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

(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠





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

من ھذه البیانات المالیة ا١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  لموحدة الموجزة المرحلیة.المرفقة جزءاً
-٢-

بیان الدخل الموحد المرحلي
(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیةلتسعةار المنتھیةالثالثة أشھ
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمدرھمألفألف درھمإیضاح

من الموجودات التمویلیةدخل 
٤٤٫٠٩٠٤٥٫٦٢٣١٢٦٫٣٨٥١٣٧٫٩٧٨واالستثماریة اإلسالمیة

١٫٩٣٢١٫٠٩٥٥٫١٢٢٤٫٥٢٢رسومالدخل 

١٫٧٣٦١٫٦١٢٥٫٩٥٠٤٫٨٤٨ودائعمندخل 

٧١٦٫٣٦٥١٤٫٩٣١٤٨٫٤٥٢٤٥٫٠٩٠دخل إیجار

أرباح القیمة العادلة (خسائر)/
٢٣٫٩٠٤)٢٤٫٧٤٠(١٢٫٨٧٣)٣٩٫٧٨٤(٧للعقارات االستثماریة

٨٥٫٦٤٥٢٫٨٠٤٦٠٫٧٤٧٣٥٫٧٤٧بیع العقارات قید التطویر

٢٫٥٠٢٧٫١٧٣٦٢٦٫١٣١٧٫٩٠٤دخل آخر

٣٢٫٤٨٦٨٦٫١١١٢٣٥٫٥٤٢٢٦٩٫٩٩٣
/ (االنخفاض في قیمة)

:االنخفاض في قیمةعكس
١٤٫٢١٢)٤٢٫١٥٠(٧٫٠٧٣)١٨٫٩٨١(سالمیةاإلستثماریةواالتمویلیة الموجودات ال-
٣٥٥)٢١٨(١٫٩٤١٣٩موجودات أخرى-

إطفاء أرباح القیمة العادلة األولیة 
)٨١٫٩٢٣()٨٤٫٣٤٣()٢٧٫٤٢١()٢٥٫١٤٩(٩من الودائع االستثماریة

)٨٣٫٨٢٢()٨٦٫٥٣٩()٢٦٫٩٧١()٢٥٫٨٢١(مصاریف تشغیلیة

)١٤٫٥٣٣()٥٫٣٠٤()٦٤٧()١٫٤٥٤(٨تكلفة بیع العقارات قید التطویر

٢٫٥٥٣٧٫٥٠٤١٤٫٩٥٠١٨٫٥٦٤الشقیقةةحصة من نتائج الشرك

ىعلالتوزیعات قبل األرباح(الخسائر)/ 
٤٥٫٦٨٨٩٣٨٫٣١١٢٢٫٨٤٦)٤٢٥٫٣٤(/ المستثمرینالممولین

)٩٣٫١٣٨()٨٣٫٣٠٣()٣١٫٤٩٨()٢٨٫١٠٩(/ المستثمرینالممولینعلى توزیعات 

٢٩٫٧٠٨)٣٦٥٫٥١(١٤٫١٩٠)٥٣٤٫٦٢(لفترةاأرباح (خسائر)/ 

العائدة إلى:
٢٢٫٠١٤)٥٣٫٦٣٣(١١٫٨١٥)٦٤٫٠٢٠(مساھمي الشركة األم

١٫٤٨٦٢٫٣٧٥٢٫٢٦٨٧٫٦٩٤الحصص غیر المسیطرة

)٢٩٫٧٠٨)٣٦٥٫٥١(١٤٫١٩٠)٥٣٤٫٦٢
للسھم العائدة إلى:األرباح (الخسائر)/ 

مساھمي الشركة األم:
٠٫٠١٣٤)٠٫٠٣٥(٠٫٠٠٨٠)٠٫٠٤٣(٣(درھم)للسھماألساسیةاألرباح(الخسائر)/ 

