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عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو

ضاحات من ت ل اإل انات المال٣٢إلى ١ش .الموحدةةالمرفقة جزءًا من هذه الب
١٠

ان الدخل الموحدب
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح درهمألفدرهمألفإ

لالدخل ةمن الموجودات التمو ٤١٦٦,٧٨٣١٨٤,٤٥٦ة واالستثمارة اإلسالم

٦,٨٥٨٦,٦٣٥رسومالدخل

٧,٥٠٨٦,٤٨٧من الودائعالدخل

مة العادلةأراح (خسائر)/ ٦٩,٥٣٠)٣٤,٧٨٥(١٢من العقارات االستثمارةالق

١٢٦٤,٤٤٧٦٠,٥٩٧اإلیجاردخل

ع  رب ١٣٦٠,٧٤٧٥٢,٢١٧عقارات قید التطو

,١٤,٤١٥٣٣٩٢٦آخردخل 
٢٨٥,٩٧٣٤٠٦,٢٦١

مة) س/(االنخفاض في ق مةع :االنخفاض في الق
ة- ة واالستثمارة اإلسالم ل ٢١٨)٤٠,١٨٧(٥-٢الموجودات التمو
١٩٦)١٨,٩٥٨(١-١٥موجودات أخر -

ة ات قضائ ٦٢٨)١٤٦,٧٨١(٢٠مطال

ة من الودائع االستثمارةإطفاء مة العادلة األول )١١٠,٠١٣()١١٠,٠٨٢(١٧أراح الق

ة )١٢٥,٠٨٩()١٤٦,٢٠٨(٥المصارف التشغیل

ع  رتكلفة ب )٢١,٦٧٠()٥,٣٠٤(١٣عقارات قید التطو

قةةالحصة من نتائج شر ١٤٢١,٢٧٥٢٥,٥٦٨شق

١٧٦,٠٩٩)١٦٠,٢٧٢(لمستثمرنا/على الممولینات األراح قبل التوزع(الخسائر)/

)١٢٤,٧٦٤()١١٢,١٥٢(٦لمستثمرنا/على الممولینالتوزعات 

٥١,٣٣٥)٢٧٢,٤٢٤(لسنةاأراح (خسائر)/

العائدة إلى:
ة األم ٤٢,٥٥٠)٢٦٦,٢٥٧(مساهمي الشر

طرة ٨,٧٨٥)٦,١٦٧(٢٧الحصص غیر المس

)٥١,٣٣٥)٢,٤٢٤٢٧
رح السهم العائد إلى )/خسارة(

ة األم لالرح األساسي للسهم)/خسارة( ٠,٠٢٧)٠,١٨٢(٧(درهم)مساهمي الشر
٠,٠١٣),١٨٢٠(٧المخفف للسهم (درهم)الرح )/خسارة(



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو

ضاحات من ت ل اإل انات المال٣٢إلى ١ش .الموحدةةالمرفقة جزءًا من هذه الب
١١

ان الدخل الشامل الموحدب
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
درهمألفدرهملفأ

٥١,٣٣٥)٢٧٢,٤٢٤(لسنةاأراح (خسائر)/

بنود الدخل الشامل األخر 

فهالتي بنود الدخل الشامل األخر  الخسائرأو األراحإلىاسیتم إعادة تصن
الالحقة:الفتراتفي 

ل  اتفروقات صرف من تحو ةاألعمالت العمل ١١,٠٩٦)٦٧٦(جنب

فهلن التيشامل األخر الدخل البنود الخسائرأو األراحإلىایتم إعادة تصن
الالحقة:الفتراتفي 

ة خسائر عاد أوراق مال اس واست )٩٦٥()٧٤٥(استثمارةق

قة ة شق ة االستثمارة لشر مة العادلة لألوراق المال -)٢٠٤(التغییر في الق

١٠,١٣١)١,٦٢٥(للسنةل األخر بنود الدخل الشام/)ةالشامل(الخسائر

٦١,٤٦٦)٢٧٤,٠٤٩(للسنةبنود الدخل الشامل األخر /)ةالشامل(الخسائرإجمالي

العائد إلى:
ة األم ٥٢,٦٨١)٢٦٧,٨٨٢(مساهمي الشر

طرة ٨,٧٨٥)٦,١٦٧(الحصص غیر المس

)٦١,٤٦٦)٢٧٤,٠٤٩





عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو

ضاحات من ت ل اإل انات المال٣٢إلى ١ش .الموحدةةالمرفقة جزءًا من هذه الب
١٣

ة الموحد ان التدفقات النقد ب
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح ف درهمألدرهمألفإ

ة األنشطة التشغیل
٥١,٣٣٥)٢٧٢,٤٢٤(لسنةاأراح(خسائر)/

ة: التعدیالت للبنود التال
١٦٥,٧٤٨٦,٣١٧االستهالك

)٢٥,٥٦٨()٢١,٢٧٥(١٤نتائجالالحصة من 
مة مة(/االنخفاض في ق س االنخفاض في ق )ع

ةالموجودات ة واالستثمارة اإلسالم ل )٢١٨(٤٠,١٨٧التمو
)١٩٦(١٨,٩٥٨موجودات أخر 
ة ات قضائ ٢٠١٤٦,٧٨١٦٢٨مطال

مة العادلة أراح(خسائر)/ )٦٩,٥٣٠(١٢٣٤,٧٨٥من العقارات االستثمارةالق
مة العادلة اطفاء تعدیالت  ١٧١١٠,٠٨٢١١٠,٠١٣الودائع االستثمارةمن الق

١١٢,١٥٢١٢٤,٧٦٤ن / المستثمرنالممولیتوزعات على 
)٦,٤٨٧()٧,٥٠٨(من الودائعدخل 

ع عقارات استثمارةئرخسا(أراح)/ ١٥٧)١,٨٨٧(ب
ع اح محققة من أر  ة استثمارةب )٥,٦٣٦(-أوراق مال

ة الخدمة للموظفین افأة نها ١٩٧٦٦١,٠٩١مخصص م

ة قب ةالتغیرات فيل األراح التشغیل ات التشغیل ١٦٦,٣٦٥١٨٦,٦٧٠الموجودات والمطلو

ة ة واالستثمارة اإلسالم ل ٢٦١,٨٢٠)١٨٩,٦٠٩(الموجودات التمو
٤٢,٦٦٣٣٠,٠٥٧الموجودات األخر 

ات ال ٧,٨٩٣)٥,٨٧٦(خر األمطلو

ات ١٣,٥٤٣٤٨٦,٤٤٠النقد من العمل
افأة ة الخدمة المدفوعة للموظفینم )٦٩٧()٢,٩١٩(١٩نها

ةالناتج صافي النقد  ١٠,٦٢٤٤٨٥,٧٤٣من األنشطة التشغیل

األنشطة االستثمارة
قة ة شق ١٤١٦,٥٤١١٦,٥٤١توزعات أراح من شر

الغ  ع م ة استثمارةمحصلة من ب -٣,٩٢٦أوراق مال
ع عقارات استثمار  ٤,٩٨٨١٣,٩٠٤ةب

ة  ة في التدفقات النقد ٨٧١,٥٥٢٤١,٨٤٨المقیدةالحر
)٥٩,٧٦١()٧٠,٣٣٢(العقارات االستثمارةالزادة في
رفي النقص(الزادة)/ ٧,٨٣٠)١٧,٩٩٦(عقارات قید التطو

الة الغ المحصلة من ودائع و ٢,٢٨٠,٠٠٠٢,٠٠٠,٠٠٠الم
الةإیداع ودا )٢,٢٠٠,٠٠٠()١,٨٨٠,٠٠٠(ئع و

)١,١٠٥()٣,٨٦٥(١٦شراء موجودات ثابتة
٧,٥٠٨٦,٤٨٧من الودائعالدخل

)١٧٤,٢٥٦(٤١٢,٣٢٢األنشطة االستثمارة)المستخدم فيالناتج من/(صافي النقد

ة ل األنشطة التمو
ل اسالمي ألجلاستالم ٥٧,٩٨٤١١,١٣٦تمو

ل اسالمي ألجل )٧,٤٩٥()١٢,٣٠٠(سداد تمو
ة أخر  الت اسالم )١٢١,٣٢٥()٧٩٦,٢٤٦(ودائع استثمارة وتمو

طرةدفعات  -)١٥,٤١٩(للحصص غیر المس
)١٠٠,٠٠٠(-٢٦سداد أداة المضارة

)٢,٢٥٠()٢,٢٥٠(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
ةصافي النقد المستخ ل )٢١٩,٩٣٤()٧٦٨,٢٣١(دم في األنشطة التمو

ةالزادة/النقص)( ه النقد ة وش ٩١,٥٥٣)٣٤٥,٢٨٥(في النقد
ة ل العمالت األجنب اطي تحو ٢,٨٠٨)١٩١(احت

ة السنة ة في بدا ه النقد ة وش ٤٣٢,٥٦٢٣٣٨,٢٠١النقد

ة السنة ة في نها ه النقد ة وش ٨٨٧,٠٨٦٤٣٢,٥٦٢النقد



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو

ضاحات من ت ل اإل انات المال٣٢إلى ١ش .الموحدةةالمرفقة جزءًا من هذه الب
١٤

ان التغیرات في حقوق  ةب الموحدالملك
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

ة األم العائدة إلى مساهمي الشر
اطياالرأس اطياالحت اطياالحت اطيأداةحت اطي االنخفاضاحت لالتغیرات المتراكمةاحت اطي تحو الحصصالخسائراحت
مة العام أداة المضارةمضارةخاصالعامالقانونيالنةخزأسهم الالمال مة العادلةفي الق ةفي الق طرةالمجموعالمتراكمةالعمالت األجنب اإلجماليغیر المس

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
١,٤٤٢,٩٨٧١٢٧,٩٢١١,٥٧٠,٩٠٨),٠١١,١٩٣١()٣٢٣,٥٩٥(٦٩٨-١٢٢,٦٥٠١٢٢,٦٥٠٩٩,٢٦٥٢١٥,٤٧٢٨١٠,٠٨٨)٩٣,٠٤٨(٢٠١٨١,٥٠٠,٠٠٠ینایر ١في 

ار الدولي اع المع تأثیر ات
ةإلعداد التقارر الدول
ضاح ٩رقم  )٢-٢(إ

٤,٣١٦-٤,٣١٦---٤,٣١٦-------على المجموعة-
قة- ة شق )٩,٧٢٥(-)٩,٧٢٥()٩,٧٢٥(----------على شر

المعاد إدراجهالرصید 
١,٤٣٧,٥٧٨١٢٧,٩٢١١,٥٦٥,٤٩٩)١,٠٢٠,٩١٨()٣٢٣,٥٩٥(١٢٢,٦٥٠١٢٢,٦٥٠٩٩,٢٦٥٢١٥,٤٧٢٨١٠,٠٨٨٤,٣١٦٦٩٨)٩٣,٠٤٨(٢٠١٨١,٥٠٠,٠٠٠ینایر ١

)٢٧٢,٤٢٤()٦,١٦٧()٢٦٦,٢٥٧()٢٦٦,٢٥٧(----------لسنةاخسائر

ةالشاملالخسائربنود 
)١,٤٢١(-)١,٤٢١(-)٦٧٦()٧٤٥(--------للسنةاألخر 

األخر ة الشاملالخسائرد بنو 
قة- ة شق )٢٠٤(-)٢٠٤(--)٢٠٤(--------حصة شر

مةخسائر إعادة تصنیف  الق
عاد  العادلة عند است

ة استثمارة ---)١,٧١٠(-١,٧١٠--------أوراق مال

الخسائرإجمالي 
)٢٧٤,٠٤٩()٦,١٦٧()٢٦٧,٨٨٢()٢٦٧,٩٦٧()٦٧٦(٧٦١--------للسنةةاملالش

األموال المدفوعة 
)١٥,٤١٩()١٥,٤١٩(------------*لمالك المشروع

اة مخصص الز
قة- ة شق شر

ضاح  )٨,٥٨٤(-)٨,٥٨٤()٨,٥٨٤(----------)١٤(إ

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة المدفوعة

ضاح  )٢,٢٥٠(-)٢,٢٥٠()٢,٢٥٠(----------)٣٠(إ

سمبر ٣١في  ,١٥٨,٨٦٢١,١٠٦,٣٣٥٢٦٥,١٩٧١),٢٩٩,٧١٩١()٣٢٤,٢٧١(١٢٢,٦٥٠١٢٢,٦٥٠٩٩,٢٦٥٢١٥,٤٧٢٨١٠,٠٨٨٤,٣١٦١,٤٥٩)٩٣,٠٤٨(٢٠١٨١,٥٠٠,٠٠٠د



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو

ضاحات من ت ل اإل انات المال٣٢إلى ١ش .الموحدةةالمرفقة جزءًا من هذه الب
١٥

ان التغیرات في حقوق  ةب (تتمة)الموحدالملك
ة في  سمبر ٣١للسنة المنته ٢٠١٨د

ة األم العائدة إلى مساهمي الشر
اطياالرأس اطياالحت اطياالحت اطيأداةحت لالتغیرات المتراكمةاحت اطي تحو الحصصلخسائرااحت
مة العادلةأداة المضارةمضارةخاصالعامالقانونيالخزنةأسهم الالمال ةفي الق طرةالمجموعالمتراكمةالعمالت األجنب اإلجماليغیر المس

ألف درهمرهمألف دألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١,٤٩٢,٥٥٦١١٩,١٣٦١,٦١١,٦٩٢)١,٠١٦,٠٨٨()٣٣٤,٦٩١(١١٧,٦٩٠١١٧,٦٩٠٩٩,٢٦٥٢٣١,١٢٨٨٦٨,٩٤٧١,٦٦٣) ٩٣,٠٤٨(٢٠١٧١,٥٠٠,٠٠٠ینایر ١في 

٤٢,٥٥٠٤٢,٥٥٠٨,٧٨٥٥١,٣٣٥---------لسنةاأراح

ةالشاملاحبنود األر 
١٠,١٣١-١٠,١٣١-**١١,٠٩٦)٩٦٥(-------للسنةاألخر 

األراحإجمالي 
١١,٠٩٦٤٢,٥٥٠٥٢,٦٨١٨,٧٨٥٦١,٤٦٦)٩٦٥(-------للسنةةالشامل

ل اطيتحو إلى االحت
ضاح  ---)٤,٩٦٠(------٤,٩٦٠--)٢٣القانوني (إ

اطي  ل إلى االحت التحو
ضاح  ---)٤,٩٦٠(-----٤,٩٦٠---)٢٤العام (إ

منئيسداد جز 
أداة مضارة 

ضاح  )١٠٠,٠٠٠(-)١٠٠,٠٠٠()٢٥,٤٨٥(--)٥٨,٨٥٩()١٥,٦٥٦(-----)٢٦(إ

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة المدفوعة

ضاح  )٢,٢٥٠(-)٢,٢٥٠()٢,٢٥٠(---------)٣٠(إ

سمبر ٣١في  ١,٤٤٢,٩٨٧١٢٧,٩٢١١,٥٧٠,٩٠٨)١,٠١١,١٩٣()٣٢٣,٥٩٥(١٢٢,٦٥٠١٢٢,٦٥٠٩٩,٢٦٥٢١٥,٤٧٢٨١٠,٠٨٨٦٩٨)٩٣,٠٤٨(٢٠١٧١,٥٠٠,٠٠٠د

ا جاردنز. طرة في مشروع س اطي استهالك رأس المال إلى الحصص غیر المس *تمثل األموال المدفوعة الى مالك المشروع احت
عة للمجموعة في مصر وتشمل  ات التا ة للشر ل العمالت األجنب فروقات تحو ـة خسائر** یتعل هذا  ل العمالت األجنب ـة) فـي ملیـون درهـم أرـاح١٠-٢٠١٧ملیـون درهـم (٠,٨مبلـغتحو ـل العمـالت األجنب تحو

ضاح العقارات االستثمارة  ).١٢(إ



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

١٦

األنشطة-١

ــة المتحــدة، بتــارخ  ة") فــي دبــي، اإلمــارات العر ــل ش.م.ع ("الشــر ة مســاهمة خاصــة وفقــًا ٢٠٠٠نــوفمبر ١١تأسســت أمــالك للتمو شــر
ـة المتحـدة. أثنـاء وت١٩٨٤) لسـنة ٨رقـم (االتحادللقانون  ٩العـاد للمسـاهمین الـذ عقـد فـياالجتمـاععدیالتـه فـي دولـة اإلمـارات العر
ة مساهمة عامة.٢٠٠٤مارس  ة إلى شر ل الشر ات التجار فـي شـأن٢٠١٥لسـنة ٢إن القانون االتحـاد رقـم ، تقرر تحو ح الشـر ـة أصـ

ة من  حل محل القان٢٠١٥یونیو ٢٨سار المفعول بدا . ١٩٨٤لسنة ٨ون االتحاد الحالي رقم ، وس

ـة  ل األنشـطة التمو ة  سـ صـورة رئ ل وتقوم  ة تمو شر ز  ة المتحدة المر ة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العر واالسـتثمارةإن الشر
ة وفقاً التي تعتمد على خدمات  ة. تتم أنشطة الشر الة والمشار حة والمضارة والو ة التـي تحـّرم مثل اإلجارة والمرا ام الشرعة اإلسالم  ألح

ة. س والنظام األساسي للشر الرا وضمن نصوص عقد التأس

ة هو ص.ب  ة المتحدة.٢٤٤١إن العنوان المسجل للشر دبي، اإلمارات العر

ة-٢ اسات المحاسب الس

م افتراضات مبدأ االستمرارة١-٢ تقی

ـة فـي خـالل السـنة  سـمبر ٣١المنته ـة العــامو إلـى ذلـك، اإلضـافة .ملیـون درهـم٢٧٢، تكبـدت المجموعـة خسـائر بلغــت ٢٠١٨د ، عـد نها
ـع ممولیهـا التجـارین فـي قامت المجموعـة  ة الشـهرة األ٢٠١٩ینـایر ٢٢بإصـدار إخطـار إلـى جم سـ ـاًرا مـن لتأجیـل األقسـا الرئ رعـة اعت

لــة و ٢٠١٩ینــایر ٢٥ ــة الفًقــا و و . ٢٠١٦فــي وتعــدیالتها، ٢٠١٤الموقعــة فــي العامــة الشــرو ــة اتفاقالبــدء فــي مفاوضــات إلعــادة ه تفاق
ــة العظمــى والتــي قــد تســتوجب، حالــة تعثــرإلــى الســدادوتأجیــلؤد الخســائر تــ، هــذهالعامــة الشــرو  ةوفًقــا لتقــدیر األغلب ٪ مــن ٦٦,٧بنســ
قدمون إشعاًرا إلى المجموعةالالشرحة ب ممولي  اتبند امل سداد ، ذین  والمستحقة الدفع على الفور.القائمة المطلو

وك جوهرـة على الرغم من أن هذه األحداث قد  شـ ، قامـت اإلدارة حـول قـدرة المجموعـة علـى االسـتمرار علـى أسـاس مبـدأ االسـتمرارةتلقي 
ر واقتـراح خطـ أعمـال جدیـدة لضـمان اسـتمرارة أعمـال المجموعـة وأعـدت أعضاء و  انـاتامجلـس اإلدارة بتطـو ـة الموحـدة علـى هـذا لب المال

األساس.

قًا،  سمبر ممولیها مع في االتفاق المجموعة نجحتسا عـن عـدد مـن التعهـدات حیـث تـم التنـازلخطة عمـل جدیـدة إتمام على ٢٠١٦في د
ة  ورة في اتفاق اسـجل الـرهن حف الشرو العامة للسماح المقیدة المذ ات دالخـاص  ة علـى أعلـى المسـتو ون التـأثیر علـى فتـرة السـداد لشـر

ـالغ أو دفعــات األرـاح للممــولین. لـة والشــرو المعدلـة فــي سـنة أو الم ـة التــي ٢٠١٦سـمحت إعــادة اله اد اســتئناف نشـا األعمــال االعت
نت  لة مدتها ٤على مد المجموعة ٪ من إجمالي دیون ٤٨سداد إتمامم موجب خطة إعادة ه .عاًما١٢سنوات 

ــات الســوق وعوامــل االقتصــاد الكلــي أثبتــتــالنظر للتطبیــغیــر قابلــة أنهــا خطــة العمــل الجدیــدةإلــى مــرور الوقــت والتغیــرات فــي دینام
ــات و  ان ــل.المجموعــة تضــر بإم مــع ممولیهــا التجــارین إلعــادة التفــاوض علــى المجموعــة إدارة ونتیجــة لــذلك، تواصــلت علــى المــد الطو

ــل للســماح لهــا  ــة إعــادة التفــاوض حتــى اآلن شــرو التمو ــة. وقــد اســتلزمت عمل المزــد مــن المرونــة فــي التكیــف مــع ظــروف الســوق الحال
املة لموجودات  ـز الممـولالمجموعة مراجعة ودراسة  اإلضافة إلى مر ة  ل ة واله ز السیولة التشغیل وتوزـع األرـاح وخطـة السـداد، ینومر

ة المس ة اإلضافة إلى االلتزامات المال .لمجموعةلتقبل

رها من قبل  م خطة عمل مقترحة شاملة تم تطو ـًا قیـد المراجعـة مـن المجموعة تم تقد ـة. إن خطـة العمـل المقترحـة هـي حال إلى لجنة المراق
ة وسوف تعرض على الممولین ومن المتوقـع أن یـتم التوصـل إلـى اتفـاق فـي  ة الرسم ـةقبل لجنة المراق جـزء مـن٢٠١٩أبرـل نها ـة .  عمل

ــة المجموعــة إعــادة التفــاوض، ستســعى  ة والضــرورة وفقــا التفاق ــع الموافقــات الرســم لتنفیــذ هــذه الخطــة الشــرو العامــةللحصــول علــى جم
ًا. رسم

ة إیجأعضاء إن اإلدارة و  ـة تشـغیل ن المجموعة من تحقی تدفقات نقد ـة مجلس اإلدارة على ثقة من أن خطة العمل المقترحة الجدیدة ستمّ اب
ــة لهــا وتســمح التزاماتهــا المال اإلضــافة إلــى ذلــكالوفــاء  غــض النظــر عــن نتیجــة إعــادة التفــاوضعنــد اســتحقاقها.  ــة الشــرو شــأن،  اتفاق
اعالعامة التزاماموجودات، لد المجموعة ل الجدیدةخطة العموات اتها والوفاء  ة مطلو ة لتسو ة في المستقبل المنظـوراف علـى ، و تها المال

ة الموحدة على أساس مبدأ القادمة. لذلكشهراً ١٢األقل خالل فترة الـ  انات المال .االستمرارة، تم إعداد هذه الب
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ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)الس

ة٢-٢ انات المال أسس إعداد الب

ـــاس  ـــة المعدلـــة لتشـــمل ق ـــة الموحـــدة وفقـــًا لمبـــدأ التكلفـــة التارخ انـــات المال ـــة االســـتثمارةتعـــد الب مـــة العادلـــة والعقـــارات األوراق المال الق
االستثمارة والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارة.

جر  ة المتحدة و ة الموحدة بدرهم اإلمارات العر انات المال الغ إلى أقرب ألف درهم إال إذا أشیر لغیر ذلك.تقربیتم إعداد الب ع الم جم

ان التواف ب
ـة الموحـدة للمجموعـة وفقـًا یت انات المال ة المحـددة مـن قبـل هیئـة لم إعداد الب ـة والقواعـد واألسـس الشـرع ـة إلعـداد التقـارر المال لمعـاییر الدول

ة المتحدة. ات القوانین السارة المفعول في دولة اإلمارات العر ة ومتطل ة للشر ة الشرع الفتو والرقا

انات الما ةأسس توحید الب ل
مـا فـي عـة لهـا (المجموعـة)  ات التا ـل ش.م.ع والشـر ة أمـالك للتمو شـر ـة الخاصـة  انـات المال ة الموحدة مـن الب انات المال ٣١تتألف الب

سمبر  .٢٠١٨د

طرةیتم تحقی  اطهاعوائد متغیرة من لعندما تكون المجموعة معرضة، أو لدیها حقوق، الس ةمـع ارت دیها القـدرة فـي المسـتثمر فیهـا ولـالشـر
ة المستثمر فیها. وعلى وجه التحدید، تقوم المجموعة  طرةالتأثیر على تلك العوائد من خالل سلطتها على الشر ة المسـتثمر الس علـى الشـر

ان لد المجموعة: فیها إذا وفق إذا 

ـة التـي تعطـي المجموعـة القـدرة ا· ة المستثمر فیها (أ الحقـوق الحال ـه أنشـطة ذات عالقـة السلطة على الشر ـة علـى توج فـي لحال
ة المستثمر فیها) الشر

ة المستثمر فیها، ولالتعرض، أو حقوق، · عوائد متغیرة من اشتراكها في الشر
ة المستثمر فیها للتأثیر على عوائدها· القدرة على استخدام السلطة على الشر

الكامل من تا عة  ات التا ة للشر انات المال ـه المجموعـة علـى یتم توحید الب ـاره التـارخ الـذ تحصـل ف اعت طرةرخ االستحواذ  سـتمر السـ و
انات حتى تارخ توقف تلـك طرةتوحید الب اسـتخدام السـ ة األم وذلـك  عـة لـنفس فتـرة إعـداد التقـارر للشـر ات التا ـة للشـر انـات المال . تعـد الب

ة مماثلة. عند الضرورة یتم إجراء التعـدیال اسات محاسب ة تتماشـى مـع س اسـتها المحاسـب عـة لجعـل س ات التا ـة للشـر انـات المال ت علـى الب
اســـا ـــع األرصـــدة تالس ة للمجموعـــة. إن جم رـــاح ضـــمن توزعـــات األواألرـــاح والخســـائر غیـــر المحققـــة و والمصـــارف والـــدخلالمحاســـب

عادهامجموعة الناتجة عن المعامالت ضمن المجموعة یتم ال الكامل.است

عةاحتسابیتم ة التا ة الشر طرة،بدون تغییر ،التغییر في حصص ملك ة.الس معاملة حقوق ملك

ــل عنصــر مــن ة األم للمجموعــة والحصــص غیـــر  خــر الــدخل الشــامل األعناصـــر بنــود إن األرــاح أو الخســائر و تعـــود لمســاهمي الشــر
طرة تظهر عجزًا ف انت نتائج الحصص غیر المس طرة، حتى ولو  ي الرصید.المس

طرةإذا خسرت المجموعة  عة فإنها:الس ة تا على شر
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ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)الس

ة٢-٢ انات المال (تتمة)أسس إعداد الب

ة انات المال (تتمة)أسس توحید الب

اتما في ذلك موجودات (الیتم التوقف عن تثبیت· اتالشهرة) والمطلو الشرموجودات ومطلو عةخاصة  ة التا
طرةالالمبلغ المدرج أل من الحصص غیر یتم التوقف عن تثبیت· مس
ةیتم التوقف عن تثبیت· ل المتراكمة، المسجلة في حقوق الملك فروقات التحو
مة العادلة للمبلغ المستلم· تثبت الق
ه· مة العادلة أل استثمار محتف  تثبت الق
رتثبت أ فائض أو عجز في األراح أو الخسائ·
قاً · ة األم المثبتة سا إلى األراح أو الخسائر. خر الدخل الشامل األبنودفيتعید تصنیف بنود حصة الشر

ة مساهمة  ة األم. إن نس ما للشر عة هي نفسها  ات التا ة للشر س ما یلي:المجموعةإن األنشطة الرئ عة  ات التا في الشر

ةبلدأسس نس
ة اناتالشر ساتوحید الب المساهمةلتأس

٢٠١٨٢٠١٧

ل  ة مصر أمالك للتمو عةش.م.مشر ة تا ٪١٠٠٪١٠٠مصرشر
ة ذ.م.مإ إف أس عةللخدمات المال ة تا ٪٥٧,٥٪٥٧,٥إ.ع.مشر

ضاح ا جاردنز ذ.م.م (اإل عة)١-٢٧أمالك س ة تا ٪١٠٠٪١٠٠إ.ع.مشر
ضة المحدودة عةأمالك القا ة تا ٪١٠٠٪١٠٠إ.ع.مشر

عةمرتفعات الورقاء ذ.م.م ة تا ٪١٠٠٪١٠٠إ.ع.مشر
ابیتال ذ.م.م عةأمالك  ة تا ٪١٠٠٪١٠٠إ.ع.مشر

عةأمالك لالستثمار العقار ذ.م.م ة تا ٪١٠٠٪١٠٠إ.ع.مشر
عةأمالك المحدودة ة تا ٪١٠٠٪١٠٠إ.ع.مشر

عةةعقار لااتالستثمار لأمالك مدینة نصر  ة تا ٪١٠٠٪١٠٠مصرشر

ةالتغیرات في ٢-٢ ام والتقدیرات المحاسب اسات واألح الس

سر مفعولها  ة التي تبدأ في لالمعاییر الصادرة والتي  ٢٠١٨ینایر ١لفترات المحاسب

ة للسـن ة الموحدة السنو انات المال ة على النحو المطب من قبل المجموعة في الب اسات المحاسب ـة فـي قامت المجموعة بتطبی الس ة المنته
ســمبر ٣١ ــة رقــم ٢٠١٧د ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال "اإلیــرادات مــن عقــود  العمــالء" والتــي قامــت المجموعــة ١٥مــا فــي ذلــك المع

ر في سنة  اع الم ارًا من ٢٠١٥االت ة السارة اعت ة التال اسات المحاسب استثناء الس :  ٢٠١٨ینایر ١، 

ار الدولي إلع ة رقم المع ة٩داد التقارر المال األدوات المال

ـة رقـم  ار الـدولي إلعـداد التقـارر المال اع المع ات ـة الصـادر فـي یولیـو ٩قامت المجموعة  والـذ بـدأ التطبیـ األولـي ٢٠١٤، األدوات المال
ة رقم ٢٠١٨ینایر ١له بتارخ  ار الدولي إلعداد التقارر المال ات المع ـار المحاسـبي الـدولي رقـم ت٩. تمثل متطل بیـرًا عـن المع ، ٣٩غییـرًا 

ة عـض جوانــب المحاســ ــة و ة الموجـودات المال ــة علـى محاســ ـار الجدیــد تغیـرات جوهر ــدخل المع ـاس. و ـة: التثبیــت والق ذات األدوات المال
ة. ات المال المطلو الصلة 
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١٩

ة-٢ اسات المحاسب (تتمة)الس

اسات و التغیرات في ٢-٢ ةالس ام والتقدیرات المحاسب (تتمة)األح

ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة٩المع (تتمة)األدوات المال

ة١( ات المال ة والمطلو ) تصنیف الموجودات المال

ة الموجودات المال

التثبیت األولي

مـة العادلـة مـن خـالل بنـود الـدخل الشـامل حقًاالاھقیاسمیتکمالمالیةاوداتجولمبند افتصنیمیتالثبیت األولي، دعن التكلفـة المطفـأة والق
ة  الت اإلســالم التكلفــة المطفــأة للمجموعــة التمــو ــة  ــاح أو الخســائر.  تشــتمل الموجــودات المال مــة العادلــة مــن خــالل األر ، أو الق األخــر

استثناء المصارف المدفوعة مقدمًا.االستثمارة واألرصدة لد البنك والنقد في الصندوق والموجودوالعقارات ات األخر 

اس الالحالق

الدینأداة
مــة العادلــة مــن خــال الق فه  التكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى الشــرطین التــالیین ولــم یــتم تصــن ــة (أداة الــدین)  ــاس بنــد الموجــودات المال ل یــتم ق

األراح والخسائر:

ـة إذا تم االحتفا ببند الموجودات ضمن ن· ـالموجودات مـن أجـل تحصـیل التـدفقات النقد موذج األعمال الـذ یهـدف إلـى االحتفـا 
ة، و التعاقد

ارة فق عن دفعـات المبلـغ األساسـي واألرـاح · ة ع ة في توارخ معینة تدفقات نقد ة لبند الموجودات المال إذا نتج عن البنود التعاقد
على المبلغ األساسي.  

اس أداة الدین یتم مـة العادلـة ق الق صـنف  مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر فق في حال استوفت الشرطین التالیین ولـم  الق
من خالل األراح أو الخسائر:

ـع · ـة و ـة التعاقد إذا تم االحتفا ببند الموجودات ضمن نموذج األعمال الذ یتحق الهدف منه من خالل تحصیل التـدفقات النقد
ة، وال موجودات المال

ارة فق عن دفعـات المبلـغ األساسـي واألرـاح · ة ع ة في توارخ معینة تدفقات نقد ة لبند الموجودات المال إذا نتج عن البنود التعاقد
على المبلغ األساسي.  

