوقفــة بمبلــغ 247.96 
مليــون درهــم )31 ديســمبر 2016- 256.93 مليــون درهــم( للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

31- إدارة المخاطر )تتمة(

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن التمويــل المقــدم مــن قبــل المجموعــة مغطــى تمامــا كبنــد موجــودات وفقــًا ألحــكام الشـــريعة اإلســـامية. يتــم تمويــل العقارات اســـتنادًا 
إلــى "القيمــة المقــدرة لــدى المجموعــة". فــي حالــة العقــارات الجديــدة فــإن القيمــة المقــدرة تكــون مشــابهة لســعر القــدم المربــع المحــدد مــن 
قبــل المطــورون ثــم يتــم التقييــم مــن قبــل مثمــن مســتقل وكذلــك بإجــراء تقييــم داخلــي. وفــي حــال العقــارات األقــدم، تســتند القيمــة 

المقــدرة علــى تقريــر التقييــم الصــادر عــن المثمنيــن الخارجييــن المســتقلين بصفــة دوريــة.

إن التأميــن علــى العقــارات هــو تأميــن إلزامــي، ويؤمــن علــى العقــار ضــد جميــع المخاطــر بالقيمــة المذكــورة فــي عقــد البيــع أو مبلــغ التقييــم 
المقــدم مــن قبــل المســاح حســب طبيعــة الحالــة. يتــم االحتفــاظ بالقيمــة المؤمــن عليهــا بقيمــة العقــار األصليــة علــى مــدى فتــرة  التمويــل.

مخاطر السوق
إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار 

الســوق.

قامــت المجموعــة بوضــع سياســات إدارة المخاطــر وحدودهــا حيــث تتــم مراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ويتــم قياســها ومراقبتهــا مــع 
إشــراف اســتراتيجي يمــارس مــن قبــل مجلــس اإلدارة ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات. إن هــذه الوحــدات مســؤولة عــن تطويــر وتطبيــق 

سياســة مخاطــر الســوق ومنهــج قياس/مراقبــة المخاطــر ومراجعــة كل المنتجــات التجاريــة الجديــدة وحــدود المنتجــات.

مخاطر أسعار العمالت األجنبية
إن مخاطــر أســعار العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات 
فــي أســعار تحويــل العمــات األجنبيــة. نظــرًا ألن درهــم اإلمــارات والريـــال الســعودي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي فــإن األرصدة بالريـــال الســعودي 

ال تعتبــر بانهــا تمثــل مخاطــر عمــات أجنبيــة جوهريــة.

2016  2017  
التأثيــر علــى  التأثير على  % التغيــر فــي  التأثير على  التأثير على  % التغير في   

حقوق الملكية   األرباح  سعر العملة  حقوق الملكية  األرباح  سعر العملة    
ألف درهم ألف درهم  بالدرهم  ألف درهم  ألف درهم  بالدرهم   

العملة
 6.829±  1.483±  %5±  9.077±   584±  %5± الجنيه المصري  

مخاطر أسعار الربح
تنشــأ مخاطــر أســعار الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة. 
فــي البيانــات الماليــة للمجموعــة هنــاك بنديــن يؤديــان إلــى مثــل هــذا التعــرض. مثــال/ الموجــودات التمويليــة اإلســامية وااللتزامــات 
التمويليــة، كمــا تظهــر علــى جهــات الموجــودات والمطلوبــات لديهــا علــى التوالــي. إن مخاطــر أســعار الربــح للمجموعــة هــي بحدهــا األدنــى 
علــى المــدى القصيــر. إن أســعار الربــح للموجــودات التمويليــة هــي مركــب مــن ســعر أيبــور والســعر الداخلــي الــذي مــن المتوقــع أن يتقلــب 
بشــكل مســتمر اســتنادا علــى حركــة ســعر أيبــور. تقــوم المجموعــة بمراجعــة أســـعار الربــح بصفــة دوريــة خــال اجتمــاع لجـــنة الموجــودات 

والمطلوبــات لديهــا إذا كان ذلــك ضروريــًا وتوصــى بتغييــر الســعر اســتنادًا إلــى وضــع الســوق وجــو المنافســة.

إن االلتزامــات التمويليــة، هــي عقــود تعاقديــة بأســعار ثابتة/بالحــد األعلــى وتحــدد عنــد بــدء العقــد. إن أي تغييــر فــي الســعر ليــس لــه تأثيــر 
علــى الترتيبــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل.