٠٫٠٠٦٣)٠٣٥٫٠(٠٫٠٠٣٨)٠٤٣٫٠(٣(درھم)للسھمالمخففةاألرباحسائر)/ (الخ



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

من ھذه البیانات المالیة ا١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  لموحدة الموجزة المرحلیة.المرفقة جزءاً
-٣-

بیان الدخل الشامل الموحد المرحلي
(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

أشھر المنتھیةالتسعةر المنتھیةالثالثة أشھ
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمدرھمألفف درھمأل

٢٩٫٧٠٨)٥١٫٣٦٥(١٤٫١٩٠)٦٢٫٥٣٤(لفترةاأرباح (خسائر)/ 

األخرىبنود الدخل الشامل
سیتم إعادة تصنیفھاالتي الدخل الشامل األخرىبنود 

في الفترات الالحقة:إلى األرباح أو الخسائر

١٢٫٩١٠)٥١٧(٤٫٨٤٥)٣١٢(جنبیةاألعملیات عمالت الفروقات صرف من تحویل 

ایتم إعادة تصنیفھالدخل الشامل األخرى التي لن بنود 
في الفترات الالحقة:إلى األرباح أو الخسائر

)٤٦٧()٤٠٥()٤٦٧(١٨٧لألوراق المالیة االستثماریةالتغییر في القیمة العادلة 

ثماریةلألوراق المالیة االستالتغییر في القیمة العادلة 
-)٢٠٤(-)٢٠٤(لشركة شقیقة

١٢٫٤٤٣)١٢٦٫١(٤٫٣٧٨)٣٢٩(األخرى للفترةالدخل الشامل(الخسائر الشاملة)/بنود 

٤٢٫١٥١)٤٩١٫٥٢(١٨٫٥٦٨)٨٦٣٫٦٢(للفترةالدخل الشامل/(الخسائر الشاملة)إجمالي 

العائدة إلى:
٣٤٫٤٥٧)٥٤٫٧٥٩(١٦٫١٩٣)٦٤٫٣٤٩(مساھمي الشركة األم

١٫٤٨٦٢٫٣٧٥٢٫٢٦٨٧٫٦٩٤الحصص غیر المسیطرة

)٤٢٫١٥١)٤٩١٫٥٢(١٨٫٥٦٨)٨٦٣٫٦٢





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

من ھذه البیانات المالیة ا١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  لموحدة الموجزة المرحلیة.المرفقة جزءاً
-٥-

بیان التدفقات النقدیة الموحدة المرحلیة
(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠للفترة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة في التسعة
٢٠١٨٢٠١٧

درھمألفدرھمألف
األنشطة التشغیلیة

٢٩٫٧٠٨)٥١٫٣٦٥(لفترةاأرباح (خسائر)/ 
التعدیالت للبنود التالیة:

٤٫٤٤٩٤٫٢٠٤االستھالك
)١٨٫٥٦٤()١٤٫٩٥٠(الشقیقةةالحصة من نتائج شرك

الموجودات)في قیمةاالنخفاض(عكس/في قیمةاالنخفاض
)١٤٫٢١٢(٤٢٫١٥٠التمویلیة واالستثماریة

)٣٥٥(٢١٨خرىالموجودات األ)في قیمةاالنخفاض(عكس/االنخفاض في قیمة 
)٢٣٫٩٠٤(٢٤٫٧٤٠القیمة العادلة للعقارات االستثماریة)أرباح(خسائر/ 

٨٤٫٣٤٣٨١٫٩٢٣من الودائع االستثماریةاألولیة القیمة العادلة أرباحإطفاء 
٨٣٫٣٠٣٩٣٫١٣٧الممولین / المستثمرینتوزیعات على 

)٤٫٨٤٨()٥٫٩٥٠(دخل من الودائع
٨٨)١٫٨٨٧(العقارات االستثماریةمحققة من بیع )/ خسائرأرباح(

)٥٫٦٣٦(-أرباح محققة من بیع األوراق المالیة االستثماریة
٥٤٤٨٥١مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