ةأداة حقوق الملك
ــن أن عنــد م ـــة غیــر محــتف بهــا للمتــاجرة،  صــورة غیــر قابلــة لإللغــاء عـــرض التثبیــت األولــي الســتثمارات حقــوق ملك تختـــار المجموعــة 

ـتم تنفیـذ مة العادلة في بنود الدخل الشامل األخر مع دخـل توزعـات األرـاح المثبـت فـي األرـاح أو الخسـائر. و الق هـذا التغییرات الالحقة 
ل استثمار على حدة.   ار على أساس  الخ

ـات األخـر التــي إلـى ذلـك، یجــوز للمجموعـة عنـد التثبیـت اإلضـافة ســتوفي المتطل صـورة غیـر قابلــة لإللغـاء بنـد موجـودات  األولــي تعیـین 
ـ مـة عادلـة مـن خـالل األرـاح أو الخسـائر، إذا  ق مة العادلة من خالل بنود الدخل الشـامل األخـر  الق التكلفة المطفأة أو  اسها  ان یجب ق

بیر أ عدم تطاب محاسبي قزلذلك سی ٍل  ش قلل  د ینشأ.  أو 
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م نموذج األعمال:تقی
ـس أفضـل طرقـة تقوم ع ـه ببنـد الموجـودات علـى مسـتو المحفظـة ألن هـذا  حـتف ف م لهـدف نمـوذج األعمـال الـذ  المجموعة بإجراء تقیـ

م المعلومات إلى اإلدارة. تشمل المعلومات التي یتم النظر فیها: إلدارة االعمال وأفضل طرقة یتم بها تقد
اسات واألهد• ة.الس ة العمل اسات من الناح ة عمل تلك الس اف المعلنة للمحفظة وآل
م أداء المحفظة ورفع تقرر بهذا الشأن إلى إدارة المجموعة؛ و• ة تقی ف
ــة إدارة هــذه • ف ــة المحــتف بهــا فــي نمــوذج األعمــال هــذا) و المخــاطر التــي تــؤثر علــى أداء نمــوذج األعمــال (والموجــودات المال

المخاطر؛

ة هي مجرد دفعات للمبلغ األساسي واألراح:متقی ة التعاقد انت التدفقات النقد ما إذا 
ـة عنـد التثبیـت األولـي. یـتم تعرـف "األرـاح"ألغراض مة العادلة لبند الموجـودات المال م، یتم تعرف "المبلغ األساسي" على أنه الق هذا التقی

ـة للن مـة الزمن ـة معینـة ولعلى أنها المقابـل المـاد للق ـالمبلغ األساسـي المسـتح خـالل فتـرة زمن طـة  ـة المرت مخـاطرقـود وللمخـاطر االئتمان
ذلك هامش الرح.   ة األخر (مثل مخاطر السیولة والتكالیف اإلدارة)، و ل األساس وتكالیف التمو

ــة هــي مجــرد دفعــات للمبلــغ األفــي ــة التعاقد انــت التــدفقات النقد م مــا إذا  ــار إطــار تقیــ عــین االعت ــاح، فــإن المجموعــة تأخــذ  ساســي واألر
غیـر توقیـت أو مبلـغ التـدفقات حتـو علـى شـر تعاقـد قـد  ـة  ـان بنـد الموجـودات المال م مـا إذا  شـمل ذلـك تقیـ ة لألداة. و الشرو التعاقد

. عند إجراء التقدیر، تضع المجموعةالنقد ة لدرجة تجعلها ال تستوفي هذا الشر ارها:التعاقد ة في اعت

ام السداد والتمدید;• أح
ـات الموجـودات • ـة الناتجـة عـن موجـودات محـددة (علـى سـبیل المثـال، ترتی التـدفقات النقد ة المجموعة  ام التي تحّد من مطال األح

غیر القابلة لإللغاء); و
ة لألموال • مة الزمن ا التي من شأنها تغییر المقابل الماد للق ة-المزا .معدلإعادة تحدید مثل عمل ل دور ش األراح 

فات:إعادة التصن
ـام المجموعـة بتغییـر نمـوذج االعمـال الخـاص بهـال عد ق عد التثبیت األولي، إال في الفترة التي تأتي  ة  ا یتم إعادة تصنیف الموجودات المال

ة. إلدارة الموجودات المال

عن التثبیت:التوقف
ــة المصــنفة یــتم تثبیــت أ رــح / خســاال ــة االســتثمارة لحقــوق الملك ــاألوراق المال مــا یتعلــ  رة متراكمــة فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــر ف

مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر في  ة.   حساب الق األراح أو الخسائر عند التوقف عن تثبیت هذه األوراق المال

ات ةالمطلو المال
ـة رقـم معاییر تصنیف إن ار الدولي إلعداد التقـارر المال موجب المع ة  ات المال ـار المحاسـبي الـدولي رقـم ٩المطلو ؛ یـتم ٣٩مشـابها للمع

ـأدوات  مشـتقات مصـنفة  مـة العادلـة مـن خـالل األرـاح أو الخسـائر أو التكلفـة المطفـأة أو  الق ـة  ات مال مطلو ة  ات المال تصنیف المطلو
ما هو مالئم.ضمن تحو فعال،تحو 
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ة (تتمة)١( ات المال ة والمطلو ) تصنیف الموجودات المال

ة (الموجودات تتمة)المال

التثبیت األولي
مة العادلة مـن خـالل األرـاح أو الیتم الق ة  ات المال مة العادلة وفي حالة لم یتم تسجیل المطلو الق ة مبدئًا  ات المال خسـائر، تثبیت المطلو
اشرة.عد تنزل تكالیف المعامالت العائدة لها م

اس الالحالق
ة المحتف یتم ات المال اس المطلو ـة األخـر ق ـات المال ـع المطلو ـاس جم ـتم ق مة العادلة من خالل األراح والخسـائر ، و الق بها للمتاجرة 

مة العادلة. ار الق التكلفة المطفأة ما لم یتم تطبی خ

مة)٢( االنخفاض في الق

مـــــة صمخصبتثبیـــــت عةولمجماومتق تمازااللتواةفألمابالتکلفةلمقاسةالیةلمااللموجـــــوداتقعةولمتانالئتماارخسائاالنخفـــــاض فـــــي ق
.درةلصاا

اســتثناء تلــك تقــوم ســاو خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــد عمــر االســتخدام،  مــة مبلــغ  ــاس مخصــص االنخفــاض فــي ق ق المجموعــة 
بیـر منــذ التثبیـت األولـي، وفـي هـذه الحالـ ل  شـ ـة التـي لـم تـزداد فیهـا مخـاطر االئتمـان  ـاس خسـائر االئتمـان المتوقعــة األدوات المال ة یـتم ق

شهرًا.١٢لمدة 

ـة خـالل ١٢خسائر االئتمان المتوقعة لمدة تعتبر شهرًا جزءًا من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت تعثر محتملـة علـى أداة مال
عد تارخ إعداد التقرر.  ١٢ شهرًا 

اس خسائر االئتمان المتوقعة:ق
كثر احتماًال لخسائر االئتمان. وتقاس على النحو التالي:   األتقدیرالتعتبرالئتمان المتوقعة خسائر اإن

ـة (أ الفـرق بـین • ـة للعجـز فـي السـیولة النقد مـة الحال الق ـة فـي تـارخ التقرـر:  متها االئتمان ة التي ال تنخفض ق الموجودات المال
ة المستحقة للمنشأة وفقًا ل ة التي تتوقع المجموعة استالمها).التدفقات النقد لعقد والتدفقات النقد

ـة للتـدفقات • مـة الحال مـة الدفترـة والق ـالفرق بـین إجمـالي الق ـة فـي تـارخ التقرـر:  متهـا االئتمان ة التـي تـنخفض ق الموجودات المال
ة؛    ة المقدرة المستقبل النقد

ة • مة الحال الق ة:  ل غیر المسحو ة المستحقة للمجموعـة فـي حالـة سـحب االلتـزام التزامات التمو ة التعاقد للفرق بین التدفقات النقد
ة التي تتوقع المجموعة استالمها.   والتدفقات النقد

ة:االنخفاض ة للموجودات المال مة االئتمان في الق
افـي ــة المدرجــة  انــت الموجـودات المال م مــا إذا  ــل تقرــر، تقـوم المجموعــة بتقیــ ــة للــدیون المدرجــة تــارخ  لتكلفــة المطفـأة والموجــودات المال

مـة العادلـة مــن بنـود الـدخل الشــامل األخـر منخفضــة ـةالق مـة االئتمان ـة" عنــد الق مــة االئتمان ــون بنـد الموجــودات المـالي "مـنخفض الق . و
ة المقدرة لبند الموجوقوع ة المستقبل ودات المالي.  حدث أو أكثر له تأثیر ضار على التدفقات النقد
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ار ة رقم المع ة (تتمة)-٩الدولي إلعداد التقارر المال األدوات المال

ة:االنخفاض ة للموجودات المال مة االئتمان (تتمة)في الق

ة:الدلیل علىیتضمن انات الملحوظة التال مة الب أن بند الموجودات المالي منخفض الق
بیرة؛• ة  ات مال تعرض العمیل إلى صعو
أحد العقود، مثل حالة التعثر أو التخلف عن السداد؛• اإلخالل 
ة ما من قبل المجموعة وف شرو لم تكن المجموعة لتواف على غیرها؛• ل أو سلفة نقد لة تمو اعادة ه
؛ أوعند• ة أخر لة مال ح من المحتمل ان یتعرض العمیل لإلفالس أو إعادة ه ص ما 
ة.• ات المال انحسار أحد األسواق النشطة للحصول على ضمانات نتیجة الصعو

ات: المشطو
ـةوأسهم ةفألمابالتکلفةجةدرلماوداتجولمشطب ایتم مـة العادلـة مـن خـالل بنـود الـدخل الشـامحقـوق الملك ـًا) الق ل ـًا أو  (جزئ ل األخر

ــون  ــون هنــاك احتمــال واقعــي لالســترداد. و ــة دهــذا هــو الحــال عمومــًا عنــدما تســتنفعنــدما ال  ــع الجهــود القانون ــةالمجموعــة جم والود
ة خاضــعة ألنشـطة التنفیــذ مـن أجــل االمتثـال إلجــراءسـتردادلال ــة المشـطو قـى الموجــودات المال ات المجموعــة مــن العمـالء. ومــع ذلـك، قــد ت

الغ المستحقة. استرداد الم الخاصة 

الت ات:التمو والسلف
ز المالي ما یلي:تشمل ان المر ة والعقارات االستثمارة" في ب الت اإلسالم ات "التمو تسم

الت ات المقاســة التمــو ًا قیاسهایــتم: المطفــأةبالتکلفةوالســلف عــد ذلــك ،المتزایــدةةرلمباشاتاللمعاماتکالیفزائــداً لةدلعاابالقیمةمبــدئ ثــم 
استخدام طرقة معدل األراح الفعلي.المطفأةالتكلفة 

ة االستثمارة:األوراق المال

مـة العادلـة تشمل الق ـة المصـنفة  ـة االسـتثمارة لحقـوق الملك ـز المـالي األوراق المال ـان المر ة االستثمارة" في ب ات "األوراق المال مـن تسم
.خالل بنود الدخل الشامل األخر

ـــة وق حقأدوات فيمعینةالســـتثمارات لةدلعاالقیمةافيأن تـــدرج فـــي بنـــود الـــدخل الشـــامل األخـــر التغیـــرات عةولمجمارتختا رغیالملك
ل أداة على حدة عند التثبیت األولي وهو غیر قابل لإللغارةللمتاجبهاالمحتف  ار على أساس  تم تنفیذ هذا الخ ء.. و

ضنخفااألرــاح أو الخســائر وال یــتم تثبیــت أ خســائر الیتلــك إلملکیةالناتجــة عــن أدوات حقــوق ارلخسائواحبارألافتصنیدةعاإمیتال
ــاح أو الخســائر مــا لــم تمثــل بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة  ــاح فــي األر ــاح أو الخســائر. یــتم تثبیــت توزعــات األر مــة ضــمن األر فــي الق

ـة المثبتـة هذهوفي االستثمار،  ـة ألدوات حقـوق الملك ـل األرـاح والخسـائر التراكم . یتم تحو الحالة یتم تثبیتها في بنود الدخل الشامل األخر
عاد االستثمار. في بنود الدخل الشامل األخر إلى األراح غیر الموزعة عند است
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ار ة رقم المع ة (تتمة)-٩الدولي إلعداد التقارر المال األدوات المال

) التحول٣(

ـة رقـم تم ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـاع المع ة الناتجـة عـن ات اسات المحاسـب اسـتثناء مـا هـو ٩تطبی التغییرات في الس ـأثر رجعـي، 
دناه:  موضح أ

ـار • ـاع المع ـة الناتجـة عـن ات ـات المال م المدرجـة للموجـودات والمطلو لم یتم إعادة إدراج فترات المقارنـة. یـتم تثبیـت الفـروق فـي القـ
ـة رقـم  مـا فـي ٩الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـات  اط نـاًء علـى ذلـك، فـإن ٢٠١٨ینـایر ١ضـمن األرـاح غیـر الموزعـة واالحت . و

ــة رقــم ٢٠١٧عرضــها لســنة مالتــي تــالمعلومــات  ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ــات المع ــس متطل ــن ٩ال تع م التــالي ال  و
ة رقم ٢٠١٨مقارنتها على المعلومات التي تم عرضها لسنة  ار الدولي إلعداد التقارر المال .  ٩موجب المع

ة على أساس الحقائ والظروف ا• مات التال انت موجودة عند تارخ التطبی األولي.  تم إجراء التقی لتي 
o  .ه االحتفا ببند موجودات مالي موج تحدید نموذج األعمال الذ یتم 
o مــة العادلــة مــن خــالل الق ــة علــى أنهــا مقاســة  ــات المال ــة والمطلو عض الموجــودات المال قة لــ فات ســا تصــنیف وٕالغــاء تصــن

األراح أو الخسائر.  
oعض االستث مـة العادلـة مـن خـالل بنـود الـدخل الشـامل تصنیف  الق ة غیر المحتف بها للمتاجرة  مارات في أدوات حقوق الملك

  . األخر

ـة رقـم یتم ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـاع المع فـي ٩اإلفصاح عن مزد من المعلومات والتفاصیل حول التغیرات والنتائج الناشئة من ات
ة.   الفقرات التال

ــار اسـتثناء ــات عنـد تطبیــ المع انـات المالیـــة الـواردة فــي الجـدول أدنــاه، لــم تطـرأ أ تغییــرات علـى تصــنیف الموجـودات والمطلو ة الب تســم
ة رقم  .٢٠١٨ینایر ١ما في ٩الدولي إلعداد التقارر المال
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النقد في الصندوق 
٦٧٣٬٠١٥-٦٧٣٬٠١٥٦٧٣٬٠١٥-٦٧٣٬٠١٥واألرصدة لدى البنوك

التمویل اإلسالمي 
٣٬٠٨٩٬٢٩٩-٣٬٠٨٤٬٩٨٣٣٬٠٨٩٬٢٩٩- ٣٬٠٨٤٬٩٨٣العقارات االستثماریةو

١٢٬٣٨٧١٢٬٣٨٧- ١٢٬٣٨٧١٢٬٣٨٧- األوراق المالیة االستثماریة
الموجودات األخرى 
(باستثناء المصاریف

١٢٥٬٧٢٣-١٢٥٬٧٢٣١٢٥٬٧٢٣-١٢٥٬٧٢٣المدفوعة مقدماً)



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٢٤

ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب الس

ةیرات في التغ٢-٢ ام والتقدیرات المحاسب اسات واألح (تتمة)الس

) التحول (تتمة)٣(

ار المحاسبي الدولى رقـم یبّین موجب المع ة  ة الرصید الختامي للموجودات المال الـى الرصـید االفتتـاحي للموجـودات ٣٩الجدول التالي تسو
ة رق ار الدولي إلعداد التقارر المال موجب المع ة  .٢٠١٨ینایر ١) في ٩م (المال

سمبر ٣١ اس٢٠١٧د ٢٠١٨ینایر ١إعادة ق
ار المحاسبي الدولي رقم  مة )  ٣٩(المع ار الدولي إلعداداالنخفاض في الق المع

ة رقم  ٩التقارر المال
ألف درهمألف درهمألف درهم

٦٧٣٬٠١٥-٦٧٣٬٠١٥في الصندوق واألرصدة لد البنوكالنقد
ة االستثمارة:األوراق المال
ةأسهم ع/ حقوق ملك مة العادلةمتوفرة للب الق

١٢٬٣٨٧-١٢٬٣٨٧من خالل بنود الدخل الشامل األخر 
المطفأة:التكلفة

ةالموجودات ة واالستثمارة االسالم ل ٣٬٠٨٤٬٩٨٣٤٬٣١٦٣٬٠٨٩٬٢٩٩التمو
األخر الموجودات
استثناء ا ١٢٥٬٧٢٣-١٢٥٬٧٢٣لمصارف المدفوعة مقدمًا)(

٣٬٨٩٦٬١٠٨٤٬٣١٦٣٬٩٠٠٬٤٢٤اإلجمالي

ــة رقـم عـد ــار الـدولي إلعــداد التقـارر المال ـاع المع مثـل مبلــغ ٩إت قة،  ة شــق ة ٩٬٧٢٥مــن قبـل شـر ألـف درهــم حصـة المجموعــة فـي شــر
ـــاإلعالن عـــن الخســـائر الم قة، قامـــت المجموعـــة  ـــة فـــي شـــق ســـمبر ٣١تراكمـــة خـــالل الســـنة المنته اســـات ٢٠١٨د والتـــي تتوافـــ مـــع الس

ة للمجموعة. المحاسب

ار ة رقم المع ة٧الدولي إلعداد التقارر المال األدوات المال
ــة رقــم تــم ــار الــدولي إلعــداد التقــارر المال ــار الــدولي إلعــداد ا٧تحــدیث إفصــاحات المع س الفروقــات بــین المع ــة رقــم لــتع ٩لتقــارر المال

ار المحاسبي الدولي رقم  ـة رقـم ٣٩والمع ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال اعها من قبـل المجموعـة مـع المع ١للفتـرة التـي تبـدأ مـن ٩وتم ات
.٢٠١٨ینایر

ل ار المحاسبي الدولي رقم –العقارات االستثمارة تحو ٤٠التعدیالت على المع
ر، إلى أو مـن العقـارات هذه التعدیالتوضح ما في ذلك العقارات قید اإلنشاء أو قید التطو ل أحد العقارات،  ت متى یتعین على المنشأة تحو

فاء، تعرــف العقــار  ســتوفي العقــار، أو یتوقــف عــن اســت حــدث عنــدما  االســتثمارة. وتشــیر هــذه التعــدیالت إلــى أن التغیــر فــي االســتخدام 
ـــون هنـــاك دلیـــر االســتثما عـــد دلـــیًال علـــى تغیـــر و شـــأن اســتخدام العقـــار ال  ـــة اإلدارة  ل علـــى تغیـــر االســتخدام. وٕان مجـــرد التغیـــر فـــي ن

عد  ة التي تبدأ في أو  سر مفعول التعدیالت للفترات السنو .٢٠١٨ینایر ١االستخدام. 
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٢٥

ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب الس

ام والتقدیرات التغیرات في ٢-٢ اسات واألح ةالس (تتمة)المحاسب

امالتغییرات في التقدیرات واألح

اســات إن ــام والتقــدیرات واالفتراضــات التــي تــؤثر علــى تطبیــ المجموعــة للس ــة الموحــدة یتطلــب مــن اإلدارة وضــع األح انــات المال إعــداد الب
ــات والـدخل والمصــارف. قـد تختلــف النتـائ ـالغ المعلنــة للموجـودات والمطلو ة والم م التقــدیرات المحاسـب ــة عـن تلــك التقـدیرات. یــتم تقیـ ج الفعل

عتقـد أنهــا فتراضـاتواال ة التـي  ــام المسـتقبل مـا فـي ذلـك توقعـات األح  ، قة وعوامـل أخــر صـورٍة منتظمـة وتســتند إلـى التجرـة السـا ـة  المعن
أثر م ة  تم تثبیت التعدیالت على التقدیرات المحاسب ستقبلي.معقولة في ظل الظروف المتوفرة. و

ـة فـي قامت ة للسـنة المنته ـة الموحـدة السـنو انـات المال ام على النحو المطب مـن قبـل المجموعـة فـي الب المجموعة بتطبی التقدیرات واألح
سمبر ٣١ ارًا من ٢٠١٧د ة السارة اعت ام التال :  ٢٠١٨ینایر ١استثناء التقدیرات واألح

ـة: تقیـ- ــة تصـنیف الموجـودات المال انـت الشـرو التعاقد م مـا إذا  ـالموجودات وتقیـ ـه االحتفـا  موج م نمـوذج األعمـال الـذ یـتم 
. ة هي فق دفعات للمبلغ األساسي واألراح على المبلغ األساسي المستح للموجودات المال

ــدة ا- بیــر علــى خســائر حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة: تتعلــ التغییــرات فــي االفتراضــات والتقــدیرات غیــر المؤ لتــي لهــا تــأثیر 
ـة فـي  سـمبر ٣١االئتمان المتوقعة للسـنة المنته ـار الـدولي إلعـداد التقـارر ٢٠١٨د ـاع المع ـالتغییرات التـي تـم إدخالهـا نتیجـة ات

ــة رقــم  ــة. ات: األدو ٩المال رجــعالمال ــات المســتخدمة فــي لىإئیسيربشکلرألثااهــذو حســاب المــدخالت واالفتراضــات والتقن
ة رقم  ار الدولي إلعداد التقارر المال ة المع .  ٩خسائر االئتمان المتوقعة وفقًا لمنهج

ات المستخدمة  ة رقم -خسائر االئتمان المتوقعة حساب لالمدخالت واالفتراضات والتقن ار الدولي إلعداد التقارر المال ة المع ٩منهج

مإن ةالمفاه س ارفيالرئ ةالتقاررإلعدادالدوليالمع ةدرجةوتتطلباألكبرالتأثیرلهاوالتي٩رقمالمال ام،منعال ما تم األح
ار من قبل المجموعة أثناء تحدید اس التأثیر أخذها في االعت ما یلي:هي ق

اس االئتمانمخاطرفيالكبیرةالزادةق
اسیتم اس ما. سبينأساسعلىاالئتمانمخاطرفيالكبیرةالزادةق ةعلىاالئتمانمخاطرانتإذاولق قدبند الموجودات المال

لزادت اة تحدثالتيالتعثرمخاطرمقارنةإصداره، تقوم المجموعةمنذبیرش ةخالل الفترة المتوقعة لح في بند الموجودات المال
استخدام مؤشراتتارخ التقرر مع مخاطر التعثر في السداد المقابلة منذ إصدار األصل ةالمخاطر، وذلك  س فيتستخدمالتيالرئ

ات ةالمخاطرإدارةعمل .للمجموعةالحال

اسإجراءسیتم أانإذا. استنادًا إلى ثالثة عواملقرض فردلكلاألقلعلىسنةرعلاالئتمانمخاطرفيالكبیرةللزاداتالق
ةالعواملمن :٢المرحلةإلى١المرحلةمناألداةنقلسیتماالئتمان،مخاطرفيبیرةةزادحدوثإلىشیرالتال

ةإلىاستنادااالئتمانمخاطرفيالكبیرةللزاداتمعدالت محددةوضعت المجموعة)١( اناتفيالحر التثبیت المتعلقةاألداءب
.األولي

ةمراجعاتإجراءیتم) ٢( ةنوع مإضاف ةالنتائجلتقی ات،ٕاجراءو المرحل سالضرورة،حسبتسو للتع التيالمراكزأفضلش
بیرًا من حیث تعرضها للمخاطر. شهدت ارتفاعًا 

اریتضمن) ٣( ةللتقاررالدوليالمع أن األدوات٩رقمالمال بیـرةیومـا تشـهد زـادة٣٠تجـاوز موعـد سـدادهاالتيافتراض قابل للدحض 
.االئتمانمخاطرفي

انت ٣والمرحلة٢المرحلةبیناتالتحرإن ـةالموجوداتتعتمد على ما إذا  متهـاانخفضـتقـدالمال ـةق . التقرـرتـارخفـيمـااالئتمان
مةانخفاضتحدیدإن ةالق اروفقااالئتمان ةللتقاررالدوليللمع ممشـابهاون ٩رقمالمال ـات للموجـوداتالفـردللتقیـ ـة لغـرض اث المال

ة الدولي انخف ار المحاس موجب مع مة  .  ٣٩اض الق
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب الس

ةالتغیرات في ٢-٢ ام والتقدیرات المحاسب اسات واألح (تتمة)الس

ات المستخدمة  ار الدولي إلعداد التقارر المال-خسائر االئتمان المتوقعة حساب لالمدخالت واالفتراضات والتقن ة المع (تتمة)٩ة رقم منهج

ة والسیناروهاتاالقتصادعوامل المتعددةالكلي ومعلومات النظرة المستقبل
اسإن ممرحلةلكلالمتوقعةاالئتمانخسائرق ـارفـيأخـذأنیجـباالئتمـانمخـاطرفـيالكبیـرةالزـاداتوتقیـ المتعلقـةالمعلومـاتاالعت

قةاألحداث ةوالظروفالسا ذلكالحال ةلألحـداثوالمحتملـةالمعقولةوقعاتالتو ةوالظـروفالمسـتقبل تطلـب. االقتصـاد وتطبیـتقـدیرو
ة  ةمعلومات النظرة المستقبل بیر.التطلع ة إلى حد  قرارات متأن

احتمـال التعثـرإن نتائج أنما احتماالت التعثر والخ م مخصصـات وتقـدیرات التعرضـات عنـد التعثـر المسـتخدمةسـارة  خسـارة  االئتمـان لتقیـ
مثــل مؤشــر أســعار الــنف والنــاتج المحلــي ) الكلــياالقتصــادفــيالتغیــراتأو(الكلــياالقتصــادتســتند إلــى متغیــرات٢والمرحلــة١للمرحلــة

اطاترتالتياإلجمالي قاارت ابناحسـفـيسـتخدملـياقتصادسینارولكلون وسوف. الصلةذاتالمحفظةفياالئتمانبخسائروث
.العالقةذاتالكلياالقتصادتوقعات مستقلة حول متغیراتاالئتمانلخسائرالمتوقع

أخــذ فــي٢والمرحلــة١المرحلــةفــيالمتوقعــةاالئتمــانخســائرتقــدیرــون  ــارتقــدیرًا متوســطًا أكثــر احتمــاًال و قــل عــن ثالثــةاالعت مــا ال 
.المستقبلفيالكليلالقتصادسیناروهات

ةالحالةسیناروستند ة سـیناروهاتوضـعـتمو . أطـراف ثالثـة موثوقـةالصـادرة عـن الكلـياالقتصـادتوقعـاتإلـىاألساس ـة وتصـاعد تنازل
سینارو الحالـة قة  ةلها صلة وث . االقتصـاد الكلـي المحتملـة والبدیلـة علـى نحـو معقـول، وذلـك اعتمـادًا علـى ظـروفلـد المجموعـةاألساسـ

موســینفذ ةالســیناروهاتتحدیــدذلــكفــيمــالســیناروهات،اتصــم ــة اإلضــاف صــورةحــد أدنــىســنو أســاسعلــىالتنازل إذاتــواتراأكثــرو
.ذلكالظروفاقتضت

قةإلـىاسـتناداالنسـبيالحتمالهانااتتقدیر ألفضلوفقًا األكثر احتماالالسیناروهاتتكون و  والظـروفواالتجاهـاتتكـرار حـدوث المـرات السـا
ة ـعتطبیـیـتم. )لـزم األمـر(إذا سـنو رـعأسـاسعلـىاالحتماالت المرجحـةتحدیثیتم. الحال علـىفیهـاالنظـرتـمالتـيالسـیناروهاتجم
ع .االحتماالتبنفسالمتوقعةاالئتمانلخسائرالتي تتعرضالمحافجم

ل متغیر من متغیرات االقت ة في  ة الناشئة عن الحر م الحساس ـل منهـا فـي إطـار یتم تقی صاد الكلي واالحتماالت المرجحة ذات الصلة 
ل دور من قبل المجموعة. ش السیناروهات الثالثة 

عـض الحـاالت، قـد ال  ـسفـي  ـع خصـائص السـوق فــي خسـائر االئتمــان المتوقعـة دائمـًا المــدخالت والنمـاذج المسـتخدمة فـي حسـاب تع جم
ان ذلك ة. ولتب انات المال ـون هـذا االخـتالف إعـادة تصـنیف، یتم إجـراء تعـدیالت أو تارخ الب تعـدیالت مؤقتـة عنـدما  ـان  عـض األح فـي 

ة في المجموعة. مة رقاب ة حو جوهرًا. تخضع مثل هذه الحاالت إلى عمل

ار الدولي استخدمت اإلدارة التقدیرات الواردة أ ة رقم دناه قبل تطبی المع .٩إلعداد التقارر المال

قة قبل خسا ة واالستثمارة (المط ل مة الموجودات التمو )٢٠١٨ینایر ١ئر االنخفاض في ق
ان یتوجب تسجیل مخصص لالنخفـاض  ما إذا  م ف ل دور لتقی ش ة واالستثمارة الخاصة بها  ل مراجعة الموجودات التمو تقوم المجموعة 

ان الدخل. على وجه الخصوص، یجـب أن تجـر ا مة في ب مـًا لتقـدیر مبلـغ في الق ة عنـد تحدیـد اوتوقیـتإلدارة تقی ـة المسـتقبل لتـدفقات النقد
ــة التخلـف عــن السـداد وتكبــد خسـائر فــي حالــة  ان ـة. إن هــذه التقـدیرات ضــرورة اسـتنادًا لالفتراضــات حـول إم مسـتو المخصصــات المطلو

مة الضمان المعني وتكالیف االسترداد.عن السدادالتخلف وق
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ة (تتمة)الس-٢ اسات المحاسب

ةالتغیرات في ٢-٢ ام والتقدیرات المحاسب اسات واألح (تتمة)الس

ات المستخدمة  ة رقم -خسائر االئتمان المتوقعة حساب لالمدخالت واالفتراضات والتقن ار الدولي إلعداد التقارر المال ة المع (تتمة)٩منهج

مة الموجود ة لالنخفاض في ق ة واالستثمارةمخصصات جماع ل قة قبل ات التمو )٢٠١٨ینایر ١(المط
ــة  ــة واالســتثمارة الجوهر ل ــةاإلضــافة إلــى المخصصــات المحــددة مقابــل الموجــودات التمو ن مخصــص صــورة فرد ، تقــوم المجموعــة بتكــو

مـــة ن. یـــتم الموجــوداتهــذه لالنخفــاض فــي ق ــالرجوع إلــى نســـب الخســائر المتو تكــو ـــل المخصــص الجمـــاعي  محــاف التمو قعــة المتعلقـــة 
ـة المقـدرة للخسـائر الموجـودة والتـي لـم یـتم تحدیـدها  ات مخاطر مختلفة والفتـرة الزمن مستو عـد مـع إجـراء التعـدیل لوجهـة التفصـیل المختلفة 

ة السـارة وتوجهـات المحفظـة.  ـة إن المؤشـرات التـي تـؤثر علـى حسـاب المخصصـنظر المجموعة بخصوص الظروف االقتصـاد ات الجماع
صورة دورة استنادًا إلى خبرة المج ل عام.یتم تحدیثها  ش موعة والخبرة من السوق 

التعثرتعرف
ــفإن ــاسفــيالمســتخدمالتعثــرتعر مالمتوقعــةاالئتمــانخســائرق ــةلتحدیــدوالتقیــ ون المراحــلبــینالحر التعثــرتعرــفمــعمتســقاســ

ـةتمــاناالئمخـاطرإدارةألغـراضالمسـتخدم ـارإن. الداخل ــةالتقـاررإلعـدادالــدوليالمع عـرف٩رقـمالمال علــىحتـو ولكنـهالتعثــر،ال 
یومًا.٩٠عندما یتجاوز موعد سداد االئتمانحدثالتعثرأنللدحضقابلافتراض

مة  الحو
ةلجنةأنشأنافقدالمخاطر،إلدارةالقائماإلطارإلىإضافة ةلتولي مهام اداخل ارإلشراف على عمل مة وف المع الدوليانخفاض الق
ةالتقاررإلعداد عيممثلینمناللجنةوتتكون . ٩رقمالمال ة وٕادارة المخاطر واالئتمان المستو رف عنمسؤولةوستكون من المال
ةواالفتراضاتالمدخالتواعتمادمراجعة س متقومما. توقعةالماالئتمانخسائرتقدیراتفيالمستخدمةالرئ نتائجمالئمةمدبتقی

ة اناتفيستدرجالتيالمخصصات الكل ةالب .المال

تعرفات٣-٢

ة الموحدة مع معانیها المحددة: انات المال ة في الب لقد تم استخدام المصطلحات التال

االستصناع
ــع ــه طــرفهـو عقــد ب موج ــائع) بإنشــاء أصــول أو بــین طــرفین یتعهــد  عض المواصــفات المتفــ (ال ) وفقــًا لــ عقــارات لطــرف آخــر (المشــتر

مفـرده ـائع  قتصر إنجازه علـى ال شأنه ال  مها. إن العمل المتف  قًا لتسل قًا وتارخ محدد مس أسعار محددة مس قًا و ـن تنفیـذ ،علیها مس م و
موجــب  ــائع.  ة ال ــة ومســؤول ــل المشــروع مــن قبــل أطــراف ثالثــة تحــت رقا ــائع أو جــزء أو  ــن أن تكــون المجموعــة ال م عقــد االستصــناع 

حسب ما تقتضي الحاجة.، المشتر 

ك) التمل ة  اإلجارة (اإلجارة المنته
عـد شراء/اسـتحواذ علـى بنـد الموجـودات  قوم طرف (مؤجر) بتأجیر بنـد الموجـودات مـا إلـى طـرف آخـر (مسـتأجر)،  حیث  اإلجارة هي عقد 

اإلضافة ألسـاس دفعـات اإلیجـار یـتم االتفـاق بناًء على طلب المتعامل مقا /مدة إیجار محددة. إن مدة العقد  بل دفعات إیجار محددة وشرو
ـــة فـــي بنـــد الموجـــودات إلـــى  ـــل الملك ـــة بنـــد الموجـــودات خـــالل فتـــرة العقـــد. وتنتهـــي اإلجـــارة بتحو ملك حـــتف المـــؤجر  ـــة.  شـــأنها فـــي البدا

ن أن ت م موجب عقد اإلجارة  مستأجر حسب ما تقتضي الحاجة.المستأجر.  مؤجر أو  عمل المجموعة 

(إجارة موصوفة في الذمة) اإلجارة اآلجلة
حیـث توافـ  م بتـارخ محـدد فـي المسـتقبل، أن المـؤجر، علـى األطـراف (أ المـؤجر والمسـتأجر) اإلجـارة اآلجلـة هـي عقـد  قوم بتقـد عقـار سـ

ذلـك العقـار. إن فتـرة عقـد اإلیجـار المـؤجر منـه اشـتر ه من قبل المطّور الذ ممامه وتسلعند إتللمستأجر اإلیجار عقد محددةمواصفات 
ـة تنتهـي اإلجـارة اآلجلـة للعقار مـن المجموعـة. المستأجر موجب اإلجارة اآلجلة تبدأ فق من تارخ استالم  ـل ملك إلـى بنـد الموجـوداتبتحو

موجب  ن أن اإلجارة اآلجلة، المستأجر.  مستأجرالتعمل م مؤجر أو  ة.لحسب ما تقتضي الحا، مجموعة 
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ة (تتمة)-٢ اسات المحاسب الس

(تتمة)التعارف٣-٢

ة الملك شر
ل طرقةهي ة التقوم علىتمو ة الملك ة وجـود دون ةأو ممتلكات معینـموجوداتبند في شخصین أو أكثر /منشأتینبینمشتر ـة مشـتر ن

ة م،في األعمالللمشار تقاسـم أو الممتلكـات. الموجـوداتا یتعلـ بهـذه ف ة الناتجـة االیـراداتاألطـراف الـدخل / و ـة المشـتر مـن هـذه الملك
ع  أو الممتلكات.الموجوداتسواًء عند تأجیر أو ب

حة المرا
 ( ه لطرف آخر (المشتر موج ائع)  ع طرف (ال حة هي عقد یب ازته ببند الموجوداتالمرا شـرائه سب له شراؤه وح نـاًء علـى وعـد المشـتر 

ـن أن تعمـل و بنـد الموجـوداتشرو معینة، وذلـك مقابـل ثمـن یتكـون مـن تكلفـة بند الموجودات م حـة  موجـب عقـد المرا ـه.  رـح متفـ عل
مشتر حسب ما تقتضي الحالة. ائع أو  المجموعة إما 

قدم أحـد األطـراف المـال (رب المـال) إلـ حیث  ) رأس مـال المضـارةیـوفر المـال (ى الطـرف اآلخـر (المضـارب)، الـذ هي عقد بین طرفین 
ســتثمر المضــارب رأس مـال المضــارة مــن متفــ علیهــا فــي مشــروع أو نشـا معــین فــي مقابــل حصـة إلـى الطــرف اآلخــر (المضـارب). ثــم 

، ومـــع ذلـــك الـــرح.  اإلهمـــال أو خـــرق أ مـــن شـــرو أو اإلخفـــاقیتحمـــل المضـــارب الخســـارة فـــي حالـــة إن المضـــارة هـــي عقـــد اســـتثمار
رب المال حسب ما تقتضي الحالة.من قبل المضاربالمضارة مضارب أو  ن أن تعمل المجموعة إما  م موجب عقد المضارة   .