 

يظهــر الجــدول التالــي حساســية التغيــرات المعقولــة الممكــن حدوثهــا فــي أســعار الربــح، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، علــى بيــان 
الدخــل للمجموعــة.
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إن حساســية بيــان الدخــل تمثــل تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار الربــح علــى صافــي األربــاح المقبوضــة لســنة واحــدة اســتنادًا إلــى 
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي تحقــق أربــاح المحتفــظ بهــا فــي 31 ديســمبر 2017.

2016  2017  
ألف درهم ألف درهم   

16.603±  15.624± تأثير أ ± 50 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور 
33.206±  31.248± تأثير أ ± 100 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور 

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم تمثــل مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة 
ــر  ــة غي ــة عــن محفظــة المجموعــة االســتثمارية التــي تشــمل أســهم متداول ــر التجاري ــة. تنتــج مخاطــر أســعار األســهم غي األســهم الفردي

ــة. جوهري
 

مخاطر التسديد المبكر
إن مخاطــر التســديد المبكــر هــي المخاطــر عندمــا تتعــرض المجموعــة لخســارة ماليــة ألن األطــراف المقابلــة قامــت بالتســديد مبكــرا أو بعــد 

الوقــت المتوقع.

ــة التســديد مبكــرا هــو أكثــر مــن  ــة حيــث أن المبلــغ المحَصــل فــي حال ــة مخاطــر تســديد مبكــر بصــورة جوهري ال تتعــرض المجموعــة ألي
القيمــة المدرجــة لبنــد الموجــودات فــي تاريــخ التســديد المبكــر، وذلــك باالحتفــاظ بمبلــغ األربــاح المؤجلــة أو بإضافــة هامــش إلــى ســعر بيــع 

بنــد موجــودات اإلجــارة كربــح تســديد مبكــر. يقــوم فريــق التحصيــل بمراقبــة وضــع الذمــم المدينــة للعميــل بشــكل يومــي.

مخاطر السيولة
يلخــص الجــدول أدنــاه اســتحقاقات المطلوبــات الماليــة والبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة الخاصــة بالمجموعــة اســتنادًا إلــى تســديد 

االلتزامــات التعاقديــة غيــر المخصومــة. إن الدفعــات التــي تخضــع لإلشــعار تعامــل كأن اإلشــعار واجــب تقديمــه فــي الحــال.



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

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

في 31 ديسمبر 2017
المجموع           حتى سنة واحدة       

بنود من دون أكثر من  1 إلــى 5  حتى  6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقــل مــن  معدل    
اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  ســنوات  سنة واحدة  سنة واحدة  أشهر  3 أشهر  الربح المتوقع    

ألف درهم ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألــف  درهــم  ألف  درهم  ألف درهم   ٪   

 5.794.361  -  1.568.171  3.450.541  775.649   465.693   235.110  74.846  ٪4 - ٪2 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 
 76.994   -  -  68.405  8.589  4.229   2.158  2.202  ٪21 - ٪6.5 تمويات إسامية ألجل  

	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────    
   5.871.355  -  1.568.171   3.518.946   784.238   469.922  237.268  77.048    

══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	
بنود خارج الميزانية العمومية

410.698  -  -         23.250  387.448  2.097  3.432  381.919 التزامات    
	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	

31 ديسمبر 2016   
 

المجموع                                      حتى سنة واحدة  
بنود من دون أكثر من  1 إلــى 5  حتى  6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقــل مــن  معدل    

اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  ســنوات  سنة واحدة  سنة واحدة  أشهر  3 أشهر  الربح المتوقع    
ألف درهم ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألــف  درهــم  ألف  درهم  ألف درهم   ٪   

 5.915.687  -  2.144.138  3.650.223  121.326   60.829   30.581   29.916  ٪4 - ٪2 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 
64.436   -  2.226  57.261  4.949  2.444   1.242  1.263  ٪14.5 - ٪6.5 تمويات إسامية ألجل  

	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────    
     5.980.123  -  2.146.364   3.707.484   126.275   63.273  31.823   31.179     

══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	
بنود خارج الميزانية العمومية

 357.501  -  -  40.764   316.737  25.334  37.808  253.595 التزامات    
	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	
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31- إدارة المخاطر )تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

في 31 ديسمبر 2017
المجموع           حتى سنة واحدة       

بنود من دون أكثر من  1 إلــى 5  حتى  6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقــل مــن  معدل    
اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  ســنوات  سنة واحدة  سنة واحدة  أشهر  3 أشهر  الربح المتوقع    

ألف درهم ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألــف  درهــم  ألف  درهم  ألف درهم   ٪   

 5.794.361  -  1.568.171  3.450.541  775.649   465.693   235.110  74.846  ٪4 - ٪2 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 
 76.994   -  -  68.405  8.589  4.229   2.158  2.202  ٪21 - ٪6.5 تمويات إسامية ألجل  