١٦٥٫٥٩٥١٤٢٫٣٩٢
:تشغیلیةاألرباح التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات ال

١٥٤٫٢٤٨)٢١٤٫٥٥١(موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة
٤٢٫٣٤١٩٧٫٠٠٤موجودات أخرى
)١٢٫٢٧٥()١٨٫٢٢٠(مطلوبات أخرى

٣٨١٫٣٦٩)٢٤٫٨٣٥(العملیاتمن(المستخدم في) / الناتج النقد 
)٥٤٢()٢٫١٤٩(مكافأة نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

٣٨٠٫٨٢٧)٢٦٫٩٨٤(األنشطة التشغیلیةمنالناتج(المستخدم في) / في النقد صا

االستثماریةاألنشطة
١٦٫٥٤١١٦٫٥٤١توزیعات أرباح من شركة شقیقة

٥٫٣٦٧١٠٫٩٧٤العقارات االستثماریةبیع
)١٤٥(٣٫٢٤٩قید التطویرالعقاراتفي /(زیادة) نقص 

)٣٦٫٤٠٧()٥٥٫٧١٨(االستثماریةالعقاراتزیادة في 
)٢٦٫٦٧٥(٥٧٫٦٨٥حركة في النقد المقید

١٫٧٠٠٫٠٠٠١٫٤٠٠٫٠٠٠مبالغ محصلة من ودائع وكالة
)١٫٧٠٠٫٠٠٠()١٫٢٥٠٫٠٠٠(إیداع ودائع وكالة

)٣٧٢()٣٫٠٣٤(شراء موجودات ثابتة
٥٫٩٥٠٤٫٨٤٨دخل من الودائع

)٣٣١٫٢٣٦(٤٨٠٫٠٤٠األنشطة االستثماریة/(المستخدم في) تج منالناصافي النقد

األنشطة التمویلیة
٥٣٫٠٦٠٨٫٧٠٠تمویل إسالمي طویل األجلاستالم 
-)٨٫١٧٢(تمویل إسالمي طویل األجلسداد 

-)١٥٫٤١٩(دفعات إلى الحصص غیر المسیطرة
)٩٦٫٣٨٩()٧٦٧٫٣٩٧(ودائع استثمارات وتمویالت إسالمیة أخرى

)٢٫٢٥٠()٢٫٢٥٠(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

)٨٩٫٩٣٩()٧٤٠٫١٧٨(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة

)٤٠٫٣٤٨()٢٨٧٫١٢٢(في النقدیة وشبھ النقدیةالنقص
٣٫٢٢٦)١٥٦(تحویل العمالت األجنبیةاحتیاطي

٤٣٢٫٥٦٢٣٣٨٫٢٠١یة في بدایة الفترةالنقدیة وشبھ النقد

١٤٥٫٢٨٤٣٠١٫٠٧٩رةالنقدیة وشبھ النقدیة في نھایة الفت



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

من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءاً
-٦ -

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة 
(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترة

العائدة إلى مساھمي الشركة األم
إجماليالحصصخسائرالاحتیاطي تحویلالتغیرات المتراكمةاالحتیاطي العام  احتیاطيأداةاالحتیاطيیاطياالحتاالحتیاطيأسھمرأس
ةحقوق الملكیغیر المسیطرةاإلجماليالمتراكمةالعمالت األجنبیةفي القیمة العادلةلالنخفاض في القیمةأداة المضاربةمضاربةالخاصالعامالقانونيخزانةالمال

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٫٤٤٢٫٩٨٧١٢٧٫٩٢١١٫٥٧٠٫٩٠٨)١٫٠١١٫١٩٣()٣٢٣٫٥٩٥(٦٩٨-١٢٢٫٦٥٠١٢٢٫٦٥٠٩٩٫٢٦٥٢١٥٫٤٧٢٨١٠٫٠٨٨)٩٣٫٠٤٨(٢٠١٨١٫٥٠٠٫٠٠٠ینایر ١في 