الشرعة
ـل إسـالجوهرهي  مـا أن المجموعـة هـي مؤسسـة تمو اسها من القرآن الكرم والسـنة الشـرفة. و مي فإنهـا تطبـ القانون اإلسالمي وقد تم اقت
اد ة.م ة الشرع ما تفسرها هیئة الفتو والرقا الشرعة في أنشطتها 

الة استثمارات الو
ـل قـوم ("المو ـه  موج الة حیـث  سـيهي عقد الو یـل") لالسـتثمار الرئ یـل ("الو الـة") إلـى و م مبلـغ معـین مـن المـال ("رأس مـال الو ") بتقـد

ام الشرعة یـل طرقة متوافقة مع أح ح للو یل.  ل" من قبل الو ة وحسب دراسة الجدو / الخطة االستثمارة المقدمة إلى "المو اإلسالم
الـة) مـا جـاء فـي و مقدم الخدمات الحصـول علـى رسـوم محـددة (رسـوم الو فـوق مقـدار الـرح المتوقـع ( حقـ عائـدا  یـل  ـان الو ـذلك، إذا 

ة / خطة االستثمار ل" منح الفائض)دراسة الجدو االقتصاد حافز له عن األداء الممتاز.یجوز "للمو یل  إلى الو

ه في حالة  یل إعادة المبلغ المستثمر  الـة. یجـوز للمجموعـة إمـا خرق أو اإلهمال أو اإلخفاقومع ذلك، یتوجب على الو أ من شرو الو
یل") أ یل االستثمار الخاص بهم ("الو و م األموال استالم األموال من المستثمرن  لاالستثمار لإلدارة / و تقد .مو

المضارةأداة 
یل هي  ًا عنهم عن الممولین صفته ممثالً ، التسهیلأداة أصدرت لصالح و ما یتعلـ (ونائ یل) ف ـل العقـار محصـتهو فـي محفظـة التمو

موجبها و  یل قوم الالتي  ا و الفوائد حقوق و النقل بو ة أمالك شاهین المحدودة (مستحقات في محفظةالو المزا ل العقار لشر مصـدر). التمو
ة والمصدر ( على أنها رأس مـال المضـارة مـن قبـل محفظة الرهن العقار سیتم االستثمار في مال) في المضارة حیث رب للدخلت الشر

ة للمصدر.موجب عقد مضارةةدفعإجراء المجموعة ون من خالل تحصیل ألداة المضارة. إن أ الشر
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ام اإلدارة الجوهرة٤-٢ تقدیرات وأح

استخدام التقدیرات
امها وٕاجراء التقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبلـغ الموجـودات والمط ة یتطلب من اإلدارة استخدام أح انات المال ـات إن إعداد الب لو

ة واإلیرادات والمصارف المعلنة واإلفصاحات عن المطل م العادلـة.  المال مـة والقـ ات الطارئة والمخصصات الناتجـة عـن االنخفـاض فـي الق و
ة التـي  ما في ذلـك توقعـات األحـداث المسـتقبل  ، قة وعوامل أخر صورٍة منتظمة وتستند إلى التجرة السا ام  م التقدیرات واألح عتقـد یتم تقی

أنها معقولة في ظل الظروف المتوفرة.

مــة الموجــودات یــتم اإلفصــاح عــن التقــ ــة لالنخفــاض فــي ق مــة والمخصصــات الجماع ــام المتعلقــة بخســائر االنخفــاض فــي الق دیرات واألح
ضاح  ة واالستثمارة في اال ل .٢-٢التمو

م استثمارات األسهم غیر المتداولة تقی
ة: ستند عادًة على إحد األمور التال م استثمارات األسهم غیر المتداولة  إن تقی

؛مالت حسب األسعار السائدة في السوق المعا·
بیرة· صورة  ة ألداة أخر شبیهة  مة العادلة الحال ؛الق
ة التي تنطب على بنود ذات شرو وخواص مخاطرة مشابهة· األسعار الحال ة المتوقعة المخصومة  أو؛التدفقات النقد
·. م أخر نماذج تقی

ة وعوامل الخصم الستث مراجعة إن تحدید التدفقات النقد مارات األسهم غیر المتداولة یتطلب إجراء تقدیرات جوهرة. تقوم المجموعة 
انات  ة الملحوظة في نفس األداة أو من الب استخدام إما األسعار من معامالت السوق الحال ل دور وتختبر صالحیتها  ش م  أسالیب التقی

األخر الملحوظة المتوفرة في السوق.

مة ا قةاالنخفاض في ق ات الشق لشر
مة. إن  قة لن تكون قابلة للتحصیل، یتم تثبیت انخفاض في الق ات شق مة المدرجة لالستثمار في شر عندما توجد مؤشرات على أن الق

مة العادلة ناقصا تكلفة الب ع أیهما أعلى وأن الق مة العادلة ناقصا تكلفة الب مة االستخدام والق ق ع تستند إلى المبلغ القابل لالسترداد هو 
ع لالستثمار. قه في معاملة ب ن تحق م أفضل تقدیر للسعر من قبل المجموعة والذ 

ات الطارئة وااللتزامات المخصصات والمطلو
ة وأنـه مـن المحتمـل أن یتطلـب تـدف  ـون لـد المجموعـة التـزام حـالي فعلـي أو قـانوني نتیجـة ألحـداث ماضـ یتم تثبیـت المخصـص عنـدما 

ن إجراء تقدیر معقول لمبلغ االلتزام.خارجي للم م ة، لتسدید االلتزامات و ا اقتصاد وارد، والتي تجسد مزا

م التقرـر. إن سـعر ال ة االلتزام الحالي في تارخ تقـد ة لتسو ة ألفضل تقدیرات اإلدارة للنفقات المطلو مة الحال الق خصـم تقاس المخصصات 
س ع ة  مة الحال ة للنقود والزادات المحددة لالمستخدم لتحدید الق مة الزمن اتتقدیرات السوق للق .تلك المطلو

م العقارات االستثمارة والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارة إعادة تقی
ـتم تثبیـت التغیـراتةسـتثمار عقاراتهـا االتدرج المجموعة  مـة العادلـة، و الق مـة العادلـة فـي والـدفعات مقـدمًا عـن العقـارات االسـتثمارة  فـي الق

ـالر  مهـا  مة العادلة خالل السنة. یتم تقی م الق م مستقلین من أجل تقی العمل مع خبراء تقی ان األراح أو الخسائر. تقوم المجموعة  جوع إلـى ب
عض عوامل السوق المحددة مثل طب استخدام أسعار المقارنة التي تم تعدیلها ل ستند إلى السوق و عة وموقع وحالة العقار.الدلیل الذ 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٣٠

ام اإلدارة الجوهرة٣-٢ (تتمة)تقدیرات وأح

(تتمة)استخدام التقدیرات

ص سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء تخص
ص ســعر المعاملــة ة المــدخالت عنــد تطبیــ طرقــفــي العقــد.معــین التــزام أداء بــین قــررت المجموعــة تطبیــ طرقــة المــدخالت عنــد تخصــ

مة المعاملة. ل طرف الحتساب ق مة العادلة اللتزامات  تستخدم المجموعة الق

ص سـعر المعاملـة اللتـزام األداء حیـث یـتم تثبیـت اإلیـرادات مـع مـرور الوقـت. تعتبـر  قررت المجموعـة تطبیـ طرقـة المـدخالت عنـد تخصـ
قـدم المجموعة أن استخدام طرقة المدخالت التي تتطلب تثبیت اإل فاء التـزام األداء  یرادات علـى أسـاس الجهـود التـي تبـذلها المجموعـة السـت

أفضـل صــورة لإلیـرادات المحققــة فعـًال. عنــد تطبیــ طرقـة المــدخالت تقـوم المجموعــة بتقـدیر التكلفــة إلتمــام المشـارع مــن أجـل تحدیــد مبلــغ 
ن تثبیته. تشمل هذه التقدیرات تكلفة توفیر ال م مهـا مـن قبـل اإلیرادات الذ  مـا تـم تقی ـات المتوقعـة مـن قبـل المقـاولین  ة والمطال ة التحت بن

ة األخر مع العمالء. التزاماتها التعاقد استشار المشروع وتكلفة الوفاء 

ام األح
قة قبل  ة واالستثمارة (المط ل مة الموجودات التمو )٢٠١٨ینایر ١مخصصات  االنخفاض في ق

مراج مـة علـى أسـاس منـتظم. تقوم المجموعة  م االنخفـاض فـي الق ـل اإلسـالمي لتقیـ عة محفظة القروض والـذمم المدینـة والـذمم المدینـة للتمو
ـان هنـاك  ـام حـول مـا إذا  ـان الـدخل، تقـوم المجموعـة بإصـدار األح مـة فـي ب ـان یجـب إدراج خسـائر االنخفـاض فـي الق عند تحدید ما إذا 

انات ملحوظة تشیر إلى وجود ة ب ـة مـن قـرض أو مجموعـة قـروض أو ذمـم مدینـة أ ة التعاقد ة المسـتقبل انخفاض ملحو في التدفقات النقد
صــورة  ة  ــة المســتقبل مــة وتوقیــت التــدفقات النقد ــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقــدیر ق ــل اإلســالمي متجانســة. یــتم مراجعــة المنهج للتمو

ة.منتظمة لتقلیل أ فروق بین الخسارة المقدرة و  الخسارة الفعل

ـــة  ة الجوهر الت االســالم ــةاإلضــافة إلــى المخصصــات المحـــددة مقابــل القــروض والـــذمم المدینــة والــذمم المدینـــة للتمــو ، تقـــوم صــورة فرد
مـ ن مخصـص جمــاعي لالنخفـاض فــي الق ًضـا بتكــو أنـه فـي أ تــارخ المجموعـة أ ون هنــاك مبلـغ للقــروض ،العـداد التقــاررة لتثبیــت  سـ

ًا قائمـًا لتثبیـت الخوا عـد سـب عـد الـدلیل الـذ  ظهـر  متها حتـى لـو لـم  ة التي انخفضت ق الت االسالم سـارة لذمم المدینة والذمم المدینة للتمو
(والتي تعرف بـ"مدة الظهور"). 

قة قبل  ع (المط ة استثمارة متوفرة للب مة أوراق مال )٢٠١٨ینایر ١االنخفاض في ق
مـة تحدد المجموعة ما ـون هنـاك انخفـاض جـوهر أو متواصـل فـي الق ـع عنـدما  ـة المتـوفرة للب مـة أسـهم األوراق المال انت تنخفض ق إذا 

ــم، تقــوم  ــام. عنـد إجــراء هـذا الح ســتوجب إجـراء أح ــان االنخفـاض جــوهر أو متواصـل  أقــل مـن ســعر تكلفتهـا. إن تحدیــد مـا اذا  العادلـة 
م العدید من العو  ة.المجموعة بتقی ة وغیر السوق امل السوق

ة مة الموجودات غیر المال االنخفاض في ق
ـان یوجــد مؤشـر لالنخفــاض مــة، إذا  م االنخفــاض فـي الق ــة لتقیـ مراجعـة موجوداتهــا غیـر المال مــةتقـوم المجموعــة  مــا إذا فـي الق . لتحدیـد ف

ــان الــدخل، تقــوم المجمو  مــة یجــب اإلعــالن عنــه فــي ب ــن ــان االنخفــاض فــي الق م ــة معلومــات  انــت هنــاك أ ــام ســواء  عــة بــإجراء األح
ة. م المدرجة للموجودات غیر المال مالحظتها تدل على وجود انخفاض في الق

فاء التزامات األداء است
ـل عقودهـا مـع العمـالء لتحدیـد مــا إذا اسـتوفیت التزامـات األداء مـع مـرور الوقـت أو فـي وقـت محـدد مـ م  ن أجــل یجـب علـى المجموعـة تقیـ

ــع والشـــراء المتفــ علیهــا مــع العمـــ ــات الب م اســتنادًا إلــى اتفاق ـــالتقی ة لتثبیــت اإلیـــرادات. ولقــد قامــت المجموعــة  الء تحدیــد الطرقــة المناســ
م موجـودات عقارـة للعمـالء، ولـم تخصـص المجموعـة بنـد موجـودات ذو  ونصوص القوانین واللوائح ذات الصـلة، حیـث تـم إبـرام العقـود لتقـد

ون لها ح ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن. في هذه الظروف تثبت المجموعـة اإلیـرادات مـع اس تخدامات بدیلة للمجموعة وعادًة 
مرور الوقت. وفي حالة عدم حدوث ذلك یتم تثبیت اإلیرادات في وقت محدد.
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ام اإلدارة الجوهرة٣-٢ (تتمة)تقدیرات وأح

ام (تتمة)األح

ید أسعار المعامالتتحد
ل من عقودها مع العمالء. عند اتخاذ  م أثـر أ مبلـغ اتاالجـراءههـذیجب على المجموعة تحدید سعر المعاملة في  ، تقـوم المجموعـة بتقیـ

ل جوهر في العقد وأ مبلغ غیر نقد في العقد. ة أو وجود أ عنصر تمو سبب الخصومات أو الشرو الجزائ متغیر في العقد، 

ـة رقـم  ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال قًا للمع حیـث یـتم ١٥لتحدید تأثیر المبلغ المتغیر تستخدم المجموعة طرقة "المبلغ األكثر احتماًال" ط
الغ المحتملة. الرجوع الى طرقة المبلغ األكثر احتماًال بین مجموعة من الم تحدید سعر المعاملة 

طرة في عقود العمال ل الس ءتحو
طرة علــى  ــل السـ بنــد فـي الحــاالت التـي تقــرر بهـا المجموعــة أنهـا اســتوفت التزامـات األداء فــي وقــت مـن األوقــات، تثبـت اإلیــرادات عنـد تحو

مو هذالموجودات ال ع الموجودات العقارة، یتم ذلك عادًة عندما یتم تسل طرةموضوع العقد إلى العمیل. في حالة عقود ب الوحـدة علىالس
العمیل.إلي

إدارة المخاطر٥-٢

في إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة لدى المجموعة تتوافق مع تلك الواردة في البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة 
.٢٠١٧دیسمبر ٣١

المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة

د االفتتاحي إلى الرصید الختامي لمخصص االنخفاض في قیمة الموجودات التمویلیة توضح الجداول التالیة التسویات من الرصی
األدوات المالیة.-٩واالستثماریة اإلسالمیة كنتیجة التباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

حوبةالموجودات التمویلیة واالستثماریة االسالمیة وااللتزامات غیر قابلة لإللغاء غیر المس

20182017
درھمألفدرھمألف

خسائر االئتمان المتوقعة

٦٣٧٬١٠٩٦٧٥٬٢٦١)٣٩لمعیار المحاسبي الدولي رقم ینایر (وفًقا ل١الرصید في 
-)٤٬٣١٦(٩إلعداد التقاریر المالیة رقم *التسویة االفتتاحیة وفًقا للمعیار الدولي

──────────────
٩٦٣٢٬٧٩٣٦٧٥٬٢٦١نایر (التسویة االفتتاحیة وفًقا للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة) رقم ی١الرصید في 
٤٨٬٣٩٤٦٬٠٨٦لقیمة خالل السنةافي االنخفاض مخصصات

)٦٬٣٠٤()٨٬٢٠٧(تحصیالت تم إجراؤھا خالل السنةمسترجعات /
──────────────

٢١٨(٤٠٫١٨٧(
──────────────

-)١٤٩٬٠٨٩(مبالغ مشطوبة خالل السنة
)٣٧٬٩٣٤()٣٨٬٧١٧(الصرف وتسویات أخرى

──────────────
٤٨٥٬١٧٤٦٣٧٬١٠٩الرصید الختامي

══════════════
في احتیاطي االنخفاض ھو بشكل خاص من االحتیاطي العام الذي تم إدراجھ ٩*إن تأثیر اتباع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

في القیمة العام في بیان التغیرات في حقوق الملكیة وفقًا للمذكرة التوجیھیة النھائیة لمصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي حول 
.٢٠١٨أبریل ٣٠في ةالصادر٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٣٢

سر مفع٦-٢ عدالمعاییر الصادرة والتي لم  ولها 

ـة فـي  سر مفعولها للسـنة المنته عض المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر والتفسیرات ال  سـمبر ٣١إن  ـار ٢٠١٨د ، مـع عـدم اخت
ة الموحدة. انات المال قها في إعداد هذه الب التالي، لم یتم تطب ر. و اعها في وقت م المجموعة ات

ار المع

ار الدولي إلعد اد المع
ــم ـــة رقــ التقـــارر المال

١٦

الوصف

ة عقـــود اإلیجـــار فـــي ینـــایر  ـــار الجدیـــد لمحاســـ ـــة المع ة الدول أصـــدر مجلـــس المعـــاییر المحاســـب
٢٠١٨.

ة للمـؤجرن. ومـع ذلــك،  النسـ ة عقـود اإلیجـار  ل جـوهر محاسـ شـ ـار الجدیـد  غیـر المع (أ) ال 
قوموا بتثبیت معظـم ستوجب على المستأجرن أن  ـز المـالي فإنه  انـات المر عقـود اإلیجـار فـي ب

قابلها من موجودات ح االستخدام. ات عقود اإلیجار، مع ما  مطلو لدیهم 

ون لـدیهم  ع عقود اإلیجار المثبتة، ولكـن سـ اع نموذج واحد لجم (ب) یجب على المستأجرن ات
ار عدم تثبیت عقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود إیجار الموجودات من مة.خ خفضة الق

ة لعقـود اإلیجـار المثبتـة سـ(ج) النسـ ل عام، فإن نمـ تثبیـت األرـاح أو الخسـائر  ون ش
ة عقــــود اإل ــــةالتمو جــــاریمشــــابهًا لمحاســــ ــــل ومصــــارف ة،ــــالحالل مــــع تثبیــــت تكــــالیف التمو

ل منفصل في ب ش األراح أو الخسائر.اناالستهالك 

ـاع الیتوجـب ــة رقـم علــى المســتأجرن ات ــار الــدولي إلعـداد التقــارر المال اســتخدام طرقــة ١٦مع
أثر رجعي. التطبی الكامل أو المعدل 

ان  تـــارخ ســـر
مفعوله

ـــــــــــــــــــــــایر ١ ین
٢٠١٩

ـار أعــاله أ تـأثیر س للمع م، فإنـه لــ ـة أعــاله. اسـتنادا إلــى التقیـ ــار الـدولي إلعـداد التقــارر المال م تـأثیر المع جــوهر قامـت المجموعـة بتقیــ
ما في تارخ التقرر. ة الموحدة للمجموعة  انات المال على الب

ة الهامة-٣ اسات المحاسب ملخص الس

ة الموحدة مدرجة أدناه: انات المال عة في إعداد الب ة الهامة المت اسات المحاسب إن الس

تحق اإلیرادات
ـه مــن المـرجح ــون ف صــورة یـتم تثبیـت اإلیــرادات إلـى الحــد الـذ  ــاس اإلیـرادات  ــن عنـدها ق م ة إلــى المجموعـة و تـدف المنــافع االقتصـاد

ض مـع ـالغ المقبوضـة أو المسـتحقة القـ مـة العادلـة للم الق ـاس اإلیـرادات  ـه تسـدید الدفعـة. یـتم ق غض النظر عن الزمن الذ تم ف معقولة، 
ــة المحــددة.  ــار شــرو الــدفعات التعاقد عــین االعت ــات إیراداتهــا ألنهــا مــورد أساســي أنهــا تعمــل لمجموعــة ااســتنتجتاألخــذ  ــع ترتی فــي جم

ـات اإلیـرادات  ـع ترتی سي في جم ضـًا حـ فـي التسـعیرلهـا و الملتزم الرئ ـان یـتم تثبیـت اإلیـرادات فـي مخـاطر االئتمـان. لوتكـون معرضـة أ ب
ما یلي:الدخل

اإلجارة
ة الدخلستند  على مد فترة عقد اإلیجار.اإلجارة على أساس الفترة الزمن

ة الملك شر
ة الملـكتثبیتیتم  ـةر أوزمنـي وذلـك خـالل مـدة اإلیجـاجـزءعلـى أسـاس دخـل شـر ـا الملك ـل المخـاطر الجوهرـة ومزا إلـى للممتلكـاتتحو

المشتر 
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حة المرا
حة القائمة.یتم احتساب أر  الغ المرا ة على مد فترة العقد استنادًا لصافي م حة المؤجلة على أساس الفترة الزمن اح المرا

المضارة
صورة معقولـة. عـدا ذلـك یـتم تثبیـ ن تقدیرها  م ان  ة إذا  ل المضارة على أساس الفترة الزمن ت یتم احتساب اإلیرادات أو الخسائر من تمو

ان الدخل عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.اإلیرادات عند تو  زعها من قبل المضارب، بینما یتم إدراج الخسائر في ب

ة المشار
ة التي تمثل العائد الفعلي على الدخلیتم احتساب  ة المستثمر على مد الفترة الزمن .بند الموجوداتعلى أساس صافي رأسمال المشار

رسوم المعامالت
ة تكالیف المعامالت عند الموافقة على التسهیالت.یتم تثبیت رسوم  المعامالت المقدرة لتغط

اإلیرادات من عقود العمالء
ـة رقـم  ار الدولي إلعداد التقـارر المال ما ظهر في المع ثبتت المجموعة اإلیرادات من عقود العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات 

١٥:

ـه حقـوق والتزامـات تحدیـد العقـد أو ال-١الخطوة رقم  موج عـرف العقـد علـى أنـه اتفـاق بـین طـرفین أو أكثـر ینشـأ  ـعقـود مـع العمیـل:  ةواج
حدد معاییر لكل عقد یجب الوفاء بها. النفاذ و

تحدید التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العمیل بنقل سلعة أو خدمة للعمیل.-٢الخطوة رقم 
ضـائع أو الخـدمات -٣رقم الخطوة  حـ لهـا فـي مقابـل نقـل ال تحدید سـعر المعاملـة: سـعر المعاملـة هـو المبلـغ الـذ تتوقـع المجموعـة أن 

ًة عن أطراف ثالثة. ا الغ التي ُحصلت ن استثناء الم التي وعدت العمیل بها، 
ص سـعر المعاملـة اللتزامـات األداء فـي عقـود العمـالء: ب-٤الخطوة رقم  حتـو علـى أكثـر مـن تخص ، التـزام لـألداءخصـوص العقـد الـذ 

مة  ق ـون تمثلفإن المجموعة سوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء  مـن حقهـاالمبلغ الذ تتوقـع المجموعـة أن 
ل التزام أداء.  فاء  في مقابل است

ما) تستوفي المنشأة-٥الخطوة رقم  داء.األالتزامتثبیت اإلیرادات عندما (أو 

ة:  تستوفي المجموعة التزام األداء وتثبیت اإلیرادات مع مرور الوقت، إذا تحق أحد الشرو التال

مجرد أداء المجموعة لها؛ أو-١ ا المقدمة من أداء المجموعة  ستهلك في وقت متزامن المزا حصل العمیل على و
ه العمی-٢ طر عل س حسن بند موجودات  مجرد إنشاء أو تحسین بند الموجودات؛ أو ینشئ أداء المجموعة أو  ل 
ال ینشئ أداء المجموعة بند موجودات ذو استخدام بدیل للمجموعة وللمنشأة ح ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن.-٣

ه است ورة أعاله، یتم تثبیت اإلیرادات في وقت ما یتم ف فاء التزام األداء.بخصوص التزامات األداء التي لم تحق أحد الشرو المذ

م السـلع أو الخـدمات التـي وعـدت بهـا، ینشـأ عـن ذلـك بنـد موجـودات العقـد علـى أسـاس  فاء المجموعـة اللتـزام األداء مـن خـالل تقـد عند اسـت
ات العقد. المبلغ المحق من خالل األداء. عندما یتجاوز المبلغ المقبوض من العمیل مبلغ اإلیرادات المثبت تنشأ مطلو
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اســـتثناء  ـــة المحـــددة  ـــار البنـــود التعاقد عـــین االعت ض، مـــع األخـــذ  مـــة العادلـــة للمبلـــغ المقبـــوض أو المســـتح القـــ الق ـــاس اإلیـــرادات  یـــتم ق
ــات إیراداتهــا  م ترتی یــل. الضــرائب والرســوم. تقــوم المجموعــة بتقیــ و ســي أم  مــورد رئ انــت تعمــل  مــا إذا  مقابــل معــاییر محــددة لتحدیــد ف

ات إیراداتها. ع ترتی سي في جم مورد رئ أنها تعمل  استنتجت المجموعة 

ة إلــى المجموعــة وإ  ــا االقتصــاد ــه مــن المــرجح تــدف المزا ــون ف ــان الــدخل الموحــد المرحلــي إلــى الحــد الــذ  ن یــتم تثبیــت اإلیــرادات فــي ب
صورة معقولة. اسها  ن ق م  ، اإلیرادات والتكالیف، حیثما ینطب

اإلیجاردخل
ـان الـدخل علـى أسـاس طرقـة القسـ الثابـت علـى مـد من العقـارات االسـتثمارةاإلیجاردخلیتم تثبیت  تحـت بنـد األرـاح والخسـائر فـي ب

ــون العقــد هــو عقــد إیجــار تشــغیلي. إن حــواف جــزء فتــرة عقــد اإلیجــار حیــث  دخــلمــن إجمــالي ال یتجــزأ ز اإلیجــار الممنوحــة یــتم تثبیتهــا 
اإلیجار، على مد فترة عقد اإلیجار على أساس طرقة القس الثابت.