	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────    
   5.871.355  -  1.568.171   3.518.946   784.238   469.922  237.268  77.048    

══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	
بنود خارج الميزانية العمومية

410.698  -  -         23.250  387.448  2.097  3.432  381.919 التزامات    
	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	

31 ديسمبر 2016   
 

المجموع                                      حتى سنة واحدة  
بنود من دون أكثر من  1 إلــى 5  حتى  6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقــل مــن  معدل    

اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  ســنوات  سنة واحدة  سنة واحدة  أشهر  3 أشهر  الربح المتوقع    
ألف درهم ألف  درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألــف  درهــم  ألف  درهم  ألف درهم   ٪   

 5.915.687  -  2.144.138  3.650.223  121.326   60.829   30.581   29.916  ٪4 - ٪2 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 
64.436   -  2.226  57.261  4.949  2.444   1.242  1.263  ٪14.5 - ٪6.5 تمويات إسامية ألجل  

	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────    
     5.980.123  -  2.146.364   3.707.484   126.275   63.273  31.823   31.179     

══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	
بنود خارج الميزانية العمومية

 357.501  -  -  40.764   316.737  25.334  37.808  253.595 التزامات    
	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	 	 	



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

في 31 ديسمبر 2017

المجمــوع                                      حتى سنة واحدة   
بنود من دون أكثر من  1 إلى 5  حتى   6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقل من    

اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  سنوات  ســنة واحدة  سنة واحدة  أشهر  3 أشهر    
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف  درهم    

الموجودات
 673.015  35.000  - نقد وودائع لدى البنوك   430.403  2.159  -  432.562  205.453  

3.084.983  -  1.616.135 موجودات تمويلية واستثمارية إسامية    663.413  57.335  85.318  806.066  662.782 
12.387  12.387  - استثمارات متوفرة للبيع   -  -  -   -  - 

 322.818  -  292.782 دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية   -  -  -  -  30.036 
 1.821.064   -  699.373 عقارات استثمارية   -  -  -  -  1.121.691 
 212.849   -  - عقارات قيد التطوير   -  -  -  -  212.849 
302.567    302.567  - استثمارات في شركة شقيقة   -  -  -  -  - 
132.489  -  - موجودات أخرى   122.193  2.864  6.594  131.651  838 

17.072  17.072  - موجودات ثابتة   -  -  -  -  - 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   
 6.579.244  367.026  2.608.290 إجمالي الموجودات   1.216.009  62.358  91.912  1.370.279  2.233.649 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

المطلوبات
4.792.037  -  1.954.429 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى    68.406  205.218   410.437  684.061  2.153.547 

 66.136  -  38.559 تمويل إسامي ألجل     1.158  1.157  2.314  4.629  22.948 
  6.551   6.551   - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -  -  -  -  - 

 143.612  -  - مطلوبات أخرى   121.733  3.383  7.609  132.725  10.887 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   

 5.008.336  6.551  1.992.988 إجمالي المطلوبات   191.297  209.758  420.360  821.415  2.187.382 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

 410.698  -  - التزامات   381.919  3.432  2.097  387.448  23.250 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

  1.160.210  360.475  615.302  23.017  161.416  )330.545(  )150.832( صافي نقص السيولة   642.793 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

  1.160.210  1.160.210  799.735 صافي نقص السيولة المتراكمة   642.793  491.961  161.416  161.416  184.433 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

31-   إدارة المخاطر)تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات
إن تحليــات تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات والبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة المحللــة اســتنادًا إلــى الفتــرة الزمنيــة المتوقعــة 
ــان مركــز  ــكل بي ــة ل ــل القيمــة العادل ــر تعدي ــواردة فــي هــذا الجــدول تشــتمل علــى تأثي ــام ال لتحصيلهــا أو تســديدها أو بيعهــا. إن األرق
ــة الســنة. يســتثني جــدول مخاطــر الســيولة المذكــور أعــاه التأثيــر المحتمــل  ــاح التــي لــم تســتحق بعــد فــي نهاي مالــي وتســتثنى األرب
أليــة متطلبــات توزيعــات نقديــة ناتجــة عــن آليــة الســداد النقــدي للديــون بموجــب بنــود اتفاقيــة الشــروط المشــتركة كمــا هــو موضــح فــي 

اإليضــاح رقــم 17.
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في 31 ديسمبر 2017

المجمــوع                                      حتى سنة واحدة   
بنود من دون أكثر من  1 إلى 5  حتى   6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقل من    

اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  سنوات  ســنة واحدة  سنة واحدة  أشهر  3 أشهر    
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف  درهم    