تأثیر اتباع المعیار الدولي
المالیة إلعداد التقاریر

)٢-٢(إیضاح ٩رقم 
٤٫٣١٦-٤٫٣١٦---٤٫٣١٦-------على المجموعة-
)٧٢٥٫٩(-)٩٫٧٢٥()٩٫٧٢٥(----------على الشركة الشقیقة-

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

)٥١٫٣٦٥(٢٫٢٦٨)٥٣٫٦٣٣()٥٣٫٦٣٣(----------لفترةاخسائر

ةالشاملالخسائربنود 
)٩٢٢(-)٩٢٢(-)٥١٧()٤٠٥(--------األخرى للفترة

بنودفي حصة الشركة الشقیقة
)٢٠٤(-)٢٠٤(--)٢٠٤(--------األخرىةالشاملالخسائر

الخسائرإجمالي 
)٤٩١٫٥٢(٢٫٢٦٨)٧٥٩٫٥٤()٦٣٣٫٥٣()٥١٧()٦٠٩(--------للفترةةالشامل

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

أتعاب أعضاء 
المدفوعةمجلس اإلدارة

)٢٫٢٥٠(-)٢٫٢٥٠()٢٫٢٥٠(----------)١١(إیضاح 

٥٦٩٫٣٨٠٫١١١٤٫٧٧٠٣٣٩٫٤٩٥٫١)٨٠١٫٠٧٦٫١()٣٢٤٫١١٢(١٢٢٫٦٥٠١٢٢٫٦٥٠٩٩٫٢٦٥٢١٥٫٤٧٢٨١٠٫٠٨٨٤٫٣١٦٨٩)٩٣٫٠٤٨(٢٠١٨١٫٥٠٠٫٠٠٠سبتمبر٣٠في 

مشروع سكاي جاردنز.رأس المال مقابل حصتھم فياسترداد األموال المدفوعة لمالك المشروع تمثل *



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

من ھذه البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة.١٣إلى ١تشكل اإلیضاحات من  المرفقة جزءاً
-٧ -

بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحدة المرحلیة (تتمة)
(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠المنتھیة في للفترة

العائدة إلى مساھمي الشركة األم
الحصصالخسائراحتیاطي تحویلالتغیرات المتراكمةاحتیاطيأداةاالحتیاطياالحتیاطياالحتیاطيأسھمرأس
إجماليغیر المسیطرةاإلجماليالمتراكمةالعمالت األجنبیةفي القیمة العادلةأداة المضاربةمضاربةالخاصالعامالقانونيخزانةالمال

حقوق الملكیةألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٥٦٫٤٩٢٫١١٣٦٫١١٩٦٩٢٫٦١١٫١)٠٨٨٫٠١٦٫١()٦٩١٫٣٣٤(٦٩٠٫١١٧٦٩٠٫١١٧٩٩٫٢٦٥١٢٨٫٢٣١٩٤٧٫٨٦٨٦٦٣٫١)٩٣٫٠٤٨(٧٢٠١١٫٥٠٠٫٠٠٠ینایر ١في 

٢٢٫٠١٤٢٢٫٠١٤٧٫٦٩٤٢٩٫٧٠٨---------لفترةاأرباح 

بنود الدخل الشامل 
١٢٫٤٤٣-١٢٫٤٤٣-١٢٫٩١٠)٤٦٧(-------ةاألخرى للفتر

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

أتعاب أعضاء 
المدفوعةمجلس اإلدارة 

)٢٥٠٫٢(-)٢٥٠٫٢()٢٥٠٫٢(---------)١١(إیضاح 

١٫٥٢٤٫٧٦٣١٢٦٫٨٣٠١٫٦٥١٫٥٩٣)٩٩٦٫٣٢٤()٣٢١٫٧٨١(٦٩٠٫١١٧٦٩٠٫١١٧٩٩٫٢٦٥١٢٨٫٢٣١٩٤٧٫٨٦٨١٫١٩٦)٩٣٫٠٤٨(٢٠١٧١٫٥٠٠٫٠٠٠سبتمبر٣٠في 
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األنشطة-١