راحتوزعات األ
توزعات األراح عندما یثبت الح في استالم األراح.تثبیت دخلیتم 

الودائعدخل
ة استنادًا لتقدیرات اإلدارة یتم احتساب دخل الودائع على أساس الفترة  الساب من ودائع مشابهة.والدخلالزمن

ص األراحتخص
ص األراح ما بین  ة الممولینیتم احتساب تخص ـة الشـرع ة وتؤخذ موافقة هیئة الفتـو والرقا والمساهمین وفقًا إلجراءات المجموعة النموذج

المجموعة. الخاصة 

ة ه النقد ة وش النقد
ة من النقد في الصندوق واألرصدة لد البنوك والودائع قصیرة األجـل التـي تسـتح فـي األصـل خـالل ثالثـة أشـهر تتألف ال ه النقد ة وش نقد

عد تنزل  البنوك القائمة، إن وجدت.مستحقات أو أقل 

ة  ة واالستثمار ل ةالموجودات التمو االسالم
ة واالستثمارةإن  ل ةالموجودات التمو ـة غیـر مشـتقة ذات دفعـات ثابتـة أو قابلـة للتحدیـد وهـي غیـر مدرجـة فـي االسـالم هـي موجـودات مال

. سوق نش

ة تثبــت  ــة واالســتثمارة االســالم ل ــةالموجــودات التمو مــة العادلــة، وهــي فــي البدا لإلنشــاء موجــودات النقــد المبلــغ الق ةواســتثمار ــةتمو
اسـتخدام طرقـة الحقـًا قـاس تكالیف معـامالت، وتةما في ذلك أةإسالم الموجـودات دخـلإدراجالفعلـي. یـتم رحالـسـعر التكلفـة المطفـأة 

ة  ـة واالســتثمارة االسـالم ل ـان الــدخل التمو ةمــن دخلـوتــدرجفــي ب ــة واالســتثمارة االسـالم ل االنخفــاض فــي . فــي حالـة الموجـودات التمو
مة مة في نخفاض تدرج خسائر اال، الق مـة خصم مـن الق ةللالمدرجـة الق ـة واالسـتثمارة االسـالم ل ـان الـدخل تثبـت ، و موجـودات التمو فـي ب

مةمصارف .انخفاض في الق

ــل فتــرة المجموعــةتقــوم  ــة  ــان هنــاك دلیــل موضــوعي علــى أن إعــداد تقــارر فــي نها ة مــا إذا  ــة واالســتثمارة االســالم ل الموجــودات التمو
مــة. تعتبـــر منخفضــة ال ة الموجــودق ـــة االســالم ل مــة منخفضـــة الات التمو ـــان هنــاك دلیـــل تحـــدثو ق مـــة فقــ إذا  خســائر انخفـــاض فــي الق

مة نتیجة في نخفاض االموضوعي على  عـد لواحد الق ـون لبنـد الموجـوداتاألولـي التثبیـت أو أكثر من األحداث وقعت  ("حـدث خسـارة") و
ة المقـدرة تـأثیر علـى التـدفقات النقد(أو أحداث) الخسارةلحدث  ـة التـي الموجـودات المـالي أو مجموعـة مـن لبنـد الموجـوداتـة المسـتقبل المال

ل موثوق. ش ن تقدیرها  م
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ة واالستثمارة  ل ة الموجودات التمو (تتمة)اإلسالم

مة في عي على حدوث خسائر انخفاض لتحدید وجود دلیل موضو المجموعةالمعاییر التي تستخدمها إن  ما یلي:هي الق

ة للمبلغ تأخر في الدفعات - ؛رحاألصلي أو الالتعاقد
ة التي ترت - ة أو المحل ة الوطن و؛في المحفظةالموجودات عن في السداد التقصیر الظروف االقتصاد
وفاة المدین-

ان هناك دلیل موضو أوًال المجموعة تقوم  م ما إذا  ل فـرد الفـي انخفاض حدوث عي على بتقی شـ مـة  ـة واالسـتثمارة لق ل لموجـودات التمو
ة  ل فرد و جوهرة التي تعتبر و االسالم ة واالستثمارة اإللةجماعصورة ش ل ة لموجودات التمو . سالم ل فـرد شـ سـت جوهرـة  التي ل
ة مة قفي نخفاض حدوث اعدم وجود دلیل موضوعي على المجموعةإذا قررت  ة واالسـتثمارة االسـالم ل مهـا التـي تـم الموجودات التمو تقی

، فإنهـ ل فـرد ة فــي مجموعـة مـن تدرجـه اشـ ــة واالسـتثمارة االسـالم ل قــوم تو مماثلـة ئتمـان االتـي لهـا خصــائص مخـاطر الموجـودات التمو
م مة. في نخفاض بخصوص االاً جماعهمبتقی ة واالستثمإن الق ل ة الموجودات التمو ل فـرد ارة االسـالم شـ مهـا  بخصـوص التـي یـتم تقی

مة في النخفاض ا مـة فـي انخفـاض حیث تثبت أو ال تزال تثبت عنها خسـائرالق م الجمـاعي ال تـدرج الق فـي النخفـاض بخصـوص افـي التقیـ
مة. الق

م الجمــاعي  ــع فــي النخفــاض لألغــراض التقیــ مــة، یــتم تجم ــة واالســتثماالق ل ة الموجــودات التمو علــى أســاس خصــائص مخــاطر رة االســالم
م  ة التقی ).العالقةوالعوامل األخر ذاتالسداد ةمتأخر حالة التي تعتبر نوع الفئة، للمجموعةائتمان مماثلة (أ على أساس عمل

مـــة  ة مــن علــى مجموعـــة إن رســوم االنخفـــاض فــي الق ـــة واالســتثمارة االســـالم ل مهـــا الموجـــودات التمو بخصـــوص ل جمـــاعي شــیــتم تقی
مــة و فــي نخفــاض اال ــة الحتمالتقــدیرهاالق الخســائر ومقــدار التحصــیالت عــن الســداد، وتوقیــت التقصــیرــةعلــى أســاس االتجاهــات التارخ

ل منـتظم مقابـل للتحصـیالت عن السـداد، ومعـدالت الخسـائر والتوقیـت المتوقـع التقصیرمعدالت إن . المتكبدة شـ اسـها  فـي المسـتقبل یـتم ق
ــة لضـمان أنهــا ال تــزالال ــة تكـون ال عنــدما . مالئمـةنتـائج الفعل انــات التارخ ـة الب م االتجاهـات، یــتم اســتبدال تجرـة اف الســوق خســائر لتقیــ

اطئ نهج ماستخدام  ات من مرحلة واحدة من مت ة الحسا .أخر إلى التأخر حیث تستند معدالت الخسائر على حر

اس مبلغ الخسائر على أس مـة یتم ق ـة المدرجـة لاس الفرق بـین الق ـة للتـدفقات النقد مـة الحال ة والق ـة واالسـتثمارة االسـالم ل لموجـودات التمو
اســتخدام  ة التـي لـم یـتم تكبـدها) مخصـومة  اسـتثناء خسـائر االئتمـان المســتقبل ة المتوقعـة ( لموجــودات لالفعلـي األصـلي الـرحسـعرالمسـتقبل

ــة واالســتثمارة اال ل مــة التمو ض الق ة. یــتم تخفــ ة مــن خــالل اســتخدام حســاب المدرجــة لســالم ــة واالســتثمارة االســالم ل لموجــودات التمو
ان الـدخل. إذا ثبت مخصص و  ة ـان لمبلغ الخسائر في ب ـة واالسـتثمارة االسـالم ل الخصـم سـعرمتغیـر، فـإن سـعر رـحلموجـودات التمو

اس أ مة هو في انخفاض خسائر ةلق موجب العقد.الرحسعرالق الفعلي الحالي المحدد 

ة غیــر قابلــتكــون عنــدما  ــة واالســتثمارة االســالم ل مــة فــي نخفــاض االللتحصــیل، یــتم شــطبها مقابــل مخصــص ةالموجــودات التمو ذ الق
ـن هنـاك . العالقة مـة ذفـي أ مخصـص انخفـاض إذا لم  ـة واالسـتثمار، یـتم شـطبعالقـةالق ل ة الموجـودات التمو ـان مـنة االسـالم ب

ـالغ یـتم إدراج الدخل الشـامل.  ـان الـدخل. إذا المحصـلة الحقـاً الم مـة الحقـًا االنخفـاض انخفـض مبلـغ ، إن وجـدت، فـي ب وقـوع سـبب فـي الق
ان الدخل.یتم إدراج المخصص ، الشطبعد حدث  إلى ب
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االستثمارات
شــتمل المبلــغ المــدرج علــى تكلفــة إحــالل جــزء مــن العقــارات االســتثمارةــاس یــتم ق التكلفــة، وتشــتمل علــى تكــالیف المعــامالت.  ــة  فــي البدا

ـة للعقـارات العقارات االستثمارة تم استثناء تكلفة الخدمـة الیوم ار التثبیت، و ة مع ه تلك التكلفة إذا تم تلب الموجودة في الوقت الذ تظهر ف
ـز المـالي.العقـارات االسـتثمارةستثمارة. الحقًا للتثبیت األولي، یتم إظهار اال ـان المر ـس أوضـاع السـوق بتـارخ ب مـة العادلـة التـي تع الق

مــات المنجــزة مــن قبــل مــثمن معتمــ ــة الموحــدة اســتنادًا إلــى التقی انــات المال مــة العادلــة فــي الب ــاح د خــارجي مســتقل. یــتم تحدیــد الق أو إن األر
مة العادلة لل ان الدخلمدرجة في عقارات االستثمارةالخسائر الناتجة عن التغییرات في الق للسنة التي تظهر فیها.ب

ـة العقارات االستثمارةالتوقف عن تثبیتیتم  ـون هنـاك أ عادها أو عنـدما یـتم سـحبها مـن االسـتخدام ومـن غیـر المتوقـع أن  عندما یتم است
ة م ـا اقتصــاد ــالغ المحصـلة والمبلــغ المـدرج للموجــودات یــتم تثبیتـه فــي مزا عادها. إن الفــرق بــین صـافي الم ة مــن اسـت ـان الــدخلسـتقبل فــي ب

.هالتوقف عن تثبیتالفترة التي یتم فیها 

أسـعار السـوق المفتـوحیـتم تحدیـد الق مـات التــي تجـر بواسـطة مثمنـین ومستشــارن مسـتقمـة العادلــة  ة للــدفعات لین.اســتنادًا إلـى التقی النسـ
ات شراء العقارات.عقارات االستثمارةمقدمًا لل الغ التي سیتم دفعها وفقًا التفاق ة للم النس م  یتم تعدیل التقی

ل إلى (أو من)  ـل مـن العقارات االسـتثمارةیتم التحو ة للتحو النسـ ـون هنـاك تغیـر فـي االسـتخدام.  لـى إالعقـارات االسـتثمارةفقـ عنـدما 
ر،  شغله المالك أو العقارات قید التطـو مـة العادلـة فـي تـارخ التغیـر فـي االسـتخدام. إذا لالمقـررة تكلفـة فـإن العقار  ة الالحقـة هـي الق لمحاسـ

حت العقــارات  شــغلها أصــ ر عقــار المالــك التــي  ااتالعقــار ههــذاحتســاب المجموعــة تقــوم ، ةاســتثماراتأو العقــارات قیــد التطــو ســة وفقــا للس
ر حتى تارخ التغیر في االستخدام.الموجودات الثابتة المنصوص علیها في  أو العقارات قید التطو

ر العقارات قید التطو
ع لغرض اقید اإلنشاءالعقارات إن  رعقارات قید تصنف لب اعة العقارات إن . التطو اعة و الم رقید غیر الم التكلفـة ناقصـا أ تـدرج التطو

مة. انخفاض في ال ة على التكلفة تشتملق ة التحت ـة والتكـالیف العالقة والنفقات األخر ذات اإلنشاء و تكلفة األرض والبن مثل األتعاب المهن
ة العائدة  قیـد امنهـجـاهزة لالسـتخدام المقصـود العقـارات ضـرورة للحصـول علـى ال، والتي یتم رسملتها عندما تكون األنشـطة للعقاراتالهندس

التنفیذ.

التكالیف إدراجم یتخالل مدة العقد، االیراداتتثبیتیث یتم ح طة  رفي الحصة المرت ان الدخل.بالعقارات قید التطو عات في ب تكلفة المب

ــر لإصــدار االنتهــاء عــرف  مــا یتعلــ فــإن . عنــد االنتهــاء، أنجــزالمشــروع أن دارة اإلشــهادة اإلنجــاز العملــي، أو عنــدما تعتبــر م التكلفــة ف
ع أو زادة رأس المال / الغرضالعقارات  لهـا اإلنشاء قید العقارات حذفها منیتم اإلیجارات لب سـعر وتحو ـع  إلـى العقـارات المحـتف بهـا للب

التكلفة.
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ة االستثمارة األوراق المال
ال ة  ع االستثمارات في البدا مة العادلة للمبلغ المدفوع وتشتمل على تكالیف االستحواذ.یتم تثبیت جم ارها الق اعت تكلفة 

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر الق
ــان الــدخل للســن م العادلــة فــي ب مــة العادلــة. یــتم إدراج األرــاح أو الخســائر الناتجــة مــن التغییــرات فــي القــ الق ــة  فها فــي البدا ة. یــتم یــتم تصــن

وفقًا لشرو العقد أو عند استحقاق الدفعة الخاصة بها.ضمن الدخل اآلخرتوزعات األراحإدراج

مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  الق
مـ الق  " مة العادلة مـن خـالل بنـود الـدخل الشـامل األخـر الق اس االستثمارات المصنفة على أنها " ة العادلـة. عد التثبیت األولي، یتم إعادة ق

ـة إلـى أن یـتم التوقـف عـن تثبیـت االسـتثمار، أو تحدیـده علـى أنـه  عنصر منفصل مـن حقـوق الملك إن األراح والخسائر غیر المحققة تدرج 
ــاح غیــر  ــة المثبتــة فــي بنــود الــدخل الشــامل األخــر إلــى األر ــة ألدوات حقــوق الملك ــل األرــاح والخســائر التراكم مــة. یــتم تحو مــنخفض الق

عاد االستثمار.ا لموزعة عند است

قة االستثمارات في  ات الشق اتالشر ةوالعمل المشتر
قة هي ة الشرإن  اسـة .تأثیرًا جوهراً المجموعةمنشأة تمارس علیها الشق ة في اتخـاذ قـرارات الس إن التأثیر الجوهر هو القدرة على المشار

ة المستثمر  ة للشر ة والتشغیل س ولكنفیها المال طرة ه ل طرة أو س اسات.س ة على تلك الس مشتر

ــون لألطــراف التــي لــدیها نــوع إن المشــروع المشــترك هــو  ة حیــث  ــات المشــتر طرة مــن الترتی ة علــى الترتیــب الحــ فــي صــافي ســ مشــتر
طرة إن المشروع المشترك. موجودات ة الالس ة فـي مشـتر طرة هـي المشـار ا علـى الالسـ ترتیـب، والتـي توجـد فقـ عنـدما المتفـ علیهـا تعاقـد

شأن األنشطة ذات  اإلجماع من العالقة تتطلب قرارات  ةاألطراف قبل موافقة  طرةالمشار .الس

ة و حصةمجموعة لد ال ات المشتر ما یتعل تثبت في العمل ةفي حصصها ف ات المشتر :العمل

ة موجودات محتف بها · ما في ذلك حصتها من أ ؛التضامنالموجودات، 
التضامن· ات متكبدة  ة مطلو ما في ذلك حصتها من أ ات،  ؛المطلو
ة· ات المشتر ع حصتها من الناتج الناشئ عن العمل ؛اإلیرادات من ب
ةحصة اإلیرادات من · ات المشتر ع الناتج من العمل و؛ب
التضامن.· ة مصارف تكبدتها  ما في ذلك حصتها من أ المصارف، 

اراتإن  طرة الأو الجوهر تأثیر الفي تحدید التي أخذت االعت عة.الس ات التا طرة على الشر ة مماثلة لتلك الالزمة لتحدید الس مشتر

اتها  قة یتم احتساب استثمارات المجموعة في شر ـة. الشق ـة، موجـب استخدام طرقة حقـوق الملك فـي اتاالسـتثمار فـإن طرقـة حقـوق الملك
ة ال ةشر قة تتثبت في البدا مة الشق التغیرات في حصة المجموعة من صـافي موجـودات لتثبیتاتلالستثمار المدرجةالتكلفة. یتم تعدیل الق

ة  قة الشر ة الشق الشر قة منذ تارخ االستحواذ. یتم إدراج الشهرة المتعلقة  مـة الشق ارهـا اتلالسـتثمار المدرجـةفي الق وال یـتم إطفاؤهـا أو اخت
ل فرد  مة.في نخفاض بخصوص االش الق

ـــان  ــس ب ة الــدخلع ـــات الشــر قةحصـــة المجموعــة مـــن نتــائج عمل ات تلــك ل خـــر الـــدخل الشــامل األبنــودأ تغیــر فـــيإن. الشـــق الشـــر
ــون هنــاك تغیــر لالــدخل الشــامل األخــر بنــودجــزء مــنعــرض فیهــا المســتثمر  اإلضــافة إلــى ذلــك، عنــدما  اشــرة فــي مثبــت لمجموعــة.  م

ة لحقوق  ة الملك قةلشـر ـان التغیـرات فـي حقـوق الشـق ـة، تـدرج المجموعـة حصـتها مـن أ تغیـرات، عنـد االقتضـاء، فـي ب إن األرـاح . الملك
ة غیر المحققة والخسائر  قة الناتجة من المعامالت بین المجموعة والشر ة الإلـى حـد یـتم حـذفها مشـترك المشـروع الأو الشـق حصـة فـي الشـر

قةا أو المشروع المشترك.لشق

ة الظهر مجموع حصة المجموعة من أراح أو خسائر  قة في شر ان الشق مثـل الخسـائر أو األرـاح ب ة و أو األرـاح خـارج األرـاح التشـغیل
ة الغیر الحصص عد خصم الضرائب و الخسائر  عة للشر ات التا طرة في الشر قةمس .الشق
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الموجودات الثابتة
حتسـب االسـتهالك علـى أسـاس طرقـة القسـ الثابـت تظهر مـة.  التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأ انخفاض فـي الق الموجودات الثابتة 

ما یلـي:على مد األعمار المقدرة ال ستخدام الموجودات وهي 

ات ی سنوات٧-٤األثاث والتر
ةأجهزة ال تب سنوات٥-٣كمبیوتر والمعدات الم

التكلفة و تظهر  ة قید التنفیذ  ة عنـدما یـتم الموجـودات إلى فئـة تحولاألعمال الرأسمال ة فقـاً و وتسـتهلك اسـتخدامها المناسـ اسـات المحاسـب للس
ا لمجموعة.الخاصة 

مــة  مــة المدرجــة للموجــودات الثابتــة بخصــوص االنخفــاض فــي الق عنــدما تشــیر األحــداث أو التغیــرات فــي الظــروف إلــى عــدم یــتم مراجعــة الق
ض  ـن تحصـیلها فإنـه یـتم تخفـ مـة المم مة المدرجة عـن الق مة المدرجة بها. عند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزد الق ة تحصیل الق ان إم

مة العادلة ناقصًا تكال اره األعلى للق اعت ن تحصیله  مة الموجودات إلى المبلغ المم متها المستخدمة.ق ع وق یف الب

مـة  صـورة منفصـلة یـتم رسـملتها وتشـطب الق ات  إن المصارف التي تنف إلحالل عنصر أحد بنود الموجودات الثابتة التي تدرج فـي الحسـا
ــا االقتصــاد ــد مــن المزا ة للبنــد المدرجــة للعنصــر الــذ تــم إحاللــه. أمــا المصــارف الالحقــة األخــر فیــتم رســملتها فقــ عنــدما تز ة المســتقبل

ع المصارف األخر في  الموجودات الثابتة. یتم تثبیت جم ان الدخلالمتعل  عند حدوث المصارف.الموحد ب

اة الز
س والنظام األساسي للمجموعة على النحو التالي: اة وفقًا لعقد التأس تحتسب الز

ـاة علـى حقــ· ـاة الخــاص وق المسـاهمین تحتسـب علــى وعـاءالز افــأة بهـمالز (حقـوق المســاهمین ناقصـًا رأس المـال المــدفوع زائـدًا م
ة الخدمة للموظفین) وتستقطع من األراح غیر الموزعة. نها

اة وتستح على المساهمین أنفسهم.· اة على رأس المال المدفوع ال تدخل في احتساب الز الز
اة التي توزع من قبل هیئة تم تعیینها م· ة الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة.لوتكون وفقًا ن قبل مجلس اإلدارةالز لقوانین الداخل

الغ المستحقة الدفع الدائنون والم
ضائع أو الخدمات المستلمةتثبیتیتم  الغ المستحقة الدفع في المستقبل لل ات للم أو ینالمـوردالمجموعـة فـواتیر مـن سـواء اسـتلمت ،المطلو

لم تستلم.

المخصصات
ـون لـد المجموعـة التـزامیتم تثبیت المخ قة وأنـه مـن المـرجح أن ضـمنيقـانوني أو حـاليصصـات عنـدما  تـدف ـون نتیجـة ألحـداث سـا

ا موارد المتضمنة لخارج ل ة للمزا ة االلتزام، و ضرورًا االقتصاد تقدیر موثوق لمبلغ االلتزام.إجراء نملتسو

عقود اإلیجار
حتف المؤجر إن عقود اإلیجار  ع حیث  ًا بجم ة فعل ا ملك ة. یـتم تثبیـت عقـود بند الموجوداتمخاطر ومزا عقود إیجار تشغیل فها  یتم تصن

مصروف في  ة  ان الدخلاإلیجار التشغیل على أساس القس الثابت على مد فترة العقد.ب

ة الخدمة للموظفین افأة نها م
ـة المتحـدة ة فـي صـندوق اشـتراكات التقاعـد لـد الهیئـة العامــة بخصـوص المـوظفین مـواطني دولـة اإلمـارات العر المشـار ، تقـوم المجموعـة 

ة من رواتب الموظفین. تقتصر التزامات المجموعة على هـذه االشـتراكات والتـي تثبـت  ة مئو نس ة وتحتسب  للمعاشات والتأمینات االجتماع
ان الدخلفي  عند استحقاقها.ب

افأة ن مخصص لم ا على الراتـب النهـائي تقوم المجموعة بتكو الغ المستحقة الدفع عن هذه المزا ة الخدمة للموظفین الوافدین. تستند الم نها
ـا علــى مـد فتــرة  وطـول مــدة خدمـة المــوظفین خضـوعًا إلتمــام الحـد األدنــى مـن فتــرة الخدمـة. یؤخــذ مخصـص للتكــالیف المتوقعـة لهــذه المزا

الخدمة.
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خزنةأسهم ال
ة التي یتم أتثبیتیتم  ـة. ) خزنـةأسـهم ال(إعادة شـراؤها دوات حقوق الملك ـتم خصـمها مـن حقـوق الملك ـة أرـاح أو تثبیـتیـتم الالتكلفـة و أ

ان األراحخسائر في  ـة ئرأو الخسـاب ـع أو إصـدار أو إلغـاء أدوات حقـوق الملك مـة أبیـتتثلمجموعـة. یـتم لعنـد شـراء أو ب  فـرق بـین الق
الغالدفترة  ة، في اعادة إصداره، في حالة إ والم .حقوق الملك

احتساب تارخ المتاجرة والسداد
ــة" یـــتم تثبیتهـــا  الطرقـــة العاد ــة " عــات الموجـــودات المال ــع مشـــترات ومب ــع المجموعـــة "إن جم لبنـــد بتــارخ المتـــاجرة" أ تــارخ شـــراء أو ب

ــة التـي تتطلـب توصـیل الموجــودات . إن المشـالموجـودات عـات للموجـودات المال ــة تمثـل المشـترات أو المب ـالطرق العاد عـات  ترات أو المب
ع في السوق. ة محددة حسب النظام أو العرف المت خالل فترة زمن

ة اس الالح-األدوات المال التثبیت األولي والق

ة)أ الموجودات المال
ة هي أ ع اتلمنشأة ما ةمالموجودات قد ینشأ عنه إن األداة المال .ةمالومطلو ة لمنشأة أخر أو أداة حقوق ملك

اس التثبیت األولي والق
مة  الق ة  موجودات مال ة  الیتم تصنیف الموجودات المال ـأدوات تحـو ضـمن تحـو فعـال، حسـب مطفأةالتكلفة أو  مشتقات مصـنفة  أو 

ع الموجاالقتضاء. مة العادلة زائداً یتم تثبیت جم الق ة  ة في البدا مـة العادلـة مـن ودات المال الق ة غیر المسـجلة  ، في حالة الموجودات المال
ة. خالل األراح أو الخسائر، تكالیف المعامالت العائدة إلى استحواذ الموجودات المال

ة التي تستلزم توصیل الموجودا عات للموجودات المال ت ضمن إطار زمني موضوع وفقًا للقوانین أو العرف السـائد فـي إن المشترات أو المب
ه  ة) یتم تثبیتها بتارخ المتاجرة، أ التارخ الذ التزمت ف الطرقة العاد ع المجموعةالسوق (المشترات  .بند الموجوداتشراء أو ب

اس الالح الق
ما هو  فها  ة على تصن اس الالح للموجودات المال :فئتینفي موضح عتمد الق

ة · مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر(الموجودات المال مة العادلة من خاللأو الق )الق بنود الدخل الشامل األخر
التكلفة المطفأة·

مة العادلة الق ة  الموجودات المال
مة العادلة، یتم تثبیت األرـاح والخ الق ة  اس الموجودات المال مـة العادلـة مـن خـالل عندما یتم ق الكامـل فـي األرـاح أو الخسـائر (الق سـائر 

( مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر األراح أو الخسائر) أو أخر مثبتة في (الق

الالمجموعــةلــم تقــم  ــة  ــاح أو الخســائر. إن الموجــودات المال مــة العادلــة مــن خــالل األر الق ــة  ــة موجــودات مال مــة العادلــة مــن بتصــنیف أ ق
ان مة العادلة المثبتة في ب مة العادلة مع صافي التغیرات في الق الق ز المالي  ان المر .الدخلخالل األراح والخسائر یتم إدراجها في ب
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ةالموجودات )أ (تتمة)المال

اس الالح (تتمة)الق

المطفأةةالتكلف
ل والذمم المدینـة  ـالغ المقدمـة إن التمو ـة غیـر مشـتقة بـدفعات ثابتـة أو قابلـة للتحدیـد وهـي غیـر مدرجـة فـي مـا فیهـا الم هـي موجـودات مال

ــاس ــاس األولــي، یــتم ق عــد الق  . ــةســوق نشــ التكلفــة اتلــك الموجــودات المال اســتخدام طرقــة ســعر الــالحقــًا  الفعلــي ناقصــا أ رحلمطفــأة 
ــار أ خصــم أو عــالوة علــى االســتحواذ والرســوم ا األخــذ فــي االعت مــة. تحتســب التكلفــة المطفــأة  ل وأالنخفــاض فــي الق التكــالیف التــي تشــ

ـاندخـلالفعلـي ضـمن رحالفعلـي. یـدرج إطفـاء سـعر الـرح جزءًا ال یتجزأ من سـعر الـ ـل فـي ب . تثبـت الخسـائر الناتجـة الـدخل الموحـدالتمو
ان  مة في ب .الدخلعن االنخفاض في الق

مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر  الق
ة وسندات دین. مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر تشتمل على استثمارات حقوق ملك الق إن االستثمارات 

ة استثمارات حجمیعسقیامیت ـة رقـم قانفيقوق الملك ار الـدولي إلعـداد التقـارر المال معلماليازکرلمانبیافيلةدلعاابالقیمة٩المع
ة تلك اراتستثمااءباستثنااألراح أو الخسائر، فيلقیمةاراتتغیتثبیت  ارها لعرض عةولمجمقامت التيحقوق الملك فيلقیمةاراتتغیاخت

ة غیر المتداولة.بنود الدخل الشامل األ . ال یوجد استثناء تكلفة لألوراق المال خر

مـةفي الق اسـها  ار غیر قابـل لإللغـاء عنـد التثبیـت األولـي لق ن للمنشأة إجراء خ م ة غیر محتف بها للمتاجرة،  حالة استثمارات حقوق ملك
ان الدخل.العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخر مع دخل توزعات األراح فق المثبت في ب

ان م إذا  عتتقوم المجموعة بتقی ة ب ة ون ان ـة االسـتثمارةإم . عنـدما تكـون المجموعـة، فـي حـاالت مالئمـةفـي األجـل القرـبأوراقهـا المال
ســبب الموجــودات نــادرة، غیــر قــادرة علـــى المتــاجرة بهــذه  ـــة  ــن للمجموعــة أن تختـــار إعــالنشــطةغیـــر األســواق المال م ادة تصــنیف هـــذه ، 

ة ان لد اإلدارة الموجودات المال االحتفا بهذه إذا  ة والقدرة  .للمستقبل القرب أو حتى موعد استحقاقهاالموجودات الن
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ة اس الالح-األدوات المال (تتمة)التثبیت األولي والق

ة)أ (تتمة)الموجودات المال

التوقف عن تثبیت
، ،المـالي (أوبنـد الموجـوداتالتوقـف عـن تثبیــتیـتم  ــة موجـوداتالمـالي أو الجـزء مــن مجموعـة بنــد موجـوداتالجـزء مـن حیثمــا ینطبـ مال

عندما:بند موجودات ماليمماثلة) 

ة من · بند الموجوداتتنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقد
ــة مــن حقوقهـا الالمجموعــةتحـول · ــة بنـد الموجــوداتســتالم التـدفقات النقد أو عنـدما تأخــذ علــى عاتقهـا االلتــزام بـدفع التــدفقات النقد

موجـــب  الكامـــل دون تـــأخیر جــوهر لطـــرف ثالـــث  ـــر"ترتیــبالمســتلمة  ـــع المجموعــةمـــا (أ) أن تحـــول إ "؛ و تمر ل فعلـــي جم شـــ
ــا المتعلقــة  ــا المجموعــةن ، أو (ب) ال تكــو ببنــد الموجــوداتالمخــاطر والمزا ــع مخــاطر ومزا ــًا بجم بنــد قــد حّولــت وال احتفظــت فعل

طرة ، إال أنها حّولت الموجودات .بند الموجوداتعلى الس

ة من المجموعةعندما تحول  م إذا وٕالـى ترتیـب تمرـرتدخل في وأبند الموجوداتحقوقها في الحصول على التدفقات النقد ، فإنهـا تقـوم بتقیـ
ـة. وعنـدما ال تكـون أ مد احتفظت  ـا الملك ـا المجموعـةمخـاطر ومزا ـع مخـاطر ومزا ـًا بجم ، بنـد الموجـوداتقـد حّولـت أو احتفظـت فعل

طرة ولم تحول  . بند الموجـوداتاستخدام المجموعة ضمن نطاق استمرار تستمر المجموعة بتثبیت بند الموجودات، بند الموجوداتعلى الس
ضًا بتثبیت المجموعةفي هذه الحالة، تقوم  ات أ طمطلو ـاس ةمرت ـات المحـول بنـد الموجـوداته. یـتم ق طـوالمطلو ـه علـى أسـاس ةالمرت

س الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها  .المجموعةع

مة االنخفاض  ةالموجودات الوعدم تحصیل في ق مال
ان  ل ب م بتارخ  ز یتم إجراء تقی ان یوجمر ما إذا  ـأن أحـد مالي لتحدید ف ـة قـد تعـرض النخفـاض فـي الموجـوداتد دلیل موضـوعي  المال

حدد االنخفاض  ان الدخل.  مة یتم تثبیتها في ب مته. في حالة وجود مثل هذا الدلیل فإن خسائر االنخفاض في الق مة ق ما یلي:في الق

ة )أ( مة العادلة فإن االنخفـاض للموجوداتالنس الق مـة التي أظهرت  مـة العادلـة ناقصـًا خسـائر مثـلفـي الق الفـرق مـا بـین التكلفـة والق
ان الدخل. قًا في ب مة المثبتة سا االنخفاض في الق

ة )ب( التكلفــة فــإن االنخفــاض للموجــوداتالنســ مــة التــي أظهــرت  ــة للتــدفقات فــي الق مــة الحال مــة المدرجــة والق مثــل الفــرق مــا بــین الق
ة المخصومة حسب سعر ا ة المستقبل ه.بند موجوداتلسوق الحالي للعائد من النقد مالي مشا

ة )ج( التكلفــة المطفــأة، فــإن االنخفــاض للموجــوداتالنســ مــة التــي أظهــرت  ــة مثــل الفــرق مــافــي الق مــة الحال بــین المبلــغ المــدرج والق
ة المخصومة حسب سعر ال ة المستقبل الفعلي األصلي.رحللتدفقات النقد

ة)ب ات المال المطلو

اسالتثبی ت األولي والق
مــة العادلــة مــن خــالل  الق ــة  ــات مال ــة علــى أنهــا مطلو ــات المال أو أو ذمــم دائنــةالتكلفــة المطفــأةأو الخســائرأو األرــاح تصــنف المطلو

أدوات تحو ضمن تحو فعال ون مالئما.عندما ،مشتقات مصنفة 

ع تثبت  ـة جم ات المال ـة المطلو مـة العادلـةفـي البدا ـةوفـي حـال ،الق ـات المال مـة العادلـة مـن خـالل األرـاح أو المطلو الق غیـر المسـجلة 
اشرةالخسائر عد تنزل تكالیف المعامالت العائدة لها م  ،.

ة  ات المال شـوف مـن البنـوك، و ، التجارة والذمم الدائنـة األخـر على الذمم الدائنةللمجموعةتشتمل المطلو ـلالسـحب علـى الم ذ الـوالتمو
ة المشتقة.ی ة، واألدوات المال شوف من البنوك، وعقود الضمانات المال تضمن السحب على الم
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اس الالح للمطلو ما هو موضح أدناه:عتمد الق فها  ة على تصن ات المال

مة العادلة من خالل األراح أو الخسائر الق ة  ات المال المطلو
ـة األ ـات المال ـع المطلو ـتم تسـجیل جم مة العادلة من خالل األرـاح والخسـائر و الق ة المحتف بها للمتاجرة  ات المال اس المطلو خـر یتم ق

التكلفة المطفأة.