الموجودات
 673.015  35.000  - نقد وودائع لدى البنوك   430.403  2.159  -  432.562  205.453  

3.084.983  -  1.616.135 موجودات تمويلية واستثمارية إسامية    663.413  57.335  85.318  806.066  662.782 
12.387  12.387  - استثمارات متوفرة للبيع   -  -  -   -  - 

 322.818  -  292.782 دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية   -  -  -  -  30.036 
 1.821.064   -  699.373 عقارات استثمارية   -  -  -  -  1.121.691 
 212.849   -  - عقارات قيد التطوير   -  -  -  -  212.849 
302.567    302.567  - استثمارات في شركة شقيقة   -  -  -  -  - 
132.489  -  - موجودات أخرى   122.193  2.864  6.594  131.651  838 

17.072  17.072  - موجودات ثابتة   -  -  -  -  - 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   
 6.579.244  367.026  2.608.290 إجمالي الموجودات   1.216.009  62.358  91.912  1.370.279  2.233.649 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

المطلوبات
4.792.037  -  1.954.429 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى    68.406  205.218   410.437  684.061  2.153.547 

 66.136  -  38.559 تمويل إسامي ألجل     1.158  1.157  2.314  4.629  22.948 
  6.551   6.551   - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -  -  -  -  - 

 143.612  -  - مطلوبات أخرى   121.733  3.383  7.609  132.725  10.887 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   

 5.008.336  6.551  1.992.988 إجمالي المطلوبات   191.297  209.758  420.360  821.415  2.187.382 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

 410.698  -  - التزامات   381.919  3.432  2.097  387.448  23.250 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

  1.160.210  360.475  615.302  23.017  161.416  )330.545(  )150.832( صافي نقص السيولة   642.793 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

  1.160.210  1.160.210  799.735 صافي نقص السيولة المتراكمة   642.793  491.961  161.416  161.416  184.433 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

في 31 ديسمبر 2016

المجموع           حتى سنة واحدة                        
بنود من دون أكثر من  1 إلى 5  حتى   6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقل من    

اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  سنوات  ســنة واحدة  سنة واحدة  أشــهر  3 أشهر    
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف  درهم    

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

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

 322.818  -  292.782 دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية   -  -  -  -  30.036 
 1.623.096   -  1.475.419 عقارات استثمارية   -  -  -  -  147.677 
 220.679   -  - عقارات قيد التطوير   -  -  -  -  220.679 
293.540    293.540  - استثمارات في شركة شقيقة   -  -  -  -  - 
162.350  -  - موجودات أخرى   17.294  113  24.694  42.101  120.249 
22.284  22.284  - موجودات ثابتة   -  -  -  -  - 

────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   
 6.492.668  358.512  3.329.826 إجمالي الموجودات   962.819  67.593  121.381  1.151.793  1.652.537 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

المطلوبات
4.682.024  -  2.433.025 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى    -  -   -  -  2.248.999 

 57.704  -  40.608 تمويل إسامي ألجل     712  712  1.425  2.849  14.247 
  6.157   6.157   - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -  -  -  -  - 

 135.091  -  - مطلوبات أخرى   117.531  4.456  10.391  132.378  2.713 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   

4.880.976  6.157  2.473.633 إجمالي المطلوبات   118.243  5.168  11.816  135.227  2.265.959 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

357.501  -  - التزامات   253.595  37.808  25.334  316.737   40.764 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

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

 1.254.191  1.254.191  901.836 صافي نقص السيولة المتراكمة   590.981  615.598  699.829  699.829  45.643 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

31- إدارة المخاطر)تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
جدول مخاطر السيولة أعاه

تحليات تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة(
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في 31 ديسمبر 2016

المجموع           حتى سنة واحدة                        
بنود من دون أكثر من  1 إلى 5  حتى   6 أشهر إلى  3 إلى 6  أقل من    

اإلجمالي فترة اســتحقاق  5 سنوات  سنوات  ســنة واحدة  سنة واحدة  أشــهر  3 أشهر    
ألف درهم ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف  درهم    

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

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

 322.818  -  292.782 دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية   -  -  -  -  30.036 
 1.623.096   -  1.475.419 عقارات استثمارية   -  -  -  -  147.677 
 220.679   -  - عقارات قيد التطوير   -  -  -  -  220.679 
293.540    293.540  - استثمارات في شركة شقيقة   -  -  -  -  - 
162.350  -  - موجودات أخرى   17.294  113  24.694  42.101  120.249 
22.284  22.284  - موجودات ثابتة   -  -  -  -  - 