ـة علـى أنهــا محـتف بهـا للمتـاجرة عنـدما تكـون قـد أصــدرت أساسـًا لتحقیـ رـح قصـیر األجـل مــن تقـو  ـات المال م المجموعـة بتصـنیف المطلو
ــة التــي تــدار معــًا والتــي یوجــد بهــا دلیــل علــى  ل جــزءًا مــن محفظــة األدوات المال ــاح علــى المــد تحقیــخــالل أنشــطة المتــاجرة أو تشــ األر

ــان الــدخل الموحــد للســنة التــي تنشــأ فیهــا.. تــدر مــؤخراً القصـیر مــة العادلـة فــي ب ــاح والخســائر الناتجــة عــن التغیــرات فــي الق یــتم تثبیــت ج األر
ات الخسائر وأاألراح  انعلى المطلو غرض المتاجرة في ب .الدخل الموحدالمحتف بها 

مة العادلة  الق ة المصنفة عند التثبیت األولي  ات المال فها بتـارخ تثبیتهـا األولـي وفقـ إذا وأمن خالل األراح إن المطلو الخسائر یتم تصن
ة رقـم  ار الدولي إلعداد التقارر المال فاء المع مـة العادلـة مـن خـالل األرـاح ٩تم است الق ـة للمجموعـة  ـات المال الخسـائر وأ. تتـألف المطلو

لمن مشتقات أسعار  لةمن اتفاقالمنقسمة التمو .التمو

ل التمو
ـاس  ـهعد التثبیت األولـي، یـتم ق ـل تـم الحصـول عل اسـتخدام طرقـة سـعر الـأ تمو التكلفـة المطفـأة  الفعلـي. یـتم تثبیـت األرـاح رحالحقـًا 

ة إطفاءالتوقف عن تثبیتعندما یتم األراح أو الخسائر والخسائر في  ذلك من خالل عمل ات و الفعلي.الرحسعر المطلو

ـار أ خصـم أو عـالوة علـى االسـتحواذ والرسـوم تحتسب ا األخـذ فـي االعت ل جـزءًا ال یتجـزأ مـن سـعر وألتكلفة المطفـأة  التكـالیف التـي تشـ
ان تكالیف الفعلي رحالفعلي. یدرج إطفاء سعر الرحال ل في ب الدخل الموحد.تمو

ة عقود الضمانات المال
ة الصادرة من قبلإن  تكبـدها تالتـي الخسـائر لتعـوض حاملهـا عـن ةدفعـإجراء المجموعة هي تلك العقود التي تتطلب عقود الضمانات المال

ــة تثبیــت مــدین محــدد تســدید دفعــة عنــد اســتحقاقها وفقــا لشــرو أداة الــدین. یــتم عجــزســبب المجموعــة  ــة عقــود الضــمانات المال فــي البدا
ــات  مــة العادلــة، مطلو اشــرة إلــى العائــدة تكــالیف المعــامالتحســب معدلــة و الق ــاس الحقــاً الضــمان. إصــدارم ــات ، یــتم ق أفضــل المطلو

ة االلتزام الحالي في تارخ التقرر للمصارف تقدیر  ة لتسو .، أیهما أعلىالمتراكماإلطفاء والمبلغ المثبت ناقصا المطلو

التوقف عن تثبیت
ة عند التوقف عن تثبیتیتم  ات المال اتلغاء أو انتهاء أو إاإلعفاء منالمطلو ـالمطلو ـات مال أخر ـةموجـودة. عندما یتم اسـتبدال مطلو

ســي، أو قــد تــم تعــدیل بنــود  ل رئ شــ ــالمــن نفــس المقــرض علــى أســاس بنــود مختلفــة  ــات الحال ســي، فــإن ذلــك التبــدیل أو ةمطلو ل رئ شــ
عامل علـى أنـه  ـات األصـلالالتوقـف عـن تثبیـتالتعدیل  ـاةمطلو ـة یـتم تثبیتـه ةت جدیـدوتثبیـت مطلو ـالغ المدرجـة المعن . إن الفـرق بـین الم

ان الدخل .الموحدفي ب
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ة)ج ة األدوات المال تسو

ـز المـالي  ـان المر ـدرج صـافي المبلـغ فـي ب ـة و ات المال ة والمطلو ة الموجودات المال ـان هنـالموحـدیتم تسو اك حـ قـانوني ملـزم فقـ إذا 
اً  التزامن.حال ات  ة للسداد على أساس الصافي أو لتحقی الموجودات وسداد المطلو الغ المثبتة وتوجد ن ة الم لتسو

مة العادلة اس الق ق
ل تارخ  مة العادلة في  الق ة  ة والموجودات غیر المال اس األدوات المال ق .إعداد التقاررتقوم المجموعة 

ع ستن أن المعاملة لب مة العادلة إلى االفتراضات  اس الق ل موجوداتد ق اتأو لتحو تحدث إما:مطلو

سي .١ ات، أوأو للموجوداتفي السوق الرئ المطلو
سي، في السوق األكثر تفضیًال .٢ اب السوق الرئ اتأو للموجوداتفي غ المطلو

متهــا الع ــات التــي تقــاس ق ــع الموجــودات والمطلو فها ضــمن إن جم ــة یــتم تصــن انــات المال مــة اتسلســل ادلــة أو یــتم اإلفصــاح عنهــا فــي الب لق
ما یليالو ،العادلة ل.،مبینة  مة العادلة  اس الق ة لق استنادًا ألقل مستو من المدخالت األساس

ات المماثلة.المستو األول: أسعار السوق المتداولة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطل و
اشرة أو غیر  صورة م مة العادلة (مدخالت ملحوظة  اس الق م تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لق المستو الثاني: أسالیب تقی

اشرة) م
مة العادلة (مدخالت غیر ملحوظة). اس الق م تستخدم الحد األدنى من المدخالت الالزم لق المستو الثالث: أسالیب تقی

الت قـد تمـت بـین ب انـت التحـو مـا إذا  ـة علـى أسـاس متكـرر، تحـدد المجموعـة ف انات المال ات المثبتة في الب خصوص الموجودات والمطلو
ـل) فــي  مـة العادلــة  ــاس الق ة لق م التصــنیف (اسـتنادًا إلــى أدنـى مســتو مـن المــدخالت األساسـ ات فـي التسلســل الهرمـي بإعــادة تقیـ مسـتو

ل فترة إل ة  ة.نها عداد التقارر المال

اسـات واإلجـراءات إدارة تحدد  مـة العادلـة لالمجموعـة الس ـاس الق ـة المتـوفرة العقـارات االسـتثمارة مثـل المتكـررة، كـل مـن ق والموجـودات المال
ع غیر المدرجة .للب

م  ـة تقیـ ـار علـى معلومـات السـوق الجوهرـة، مثـل العقـارات االسـتثمارة.الموجـوداتشترك مثمنون خارجیون في عمل تشـتمل معـاییر االخت
ة. ما إذا تم الحفا على المعاییر المهن ة وف والشهرة واالستقالل

ات  م للموجودات والمطلو ات في الق ل تقرر مالي، تقوم اإلدارة  بتحلیل الحر مهـا حسـب التي یلزم بتارخ إعداد  اسـها أو إعـادة تقی إعـادة ق
ة ا اسات المحاسب المجموعة. ومـن أجـل هـذا التحلیـلالس قـة اإلدارة تتحقـ ،لخاصة  مطا م  قـة فـي أحـدث تقیـ ة المط سـ مـن المـدخالت الرئ

.المستخدمة المعلومات  ة األخر م مع العقود والمستندات المعن في احتساب التقی

ل التغییما  مقارنة  االشتراك مع المثمنین الخارجیین للمجموعة،  مة العادلة لكـل تقوم اإلدارة،  ـات رات في الق مـع مـن الموجـودات والمطلو
ان التغییر معقوًال. ما إذا  ة من أجل تحدید ف المصادر ذات عالقة الخارج

عـــة  ـــات علـــى أســـاس طب مـــة العادلـــة، قامـــت المجموعـــة بتحدیـــد أصـــناف الموجـــودات والمطلو ومخـــاطر وخصـــائصلغـــرض إفصـــاحات الق
ات وال ما هو مبین أعاله.الموجودات أو المطلو مة العادلة  مستو الهرمي للق

ة التسو
ـون هنـاك حـ ملـزم قانون ـز المـالي عنـدما  ـان المر درج صافي المبلغ في ب تها و ة فق یتم تسو ات المال ة والمطلو ـًا إن الموجودات المال

الغ المثبتة وتنو المجموعة السداد على األساس الصافي. ة الم لتسو
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ة الهامة (تتمة)-٣ اسات المحاسب ملخص الس

ة العمالت األجنب
ة من قبل المجموعة  ة في البدا العمالت األجنب ـة بسعر الصرف الفور للعملة حسب یتم تسجیل المعامالت  تكـون تـارخ المسـتخدمة المعن

ه المعاملة  للتثبیت ألول مرة.مؤهلةف

ة  ات النقد ل الموجودات والمطلو ـة وفقـًا یتم تحو ـالعمالت األجنب سـعر الصـرف الفـور للعملـة المسـتخدمة بتـارخ إعـداد التقرـر. لالمصـنفة 
ع الفروقات الناتجة عنتثبیت یتم  ان األراح أو الخسائر.دجم ة في ب ل البنود النقد ة أو تحو تسو

عملــة أجنب ــة  اســها وفقــًا للتكلفــة التارخ ــة التــي یــتم ق لهــا إن البنــود غیــر النقد مــا بتــوارخ المعــامالت اســتخدامــة یــتم تحو ــل  أســعار التحو
ــة معینــة  عملــة أجنب مــة العادلــة  الق اســها  ــة التــي یــتم ق ــل البنــود غیــر النقد ـة. یــتم تحو مــة اســتخداماألول أســعار الصــرف بتــارخ تحدیــد الق

ـة ـل البنـود غیــر النقد مـا یتماشــى مـع تثبیــت العادلـة. إن األرـاح أو الخســائر الناتجـة مــن تحو مــة العادلـة یــتم معاملتهـا  الق اسـها  التــي تـم ق
ـل للبنـود حیـث یـتم تثبیـت أرـاح أو خسـائر ال مة العادلة للبند (علـى سـبیل المثـال، فروقـات التحو مـة األراح أو الخسائر من التغییر في الق ق

ـــاح أو  خـــر الـــدخل الشـــامل األبنـــودالعادلـــة ضـــمن ضـــًا ضـــمنأو یـــتم تثبیـــت األر ـــاح أو  خـــر الـــدخل الشـــامل األبنـــودالخســـائر أ أو األر
الخسائر، على التوالي).

ـل السـائد بتـارخ سـعر التحو لهـا إلـى عملـة العـرض للمجموعـة  ـة یـتم تحو عـة األجنب ات التا ـات للشـر ع الموجودات والمطلو التقرـر إن جم
انات المالي  ل ب تم تحو ـل یـتم نقلهـا المرجح لالمتوسالخاصة بها الدخل و ـل التـي تنـتج عنـد التحو ل للسنة. إن فروقات التحو سعر التحو

ة. اشرة إلى بند منفصل في حقوق الملك م

ة التقارر القطاع
م المنتجــات أو  م المنتجــات أو الخــدمات (قطــاع األعمــال) أو فــي تقــد عمــل إمــا فــي تقــد مثــل عنصــر ممیــز للمجموعــة حیــث  إن القطــاع 

.الخدما القطاعات األخر ا التي تختلف عن تلك الخاصة  ة محددة (قطاع جغرافي)، وهذا یخضع للمخاطر والمزا ت ضمن بیئة اقتصاد

ات  الطارئةالمطلو
ــات  ــةالطارئــة ال یــتم إدراج المطلو انــات المال ــناإلفصــاح عنهــا یــتم بــل ،فــي الب مــوارد خــارج للتــدف لعیــد الحــدوثاحتمــالهنــاكمــا لــم 

ــا لمتضـمنة ا ة. ال یــتم إدراج الموجـودات للمزا ــون تـدف الطارئــة االقتصـاد ــة بـل یــتم اإلفصـاح عنهــا عنـدما  انــات المال منــافع داخــل فـي الب
ة مرجحا. اقتصاد

ةالدخل-٤ ة واالستثمارة اإلسالم ل من الموجودات التمو
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم
ةالموجودات  ل :التمو

١٤٤,٤٧٨١٥٦,٦١٠إجارة
٦,١٦٦٣,٤٦٨آجلةإجارة 

ة الملك ١١,٧٥١١٠,٧٥٣شر
٢٣٣٥٥٥أخر 

١٦٢,٦٢٨١٧١,٣٨٦
الموجودات االستثمارة:

الة ٤,١٥٥١٣,٠٧٠و

١٦٦,٧٨٣١٨٤,٤٥٦
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ة-٥ المصارف التشغیل
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٤٦,٢٩٣٤٥,٧٣٦مصارف موظفین
ة ة ومهن ٣٤,٠٨٣١٨,٥٠٨استشارات قانون

اق األعمال ١٤,٦٥٨١٥,٢٣٢س
ضاح إدارة عقارات ٢٢,١٢٢٢١,١٣٣)١٢(إ

٤,٤٥٨٤,١٣٥إیجار
ا المعلوماتر مصا ٣,١٩٠٣,١٣٣ف تتعل بتكنولوج

٥,٧٤٨٦,٣١٧استهالك
١٤,٩١٨٨,٢٩٣أخر 

١٤٥,٤٧٠١٢٢,٤٨٧
ة االمصارفحصة من  ة للتشغیل ضاح حدائ الورقاء ذ م مشر ٧٣٨٢,٦٠٢)١٣(إ

١٤٦,٢٠٨١٢٥,٠٨٩

للمستثمرن/للممولینالتوزعات -٦

ــاح مــا بــین  ــع األر ةالممــولینإن توز ــة الشــرع ــات مــع والمســاهمین تــم وفقــًا لألســس الموضــوعة مــن قبــل هیئــة الفتــو والرقا ووفقــًا لالتفاق
.الممولین المعنیین

ة والمخففة) / -٧ للسهماألساسي والمخففالرح(الخسارة األساس

م (الخسارة) / یتم احتساب  ة األمالسنة أراح (خسارة) / الرح للسهم بتقس أعضـاء مجلـس اإلدارة أتعـابعـد خصـمالعائـدة لمسـاهمي الشـر
اة ة القائمة خالل ، من خالل المتوس المرجح والز السنة.لعدد األسهم العاد

م المخفف ح الر (الخسارة المخففة) / یتم احتساب  ة األم(الخسائر) للسهم بتقس لعـدد المتوسـ المـرجح علـى األراح العائـدة لمسـاهمي الشـر
ة القائمة خالل السنة زائدًا  ة اللعدد األسهم التي ستصدرالمتوس المرجح األسهم العاد ع األسهم المحتملة العاد ل جم مخففـة إلـى عند تحو

ة :أسهم عاد

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة األماأراح (خسائر) /  أعضاء أتعابعد خصم،لسنة العائدة لمساهمي الشر
اة (ألف درهم) ٤٠,٣٠٠)٢٦٨,٥٠٧(مجلس اإلدارة والز

األلف)المتوس المرجح  ١,٤٧٥,٠٠٠١,٤٧٥,٠٠٠لعدد األسهم الحتساب الرح األساسي للسهم (
تأثیر التخفیف:
اآلالف)أداة المضارة )١,٥١١,٨٥٧١,٦٣٣,١٣٢

ة المعدلة  ٢,٩٨٦,٨٥٧٣,١٠٨,١٣٢التخفیفلتأثیر المتوس المرجح لعدد األسهم العاد

ة األم: عائدة لمساهمي الشر
٠,٠٢٧),٨٢١٠((درهم)الرح األساسي للسهم 

٠,٠١٣),٨٢١٠((درهم)للسهم المخففالرح 

ض المتوس المرجح  ضاح ٢٠٠٨سنة شراء المجموعة ألسهمها خالل من خالل للرح األساسي للسهم لعدد األسهم تم تخف ).٢٢(إ
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ة والمخففة) / -٧ (تتمة)للسهماألساسي والمخففالرح(الخسارة األساس

ــة الموحــدة، حیــث أن تــأثیر بــنفس الخســارة ٢٠١٨تــم تســجیل الخســارة المخففــة للســهم الواحــد لســنة  انــات المال ة للســهم فــي هــذه الب األساســ
ة المحتملة هو مضاد للتخفیف. األسهم العاد

النقد واألرصدة لد البنوك-٨
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٥٩٥٩نقد في الصندوق 
٩٢,٧٥٥٤٣٥,٨٣٩أرصدة لد البنوك
١٦٣,١٧٣٣٧,١١٧٢ودائع لد البنوك

٢٥٥,٩٨٧٦٧٣,٠١٥نقد وأرصدة لد البنوك
ودائعالالنقد المقید و ناقصًا:

ة بدون فترة استحقاق (ملحوظة  م )٣٥,٠٠٠()٣٥,٠٠٠()١-٨ودائع تنظ
)٢٠٥,٤٥٣()١٣٣,٩٠١()٢-٨(ملحوظة نقد مقید

ة ه النقد ة وش ٨٧,٠٨٦٤٣٢,٥٦٢النقد

ة ودتمثل ال١-٨ ز لدولة اإلمارات المصرفوتحت رهنائع لد أحد البنوك المحل ة المتحدة المر ـز المصـرفللـوائح وفقـاً العر المر
ص. للترخ

ة ٢-٨ سمبر ٣١(ملیون درهم ١٣٤مبلغ المجموعة أدرجت ، السنةفي نها مثـل ملیون درهم) ٢٠٥–٢٠١٧د من النقد المقید. وهـذا 
ه حصة المجموعة من الن طرة قد المحتف  ضاح مشروع مشترك (وتحت س ).١٣إ

ة ٣-٨ ــة المتحــدة إن الشــر عــة المســجلة فــي دولــة اإلمــارات العر اتها التا عــض شــر یــل قــاموا بــرهن و ة لصــالح و اتهم المصــرف حســا
ضاح الضمان ( ).١٧إ

ة-٩ ة واالستثمارة اإلسالم ل الموجودات التمو
٢٠١٨٢٠١٧

لف درهمأألف درهم
ة ل الموجودات التمو

٢,٤٣٢,٣٤٧٢,٥٥٤,٨٢٢إجارة
٣١٢,٦٥٩٣١٩,٤٨٠آجلةإجارة 

ة الملك ١٦٨,٤١١٥٥,٨٥٢شر
ح ١,١٠٧١,٣٩٨راتعقاةمرا
٧٤,٥٠٠١٩٠,٥٤٠أخر 

٢,٩٨٩,٠٢٤٣,١٢٢,٠٩٢
مة ( ضاح مخصص االنخفاض في الق )١٠٩٦٣٧,()٤٨٥,١٧٤()١-٩إ

ةمجموع  ل ٢,٥٠٣,٨٥٠٢,٤٨٤,٩٨٣الموجودات التمو



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٤٧

ة-٩ ة واالستثمارة اإلسالم ل (تتمة)الموجودات التمو

:االستثمارةالموجودات 
الة ٢٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠و

٢٠٠,٠٠٠٦٠٠,٠٠٠

٢,٧٠٣,٨٥٠٣,٠٨٤,٩٨٣الموجودات االستثمارةمجموع

ما یلي:إن صافي الموجو  ة  ة حسب المنطقة الجغراف ة واالستثمارة اإلسالم ل دات التمو

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ة المتحدة ٢,٦١٣,٧٩٠٣,٠٣٦,٥٨١داخل دولة اإلمارات العر
ة المتحدة ٩٠,٠٦٠٤٨,٤٠٢خارج دولة اإلمارات العر

٢,٧٠٣,٨٥٠٣,٠٨٤,٩٨٣

ة في مخصص اال مة إن الحر ما یلي:هو نخفاض في الق
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٦٣٧,١٠٩٦٧٥,٢٦١ینایر١
ة خالل السنة )٣٨,١٥٢()١٥١,٩٣٥(صافي-الحر

سمبر٣١في  ٤٨٥,١٧٤٦٣٧,١٠٩د

مــة علــى مبلــغ ١-٩ األرــاح المعلقــة ملیــون درهــم) بخصــوص ١١٠–٢٠١٧ملیــون درهــم (٧٨شــتمل مخصــص االنخفــاض فــي الق
مة. ة واالستثمارة المنخفضة الق ل للموجودات التمو

ضاح رقم ٢-٩ مة هو ٣-٢ما هو مبین في اإل سـتند علـى االفتراضـات التـي لتقدیر أفضل ، فإن مخصص االنخفاض في الق إلدارة و
ار عدة عوامل ة رقم تأخذ في االعت ار الدولي إلعداد التقارر المال .٩وفقًا للمع

ة االستثمارة-١٠ األوراق المال

سمبر٣١ سمبر ٣١د د
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

( مة العادلة لبنود الدخل الشامل األخر ٧,٧١٤١٢,٣٨٧األسهم (الق



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٤٨

ة االستثمارة (تتمة)-١٠ األوراق المال

سمبر ٣١ ٢٠١٨د
مة العادلة الق االستثمارات التي أظهرت 

المستو الثالثالمستو الثانيالمستو األولإجمالي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

مة العادلة األسهم  (الق
( ٧,٧١٤--٧,٧١٤لبنود الدخل الشامل األخر

سمبر ٣١ ٢٠١٧د
مة العادلة الق االستثمارات التي أظهرت 

المستو الثالثالمستو الثانيالمستو األولإجمالي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ع)األسهم ,٧١٧٧-١٢,٣٨٧٤,٦٧٠(متوفرة للب

ةلم تكن هناك  الت لألوراق المال مة العادلةالمستو فئات في تحو قة.األول والثاني لتسلسل الق ة والسنة السا في السنة الحال

ة من األ ة یبین الجدول التالي التسو مة العادلة:الثالثأرصدة اإلقفال للمستو إلى رصدة االفتتاح من الق

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٧,٧١٧٧,٦٨٨ینایر١الرصید في 
ة ةحر ل العمالت األجنب ٢٩)٣(تحو

سمبر٣١الرصید في  ٧,٧١٤٧,٧١٧د

الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارة-١١

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٣٢٢,٨١٨٣٢٢,٨١٨الدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارة

سمبر٣١في  ٣٢٢,٨١٨٣٢٢,٨١٨د

شــأن االسـتحواذ علـى الوحــدات فـي  ر فـي دبـي. ینعقــارمشـروعینهـذه تمثـل الــدفعات مقـدمًا مـن قبــل المجموعـة  ــال قیـد التطــو تــم تأجیـل 
البــدء فــيالمشــ عــد. قامــت المجموعــة  مروعین لعــدد مــن الســنوات وٕان تــارخ االنتهــاء غیــر محــدد  ــ مطــور واحــد ٢٠١٣فــي اجــراءات تح

مبلــغ  ــالغ المدفوعــة مقــدمًا  مــة مدرجــة ٧٨٠لتســهیل إرجــاع الم ق ســمبر ٣١ملیــون درهــم (٢٩٣ملیـــون درهــم و ملیـــون ٢٩٣-٢٠١٧د
.درهم)



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٤٩

(تتمة)العقارات االستثمارةالدفعات مقدما عن-١١

التكلفــة حیــث أن هنــاك االموجــبملیــون درهــم ٣٠تتضــمن الــدفعات مقــدمًا عــن العقــارات االســتثمارة ــة مدرجــة  ستصــناع مــع مؤسســة مال
ان المشروع  بیرة حول ما إذا  وك  مبلـغ مـامن قبل المطـور.سینتهيش طـة  ـات المرت سـ٣١(درهـمملیـون ٣٩إن المطلو ٢٠١٧مبر د

ــل االستصــناع مســجلة ملیــون درهــم) ٣٩– س لــد المجموعــة أ التــزام لســداد تمو موجــب شــرو االستصــناع، لــ ــة.  انــات المال فــي الب
ـة للعقـارات وملتزمـة بـدفع مبلـغ إضـافي قـدره . لـم الخاص ببند الموجودات حتـى اكتمـال اإلنشـاء عـد علـى ملك ملیـون ٢٣تحصـل المجموعـة 

سم٣١(درهم  ائع أحد المشارع العقارة.) ملیون درهم٢٣-٢٠١٧بر د ة المبرمة مع  وفقا لالتفاق

العقارات االستثمارة-١٢
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

١,٨٢١,٠٦٤١,٦٢٣,٠٩٦ینایر١في 
٢٢٤,١٥٥١٤٣,١٠٩اإلضافات خالل السنة

عادات خالل السنة )٢٤,٢٨٢()٢٠,٥٣٣(االست
مة العادلة عن عقارات استثمارةأراح  ٦٩,٥٣٠)٣٤,٧٨٥(الق

ة ات أسعار صرف العمالت األجنب ٩,٦١١)٨٣٠(تقل

سمبر٣١في  ١,٩٨٩,٠٧١١,٨٢١,٠٦٤د

اســـ ـــع. وفقـــًا لس ـــاني المحـــتف بهـــا لإلیجـــار أو الب ة، تـــدرج تتـــألف العقـــارات االســـتثمارة مـــن األراضـــي والفـــیالت ووحـــدات الم تها المحاســـب
مة العادلة الق .المجموعة العقارات االستثمارة 

ـا مسـتقل مـین مـؤهلین مهن ـة السـنة مـن قبـل مق مـات أجرـت فـي نها م العادلة للعقارات علـى تقی ـة ذات ینتستند الق حملـون المـؤهالت المهن
مهـاعقـارات في المواقـع وقطاعـات العالقة المعترف بها ولدیهم خبرة ذات العالقة  م إن . االسـتثمارة التـي یـتم تقی هـو المسـتخدم نمـوذج التقیـ

ـــا وفقـــــاً  ـــانونیینىأوصـــــلمــ راتلعقااللکلةدلعاامللقیضلمنخفاقالنادارةإلاتمدستخا،لسنةالخال. ـــــه المعهـــــد الملكـــــي للمســـــاحین القــ
مة العادلة.نمدحوانمرکثأدامستخامتحیث یةرالستثماا مي الق مق

مــا فــي تشــتم ســمبر ٣١ل العقــارات االســتثمارة  ســمبر ٣١وثــالث وحــدات (علــى قطعــة أرض٢٠١٨د فــي مصــر وحــدتان) –٢٠١٧د
مبلــغ  عــة للمجموعــة  ات التا ــة مــن قبــل الشــر ــع العقــارات االســتثمارة ١٦٩-٢٠١٧ملیــون درهــم (١٧٦مملو ملیــون درهــم). وتقــع جم

ة المتح مبلغ دة.األخر في دولة اإلمارات العر م المدرجة  ـل ١٦٩–٢٠١٧ملیـون درهـم (١٧٦ما تتضمن الق ملیـون درهـم) أرـاح تحو
ة. ل عمالت العقارات االستثمارة في مصر والتي تم تضمینها في حقوق الملك ة ناتجة عن تحو العمالت األجنب

مـة العادلـة ألنهـا قـد تـ٢تصـنف العقـارات االسـتثمارة فـي المسـتو  ـاس الق اسـتخدام نهـج مقارنـة األسـعار علـى أسـاس علیهـا م الحصـول لق
ة مثل حجم العقار وموقعـه. مشابهةلعقاراتمماثلة معامالت  س ع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئ . یتم تعدیل أسعار ب

م هو السعر المقدر للقدم المرع الواحد لكل موقع معین. إن المدخل الجوهر إلى نهج التقی

الت من أو إلى المستو  ة تحو خالل السنة.٢لم تكن هناك أ



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٠

(تتمة)العقارات االستثمارة-١٢

)ةزادإن ال مة اإلیجار المقدرة الجوهرة/(النقص الجوهر مـة العادلـة (انخفاض) جـوهر فـي /یؤد إلى ارتفاعسوفحسب السوق في ق الق
للعقارات.

ســمبر ٣١مــا فــي  مــة عادلــة العقــارات االســتثمارة فــإن ، ٢٠١٨د ســمبر ٣١(ملیــون درهــم١,٠٦٤مبلــغ التــي لهــا ق ٩٨٥–٢٠١٧د
لة التنازل عنها/هاتم رهنملیون درهم) جزء من إعادة اله یل الضمان  ضاحلصالح و ).١٧(إ

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٦٤,٤٤٧٦٠,٥٩٧ةالعقارات االستثماردخل اإلیجار المشت من 
حات) تنتج دخل إیجار انة والتصل اشرة (تشتمل الص )٢١,١٣٣()٢٢,١٢٢(مصارف تشغیل م

مة العادلةتأجیراألراح الناتجة عن الق ٤٢,٣٢٥٣٩,٤٦٤العقارات االستثمارة المدرجة 

رعقارات قید -١٣ التطو
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

٢١٢,٨٤٩٢٢٠,٦٧٩نایری١في 
ع  رتكلفة ب )٢١,٦٧٠()٥,٣٠٤(العقارات قید التطو
٢٣,٣٠٠١٣,٨٤٠لتكالیف البناء المتكبدةاإلضافات 

سمبر٣١في  ٢٣٠,٨٤٥٢١٢,٨٤٩د

ر١فــي  ر ٢٠١٤أكتــو ــة مشــروع مشــترك مــع طــرف آخــر لتطــو ــة قطعــة أرض ، دخلــت المجموعــة فــي اتفاق فــي منطقــة نــد لشــراكة امملو
ـــل  ة أمـــالك للتمو ة )ش.م.ع(الحمـــر. اســـتحوذت شـــر طرة منشـــأة تحـــت ال، ذ.م.م٪ فـــي منطقـــة الورقـــاء جـــاردنز٥٠علـــى حصـــة بنســـ ســـ

ر ال ة لتطــو ــة قطعــة أرض مشــتر ة المجموعــة حصــة لــد فــي منطقــة نــد الحمــر. الشــراكة مملو ــات ٥٠بنســ ٪ فــي الموجــودات والمطلو
االمصاواإلیرادات و  ـة رقـم وفقا لذلك و لمشروع المشترك رف الخاصة  ـة الدول ـار الـدولي إلعـداد التقـارر المال ـة ت١١موجـب المع عتبـر عمل

طرة تحـت ال ر السـ مـا أن األرض هـي قیــد التطـو ة. و عادها هـدف و مشــتر ر مـع تكلفــة اســت عقـار قیـد التطــو فـي الســوق، تـم التعامـل معهــا 
مته العادلة ة تساو ق ـل مـن محفظـة العقـارات االسـتثمارة أول ر لالالحقـة إن المصـارف ملیـون درهـم. ٣٣٠مبلـغ عنـد التحو األرضتطـو

عها یتم  ر األراضـي فـي ملتَـَزم، نظـرا ألنـه مقیـدمشـترك المشـروع الحـتف بهـا الـذ النقد إن العقار.في تكلفةإدراجها إلعادة ب ا لتطـو تعاقـد
سـمبر ٣١مقیـد فــي الحصـة المجموعــة مـن هــذا الرصـید النقــد إن رك. المشـروع المشــتــةإطـار اتفاق درهــمملیــون ١٣٤هــو مبلـغ ٢٠١٨د

سمبر ٣١( .ملیون درهم)٢٠٥–٢٠١٧د

ع عـدد مـن قطـع األراضـيةالحالالسنةخالل  ـة ال، دخل المشروع المشترك في اتفاقات لب قـرض نـد الحمـر.ألمقسـمة الفرع ـات لاً تطب متطل
ار  ة رقم الدولي المع طرة علـى اثنـین مـن، حـدد المشـروع المشـترك١٥إلعداد التقارر المال ـات لنقـل السـ التزامـات األداء ضـمن هـذه االتفاق
ة و األرض ة التحت .للقطعةتوفیر البن

ع األیتمس طرة رضتسجیل اإلیرادات المخصصة لب ـة ضألر لفي وقت نقل الس ـة واإلیرادات المتعلقة ببنـاء البن ـة خـالل فتـرة بنـاء البن التحت
ـة علـى أسـاس أن المشــروع المشـترك  ص اإلیـرادات التعاقد. األداء المنجــز حتـى اآلنمقابـل حـ ملــزم فـي دفـع لـه التحت بــین ـةقـد تـم تخصــ

مة العادلة لكل منهما.المنفصلین االلتزامین على أساس الق

سمبر ٣١ما في  ص ، یتم ٢٠١٨د لة (العقارات قید التتخص جزء من إعادة ه یل الضمان  ضمان لصالح و ر  ضاح طو ).١٧إ

ــات واإلیــرادات و  ــة حصــة المجموعــة فــي الموجــودات والمطلو عــد المصــارفتمثــل العناصــر التال ة  ــة المشــتر المعــامالت بــینحــذف للعمل
:المجموعة



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥١

ر (تتمة)عقارات قید -١٣ التطو
سمبر٣١ سمبر٣١د د

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ر ٢٣٠,٨٤٥٢١٢,٨٤٩عقارات قید التطو
١٣٣,٩٠١٢٠٥,٤٥٣النقد واألرصدة لد البنوك

٨,٣٤٦٨٥١ذمم مدینة–موجودات أخر 
ات أخر دخل مؤجل )١٠,٣٥٦()٤,٧٨١(ومطلو

٣٦٨,٣١١٤٠٨,٧٩٧صافي الموجودات

٦٠,٧٤٧٥٢,٢١٧االیرادات
٥,٦١٧٥,٢١٧دخل عن الودائع
عات رتكالیف مب )٢١,٦٧٠()٥,٣٠٤(العقارات قید التطو

ة )٢,٦٠٢()٧٣٨(المصارف التشغیل

٦٠,٣٢٢٣٣,١٦٢أراح السنة

عد٢٥-٢٠١٧ملیون درهم (٤٦تتألف االیرادات للسنة من مبلغ  لملیون درهم)  فاء تحو طرة على التاست مبلـغرض و األأداء زامـات الس
ــةعــد إتمــام ملیــون درهــم) ٢٧–٢٠١٧ملیــون درهــم (١٥ ــة التحت ر البن ة تطــو ــل %١٠٠بنســ مــا تــم التنــازل عــن  مــن قبــل المقــاول 

ات ة في المطلو ة خالل السنة المنته س سمبر ٣١الطارئة الرئ ـالغ تسـتح ال. ٢٠١٨د موجـب المدینـةم ـاتالمسـتحقة  ـع الاتفاق ـةب المعن
ة األراضيتم تثبیتالتي  ة شأنهاإیرادات نقل ملك .إعداد التقاررمن تارخ شهر١٢خالللمشروع المشترك التسو

قةةمار في شرثاست-١٤ شق
ة المساهمة ٢٠١٨٢٠١٧نس

ألف درهمألف درهم٢٠١٨٢٠١٧

ة للعقارات، ل،أمالك الدول ة تمو ة السعودشر ٠٥٠,٩٨٢٣٠٢,٥٦٧٪٢٦,٣٩٪,٢١٢٦ةالمملكة العر

ة  ص المعلومات المال ة المجموعة في اتستثمار الیوضح الجدول التالي تلخ ة للعقارات:شر أمالك الدول

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٣,١٤٣,٧٥٧٣,٢١٣,١٠٥موجوداتال
اتال )٢,٠٨٣,٦٧٤()٢,٠٤٩,١٦٠(مطلو

ة ٥٩٧١,٠٩٤,١,١٢٩,٤٣١حقوق الملك

مة المدرجة الستثمارات المجموعة (تم استقراؤها) ٢٨٩,٠٠٥٣٠٢,٥٦٧الق

٢٥٦,٣٤٧٢٦٣,٧٨٢اإلیرادات (تم استقراؤها)
٩٤,٢٨٧١٠٢,٥٣٠األراح للفترة (تم استقراؤها)

٢١,٢٧٥٢٥,٥٦٨حصة المجموعة في أراح السنة (تم استقراؤها)



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٢

قةةمار في شرثاست-١٤ (تتمة)شق

ة من ملیون درهم)١٦,٥–٢٠١٧(ملیون درهم١٦,٥مبلغ أراح استلمت المجموعة توزعات ، السنةخالل  ة للعقارات. شر أمالك الدول
ة ونتائج  ة تستند المعلومات المال ات اإلدارة شـر ـة للعقـارات علـى أحـدث حسـا –٢٠١٧(٢٠١٨فمبرنـو ٣٠مـا فـي المتـوفرة أمـالك الدول