────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   
 6.492.668  358.512  3.329.826 إجمالي الموجودات   962.819  67.593  121.381  1.151.793  1.652.537 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

المطلوبات
4.682.024  -  2.433.025 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى    -  -   -  -  2.248.999 

 57.704  -  40.608 تمويل إسامي ألجل     712  712  1.425  2.849  14.247 
  6.157   6.157   - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   -  -  -  -  - 

 135.091  -  - مطلوبات أخرى   117.531  4.456  10.391  132.378  2.713 
────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	────── 	──────   

4.880.976  6.157  2.473.633 إجمالي المطلوبات   118.243  5.168  11.816  135.227  2.265.959 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

357.501  -  - التزامات   253.595  37.808  25.334  316.737   40.764 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   

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

 1.254.191  1.254.191  901.836 صافي نقص السيولة المتراكمة   590.981  615.598  699.829  699.829  45.643 
══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════ 	══════   



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2017

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

31- إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(

عقــب إعــادة الهيكلــة الماليــة، قامــت المجموعــة بتخفيــض جوهــري لمخاطــر الســيولة لديهــا. ســتكون المجموعــة قــادرة علــى االســتمرار 
فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي المســتقبل القريــب دون أي عــدم تطابــق جوهــري فــي الســيولة.

 
المخاطر التشغيلية 

إن المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل األنظمــة أو بســبب الخطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث الخارجيــة. 
ــة أو  ــار قانوني ــك أث ــى أضــرار خاصــة بالســمعة ويكــون لذل ــؤدي إل ــا تتعطــل األنظمــة عــن العمــل يمكــن للمخاطــر التشــغيلية أن ت عندم
تشــريعية أو تــؤدي إلــى الخســارة الماليــة. ال يمكــن للمجموعــة أن تتوقــع تجنــب جميــع المخاطــر التشــغيلية ولكــن مــن خــال إطــار الرقابــة 
العامــة ومــن خــال المتابعــة واالســتجابة للمخاطــر المحتملــة، تســتطيع المجموعــة أن تديــر هــذه المخاطــر. تتضمــن أدوات الرقابــة فصــل 
الواجبــات بصــورة فعالــة ووضــع إجــراءات للدخــول علــى األنظمــة والتفويــض والتســوية وتدريــب العامليــن وعمليــات التقييــم ويتضمــن 

ذلــك اســتخدام التدقيــق الداخلــي.

إدارة رأس المال

إن األهــداف الرئيســية مــن إدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة هــي ضمــان التــزام المجموعــة بمتطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج 
وأن تحتفــظ المجموعــة بتصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب جيــدة خاصــة بــرأس المــال لكــي تدعــم أعمالهــا وتزيــد مــن حقــوق المســاهمين 

ألقصــى حــد ممكــن.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال لديهــا وتجــري تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة وســمات المخاطــرة 
فــي أنشــطتها. تمثــل إعــادة الهيكلــة الســارية فــي 25 نوفمبــر 2014 التغييــر الجوهــري فــي هيــكل رأس مــال المجموعــة. يتألــف هيــكل رأس 
المــال مــن رأس المــال وأســهم الخزينــة واالحتياطــي القانونــي واالحتياطــي العــام واالحتياطــي الخــاص والتغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة 
العادلــة واحتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة وأداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة والخســائر المتراكمــة وتــم قياســها بمبلــغ 1.443 

مليــون درهــم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017 )31 ديســمبر2016 - 1.493 مليــون درهــم(.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة كمــا وردت فــي هــذه 
البيانــات المالية.
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32- المساهمات االجتماعية

تواصــل الشــركة اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ومســجلة رســميًا مــع غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي لبرنامــج عامــة غرفــة دبــي 
للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات. وقــد قدمــت الشــركة المســاهمات االجتماعيــة بشــكل رئيســي إلــي هيئــة الصحــة بدبــي ومؤسســة 

الحيــاة الذكيــة وهيئــة الهــال األحمــر اإلماراتــي خــال الســنة نحــو األنشــطة اإلنســانية.

33- األحداث الالحقة

فــي 4 ينايــر 2018، وقعــت المجموعــة مذكــرة تفاهــم مــع مرســيليا مصــر لتطويــر مشــروع عقــاري مشــترك يســمى النصــر ســيتي النــد فــي 
مصــر. بموجــب االتفاقيــة المقترحــة، بمجــرد اإلنتهــاء مــن شــروط معينــة ســابقة، ســتقوم المجموعــة بتوفيــراألرض وســيتم توفيــر التمويــل 

الكامــل لتطويــر وبنــاء المشــروع مــن قبــل مرســيليا مصــر. 