ر٣١ما في قي (ؤهااستقراتم )، و ٢٠١٧اكتو سمبر ٣١) حتىشهرن–٢٠١٧للشهر المت .٢٠١٨د

ــة للعقــارات مبلــغ  ة أمــالك الدول ــة، ســجل مؤشــر شــر م ٣٣,٥ملیــون درهــم (٣٢,٨اســتنادًا إلــى النقــاش الجــار مــؤخرًا مــع الســلطات التنظ
أفضـل تقـدیر   ( ـةملیون رـال سـعود ة. هنـاك مطال ـاة اإلضـاف ـات الز ـاةلـه عـن بنـد مطلو ة الـدخل الصـادرة عـن ز م ضـر ة وتقیـ إضـاف

مبلـغ  ة الـدخل  ـاة وضـر ) ٢٣٥ملیـون درهـم (٢٣٠الهیئـة العامـة للز ة ردًا علـى املیــون رـال سـعود ة التـي قـدمتها شــر إلقـرارات الضـرب
ــالفترة مــن  ــة للعقــارات والمتعلقــة  ــا، أمــا ٢٠١٢إلــى ســنة ٢٠٠٧ســنة أمــالك الدول ــة إلــى لجنــة االســتئناف العل ــل هــذه المطال ، وقــد تــم تحو

مـات ا ة لتقی ـة للعقـارات أنـه مـن غیـر الهیئـةفيجعةرالمادقی، فهـي مـا تـزال ٢٠١٦-٢٠١٣مـن سـنة رةلفتالنس ة أمـالك الدول . تـر شـر
ور أعـاله مـن قبـل الهیئـة الع سـبب مسـألة المرجح استمرار الموقـف المـذ ة، وذلـك  ـاة والضـر خصـم صـافي االسـتثمار فـي عقـود أن امـة للز

لي لــه آثــار واســعة  ــل الــرهن العقــار علــى التــأجیر النطــاقالتــأجیر التمــو حیــث تكـــون وقطــاع تمو ــل أخــر ذات عالقــة  وأ أعمــال تمو
ة  س ضالموجودات الرئ الغة ، سجلت المجموعة حصتهاوفقًا لذلك.مستحقة الق ةحملیون درهم في ٨٬٥٨٤ال .الخاص بهاقوق الملك

الموجودات األخر -١٥
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

الغ المدفوعة مقدماً  ٣,٧٦٢٦,٧٦٦الم
ضاح  ٦,٠٠٠٢٤,٣٦٩)١-١٥ذمم مدینة من أنشطة الوساطة (إ

٢٠,٣٢٢٥,٨٤٠تسجیل األراضي ورسوم الخدمات
٢,٠١٥٨,٢٦٠دفعات مقدماً 

ض ٣٦٣٣,٩١٠أراح مستحقة الق
الغ مستحقة ضاح م ٧٠٣٧٠٣)٢٩من أطراف ذات عالقة (إ
ضاح المرهونةالذمم المدینة  ٢٠,٠٦٤٧٨,٨٠٧)٢–١٥(إ

ضاح أخر  ١٤,٠٨٨٣,٨٣٤)٣-١٥(إ

٦٧,٣١٧١٣٢,٤٨٩

عـد١-١٥ وك فـي تحصـیلها والمتـأخرة السـداد منـذ أكثـر مـن تـم إظهـار هـذا الرصـید  شـهرا مـن تـارخ ١٢تنزـل المخصـص للـدیون المشـ
الكامــل. ــة. إن اإلدارة واثقــة مــن تحصــیل صــافي الرصــید  ن، قامــت المجموعــة خــالل الســنةإعــداد التقــارر المال مخصــص بتكــو

.مستح من أحد عمالئهامبلغ ملیون درهم یتعل ١٨مبلغ 

مإ٢-١٥ مة العادلة للوحدات ان هذا  ما یتعل لمثل الق ةحتف بها ف ـة لمابتسـو ل ـل الوحـدات إلـى العقـارات یتسـحیـث وجـودات التمو م تحو
عد الستثمارة في الفترة الالا ة مع إدارة انتهاء من إلاحقة  ي.راضي في دبألإجراءات نقل الملك

مبلغ ٣-١٥ سـ٣١ملیون درهم (٨,٣إن الرصید  ة ١-٢٠١٧مبرد ـالغ المسـتحقة لشـر الم حـدائ الورقـاء ذ م مملیـون درهـم) متعلـ 
ضاح  ).١٣(إ



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٣

الموجودات الثابتة-١٦
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

ضاح  ١٦,٧٤٢١٤,٨٠٤)١-١٦الموجودات الثابتة (إ
ة قید التنفیذ ضاح أعمال رأسمال ٤٧٢٢,٢٦٨)٢-١٦(إ

١٧,٢١٤٢١٧,٠٧

ما یلي:الموجودات الثابتةإن ١-١٦ هي 

مبیوترأثاث:٢٠١٨ أجهزة 
ات ی ةوتر تب المجموعومعدات م
ألف درهمألف درهمألف درهم

:التكلفة
٢٠١٨١٥,٨٥٥٥٣,٠٩٦٦٨,٩٥١ینایر ١في 

١٦٩٥,٤٩١٥,٦٦٠اإلضافات خالل السنة
عادات خالل السنة )١١٢()١١٠()٢(االست

٨,٤٤٦٨,٤٤٦-قبل تعدیل السنة

سمبر ٣١في  ٢٠١٨١٦,٠٢٢٦٦,٩٢٣٨٢,٩٤٥د

االستهالك المتراكم:
٢٠١٨١٤,٣٠٣٣٩,٨٤٤٥٤,١٤٧ینایر ١في 

٣١٩٥,٤٢٩٥,٧٤٨االستهالك المحمل للسنة
عادات خالل السنةا )١٠٧()١٠٦()١(الست

٦,٤١٥٦,٤١٥-دیل السنةقبل تع

سمبر ٣١في  ٢٠١٨١٤,٦٢١٥١,٥٨٢٦٦,٢٠٣د

مة الدفترة: صافي الق
سمبر ٣١في  ٢٠١٨١,٤٠١١٥,٣٤١١٦,٧٤٢د



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٤

(تتمة)الموجودات الثابتة-١٦
مبیوترأثاث:٢٠١٧ أجهزة 

ات ی ةوتر تب المجموعومعدات م
لف درهمأألف درهمألف درهم

التكلفة:
٢٠١٧١٥,٩٧٥٤٩,٠٨٦٦٥,٠٦١ینایر ١في 

١٧٤,٠١٠٤,٠٢٧اإلضافات خالل السنة
عادات خالل السنة )١٣٧(-)١٣٧(االست

سمبر ٣١في  ٢٠١٧١٥,٨٥٥٥٣,٠٩٦٦٨,٩٥١د

االستهالك المتراكم:
٢٠١٧١٤,٠٠٨٣٣,٨٢٨٤٧,٨٣٦ینایر ١في 

٣٠١٦,٠١٦٦,٣١٧االستهالك المحمل للسنة
عادات خالل السنةا )٦(-)٦(الست

سمبر ٣١في  ٢٠١٧١٤,٣٠٣٣٩,٨٤٤٥٤,١٤٧د

مة الدفترة: صافي الق
سمبر ٣١في  ٢٠١٧١,٥٥٢١٣,٢٥٢١٤,٨٠٤د

ا المعلومات ال٢-١٦ مشارع تكنولوج جارة.یتعل المبلغ 

الت -١٧ ةالودائع االستثمارة والتمو األخر اإلسالم

ة األراحتارختكرار ٢٠١٨٢٠١٧نس
ألف درهمألف درهمالقس النهائياألقسا

حة ر ٢٥شهراً المرا ٢٠٧,٢٢٨٢٢٩,٢٩٦٪٢٠٢٦٢أكتو
الةال ١٢٨,٣٧٥١٩٩,٦٩٥٪٢٠٢٠٤یولیو ٤شهراً و

٢٩٤,٢٥٠٤٥٧,٧٢٢٪٢٠٢٠٤یولیو ٤اً شهر أخر 
ر ٢٥شهراً الدفعسعر الشراء المستح ٤,٠١١,٧٨١٤,٤٣٩,٠١٥٪٢٠٢٦٢أكتو

٤,٦٤١,٦٣٤٥,٣٢٥,٧٢٨

ضاح عدم إطفاء  مة العادلة (إ )٥٣٣,٦٩١()٤٢٣,٦٠٩()١-١٧تعدیل الق

٤,٢١٨,٠٢٥٤,٧٩٢,٠٣٧
لالمعاد ین الودائع االستثمارة یتم تأم ل الو تهاه للمجموعة التي تقـع فـي العقارات االستثمارة ورهن مقابل التنازل عن خر اآلسالمي اإلتمو

ضــاح ــة المتحــدة (إ ات علــىورهــن) والتنــازل عــن التــأمین، ١٣و١٢اتدولــة اإلمــارات العر ضــاح (البنــكحســا ) والتنــازل عــن الحقــوق ٨إ
ةمحفظــة فعات المتعلقــة الســتالم الــد ــة واالســتثمارة اإلســالم ل ات وضــمانات الموجــودات التمو عــة للمجموعــة. الشــر ات التا ن إمــن الشــر

ة األوراق  یل سیتم االحتفا بها المقدمة المال ة عن ضمانمن قبل و ا الممولین.ن



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٥

الت -١٧ ةالودائع االستثمارة والتمو (تتمة)األخر اإلسالم

مة العادلة ١-١٧ ةغیر المطفأتعدیل الق
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم
٥٣٣,٦٩١٦٤٣,٧٠٤ینایر١في 

)١١٠,٠١٣()١١٠,٠٨٢(اإلطفاء المحمل للسنة

٤٢٣,٦٠٩٥٣٣,٦٩١
ة  عــة ودائـع الشــر ــا تـم تغییــر طب لــةجوهر ــة فــي نتیجــة إلعـادة اله یندفع إلــى الممــولین التجــاریـام ثابــت ، ممـا أد إلــى التــز ٢٠١٤المنته

ةإن ومقــدمي دعــم الســیولة.  مــة االســم لالمعــاد ثابتــةاللاللتزامــات الق ــة الســنة هــي تهــاه ســمبر ٣١(ملیــون درهــم٤,٦٤٢مبلــغ فــي نها د
ة إلعداد لمعاییر ل. وفقاً ملیون درهم)٥,٣٢٦–٢٠١٧ ة، الدول سبب الالتقارر المال في شـرو الودائـع االسـتثمارة مـن جوهرةالتغیرات و

لــة،  مــة العادلــة لاللتزامــات تــم إجــراء خــالل إعــادة اله م الق لالمعــاد تقیــ ــة المتعاقــد تهــاه ــة للتــدفقات النقد مــة الحال علــى أســاس صــافي الق
مــا فــي  لالمعــاد االلتزامــات تثبیــت ، تــم ٢٠١٤نــوفمبر ٢٥علیهــا.  ــة تهــاه مــة العادلــة فــفــي البدا ــز المــالي ممــا أد إلــى الق ــان المر ي ب

مة العادلة أراحتعدیل ان الدخلملیون درهم ٩١١مبلغ الق .الموحدوالتي تم تسجیلها في ب
اســتخدام معـدل خصــم  مــة العادلــة  ة تـم احتســاب تعــدیل الق مخــاطر محــددةحســب والمعــدل ٪ علــى أســاس توقــع اإلدارة لعائـد الســوق ٥بنســ

.للمجموعة
ــاس ــلیجــب ق اســتخدام طرقــة معــدل التمو التكلفــة المطفــأة  التــالي، فــإن الفعلــيااللتزامــات الحقــا  ــاح . و األولــي مــن التثبیــت ةالناتجــاألر

الكامل  سها  ان الدخل رسوم ناتجة ، مع سنة للسداد١٢على مد فترة المسجلة سیتم ع مة المتراكمـإن. سنةل الموحد في ب ألرـاح ةالق
مــة العاد ســمبر ٣١فــي مــا لــة المطفــأة الق ســمبر ٣١(ملیــون درهــم٤٨٧بلغــت ٢٠١٨د أرــاحتعطــي،ملیــون درهــم)٣٧٧–٢٠١٧د

ــ ق مــة العادلــة المت مــا فــي ٤٢٤مــن ةالق ســمبر ٣١ملیــون درهــم  ســمبر ٣١(٢٠١٨د لیــتم إطفاؤهــا علــى ملیــون درهــم) ٥٣٤–٢٠١٧د
ة. ق مد فترة السداد المت

لة لسنة الشرو العامةةقاتفابنودموجب  ـة، وفقـًا لنقـد، فإنه یجب على المجموعة توزع أ فـائض٢٠١٤العادة اله مـا بنـود االتفاق
ســمبر تــم تعدیلــه م بنــاءً ،٢٠١٦فــي وقــت الحــ فــي د ــز علــى تقیــ ــل المر ســمبر أول أشــهر. تــم إجــراء ٦النقــد للمجموعــة  م فــي د تقیــ

مثــل دفعــة مقــدم٩٤٤مبلــغ الممــولین إلــى تــزام اللاو قــد أد إلــى ســداد ٢٠١٤ فــي مجــدوالً اً شــهرقســطاً ٢٢مــن اً ملیــون درهــم وهــو مــا 
.المستقبل
ــة موجــب ــلآل ــةالتحو قــوم علــى أســاس إن ،النقد م الثــاني  ــز التقیــ مــا فــي المر التــالي تــم ٢٠١٥یونیــو ٣٠النقــد  دفعــة مقدمــة ســدادو

رحتى في المستقبلشهر قس١٣ملیون درهم تمثل ٥٥٨مبلغ .٢٠١٥یولیو ١٦يفدفعها، تم ٢٠١٨اكتو

م الثالث على أساس  زتم إجراء التقی ما في المر سمبر ٣١النقد  التالي تم ٢٠١٥د ملیـون درهـم تمثـل ١٣٧مبلـغدفعـة مقدمـة سـدادو
سمبرحتى في المستقبلشهراً قسطین  مـا .٢٠١٧ینـایر ٢٥فـيهدفعـتـم ،٢٠١٨د ـز النقـد  ـع علـى اسـاس المر م الرا وتـم إجـراء التقیـ

التالي ٢٠١٧یونیو ٣٠في  تـم دفعـه ٢٠١٨المسـتقبل حتـى فبرایـر فـي شـهراً قسـطین ملیون درهم تمثل ١٣٧مبلغدفعة مقدمةسدادتم و
.٢٠١٧یولیو ٢٥في 

سمبر  ة أمـالك مـع الممـولین ٢٠١٦في د عض القیـود لتنـازل عـن عـدللـدیها ، وافقـت شـر د مـن الشـرو المقیـدة، والتـي تضـمنت تعـدیالت لـ
ة لسجلللسماح  ات المتوقعةالحفا على أعلى الرهن للشر قا األموال التي ستطرح في إطاوزادة المستو ر معـاییر معینـة متفـ علیهـا مسـ

الغ أو الالسداد أو . ال تؤثر الشرو الجدیدة على فترة استحداث المشروعاتالقیود المفروضة على ٕازالة و  األراح للممولین.دفعاتم

مة تم سداد ق سمبر ١٠ملیون درهم تمثل ٦٨٤دفعة مقدمة  .٢٠١٨ینایر ٢٥في ٢٠١٨أقسا شهرة مجدولة مستقبال حتى د

ضاح یرجى الرجوع إلى  ة العام.لالالحقةلألحداث ١-٢اال نها



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٦

ل إسالمي ألجل-١٨ تمو
٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمرهمألف د

عة (–استصناع  ة تا ل إجارة آجلة من قبل شر ضاحتمو ٣٨,٥٥٩٣٨,٥٥٩ـ)أإ
ل العقار  ة المصرة إلعادة التمو ضاح(الشر ٥٦,٠١٢٢٧,٥٧٧)بإ

ضاح ج)البنك العقار المصر العري -١٧,١١٤(إ

١١١,٦٨٥٦٦,١٣٦

ل إجارة آجلة من قبل–االستصناع )أ عةتمو ة تا شر

ة استصناع ٢٠٠٨سنةخالل  ـة –، دخلت المجموعة في اتفاق تب ونـدومونیوم م ـل شـراء وحـدات  ل إجـارة آجلـة مـع بنـك إسـالمي لتمو تمو
ــًا. إن إجمــالي مبلــغ التســهیالت هــو  ســمبر ٣١(ملیــون درهــم٥٣فــي عقــار قیــد اإلنشــاء حال ، منــه إجمــالي ملیــون درهــم)٥٣–٢٠١٧د

ما في تمت دفعات  سمبر ٣١بخصوص تكلفة اإلنشاءات من قبل البنك اإلسالمي  سـمبر ٣١ملیـون درهـم (٣٠مبلـغ ٢٠١٨د ٢٠١٧د
ضاح ملیون درهم)٣٠– .)١١(إ

ل العقار )ب ة المصرة إلعادة التمو الشر

ة المصـرة إلعــادة التمو  لــة األجـل المقدمــة مـن الشــر ــة السـنة، بلغــت التسـهیالت طو عــة للمجموعـة فــي مـا فـي نها ة التا ـل العقــار للشـر
ه مصر (٢٧٤مصر مبلغ  سمبر ٣١ملیون جن عـة. یترتـب علـى هـذه ١٣٤–٢٠١٧د ة التا ـل أنشـطة الشـر ) لتمو ـه مصـر ملیون جن

ة تتراوح من  ًا (%٢١٪ إلى ١التسهیالت معدل أراح بنس اً %٢١٪ إلى ١١,٥من –٢٠١٧سنو س شـهر تستح الـدفع علـى أسـا)سنو
.سنة٢٠لمدة أقصاها 

البنك العقار المصر العري)ج

عـة للمجموعـة فـي مصـر مبلـغ  ة التا لة األجـل المقدمـة مـن البنـك العقـار المصـر العرـي للشـر ة السنة، بلغت التسهیالت طو ما في نها
ــه مصــر (٨٤ ســمبر ٣١ملیــون جن عــة. یتر –٢٠١٧د ة التا ــل أنشــطة الشــر حــد ال شــيء) لتمو ــح  تــب علــى هــذه التســهیالت معــدل ر

ـز المصـر (١,٥أقصى  ورـدور مـن البنـك المر ًا إلى متوس سـعر  سـتح علـى أسـاس شـهر خـالل فتـرة -٢٠١٧٪ سنو ال شـيء) و
سنوات.٧أقصاها

ة الخدمة للموظفین-١٩ افأة نها م

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

٦,٥٥١٦,١٥٧ینایر١في 
٧٦٦١,٠٩١لمخصص خالل السنةا

)٦٩٧()٢,٩١٩(المدفوع خالل السنة

سمبر٣١في  ٤,٣٩٨٦,٥٥١د



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٧

ات األخر -٢٠ المطلو
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

الغ ٦٥,٨٢٣٥١,٧٠٢مستحقة الدفعمخصصات وم
تسبدخل ٥,٥٥٦١١,٠٥٥إیجار غیر م

٦,٥٦٣٦,٥٧٨لدفعأراح مستحقة اتوزعات 
ة األخر اتودائع االستثمار علىأراح متوقعة مستحقة  الت اإلسالم ٢,٩٨٨٣,٩١٢والتمو

ات مخصص  ضاح مطال ة (إ ١٦١,٢٥٦١٤,٤٧٥)١-٢٠قضائ
٢,٣٤٤٢,٣٤٤أتعاب وساطة مستحقة الدفع

اة مستحقة الدفع ٥٦٤٥٦ز
٨,٩٤٢٦,٥٣٥ودائع التأمین

٤,٦٨٣٧,١٥٦نو إدارة العقاراتدائ
ضاح ذمم دائنة أخر  ٢٦,٣٠٥٣٩,٣٩٩)٢-٢٠(إ

٢٨٤,٥١٦١٤٣,٦١٢

مثل:١-٢٠ هذا 
مبلــغ ١ ســمبر ٣١(ملیــون درهــم ١٤. مخصــص  ة فــي دولــة اإلمــارات عــض ملیــون درهــم) مقابــل ١٤-٢٠١٧د الــدعاو القضــائ

ة المتحدة، وتشتمل على دعاو مرف ـل. العر ـع والتمو عض معـامالت الب ـاألخص تتعلـ بـ ، خـالل السـنةوعة من وضـد المجموعـة، و
ة  سمبر ٣١ال شيء (بدفعقامت الشر س-٢٠١٧د ةدرهم) یتعل ٦٢٨مبلغع .الدعاو القضائ

سـمبر ٣١ملیـون درهـم (١٤٧مبلـغ. مخصص الخسائر المتوقعة من قبل المجموعة خالل السنة٢ مـا یتعلـ ال شـ-٢٠١٧د يء) ف
ة ـالغ ذات الصــلةالـدعاو القضــائ ضـاح مقــدمًا المدفوعــة الم ــه مــن قبــل ١١مـن قبــل المجموعــة للمطــور (إ ) علــى النحــو الموصـى 
ز  ه من قبل مجلس اإلدارة.المصرف المر والمصادق عل

شمل ٢-٢٠ سمبر ٣١ملیون درهم (٥هذا  ـات األخـر الددرهم)، التي تتعل ملیون ١٠-٢٠١٧د ة لخل المؤجـل والمطلو حـدائ شـر
ضاح  ).١٣الورقاء ذ م م (إ

رأس المال-٢١
٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

الكامل  ه والمصدر والمدفوع  المصرح 
مة السهم ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ درهم١سهم ق

سمبر ٣١( مة السهم ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠–٢٠١٧د ٠٠١,٥٠٠,٠١,٥٠٠,٠٠٠درهم)١سهم عاد ق

أداة المضارة
ضـــاح  ـــة (إ ـــل إلـــى أســـهم عاد إصـــدار أداة فـــي وقـــت ) عنـــد إتمـــام شـــرو معینـــة.٢٦قامـــت المجموعـــة بإصـــدار أداة مضـــارة قابلـــة للتحو

ة أقر، المضارة ةالمساهمین في اجتماع الجمع ة العموم ة ب٢٠١٤سبتمبر ٢٨بتارخغیر العاد حتـىصـلغ مبلـزـادة رأس مـال الشـر
ار درهم من وقت آلخر ٢,١ ة .بمل الغ التي قد تكون مطلو هذا المبلغ أو الم



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٥٨

أسهم الخزنة-٢٢

شـراء ٢٠٠٨خالل عام  عـادل ٢٥، قامت المجموعـة  مـن رأس المـال المصـدر. تـم تسـجیل هـذه %١,٦٧ملیـون سـهم مـن أسـهمها، أ مـا 
ز  ان المر ة.على أنها أسهم خزناألسهم في ب

اطي القانوني-٢٣ االحت

ــة المتحــدة و ٢٠١٥) لســنة ٢االتحــاد رقــم (قــانون لوفقــًا ل ــل فــي دولــة اإلمــارات لعر ة، یجــب تحو ــاح %١٠النظــام األساســي للشــر مــن أر
ـا ح إجمـالي االحت صـ ة عنـدما  الت السـنو ة أن تقرر التوقف عـن هـذه التحـو اطي القانوني. یجوز للشر ًا السنة إلى االحت %٥٠طي مسـاو

ل  ة بتحو سمبر ٣١(ال شيء من رأس المال المدفوع. خالل السنة، قامت الشر اطي القانوني.ألف درهم٤,٩٦٠–٢٠١٧د ) إلى االحت

اطي العام-٢٤ االحت

ل  ة، یجب تحو ات النظام األساسي للشر ـاطي العـام. ووفقـًا لنظـام ال%١٠حسب متطل ة األساسـي، یتوقـف من أراح السـنة إلـى االحت شـر
ح هـــذا  صـــ ة مـــن مجلـــس اإلدارة أو عنـــدما  ـــة بنـــاء علـــى توصــ ـــة العاد ـــة العموم موجـــب قـــرار مــن الجمع ـــاطي العـــام  ــل إلـــى االحت التحو

ًا  ـــاطي مســـاو ـــة أثنـــاء %٥٠االحت ـــة العموم ـــاطي ألغـــراض تحـــددها الجمع ة المـــدفوع. ســـوف یـــتم اســـتخدام هـــذا االحت مـــن رأســـمال الشـــر
ة مـــن مجلـــس اإلدارة. خـــالل الســـنة، قامـــت االجت نـــاء علـــى توصـــ ةمـــاع الســـنو العـــاد و ـــل الشـــر ســـمبر ٣١(ال شـــيءبتحو –٢٠١٧د

اطي العام.ألف درهم٤,٩٦٠ ) إلى االحت

اطي الخاص-٢٥ االحت

ة المتحدة  ز لدولة اإلمارات العر ة المصرف المر نه حسب توص اطي الخاص الذ تم تكو غیر قابل للتوزع.إن االحت

أداة المضارة-٢٦
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمألف درهم

ة)أداة المضارة  مة االسم ١,٠٢٥,٥٦٠١,٠٢٥,٥٦٠(الق
اطي  )٨١٠,٠٨٨()٨١٠,٠٨٨(المضارةأداه احت

مة المدرجة) ة (الق ٢١٥,٤٧٢٢١٥,٤٧٢أداة المضار

مبلـــغ ، تـــم إصـــدار أداة٢٠١٤نـــوفمبر ٢٥فـــي  ةمـــن خـــالل ٢٠٢٦نـــوفمبر ٣٠فـــيدرهـــم والتـــي تســـتح ملیـــون ١,٣٠٠المضـــارة  شـــر
ــة ألغــراض خاصــة  ل مــن قبــل المجموعــة. مملو شــ لهــا  ــن اســتردادها ســوف یــتم تحو م عنــد اســتحقاق أداة المضــارة إلــى الحــد الــذ ال 

ةالزامي ة للشر ةإلى أسهم عاد مة اسم .درهم١الواحدلسهملق
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من: صداراإلفي وقت تتألف أداة المضارة
مبلغ .١ ة  مة اسم ملیون درهم١,٣٠٠ق
ة معدل رح متوقع .٢ ـ%١بنس سـتح الـدفع  ـل سـنة،  ًا على األرصـدة القائمـة  ـةسنو ـار أن تقـوم دفعات عین ة االخت حـ للشـر ، و

األسهم. ة أو  بتوزعات نقد
عـدد األسـهم الطارئـة التـي سـوف قاء أداة المضارة قائمـة عنـد االسـتحقاق. إنإلى حدفقینطب ملیون سهم ٥٠٠إصدار طار .٣

قي القائم.یتم إصدارها التناسب مع مبلغ أداة المضارة المت تقسم 

قـاألراحزادة في ب مبلغالمضارة. وسیتم احتساألداةزادة محتملة في األراح المتوقعة لطببند من المضارة تشتمل أداة مـن ةالمط
ــالغ٪ علــى ٨٪ إلـى ٢ ضــاح ینلممــولین التجــارلالمســتحقة الم ــره فــي حــالیــتم). ســوف ١٧(إ مجموعــة عــدم الاختــارتتطبیــ مــا ســب ذ

ع أداةالمبلغ المناسب من استرداد عد ب اشرة  .المؤهلةالعقارات االستثمارةالمضارة م

ة، ــاح المحققــة وفقــا لتقــدیر الشــر ضــاح إن األر ــع العقــارات االســتثمارة المؤهلــة (إ عــن العقــارات االســتثمارة الــدفعات مقــدماً و ) ١٢مــن ب
ضاح  ضاح ) ١١(إ ر (إ ـا إلـى جنـب المبلـغ المسـتح ذأداةالسترداداستخدامها ) سوف یتم١٣والعقارات قید التطو و الصـلة المضـارة جن

ةمن  ـل الطارئـةون هناك انخفـاض نسـبي فـي سوف المضارة، أداةردادعند است. الدفعات العین . فـي حـالالمسـتحقةإصـدار أسـهم التحو
ع العقارات االستثمارة المؤهلة، ولكنإتمامتم  مـا هـو للتغییـرالمتوقعةراح األسوف تخضعالمضارة ، استهالك متماثل ألداةال یوجد هب

مــة مدرجــةارة المؤهلــة العقــارات االســتثمتبلــغ موضــح أعــاله. ــة ق مــا فــي ١,٧٦٢إجمال ســمبر ٣١ملیــون درهــم  ســمبر٣١(٢٠١٨د د
مـةعنهـا تنـتجوالتـيملیون درهـم)١,٦٥٨-٢٠١٧ ـة ق مبلـغعادلـة إجمال عدة المؤهلـة  سـمبر٣١(ملیـون درهـم٢,٦٥٢للعقـارات المسـت د
ملیون درهم).٢,٦٨٤-٢٠١٧

مـة العادلـة وتـم تسـجیلإصـدارها. مة العادلـة عنـدالقالمضارة تم تسجیل أداة مـة ألداةالفـرق بـین الق مبلـغللودائـع المدرجـةالمضـارة والق
ان الدخلملیون درهم ١,٠٢٧ ـة٢٠١٤لسنة أراح في ب ـة إلعـداد التقـارر المال ، لـن یـتم إعـادة الحقـًا للتثبیـت األولـي. وفقًا للمعـاییر الدول

مة  اس الق مـة العادلـة لألداة.المدرجةق ل أرـاح الق المضـارة مـن الخسـائر مـن أداةعنـد التثبیـت األولـيملیـون درهـم ١,٠٢٧مبلـغتم تحو
ــاطي  ــا فــي حــال وجــود أ اســتخدیــتم االمضــارة. وســوف أداة المتراكمــة إلــى احت أو إصــدار أســهم فــي ســداد ألداة المضــارةم هــذا االحت

ة  ة لألســهم الصــاخــتالفأ إدراجوســوف یــتمارة. المضــأداة اســتحقاق عنــدالشــر مــة االســم مــة للدرة ابــین الق ــل والق ألداةالمدرجــةتحو
اطي و المضارة  الخسائر المتراكمة./غیر الموزعةاألراح فيالمضارة أداة احت

ــة ال مــة العادلــة ألداة المضــارة بنــاء علــى أفضــل تقــدیر لــإلدارة للتــدفقات النقد تــم خصــمه عنــد تكلفــة ،تنشــأوف التــي ســمتوقعــة تــم تحدیــد الق
ة أن األداة سوف تسترد. لهذا الغرض، الحقوق للشر الكامل، فـي العـام تر اإلدارة  ة الثـاني عشـر،  ـةمصـارفوسـیتم تسـو الـدفعات العین

سنة في نفس التارخ.١٢لفترة 

مـــة العادلـــة ألداة المضـــارة  ة اســـتخدام تكلفـــة حقـــوق اتـــم احتســـاب الق ـــة بنســـ ة٪ ١٤,٩٦لملك الموجـــوداتنمـــوذج تســـعیر موجـــبمحتســـ
ة حیــث  ــة المتحـدة مســتند مضـمون العائــد أن الالرأسـمال ومـة اإلمــارات العر لــة األجــلعلــى ســندات ح ــاس بیتـا الــذ تــم تحدیــده ؛ طو إن مق

ــاس بیتــا للمســتند إلــى ة مق ــة وهــو مــا مســتندةعــالوة مخــاطر الســوق و التــي تعمــل فــي ذات النشــامماثلــة الشــر علــى ظــروف الســوق الحال
س العائد المتوقع .مضمون العلى االستثمار اإلضافيع

ة طوعـــاً ال، اختـــار مجلــس إدارة ٢٠١٥أغســـطس١٢فــي  أداةالمضــارة ممـــا أد إلـــى انخفـــاض أداةملیــون درهـــم مقابـــل ٢٠٠لســـداد شـــر
ـاطي أداة المضـارة مـةإن علــى التـوالي.درهـمملیـون ١٥٨و ملیـون درهــم ٤٢مبلـغالمضــارةواحت لمضـارة فــي االقـائم ألداةةاالســمالق

ســمبر ٣١ ســمبر ٣١ملیــون درهــم (١,٠٢٦بلــغ٢٠١٨د ضــاً ملیــون درهــم).١,١٠٠-٢٠١٧د ة أ مــا ٩دفعــت الشــر مالیــین درهــم ف
ـة یتعل  ةعلـى التـالمضـارة أداة المسـتحقة نتیجـة لسـداد بــمصارف الـدفعات العین مـن تـارخ إعـادة القائمـةالمضـارةأداة٪ مـن١والي بنسـ

لة لتارخ ال ةفي الخسائر المتراكمة في حقوق التحملا. قد سجل هذالسداده .الملك
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أداة المضارة (تتمة)-٢٦

ة طوعـــا ســــداد ٢٠١٧نـــوفمبر ٢٣فـــي  خفضـــت أداة المضــــارة ملیـــون درهـــم مقابـــل أداة المضــــارة التـــي ٧٥، اختـــار مجلــــس إدارة الشـــر
مبلغ  اطي أداة المضارة  ة ألداةیون درهم على التـوالي. إن امل٥٩ملیون درهم و ١٦واحت مـة االسـم سـمبر ٣١المضـارة القائمـة فـي لق د

سمبر ٣١(درهمملیون ١,٠٢٦هو ٢٠١٨ ة مبلغ )ملیون درهم١,٠٢٦–٢٠١٧د ما دفعت الشر مـا یتعلـ٢٥.  راح أبــملیون درهـم ف
ة  موجبلسدادنتیجةالدفعات العین ة رأس المال  إلـى األول٪ مـن أداة المضـارة القائمـة مـن تـارخ السـداد ١أداة المضارة حیث بلغت نسـ

ة.تارخ السداد الثاني. قد سجل هذا التحمل في الخسائر المتراكمة في حقوق الملك

سمبر ٣١في  موجـب الحـد األقصـى لعـدد األسـهم اإن،٢٠١٨د سـمبر٣١(ملیـون ١,٥١٢هـي األداةلتـي قـد تحـول  ١,٥١٢-٢٠١٧د
).ملیون 

ل جزئي-٢٧ ش ة  عة الجوهرة المملو ات التا الشر

طرة قد تم عرضها أدناه: عة التي لها حصص جوهرة غیر مس ات التا ة للشر إن المعلومات المال

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح ألف درهمألف درهمإ

١١٢٧,٥٤٩١٤٠,٠٠٨-٢٧ا جاردنز ذ.م.مأمالك س
ة ذ.م.م )١٢,٠٨٧()٢١,٢١٤(إ إف إس للخدمات المال

١٠٦,٣٣٥١٢٧,٩٢١

طرة الجوهرة:األراح/(الخسائر)  المخصصة للحصة غیر المس

٢٠١٨٢٠١٧
ضاح ألف درهمألف درهمإ

ا جاردنز ذ.م.م ١٢,٩٥٩٨,٥٠٢-٢٧أمالك س
ة ذ.م.م ٢٨٣)٩,١٢٦(إ إف إس للخدمات المال

)٨,٧٨٥)٦,١٦٧

ة ١-٢٧ ا ١٠٠تمتلك المجموعة حصة رأس مال بنس ة أمـالك سـ ا جاردنز ذ.م.م. استخدمت المجموعة شـر ة أمالك س ٪ من شر
االشـتراك مـع طـرف آخــر علـى شـق مع منشـأة ذات غـرض خـاص، لالســتحواذ  ا جــاردنز جـاردنز ذ.م.م  ــة تـدعى مشـروع سـ ینـة فـي بنا

ة  ة المشروع  مع الطرف المقابل، سیتم اقتسـام أرـاح ٦٧("المشروع"). تملك المجموعة اآلن حصة بنس ام اتفاق موجب أح ٪ من المشروع. 
ة  ا جـــاردنز و ٣٣٪ للمجموعـــة و٦٧بنســـ ـــة ضـــمن أمـــالك ســـ حقـــوق ملك فه  ـــل المقـــدم تـــم تصـــن التـــالي زـــادة ٪ للطـــرف اآلخـــر. التمو

طرة على مستو المجموعة. الحصص غیر المس
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ل جزئي-٢٧ ش ة  عة الجوهرة المملو ات التا (تتمة)الشر

ة. الغ قبل الحذوفات داخل الشر عة مدرجة أدناه. تستند المعلومات إلى الم ات التا ة الملخصة لهذه الشر إن المعلومات المال

ان اإلیرادات الملخص ب

إ إف إس:٢٠١٨
ا ةأمالك س للخدمات المال

ذ.م.مجاردنز ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

١٩,٢١٤٣٧اإلیرادات
ة واإلدارة )٢٠,٥٧٥()٩,٦٠٦(المصارف العموم

)٩٣٦(-المستثمرن/الممولینالتوزعات إلى 
مة العادلة على  -)٦٤٠(عقارات استثمارةخسائر الق

)٢١,٤٧٤(٨,٩٦٨للسنة(الخسارة الشاملة) /الشامل الدخلي إجمال

طرة )٩,١٢٦(٢,٩٥٩العائدة إلى الحصص غیر المس

إ إف إس:٢٠١٧
ا ةأمالك س للخدمات المال

ذ.م.مجاردنز ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

٢٠,٨١٩٢,١٣٢اإلیرادات
ة واإلدارة )٥٣٢()٥,٤٤٦(المصارف العموم

)٩٣٥(-المستثمرن/الممولینالتوزعات إلى 
مة العادلة على  -١٠,٣٩٠عقارات استثمارةخسائر الق

٢٥,٧٦٣٦٦٥الشامل للسنةالدخلإجمالي 

طرة ٨,٥٠٢٢٨٣العائدة إلى الحصص غیر المس
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ل جزئي-٢٧ ش ة  عة الجوهرة المملو ات التا ة)(تتمالشر

ز المالي الملخص ان المر ب
إ إف إس:٢٠١٨

ا ةأمالك س للخدمات المال
ذ.م.مجاردنز ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

-٢٧,٣٣٠النقد واألرصدة لد البنوك
٣٠,٠٣٧-دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارة

-٣٧٦,٩٠٠العقارات االستثمارة
١٣٥٦,٠١٢موجودات أخر 

ل اسالمي ألجل )٣٨,٥٥٩(-تمو
الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة )٤٦,٩١٦(-الم

ات األخر  )٤٩٠() ١٠,٥٥١(المطلو

ة )٤٩,٩١٦(٣٩٣,٨١٤إجمالي حقوق الملك

العائدة إلى:
ة األم )٢٨,٧٠٢(٢٦٦,٢٦٥مساهمي الشر

طرة ),٢١٤٢١(١٢٧,٥٤٩الحصص غیر المس

٤٩,٩١٦(٣٩٣,٨١٤(

إ إف إس
ا:٢٠١٧ ةأمالك س للخدمات المال

ذ.م.مجاردنز ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

٣١,٦٥٩٨النقد واألرصدة لد البنوك
٣٠,٠٣٧-دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارة

-٣٧٧,٥٤٠العقارات االستثمارة
٢٤,٣٨٨-موجودات أخر 

ل اسالمي ألجل )٣٨,٥٥٩(-تمو
الغ المستحقة ألطراف ذات عالقة )٤٣,٨٨٠()٧,٣٨٩(الم

ات األخر  )٤٣٦(-المطلو

ة )٢٨,٤٤٢(٤٠١,٨١٠إجمالي حقوق الملك

العائدة إلى:
ة األم )١٦,٣٥٥(٢٦١,٨٠٢مساهمي الشر

طرة )١٢,٠٨٧(١٤٠,٠٠٨الحصص غیر المس

٤٤٢,٢٨(٤٠١,٨١٠(
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٦٣

ل جزئي (تتمة)-٢٧ ش ة  عة الجوهرة المملو ات التا الشر

ة الملخص ان التدفقات النقد ب
إ إف إس:٢٠١٨

ا ةأمالك س للخدمات المال
ذ.م.مجاردنز ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

ة )٢,١٠٧(١٢,٦٣٦التشغیل
ة ل ٢,١٠٠)١٦,٩٦٥(التمو

ةالنقصصافي  ه النقد ة وش )٧()٤,٣٢٩(في النقد

إ إف إس:٢٠١٧
ا ةأمالك س للخدمات المال

ذ.م.مجاردنز ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

ة ١٣,٧٤٦١,٦٥٣التشغیل
ة ل )٢,٥٥٦()٢١,٩٦٠(التمو

ةالنقصصافي  ه النقد ة وش )٩٠٣()٨,٢١٤(في النقد

ة-٢٨ المعلومات القطاع

م المجموعـــة فـــي ثالثـــة قطاعـــات لألعمـــال،  ـــل العقـــاراتألغـــراض إدارـــة تـــم تنظـــ ـــة واالســـتثمارة)، تمو ل (وتشـــتمل علـــى األنشـــطة التمو
شتمل على المعامالت العقارة) و  ل واالستثمار العقار ( اتتمو . االستثمار في الشر

ة النتائج ا مراق م األداء.تقوم اإلدارة  ص الموارد وتقی ة لوحدات األعمال الخاصة بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخص لتشغیل
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سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٦٤

ة-٢٨ (تتمة)المعلومات القطاع

ة القطاعات التشغیل
ة في  ما یلي:٣١إن إیرادات ومصارف المجموعة لكل قطاع للسنة المنته سمبر هي  د

٢٠١٨:
ل استثماراتتمول ات في استثمار تمو
ات وأخر عقارةعقار  المجموعشر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١٣٣,٤٣٥١٣٤,٩٥٢١٧,٥٨٦٢٨٥,٩٧٣التشغیليالدخل
)١١٢,١٥٢()١٧,٢٦٧()٤٦,٧١١()٤٨,١٧٤(للمستثمرن/للممولینتوزعات 

مةامخصصات  )٢٠٥,٩٢٦()٢٠,٢٧٦()١٤٢,٩٢٦()٤٢,٧٢٤(النخفاض في الق
مة العادلةأراحإطفاء  )١١٠,٠٨٢()٩,٤٨٢()٤٩,٠٤٧()٥١,٥٥٣(الق

)١٤٦,٢٠٨()  ١٠,٧٩٨()٤٣,٧٨٧()٩١,٦٢٣(مصارف (تشمل مصارف مخصصة)
عات العقارات رتكلفة مب )٥,٣٠٤(-)٥,٣٠٤(-قید التطو
قةةالحصة من نتائج الشر ٢١,٢٧٥٢١,٢٧٥--الشق

)٢٧٢,٤٢٤()١٨,٩٦٢()١٥٢,٨٢٣()١٠٠,٦٣٩(نتائج القطاع

طرة ٦,١٦٧الحصص غیر المس

)٢٦٦,٢٥٧(

٢٠١٧:
ل ل استثماراتتمو استثمارات في تمو
ات وأخر عقارةعقار  المجموعشر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٢٣٦,٩١٣١٥٣,٤٦١١٦,٥١٥٤٠٦,٨٨٩التشغیليلالدخ
)١٢٤,٧٦٤()١٣,٦٧٢()٥١,٥٠٣()٥٩,٥٨٩(للمستثمرن/للممولینتوزعات 
س/( مةا)مخصصاتع ٤١٤)٢,٠٠٠(١,٠٧٤١,٣٤٠النخفاض في الق
مة العادلةأراحإطفاء  )١١٠,٠١٣()٩,٢٧٩()٤٦,٧٠١()٥٤,٠٣٣(الق
)١٢٥,٠٨٩()  ٧,٦٤٥() ٣٤,٦٠٨()٨٢,٨٣٦(رف (تشمل مصارف مخصصة)مصا

ر عات العقارات قید التطو )٢١,٦٧٠(-)٢١,٦٧٠(-تكلفة مب
قةةالحصة من نتائج الشر ٢٥,٥٦٨٢٥,٥٦٨--الشق

٤١,٥٢٩٣١٩٩,٤٨٧٥١,٣٣٥نتائج القطاع

ط )٨,٧٨٥(رةالحصص غیر المس

٤٢,٥٥٠



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٦٥

ة (تتمة)-٢٨ المعلومات القطاع

ةا ات القطاع لموجودات والمطلو
ما في  المجموعة  ة الخاصة  ات القطاع سمبر:٣١عرض الجدول التالي الموجودات والمطلو د

٢٠١٨:
ل  استثمارات تمو

ل اتاستثماراتتمو في شر
المجموع وأخر عقارةعقار 

ألف درهمألف درهمرهمألف دألف درهم

ة ٤٣١,٨٦٤٣٢,٠١٤,٥٥٧٤٣٧,٤٠٠٥,٨٨٣,١٢١,الموجودات القطاع

ة ات القطاع ,١,٢٠٣,٩٤٤٩٣١,٢٠٣٢,٤٨٣,٤٧٧٦١٨,٦٢٤٤المطلو

١٩٠٥,٧٤٨-٥,٥٥٨االستهالك

ة ٣٧٧٣,٨٦٥-٣,٤٨٨المصارف الرأسمال

ل :٢٠١٧ استثمارات تمو
ل اتاستثماراتتمو في شر
المجموعوأخر عقارةعقار 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ة ٤,٢١١,٤٩٥١,٩٤١,٣٥٤٤٢٦,٣٩٥٦,٥٧٩,٢٤٤الموجودات القطاع

ة ات القطاع ١,٨٨٥,٣٦٢٢,٦٨٩,٥٨٤٤٣٣,٣٩٠٥,٠٠٨,٣٣٦المطلو

١٤٠٦,٣١٧-٦,١٧٧االستهالك

ة ٢٠٢١,٢٣٦-١,٠٣٤المصارف الرأسمال

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-٢٩

ات  ـا للمجموعـة والشـر سـیین وأعضـاء مجلـس اإلدارة ومـوظفي اإلدارة العل قة والمساهمین الرئ ات الشق إن األطراف ذات العالقة تمثل الشر
طرةالتــي تحــت  طرةأو الســ ة أو المشــالســ ــالمتــأثرةتر مــن قبــل تلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعــة علــى األســعار وشــرو اً جوهر

الدفع المتعلقة بهذه المعامالت. 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
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سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٦٦

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)-٢٩

ما یلي: ز المالي الموحد هي  ان المر إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ب

سمبر ٣١ ٢٠١٨د
أعضاء مجلس

أطراف أخر اإلدارةمساهمین
سیین ارئ المجموعذات عالقةواإلدارة العل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

٧,٢٦٥٧,٢٦٥--النقد واألرصدة لد البنوك
ة ة واالستثمارة االسالم ل ١٥,٢٥٦٨,٣٥٨٢٣,٦١٤-الموجودات التمو

ة االستثمارة ٧,٢٤٩٧,٢٤٩--األوراق المال
٩٤١,٧٨٩١,٠٥٩,٤٧٧-١١٧,٦٨٨ارةمالودائع االستث

ضاح  ٧٠٣٧٠٣--)١٥موجودات أخر (إ
ات أخر  ٨٢١٨٦٧-٤٦مطلو

أعضاء مجلس
أطراف أخر اإلدارةمساهمین
سیین المجموعذات عالقةاواإلدارة العلرئ
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

١١٣,٨٠٢١١٣,٨٠٢--النقد واألرصدة لد البنوك
ة ة واالستثمارة االسالم ل ١٨,٢٦٨١٠,٩١٥٢٩,١٨٣-الموجودات التمو

ة االستثمارة ٧,٢٤٩٧,٢٤٩--األوراق المال
١,٠٤٢,٠٨٥١,١٧٢,٣٠٦-١٣٠,٢٢١الودائع االستثمارة

ضاح  ٧٠٣٧٠٣--)١٥موجودات أخر (إ
ات أخر  ٨٦٠٩١١-٥١مطلو

ان  ما یلي:الدخلإن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في ب هي 

أعضاء مجلس
أطراف أخر اإلدارةمساهمین
سیین ارئ المجموعقةذات عالواإلدارة العل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ة الدخل ل من الموجودات التمو
ةواالستثمارة ٥٤٥٤١٨٩٦٣-االسالم

,١٩,٢٣١٦٣٤٢١-٢,٤٠٣للمستثمرن/للممولینتوزعات 

أعضاء مجلس
أطراف أخر اإلدارةمساهمین
سیین اواإلدارة ارئ المجموعذات عالقةلعل
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

ة الدخل ل من الموجودات التمو
ة ٥٩٠٦٥٢١,٢٤٢-واالستثمارة االسالم

٢١,١٣١٢٣,٧٧٢-٢,٦٤١للمستثمرن/للممولینتوزعات 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
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٦٧

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)-٢٩

اتعو  ضات موظفي اإلدارة العل
ما یلي: ا في المجموعة  إن التعوضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العل

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمألف درهم

ا أخر  ١٤,٣٦٥١٤,٧٣٠رواتب ومزا
ة الخدمة للموظفین افأة نها ١,٨٧٢٤٧١م

١٦,٢٣٧١٥,٢٠١

افأة أعضاء مجلس اإلدارة خالل اإن ة في م سمبر ٣١لسنة المنته ضاح ٢٠١٨د (ب).٣٠مبینة في اال

ات الطارئة-٣٠ االلتزامات والمطلو

االلتزامات
٢٠١٨٢٠١٧

ضاح ألف درهمألف درهمإ

م تسهیالت ١٢٩٠,٣٣٦٣٨٦,٤٧٧-٣٠التزامات غیر قابلة لإللغاء لتقد
٢٢٣,٢٥١٢٣,٢٥١-٣٠تثمارةساالعقارات للالدفعات المقدمةالتزامات بخصوص

-٣٦٥,٣٤٨-٣٠التزامات بخصوص عقارات استثمارة
ة ٩٧٠-٤-٣٠التزامات مقابل مصارف رأسمال

٣٧٨,٩٣٥٤١٠,٦٩٨

مها للوفـاء ١-٣٠ م التسـهیالت التـي جـر تصـم ة علـى االلتزامـات لتقـد التسهیالت االئتمان ـات عمـالء تشتمل االلتزامات المتعلقة  متطل
ة محـــددة وشـــرو أخـــر إللغائهـــا وتتطلـــب دفـــع رســـوم. ونظـــرًا ألن  ـــون لهـــا تـــوارخ صـــالح المجموعـــة. إن االلتزامـــات عـــادًة 
اجـــات  الضــرورة االحت ــة ال تمثـــل  ـــالغ التعاقد ســـحبها، فــإن إجمــالي الم ــام  ـــن أن تنتهــي صـــالحیتها دون الق م االلتزامــات هــذه 

ة. ة المستقبل النقد
ائعین بخصوص مشترات العقارات. ٢-٣٠ هذه تمثل التزامات نحو مطور العقارات أو ال
ر العقارات االستثمارةهذه تمثل التزامات تجاه ٣-٣٠ ما یتعل بتطو .المطورن العقارین ف
ا المعلومات.٤-٣٠ هذه تمثل التزامات تجاه تطبی مشارع تكنولوج

ات  الطارئةالمطلو
ــة المتحــدة، وتشــتمل علــى دعــاو مرفوعــة مــن وضــد المجموعــة، دخلــتأ)  ة فــي دولــة اإلمــارات العر عض الــدعاو القضــائ المجموعــة بــ

ا، واســتنادًا إلــى الــرأ المقــدم مــن  ــل. تــدافع المجموعــة عــن حقوقهــا فــي هــذه القضــا ــع والتمو عض معــامالت الب ــاألخص تتعلــ بــ و
اسـتثناء تخـذتها األطـراف المقابلـةاموعـة أنـه مـن غیـر المـرجح نجـاح اإلجـراءات التـي المستشار القانوني، تعتقد المج ا،  ن قضـا تـم تكـو

.ملیون درهم)٣-٢٠١٧(ملیون درهم٣مبلغ مخصص مقابلها
سمبر ٣١ما في ب) ان لد المجموعة ٢٠١٨د ات طارئة،  مبلـغ ةخاصمطلو افأة أعضـاء مجلـس اإلدارة المقترحـة  ٣١(يء ال شـم

سـمبر  افــأة أعضـاء مجلــس اإلدارة). ملیــون درهـم٣–٢٠١٧د دولــة فــي ٢٠١٥) لسـنة ٢تخضـع للقــانون االتحـاد رقــم (، التــيإن م
ة المتحدة،  ة ملیـون درهـم٢,٢٥مبلـغ یهـاوقد تمت الموافقة علاإلمارات العر ـة السـنو ـة العموم ٢٠١٨ابرـل ١٠فـي مـن قبـل الجمع

ة في وتم دفعه خالل الس سمبر ٣١نة المنته .٢٠١٨د



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ
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٦٨

ات الطارئة-٣٠ (تتمة)االلتزامات والمطلو

ات  (تتمة)الطارئةالمطلو

ة بــج) مإجراءات مـا قــام المطـور الــذ بــدأت الشـر ـ ضـاحمــا هـو مبــین فــي ٢٠١٣فــي عـام ضــدهتح م دعــو ١١رقــم اإل بـدوره بتقــد
م ضـد المجموعـة  مبلـغ خـاللتح المشـورة التـي قـدمها المستشـار. واسـتنادا إلـىسـترداد الخسـائر المزعومـةالملیـون درهـم ٦٦٩السـنة 

ة للطرف الثالثالقانوني ون م، استنتجت الشر .هذا اإلجراءفيقابل ملن ینجح الطرف اأرجح من الأنه لن 

إدارة المخاطر-٣١

ـة مسـتمرة تخضـع لحـدود المخـاطر وضـوا إن المخاطر متأصلة في أنشـطة المجموعـة لكنهـا مـدارة مـن خـالل ـاس ومراق ـة تعرـف وق عمل
ـــة إدارة المخـــاطر هامـــة الســـتدامة المجموعـــة. تتعـــرض المجموعـــة لمخـــاطر االئتمـــان ومخـــاطر الســـیولة ومخـــاطر الســـوق  . إن عمل أخـــر

ة. والمخاطر التشغیل

ـــالتغیرا ـــة المخـــاطر المســـتقلة ال تشـــمل مخـــاطر األعمـــال  ــة مراق ـــا والصـــناعة، إذ أن هـــذه المخـــاطر تـــتم إن عمل ت فـــي البیئـــة و التكنولوج
ة التخط االستراتیجي للمجموعة. مراقبتها من خالل عمل

مـي الـذ تسـتخدمه مـن أ ل التنظ الوسائل واله اتها و أعمالها وعمل ام  الق ما یتعل  سة التي تتعرض لها المجموعة ف جـل إن المخاطر الرئ
ر أموال المساهمین مبینة أدناه.إدارة المخاطر اس ا وذلك لتطو تراتیج

اســات المخــاطر لــد المجموعــة والخطــ  ةإن مجلــس اإلدارة ("المجلــس") مســؤول عــن المراجعــة المســتمرة واعتمــاد س متوســطة االســتراتیج
اغة  ة والتي یتم من خاللها ص ةاألجل والسنو قـوم مجلـساستراتیج ـات.  مراجعـة ملـف المخـاطر الخاصـة األعمـال واألهـداف والغا اإلدارة 

ـا  ّفـوض السـلطة لـإلدارة العل ـذلك  اسات المخاطر لد المجموعة ومحددات قدرة تحمـل المخـاطر.  المجموعة للتأكد من أنها تقع ضمن س
اســـة  ـــة ضـــمن محـــددات الس األعمـــال الیوم ـــام  ةللق ـــات وأدوات المواالســـتراتیج ضـــمن أن العمل اســـة المقـــررة، بینمـــا  ـــة إلدارة س اف ـــة  راق

ةالمخاطر  للمجموعة.واالستراتیج

ة مسؤولة عن تنفیذ  ةتعتبر اإلدارة التنفیذ مـا فـي استراتیج ة الموضوعة مـن قبـل مجلـس اإلدارة،  اسة اإلرشاد المخاطر لد المجموعة والس
م و  ع المخاطر الهامة على األعمال وتصم م المستمر لجم . یـتم ذلك التحدید والتقی ة لتقلیلهـا إلـى أدنـى مسـتو ـة المناسـ ـة الداخل تنفیذ المراق

ا ة:ذلك من خالل اللجان اإلدارة العل التال

ــة  ــة إدارة المخــاطر ومراق ة ومراق ــة والمحاســ إن لجنــة التــدقی مســؤولة أمــام مجلــس اإلدارة عــن ضــمان التــزام المجموعــة بنظــام فعــال للمال
ات السلطات متطل ة.االلتزام  م التنظ

ـة واالسـتثمارة للمجموعـة للتأكـد مـ ل ة والتمو المجموعـة مسـؤولة عـن مراجعـة األنشـطة التشـغیل ة الخاصـة  ـة الشـرع ن إن هیئة الفتـو والرقا
ضــًا تـدقی أنشــطة العمــل ــارة عــن مجلــس إشـرافي فــإن مهماتهــا أ مــا أن الهیئـة ع ة. و ـام الشــرعة اإلســالم المنفــذة تماشـیها وتوافقهــا مــع أح

قهــا مــن إدا ة وتطب ــة الشــرع ة الصــادرة عــن هیئــة الفتــو والرقا انــات الرســم ــر مســتقل إلــى المســاهمین. یــتم تنســی الفتــاو والب م تقر رة وتقــد
ة. اناته الرسم ة لتطبی فتواه و ة الشرع ه من مجلس الفتو والرقا المجموعة. تسعى إدارة المجموعة للحصول على التوج

ــة وتحلیـل مخـاطر البلــد والطـرف المقابـل والموافقــة إدارة و االئتمـان مسـؤولة عــن رةإداإن  اسـة واإلجـراءات االئتمان م المحفظـة ووضــع الس تقیـ
المخـــاطر والتعامـــل مـــع الموجـــودات  األنظمــة المتعلقـــة  ـــة التقیـــد  مـــة وٕادارة علــى / مراجعـــة تقـــارر التعـــرض للمخـــاطر ومراق المنخفضـــة الق

المحفظة.

ســي عــن تحدیــد الخطــ إن ل رئ شــ ــات مســؤولة  ةلجنــة الموجــودات والمطلو ــة قصــیرة األمــد االســتراتیج ــادرات التكت لــة األمــد والم طو
ل احتراز وذلك لتحقیـ األهـداف  ش ات  ص الموجودات والمطلو ةلإلرشاد لتخص المجموعـة. تقـوم لجنـة الموجـودات االسـتراتیج الخاصـة 

ة مراق ات  ـات والمطلو ة وتقل اق التطـورات االقتصـاد المجموعـة فـي سـ السـیولة ومخـاطر السـوق لـد المجموعـة وملـف المخـاطر الخاصـة 
ا المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. المخاطر والمزا السوق لضمان أن أنشطة المجموعة متوافقة مع التوجیهات المتعلقة 
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ـل مـن الخسـائر المتوقـع حـدوثها . المسؤولة عن إدارة المخاطرلجنة المخاطر هيإن  ـس  اسـتخدام طرقـة تع اس مخاطر المجموعة  یتم ق
ــة اســتنادًا  ــة النهائ ــة والخســائر غیــر المتوقعــة والتــي هــي تقــدیر للخســائر الفعل ة. تســتخدم النمــاذج إفــي الظــروف العاد لــى نمــاذج إحصــائ

ــذلك االحتمــاالت المــأخوذة مــن الخبــرة ال ة.  س البیئــة االقتصــاد قة والمعدلــة لــتع ة تأخــذســا ــار الشــر أســوأ الســیناروهات التــي قــد فــي االعت
ان مـن غیـر المـرجح وقوعهـا. حالة وقوع حوادث  ة التـي تنشـأ تحدث  ة عـن تحدیـد مخـاطر السـوق والمخـاطر التشـغیل مـا تتحمـل المسـؤول

ات للجـان ذاتعن أنشطة المجموعة م التوص ة إلدارة التعـرض لتلـك المخـاطر وتفعیـل األنظمـة وتقد اسـات واإلجـراءات المناسـ الس الصـلة 
ة الفعالة. الالزمة لتنفیذ اإلجراءات الرقاب

یئـة  ة األعمـال و ـس هـذه الحـدود إسـتراتیج ة استنادًا للحدود الموضوعة مـن قبـل المجموعـة. تع صورة أساس ة وض المخاطر یتم  إن مراق
ــة الســوق للمج مراق اإلضــافة لــذلك، تقــوم المجموعــة  اإلضــافة إلــى مســتو المخــاطر التــي تكــون المجموعــة علــى اســتعداد لتحملهــا.  موعــة 

افة أنواع المخاطر واألنشطة. ما یتعل بإجمالي التعرض للمخاطر على مستو  ة لتحمل المخاطر ف اس القدرة اإلجمال وق

ــع تقــارر مخــاطر مصـممة  صــًا یـتم إعــداد وتوز ع الحصــول علــى لخص ــع األقســام تســتط ات المجموعــة لضـمان أن جم ــع مســتو تغطــي جم
المعلومات الشاملة والضرورة والحدیثة.

زات المخاطر الزائدة تر
ـون  ـة  أو عنـدما  شترك عدد من األطـراف المقابلـة فـي أنشـطة متشـابهة ، أو فـي أنشـطة بـنفس المنطقـة الجغراف زات عندما  لهـم تنشأ التر

ة مماثلة مما قد یجعل  ة أو لـدیهمسمات اقتصاد ـالتغیرات فـي الظـروف االقتصـاد ل مماثـل  شـ ـة تتـأثر  االسـتعداد لمواجهـة التزامـات تعاقد
ة ألداء المجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاتـه أو علـى منطقـة ة النسب زات إلى الحساس ة أو غیرها. تشیر التر اس الس

ة معینة.ج غراف

األخص في دبي. ة المتحدة و السوق العقار في دولة اإلمارات العر سي  ل رئ ش تتعل مخاطر المجموعة 

ـز علـى الطـرف المقابـل مـع االحتفـا  اسـات وٕاجـراءات المجموعـة إرشـادات محـددة تر ـزات المخـاطر الزائـدة، تتضـمن س من أجل تجنـب تر
ة متنوعة. بناء عل زات مخاطر االئتمان المحددة وٕادارتها.محاف مال ة تر ه، تتم مراق

مخاطر االئتمان
ـة للمجموعـة. تنــتج عجـزإن مخـاطر االئتمـان هـي المخـاطر التــي  تسـبب فــي خسـارة مال التزامـه و فیهـا متعامـل أو طـرف مقابــل فـي الوفـاء 

ة التــي تقــوم بهــا المج ــة اإلســالم ل اســات مثــل تلــك المخــاطر عــن األنشــطة التمو ل فعــال وفقــًا للس شــ ــة  ــة مراق موعــة. إن المخــاطر االئتمان
یل الموجــودات  ــد مــن التفاصــیل بخصــوص تشــ اســات واإلجــراءات. لمز ــل الممنوحــة والس ات التمو ــة التــي تعــّرف بوضــوح صــالح االئتمان

ضاح رقم  ة الرجاء مراجعة اإل ة اإلسالم ل .٩التمو

م المسـتمر تحاول المجموعة ض المخاطر االئ ة التعرض للمخاطر والحـد مـن المعـامالت مـع األطـراف المقابلـة المحـددة والتقیـ مراق ة  تمان
اسة ائتمان محددة معتمدة من قبل مجلـس اإلدارة مة وتحتف بها وفقًا لس . لمالءة األطراف المقابلة. أنشأت المجموعة محفظة ذمم مدینة سل

م االئتمان لد المجم ـل ومراجعـة لغـرض التأكیـد علـى یتألف نظام تقی ل جیـد بخصـوص االئتمـان وٕاجـراءات تخو شـ م مصـمم  وعـة مـن تقیـ
ة غیر المنتجة. ل ة خاصة إلدارة الموجودات التمو ة محفظة الموجودات. یتم إعطاء أهم ة وضمان نوع ل ة التمو االحتراز في أنشطة الشر

ة التعرض للمخاطر مراق صورة دائمة  لهـا االئتمـاني المصـنف حسـب تقوم المجموعة  ة نحـو ه ة ونظام ع طرق تحلیل ة وتت ة الكل االئتمان
. یز جوهر ات، مع عدم وجود تر ًا وحسب الجنس ل جید قطاع ش األفراد والمجموعات والصناعة ولذلك فإن محفظة االئتمان منوعة 

یلة المحفظـة حیـ ما یتضح من خالل تش ل اإلجارة  ـة العقـار تقدم المجموعة تمو ـل دفعـات لـدث یـتم حجـز ملك المجموعـة لحـین تسـدید 
ة فـي دولـة  سـ صـورة رئ مـون  ق ـالغ الممولـة (إیجـارات ثابتـة). إن عمـالء المجموعـة  امـل علـى الم اإلیجار المستحقة. ینـتج عـن ذلـك رهـن 

ة المتحدة.  اإلمارات العر
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اس المخاطر االئتما ةق ن
ًا مـع التغیـرات ة معقدة وتتطلـب اسـتخدام النمـاذج نظـرًا ألن التعرضـات تتنـوع تماشـ عتبر تقدیر مخاطر االئتمان لغرض إدارة المخاطر عمل
مـا مـات ف م مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات تتطلـب مزـدًا مـن التقی ة المتوقعة ومرور الوقت. إن تقی في ظروف السوق والتدفقات النقد

اسـتخدام مـدخالت احتمـال التعثـر  ـاس مخـاطر االئتمـان  ق طـة بهـا. تقـوم المجموعـة  التعثرات المحتمل حـدوثها ونسـب الخسـارة المرت یتعل 
ـار  موجـب المع اس خسـارة االئتمـان المتوقعـة  ه للنهج المستخدم لغرض ق احتمال التعثر. وهذا مشا ومستو التعرض عند التعثر والخسارة 

ة رقم الدولي إل .٩عداد التقارر المال

اس خسائر االئتمان المتوقعة ق
ـة رقـم  ار الدولي إلعـداد التقـارر المال مـة بنـاًء علـى التغیـرات فـي جـودة ٩یوضح المع نمـوذج "مـن ثـالث مراحـل" لتحدیـد االنخفـاض فـي الق

االئتمان منذ التثبیت األولي على النحو الموجز أدناه:

ــة مخــاطر یــتم تصــنیف األدوات ا· ــتم مراق ــة عنــد تــارخ التثبیــت األولــي فــي المرحلــة األولــى و مــة االئتمان ــة غیــر منخفضــة الق لمال
ل مستمر من قبل المجموعة. ش ائتمانها 

ـة إلـى "المرحلـة · ار ٢إذا تم تحدید زادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ التثبیت األولي، یتم نقـل األداة المال هـا "، ولكـن ال یـتم اعت
ة إلى المرحلة الثالثة. مة االئتمان، یتم نقل األداة المال ة منخفضة ق انت األداة المال ة. إذا  مة االئتمان منخفضة الق

ـة فـي المرحلـة · اس خسائر االئتمـان المتوقعـة لـألدوات المال سـاو حصـة مـن خسـائر االئتمـان المتوقعـة علـى مـد ١یتم ق مبلـغ 
ج عن حاالت التعثر المحتملة خالل األشهر االثني عشر المقبلة.العمر االفتراضي التي تنت

ـة فـي المرحلـة · اس خسـائر االئتمـان المتوقعـة لـألدوات المال ما یتم ق ـاس خسـائر ٣و٢ف اسـتنادًا إلـى العمـر االفتراضـي لهـا. یـتم ق
ة. عد خصم المعلومات المستقبل االئتمان المتوقعة 

ة اســتنادًا إلــى العمــر خســائر االئتمــان المتوقسقیامیت· مــة االئتمــان األصــل ــة منخفضــة ق عــة علــى المشــترات أو الموجــودات المال
االفتراضي لها.

الكبیرة في مخاطر االئتمانالزادة
ار حدوث أ من هذه المؤشـرات مؤشـرًا تستخدم غي اعت بیرة في مخاطر االئتمان. ین ة العدید من المؤشرات لتحدید أ زادات  علـى الشر

مرحلـة  ــة ذات العالقــة  التـالي ســیتم تصــنیف األداة المال نطبــ علیهــا٢الزـادة الكبیــرة فــي مخــاطر االئتمــان، و خســائر االئتمــان المتوقعــة و
ة س ما یلي المؤشرات الرئ على مد عمر االستخدام. ف

اً · طاقة النتائج داخل وضع 
حالة عجز العمیل عن السداد·
ة· حالة قائمة المراق
ة إ· التعثرحتمال
لة العمالءحالة · إعادة ه
ه· ةمنتوج م السلطة التنظ

قةإلى االنتقال المرحلة السا

قة إلى االنتقال ١إلى المرحلة ٢من المرحلة المرحلة السا
ـة لفتـرة ال تقـل عـن تستمر ة هـذه األدوات المال ـان خطـر التخلـف عـن ال٦المجموعة في مراق سـداد قـد انخفـض علـى أشـهر للتأكـد ممـا إذا 

ار معین،  ة مع افٍ أساس تلب ) إلـى ٢(المرحلـة علـى مـد العمـر االفتراضـي هذا التعـرض مـن خسـائر االئتمـان المتوقعـة تغییرقبل لوقٍت 
.)١(المرحلة شهرًا ١٢خالل خسائر االئتمان المتوقعة 

ــار لمــدة تلتــزم فتــرة اخت حــد أدنــى (للــدفعات التــي ٣المجموعــة  ــع ســنو أو لمــدة أقــل) ولمــدة دفعــات  شــهرًا (فــي ١٢تســدد علــى أســاس ر
لة، قبل رفع التصنیف من المرحلة  عد إعادة اله .٢إلى ٣الحاالت التي تزد فیها مدة دفع األقسا عن رع سنة) 
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(تتمة)الكبیرة في مخاطر االئتمانالزادة

٢إلى المرحلة ٣مرحلة إلى الخلف من الاالنتقال
ــون فــي وضــع تراقــب مــة أو  ــف اإلئتمــان مــنخفض الق فــي بتعر عــد  ح منتظمــًا، وهــو حــالي ولــم  المجموعــة أن التســهیل األساســي قــد أصــ

فه من المرحلة  ـة للتعـرض غیـر المنفـذ لحالـة األداء لفتـرة تخفیـف تبلـغ ٣التخلف قبل إعادة تصن سـداد أشـهر مـن تـارخ ال٦. تخضع أ ترق
اشـرة فـي المرحلـة ٣. إن أ تسـهیل مصـنف فـي المرحلـة السـدادالمنتظم في إعادة  فه م ـن تصـن م سـتوفي معـاییر االنتقـال ١ال  جـب أن  و

ما هو موث أعاله.١إلى المرحلة ٢إلى الخلف لالنتقال من المرحلة 

ة المدرجة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعةالمعلومات المستقبل

ة. قامـت المجموعـة بـإجراء تحلیـل طو ین م الزادة الكبیرة في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمـان المتوقعـة علـى معلومـات مسـتقبل تقی
ة التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة. س ة الرئ تارخي وتحدید المتغیرات االقتصاد

احتمـال التعثـر هذه المتغیرات االتختلف ة واألثر المرت بهـا علـى مـدخالت احتمـال التعثـر ومسـتو التعـرض عنـد التعثـر والخسـارة  قتصاد
ة ("السـینارو االقت ة. یـتم تـوفیر توقعـات هـذه المتغیـرات االقتصـاد ما تم تطبی قرار الخبیر في هذه العمل ة.  صـاد اختالف األدوات المال

.") من قبل فر المساسياأل ع للمجموعة على أساس رع سنو خاطر التا

احتمـال التعثـر مـن خـالل یتم ة على مـدخالت احتمـال التعثـر ومسـتو التعـرض عنـد التعثـر والخسـارة  تحدید تأثیر هذه المتغیرات االقتصاد
ـًا علـى معـدالت التع احتمـال التعثـر إجراء تحلیل إحصائي لفهم األثـر الـذ أحدثتـه التبـدالت فـي هـذه المتغیـرات تارخ ونـات الخسـارة  ثـر وم

عند التعثر.التعرضومستو 

ة المعلومات الكم

ة أخر  ار أ ضمان وتعززات ائتمان الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعت

ـــةظهـــر الجـــدول أدنـــاه الحـــد ظهـــراألقصـــى للتعـــرض للمخـــاطر االئتمان ـــز المـــالي.  ـــان المر ـــالغ لعناصـــر ب الم الحـــد األقصـــى للتعـــرض 
ة. اإلجمال

األقصىإجمالي الحدإجمالي الحد األقصى 
للتعرضللتعرض
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درهمدرهم ألف

ضاح  ٢٥٥,٩٢٨٦٧٢,٩٥٦)٨أرصدة لد البنوك (إ
ضاح  ة (إ ة واالستثمارة االسالم ل ٢,٧٠٣,٨٥٠٣,٠٨٤,٩٨٣)٩الموجودات التمو

ضاح دفعات ٣٢٢,٨١٨٣٢٢,٨١٨)١١مقدمًا عن العقارات االستثمارة (إ
ضاح  ٦٣,٥٥٥١٢٥,٧٢٣)١٥موجودات أخر (عدا المصارف المدفوعة مقدمًا) (إ

ة ٣,٣٤٦,١٥١٤,٢٠٦,٤٨٠إجمالي التعرض للمخاطر االئتمان

ـالغ ا مـة العادلــة فـإن الم الق ــة مسـجلة  الحـد األقصــى عنـدما تكـون األدوات المال س  لظــاهرة أعـاله تمثـل التعــرض لمخـاطر االئتمـان ولكــن لـ
م. حدث فـي المسـتقبل نتیجـة التغیـرات فـي القـ ـة لكـل للتعرض الذ قد  لمزـد مـن التفاصـیل حـول الحـد األقصـى للتعـرض للمخـاطر االئتمان

ضاحات المحددة. إن أثر الضمانا ة، یجب الرجوع إلى اإل ت وأسالیب تخفیف المخاطر األخر مبین أدناه.صنف من األدوات المال

ـة االئتمــان حســب  ظهـر الجــدول أدنــاه نوع اســتخدام تصــنیف ائتمـاني داخلــي.  ــة مـن قبــل المجموعـة  ــة االئتمـان للموجــودات المال تـدار نوع
ة استنادا على نظام تصنیف االئتمان لد المجموعة. صنف الموجودات المال
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٧٢

تتمة)(إدارة المخاطر-٣١

مخاطر االئتمان (تتمة)

سمبر ٣١ ٢٠١٨د

مة وال متأخرة مةغیر منخفضة الق متأخرة لكن غیر منخفضة الق
ا بتارخ التقرربتارخ التقرربتارخ التقرر مة فرد منخفضة الق

المبلغمخصص االنخفاضالمبلغ٩٠أكثر من ٩٠- ٦٠٦١إلى ٣٠٣٠أقل من شرو إعادةقائمةمخاطرالمبلغ
ةمنخفضة/معتدلةالمدرج مةالمدرجیومیومیومیومالتفاوضالمراق اإلجماليفي الق

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

---------٢٥٥,٩٢٨٢٥٥,٩٢٨أرصدة لد البنوك
ة  موجودات تمول

٦٠٠,٥٩١* )٢٧٤,٦٤٦(٢,٧٠٣,٨٥٠١,٤٧٧,٩٢٧١٢,٨٥٣١٧٨,٢٢٦٣٨٢,١٧٧١١٨,٤٩٥٦٢,٩٥٥١٤٥,٢٧٢٣٢٥,٩٤٥واستثمارة اسالمة
دفعات مقدمة عن 

العقارات
٣٨,٦١٩)٨,٥٨٢(٣٠,٠٣٧-----٢٩٢,٧٨١-٣٢٢,٨١٨)١١(إضاح االستثمارة

موجودات أخر (عدا
٣٨,٩٥٥)٣٢,٩٥٥(٦,٠٠٠-----٦٣,٥٥٥٣٧,٢٣٣٢٠,٣٢٢المصارف المدفوعة مقدما)

٥٦٧٨,١٦) ٣١٦,١٨٣(٣,٣٤٦,١٥١١,٧٧١,٠٨٨٥٦٣٢٥,٩١٧٨,٢٢٦٣٨٢,١٧٧١١٨,٤٩٥٦٢,٩٥٥١٤٥,٢٧٢٢٣٦١,٩٨
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(تتمة)إدارة المخاطر-٣١

مخاطر االئتمان (تتمة)

سمبر ٣١ ٢٠١٧د

مة وال متأخرة مةغیر منخفضة الق متأخرة لكن غیر منخفضة الق
ا بتارخ التقرربتارخ التقرربتارخ التقرر مة فرد منخفضة الق

المبلغمخصص االنخفاضالمبلغ٩٠أكثر من ٩٠-٦٠٦١إلى٣٠٣٠أقل من شرو إعادةقائمةمخاطرالمبلغ
ةمنخفضة/معتدلةالمدرج مةالمدرجیومیومیومیومالتفاوضالمراق اإلجماليفي الق

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

---------٦٧٢,٩٥٦٦٧٢,٩٥٦أرصدة لد البنوك
ة  موجودات تمول

٤٥٩,٧٦٧)* ٢١٣,٤٦٧(٣,٠٨٤,٩٨٣١,٩١٣,٢١٧٩٦,١٧٢١٠٦,٢٠٦٣٢٧,٦٢٢١٤١,١٧٤١١٨,٦٠٠١٣٥,٦٩٢٢٤٦,٣٠٠واستثمارة اسالمة
دفعات مقدمة عن 

العقارات 
٣٨,٦١٩)٨,٥٨٢(٣٠,٠٣٧-----٢٩٢,٧٨١-٣٢٢,٨١٨)١١(إضاح االستثمارة

موجودات أخر (عدا
٥٧,٣٢٤)٣٢,٩٥٥(٢٤,٣٦٩-----١٢٥,٧٢٣٩٥,٥١٤٥,٨٤٠المصارف المدفوعة مقدما)

١٠٥٥٥,٧),٠٠٤٢٥٥(٤,٢٠٦,٤٨٠٢,٦٨١,٦٨٧٣٣٩٤,٧٩١٠٦,٢٠٦٣٢٧,٦٢٢١٤١,١٧٤١١٨,٦٠٠١٣٥,٦٩٢٦٣٠٠,٧٠

اإلضافة إلى  ن مخصص/ ٣المرحلة * ضًا بتكو ل فـرد٢والمرحلـة ١ات لمحفظة أخر ضمن المرحلة المخصص المحدد أعاله، قامت المجموعة أ شـ مهـا  ملیـون ٢١٠,٥٣مبلـغ والمشـارع التـي تـم تقی
سمبر ٣١درهم ( مبلغ –٢٠١٧د مبلغ ومخصص للملیون درهم١٢٦,١٢مخصص جماعي  ملیون درهم).١٢٠,٦مشارع المتوقفة 
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سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٧٤

(تتمة)إدارة المخاطر-٣١

ة األخر  الضمانات والتعززات االئتمان
ل المقدم من قبل المجموعة مغطى تماما  مـة بند موجوداتإن التمو ـل العقـارات اســتنادًا إلـى "الق ة. یـتم تمو ـام الشــرعة اإلســالم وفقًا ألح

مـة المقـدرة تكـون مشـابهة لسـعر القـدم المرـع المقدرة لد الم مـن قبـل المطـورون ثـم یـتم المحـددجموعة". فـي حالـة العقـارات الجدیـدة فـإن الق
م مـن قبـل مــثمن م م داخلـي. التقیـ ـذلك بــإجراء تقیـ م الصـادر عــن تســتند وفـي حــال العقـارات األقـدم، سـتقل و ــر التقیـ مـة المقـدرة علـى تقر الق

صفة دورةالخارجیینالمثمنین  .المستقلین 

ـؤمن  ـع علـى إن التأمین على العقارات هو تأمین إلزامـي، و م المقـدم المخـاطرالعقـار ضـد جم ـع أو مبلـغ التقیـ ورة فـي عقـد الب مـة المـذ الق
ة على مد فترة  التم مة العقار األصل ق مة المؤمن علیها  الق عة الحالة. یتم االحتفا  ل.من قبل المساح حسب طب و

مخاطر السوق 
سبب التغیرات في أسعار السوق. ة  ة لألداة المال ة المستقبل مة العادلة أو التدفقات النقد إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب الق

اســها ومراقبتهــا ــتم ق ــة التعــرض لمخــاطر الســوق و اســات إدارة المخــاطر وحــدودها حیــث تــتم مراق مــع إشــراف قامــت المجموعــة بوضــع س
مــارس مــن قبــل مجلــس اإلدارة و اســت اســة مخــاطر راتیجي  ر وتطبیــ س ــات. إن هــذه الوحــدات مســؤولة عــن تطــو لجنــة الموجــودات والمطلو

ل المنتجات التجارة الجدیدة وحدود المنتجات. ة المخاطر ومراجعة  اس/مراق السوق ومنهج ق

ة مخاطر أسعار العمالت األجنب
سـبب التغیـرات فـي أسـعار إن مخاطر أسعار العمالت األجنب ـة  ة لألداة المال ة المستقبل مة العادلة أو التدفقات النقد ة هي مخاطر تقلب الق

ة. نظرًا ألن درهم اإلمارات  ل العمالت األجنب ي فإن األرصدة والرـال السعود تحو الدوالر األمر ــال السـعود مرت  انهـا الر ال تعتبـر 
ة جوهرة.تمثل مخاطر عمالت أجنب

٢٠١٨٢٠١٧

التأثیر علىالتأثیر على% التغیر فيالتأثیر علىالتأثیر على% التغیر في
ةاألراحسعر العملة ةاألراحسعر العملةحقوق الملك حقوق الملك

ألف درهمألف درهمالدرهمألف درهمألف درهمالدرهم

العملة
ه المصر  ٩,٠٧٧+٥٨٤+%٥+٩,٦٤٩+٦١٣+%٥+الجن

مخاطر أسعار الرح
ــة. فــي  مــة العادلــة لــألدوات المال ة أو الق ــة المســتقبل تنشــأ مخــاطر أســعار الــرح مــن احتمــال تــأثیر التغیــرات فــي معــدالت الــرح علــى الرح

ــان إلــى مثــل هــذا التعــرض. مثــال/ الموجــودا ــة للمجموعــة هنــاك بنــدین یؤد انــات المال مــا الب ــة،  ل ة وااللتزامــات التمو ــة اإلســالم ل ت التمو
حـدها األدنـى علـى المـد القصـیر.  ات لدیها على التوالي. إن مخاطر أسـعار الـرح للمجموعـة هـي  تظهر على جهات الموجودات والمطلو

ـب مـن سـعر أیبـور والسـعر الـداخلي الـذ مـن المتوقـع أن ـة هـي مر ل ل مسـتمر اسـتنادا علـى إن أسعار الـرح للموجـودات التمو شـ یتقلـب 
مراجعــة أســـعار الــرح  ــة ســعر أیبــور. تقــوم المجموعــة  ــةحر ــان ذلــك صــفة دور ــات لــدیها إذا  خــالل اجتمــاع لجـــنة الموجــودات والمطلو

ضرورًا وتوصى بتغییر السعر استنادًا إلى وضع السوق وجو المنافسة.

ـة  ة، هـي عقـود تعاقد ل س لـه تـأثیر علـى إن االلتزامات التمو الحـد األعلـى وتحـدد عنـد بـدء العقـد. إن أ تغییـر فـي السـعر لـ أسـعار ثابتة/
ات التي تم إجراؤها من قبل. الترتی
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سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٧٥

(تتمة)إدارة المخاطر-٣١

مخاطر أسعار الرح (تتمة)

ـات ج ـن حــدوثها فــي أســعار الــرح، مــع ث ة التغیــرات المعقولــة المم ــان ظهـر الجــدول التــالي حساســ ، علــى ب ــع المتغیــرات األخــر الــدخلم
مجموعة.لل

ان  ة ب لموجـودات اتمثل تأثیر التغیرات المفترضة في أسعار الرح على صـافي األرـاح المقبوضـة لسـنة واحـدة اسـتنادًا إلـى الدخلإن حساس
ة  ات المال ة والمطلو سمبر ٣١المحتف بها في التي تحق أراح المال .٢٠١٨د

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درهمدرهم ألف 

١٥,٦٢٤+١٤,١٠٦+نقطة أساس تغییر في سعر أیبور٥٠+تأثیر أ 

٣١,٢٤٨+٢٨,٢١٣+نقطة أساس تغییر في سعر أیبور١٠٠+تأثیر أ 

مخاطر أسعار األسهم
ات  مة العادلة لألسهم نتیجة للتغیرات في مستو ـة. إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض الق مة األسهم الفرد مؤشرات األسهم وق

تنتج مخاطر أسعار األسهم غیر التجارة عن محفظة المجموعة االستثمارة التي تشمل أسهم متداولة غیر جوهرة.

ر مخاطر التسدید الم
ـة ألن األطـراف المقابلـة قامـت  ر هي المخاطر عنـدما تتعـرض المجموعـة لخسـارة مال عـد الوقـت إن مخاطر التسدید الم ـرا أو  التسـدید م

المتوقع.

مــة  ــرا هــو أكثــر مــن الق ــة حیــث أن المبلــغ المحَصــل فــي حالــة التســدید م صــورة جوهر ــر  ــة مخــاطر تســدید م ال تتعــرض المجموعــة أل
مبلـغ األرـاح المؤجلـة أو بإضـافة هـامش إلـىلبند الموجوداتالمدرجة االحتفـا  ـر، وذلـك  ـع في تـارخ التسـدید الم بنـد موجـوداتسـعر ب

ر.  رح تسدید م ل یومي.قوماإلجارة  ش ة وضع الذمم المدینة للعمیل  مراق فر التحصیل 

مخاطر السیولة
المجموعـــة اســتنادًا إلــى تســدید االلتزامـــات  ــة الخاصــة  ــة العموم ــة والبنــود خـــارج المیزان ــات المال یلخــص الجــدول أدنــاه اســـتحقاقات المطلو

مه في الحال.التعاقد أن اإلشعار واجب تقد ة غیر المخصومة. إن الدفعات التي تخضع لإلشعار تعامل 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٧٦

إدارة المخاطر(تتمة)-٣١

مخاطر السیولة (تتمة)
سمبر ٣١في  المجموعحتى سنة واحدة٢٠١٨د

بنود من دون أكثر من٥إلى ١حتىأشهر إلى٦٦إلى ٣أقل منمعدل
اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهرأشهر٣المتوقعالرح

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم%

ة أخر  الت إسالم ٥,١٢٤,١٥٤-٢١٠,٥٦٧٢٣٣,٢٦٨٤٦٢,١٤٨٩٠٥,٩٨٣٢,٥٥١,٩٠٨١,٦٦٦,٢٦٣%٤-%٢ودائع استثمارة وتمو
ة ألجل الت إسالم ١٢٨,٠٠٧-٤,١٠٤٧,٣٥٤٨,٧٨٢٢٠,٢٤٠٨٢,١٤٦٢١٢٥,٦%٢١-%٦,٥تمو

٥,٢٥٢,١٦١-,٢١٤,٦٧١٢٤٠,٦٢٢٤٧٠,٩٣٠٩٢٦,٢٢٣٢,٦٣٤,٠٥٤٦٩١,٨٨٤١

ة ة العموم بنود خارج المیزان
٣٧٨,٩٣٥--٢٨١,٢٧٦٣٨٠٢,٢٦٢٨٣,٩١٨٢٩٥,٠١٧التزامات

سمبر ٣١في  المجموعحتى سنة واحدة٢٠١٧د
بنود من دون أكثر من٥إلى ١حتىأشهر إلى٦٦إلى ٣أقل منمعدل

اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهرأشهر٣الرح المتوقع
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمرهمألف دألف درهمألف درهم%

ة أخر  الت إسالم ٥,٧٩٤,٣٦١-٧٤,٨٤٦٢٣٥,١١٠٤٦٥,٦٩٣٧٧٥,٦٤٩٣,٤٥٠,٥٤١١,٥٦٨,١٧١%٤-%٢ودائع استثمارة وتمو
ة ألجل الت إسالم ٧٦,٩٩٤--٢,٢٠٢٢,١٥٨٤,٢٢٩٨,٥٨٩٦٨,٤٠٥%٢١-%٦,٥تمو

٥,٨٧١,٣٥٥-٧٧,٠٤٨٢٣٧,٢٦٨٤٦٩,٩٢٢٧٨٤,٢٣٨٣,٥١٨,٩٤٦١,٥٦٨,١٧١

ة ة العموم بنود خارج المیزان
٤١٠,٦٩٨--٣٨١,٩١٩٣,٤٣٢٢,٠٩٧٣٨٧,٤٤٨٢٣,٢٥٠التزامات 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٧٧

إدارة المخاطر(تتمة)-٣١

مخاطر السیولة (تتمة)

اتتحلیالت توارخ االستحقاق للموج ودات والمطلو
ة المتوقعة ل ة المحللة استنادًا إلى الفترة الزمن ة العموم ات والبنود خارج المیزان عها.إن تحلیالت توارخ استحقاق الموجودات والمطلو إن األرقـام الـواردة فـي هـذا الجـدول تشـتمل علـى تحصیلها أو تسدیدها أو ب

ز ما ان مر مة العادلة لكل ب ة السنة.تأثیر تعدیل الق عد في نها لي وتستثنى األراح التي لم تستح 
سمبر ٣١في  المجموعحتى سنة واحدة٢٠١٨د

بنود من دون أكثر من٥إلى ١حتىأشهر إلى٦٦إلى ٣أقل من
اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهرأشهر٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف ألف درهم
الموجودات

٣٥,٠٠٠٢٥٥,٩٨٧-٨٧,٠٨٦١٣٣,٩٠١--٨٧,٠٨٦نقد وودائع لد البنوك
ة  ة واستثمارة إسالم ل ٢,٧٠٣,٨٥٠-٣٣٨,٣٤٣٨٧,٩٩٢٢٠٥,٩١٧٦٣٢,٢٥٢٥٢١,٧٦٦١,٥٤٩,٨٣٢موجودات تمو

ة االستثمارة ٧,٧١٤٧,٧١٤------األوراق المال
٣٢٢,٨١٨-٣٠,٠٣٧٢٩٢,٧٨١----دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارة

١,٩٨٩,٠٧١-٢٥٠,٧٨٠٢٥٠,٧٨٠١,٠٤٥,٣٣٩٦٩٢,٩٥٢--عقارات استثمارة
رقیدعقارات  ٢٣٠,٨٤٥--٢٣٠,٨٤٥----التطو
ةفي اتاستثمار  قةشر ٢٨٩,٠٠٥-٢٠٢,٣٠٣-٨٦,٧٠٢-٨٦,٧٠٢-شق

٦٧,٣١٧--٣٩,٨٢١١٧,٤٦٢١,٦٨٨٥٨,٩٧١٨,٣٤٦موجودات أخر 
,١٧,٢١٤٢١٤١٧------موجودات ثابتة

٤٦٥,٢٥٠١٩٢,١٥٦٤٥٨,٣٨٥١,١١٥,٧٩١٤١,٩٧٠,٢٣٦٨٢,٧٣٧,٨٥٩,٩٢٨٥,٨٨٣,٨٢١إجمالي الموجودات

ات المطلو
ة أخر  الت إسالم ٤,٢١٨,٠٢٥-١٥٧,٢٩٧٣٦١,٥٥٢٥١٨,٨٤٩١,٨٨٤,٨٥١١,٨١٤,٣٢٥-ودائع استثمارة وتمو

ل إسالمي ألج ١١١,٦٨٥-٢,٣٤٧٥,٦٥٤٥,٦٥٤١٣,٦٥٥٣٣,٨٥٠٦٤,١٨٠لتمو
ة الخدمة للموظفین افأة نها ٤,٣٩٨٤,٣٩٨------م

ات أخر  ٢٨٤,٥١٦-١٠١,٤٦٧٢,٢٧٨٣,٠٤٤١٠٦,٧٨٩٣٠,٩٤٦١٤٦,٧٨١مطلو

ات ,١٠٣,٨١٤,٢٢٩١٦٥٣٧٠,٢٥٠٦٣٩,٢٩٣١,٩٤٩,٦٤٧٢,٠٢٥,٢٨٦٤,٣٩٨٦١٨,٦٢٤٤إجمالي المطلو

٣٧٨,٩٣٥--٢٨١,٢٧٦٣٨٠٢,٢٦٢٢٨٣,٩١٨٩٥,٠١٧التزامات

٧١٢,٥٨٢٥٥,٥٣٠٨٨٦,٢٦٢)٣٠٧٤,٤(٨٠,١٦٠٢٦,٥٤٧,٨٧٣٥٨١٩٢,٥٨٠السیولةنقصصافي 

٨٠,١٦٠١٠٦,٧٠٧٨٠٥١٩٢,١٩٢,٥٨٠٥٠١١٨,١٨٣٠,٧٣٢٨٨٦,٢٦٢٨٨٦,٢٦٢لمتراكمةانقص السیولةصافي 



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة الموحدة انات المال ضاحات حول الب إ

سمبر ٣١في ما  ٢٠١٨د

٧٨

إدارة المخاطر(تتمة)-٣١
مخاطر السیولة (تتمة)
جدول مخاطر السیولة أعاله

ات (تتمة)تحلیالت توارخ االستحقاق للموجودات والمطلو
سمبر ٣١في  مجموعالحتى سنة واحدة٢٠١٧د

بنود من دون أكثر من٥إلى ١حتىأشهر إلى٦٦إلى ٣أقل من
اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهرأشهر٣

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
الموجودات

٣٥,٠٠٠٦٧٣,٠١٥-٤٣٢,٥٦٢٢٠٥,٤٥٣-٤٣٠,٤٠٣٢,١٥٩نقد وودائع لد البنوك
ة  ة واستثمارة إسالم ل ٣,٠٨٤,٩٨٣-٦٦٣,٤١٣٥٧,٣٣٥٨٥,٣١٨٨٠٦,٠٦٦٦٦٢,٧٨٢١,٦١٦,١٣٥موجودات تمو

ة االستثمارة ١٢,٣٨٧١٢,٣٨٧------األوراق المال
٣٢٢,٨١٨-٣٠,٠٣٧٢٩٢,٧٨١----عقارات استثمارةدفعات مقدمًا عن 
١,٨٢١,٠٦٤-١,١٢١,٦٩١٦٩٩,٣٧٣----عقارات استثمارة

رعقارات  ٢١٢,٨٤٩--٢١٢,٨٤٩----قید التطو
ةفي اتاستثمار  قةشر ٣٠٢,٥٦٧٣٠٢,٥٦٧------شق

١٣٢,٤٨٩--١٢٢,١٩٣٢,٨٦٤٦,٥٩٤١٣١,٦٥١٨٣٨موجودات أخر 
١٧,٠٧٢١٧,٠٧٢------موجودات ثابتة

١,٢١٦,٠٠٩٦٢,٣٥٨٩١,٩١٢١,٣٧٠,٢٧٩٥٠٢,٢٣٣,٦٨٩٢,٦٠٨,٢٣٦٧,٠٢٦٤٦,٥٧٩,٢٤إجمالي الموجودات

ات المطلو
ة أخر  الت إسالم ٤,٧٩٢,٠٣٧-٦٨,٤٠٦٢٠٥,٢١٨٤١٠,٤٣٧٦٨٤,٠٦١٢,١٥٣,٥٤٧١,٩٥٤,٤٢٩ودائع استثمارة وتمو

ل إسالمي ألجل   ٦٦,١٣٦-١,١٥٨١,١٥٧٢,٣١٤٤,٦٢٩٢٢,٩٤٨٣٨,٥٥٩تمو
ة الخدمة للموظفین افأة نها ٦,٥٥١٦,٥٥١------م

ات أخر  ١٤٣,٦١٢--١٢١,٧٣٣٣,٣٨٣٧,٦٠٩١٣٢,٧٢٥١٠,٨٨٧مطلو

ات ١٩١,٢٩٧٢٠٩,٧٥٨٤٢٠,٣٦٠٨٢١,٤١٥٢,١٨٧,٣٨٢١,٩٩٢,٩٨٨٦,٥٥١٥,٠٠٨,٣٣٦إجمالي المطلو

٤١٠,٦٩٨--٣٨١,٩١٩٣,٤٣٢٢,٠٩٧,٤٤٨٣٨٧٢٣,٢٥٠التزامات

١٦١,٤١٦٨٢٣,٠١١٦١٥,٣٠٣٦٠,٤٧٥١,١٦٠,٢١٠)٣٣٠,٥٤٥()١٥٠,٨٣٢(٦٤٢,٧٩٣السیولةنقصصافي 

٦٤٢,٧٩٣٤٩١,٩٦١١٦١,٤١٦١٦١,٤١٦٤١٨٤,٤٣٧٩٩,٧٣٥١,١٦٠,٢١٠١,١٦٠,٢١٠صافي نقص السیولة المتراكمة



عة لها ات التا ل (ش.م.ع) والشر أمالك للتمو
ة ال انات المال ضاحات حول الب موحدةإ

سمبر ٣١في  ٢٠١٧د

٧٩

(تتمة)إدارة المخاطر-٣١

مخاطر السیولة (تتمة)
ـةعقب لـة المال ض جـوهر لمخـاطر السـیولة لـدیها. ،إعـادة اله سـتكون المجموعـة قـادرة علـى االسـتمرار فـي الوفـاء قامـت المجموعـة بتخفـ

جوهر في السیولة.دون أ عدم تطاب القربالتزاماتها في المستقبل 

ة  المخاطر التشغیل
ــة. عنــدما إن ا شــر أو الغــش أو األحــداث الخارج ســبب الخطــأ ال ة هــي مخــاطر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل األنظمــة أو  لمخــاطر التشــغیل

ة أو تـؤد  ـة أو تشـرع ـون لـذلك أثـار قانون السـمعة و ة أن تـؤد إلـى أضـرار خاصـة  ـن للمخـاطر التشـغیل م تتعطل األنظمة عن العمل 
ة. ال عـة إلى الخسارة المال ـة العامـة ومـن خـالل المتا ة ولكن من خـالل إطـار الرقا ع المخاطر التشغیل ن للمجموعة أن تتوقع تجنب جم م  

صــورة فعالــة ووضــع  ــات  ــة فصــل الواج ع المجموعــة أن تــدیر هــذه المخــاطر. تتضــمن أدوات الرقا ة للمخــاطر المحتملــة، تســتط واالســتجا
ض  تضمن ذلك استخدام التدقی الداخلي.إجراءات للدخول على األنظمة والتفو م و ات التقی ة وتدرب العاملین وعمل والتسو

إدارة رأس المال
ـات رأس المـال المفروضـة مـن الخـارج وأن  متطل المجموعة هي ضمان التـزام المجموعـة  ة من إدارة رأس المال الخاص  س إن األهداف الرئ

ن.تحتف المجموعة بتصنیف ائتماني قو ونسب جی دة خاصة برأس المال لكي تدعم أعمالها وتزد من حقوق المساهمین ألقصى حد مم

ة وســمات المخــاطرة فــي  ــه فــي ضــوء التغیــرات فــي األوضــاع االقتصــاد ــل رأس المــال لــدیها وتجــر تعــدیالت عل تقــوم المجموعــة بــإدارة ه
لة السارة في أنشطتها. ـل رأس مـال المجموعـةالتغییـر ا٢٠١٤نوفمبر ٢٥تمثل إعادة اله ـل . یتـألف لجـوهر فـي ه رأس المـال مـن ه

ــاطي وأســهم الخزنــةرأس المــال  مــة العادلــة واحت ــاطي الخــاص والتغیــرات المتراكمــة فــي الق ــاطي العــام واالحت ــاطي القــانوني واالحت واالحت
ــة ـل العمـالت األجنب ـاطي أداة المضــارةتحو مبلـغوالخسـائر المتوأداة المضـارة واحت اسـها  مـا فــي ١,١٥٩راكمـة وتــم ق ٣١ملیــون درهـم 

سمبر  سمبر٣١(٢٠١٨د ملیون درهم).١,٤٤٣–٢٠١٧د

ة ات المال مة العادلة للموجودات والمطلو الق
مإن  ة للمجموعـة ةالق ات المال ـةرإعـداد التقـارتـارخ بالعادلة للموجودات والمطلو مـا و المال متهـا الدفترـة  انـات تقـارب ق ردت فـي هـذه الب

ة. المال

ة-٣٢ المساهمات االجتماع

ة اســـتراتیج اتتواصـــل الشـــر ـــة للشـــر ة االجتماع اً ومســـجلةة المســـؤول عالمـــة غرفـــة دبـــي غرفـــة تجـــارة وصـــناعة دبـــي لبرنـــامج مـــع رســـم
ــة للمؤسســات ة االجتماع ة . للمســؤول ــة وقــد قــدمت الشــر ســي إلــيالمســاهمات االجتماع ل رئ اجــات مشــ ــز النــور لألطفــال ذو االحت ر

ز راشد للمعاقین و الخاصة ةمر .السنةخالل نحو األنشطة اإلنسان
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