ة المتحد ارات العربی ي، اإلم اریخ تأسست أمالك للتمویل ش.م.ع ("الشركة") في دب وفمبر ١١ة، بت ا٢٠٠٠ًن ة وفق كشركة مساھمة خاص
ي ١٩٨٤) لسنة ٨للقانون االتحادي رقم ( د ف ذي عق ادي للمساھمین ال اع الع اء االجتم ة المتحدة. أثن ارات العربی ة اإلم ي دول ھ ف ٩وتعدیالت

ة.٢٠٠٤مارس  م (، تقرر تحویل الشركة إلى شركة مساھمة عام انون االتحادي رق ة ٢٠١٥نة ) لس٢دخل الق ي شأن الشركات التجاری ف
من  .١٩٨٤) لسنة ٨تحادي رقم (، لیحل محل القانون اال٢٠١٦یونیو٢٨حیز التنفیذ اعتباراً

ة  طة التمویلی یة باألنش ورة رئیس وم بص ل وتق ركة تموی زي كش دة المرك ة المتح ارات العربی رف اإلم ل مص ن قب ة م ركة مرخص إن الش
ا واالستثماریة مثل اإلجارة وال ي تحّرم الرب ام الشریعة اإلسالمیة الت ألحك اً مرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة. تتم أنشطة الشركة وفق

وضمن نصوص عقد التأسیس والنظام األساسي للشركة.

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

السیاسات المحاسبیة-٢

د عدااإلأسس ١-٢

ار للمعی ً م المحاسبيیتم إعداد البیانات المالیة الموحدة الموجزة المرحلیة ألمالك للتمویل ش.م.ع ("المجموعة") وفقا دولي رق داد ٣٤ال ، إع
ك ال ة لتل ة مطابق ة الموحدة الموجزة المرحلی ي التقاریر المالیة المرحلیة. إن السیاسات المحاسبیة المتبعة في إعداد البیانات المالی مستخدمة ف

ة اتباع. إن ٢٠١٧دیسمبر ٣١إعداد البیانات المالیة للسنة المنتھیة في  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة والتفسیرات الصادرة عن لجن
ى ٢٠١٨ینایر ١تفسیرات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التي أصبحت ساریة المفعول كما في  أثیر عل لم یكن لھ ت

.٣-٢و٢-٢ین، باستثناء ما ھو مذكور في اإلیضاحلي للمجموعة خالل الفترة الحالیةالمركز أو األداء الما

دة  ة الموح ات المالی ي البیان ة ف احات المطلوب ات أو اإلفص ع المعلوم ى جمی وي عل ة ال تحت وجزة المرحلی دة الم ة الموح ات المالی إن البیان
ب  نویة، ویج ي الس ا ف ة كم نویة للمجموع دة الس ة الموح ات المالی ع البیان رأ م مبر ٣١أن تق رة ٢٠١٧دیس ائج الفت إن نت ذلك، ف افة ل . باإلض

للنتائج التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في ٢٠١٨سبتمبر٣٠المنتھیة في  .٢٠١٨دیسمبر ٣١لیست بالضرورة مؤشراً

دة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ویجري تدویر جمیع المبالغ إلى أقرب ألف درھم إال إذا أشیر لغیر ذلك.یتم إعداد البیانات المالیة الموح

التغییرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة٢-٢

٢٠١٨ینایر ١المعاییر الصادرة والتي یسري مفعولھا لفترات المحاسبة التي تبدأ في 
االسیاسات المحاسبیة قامت المجموعة بتطبیق ي طبقتھ ة الموحدة السنویة لالت ات المالی ي البیان ة ف ي المجموع ة ف مبر ٣١لسنة المنتھی دیس

:٢٠١٨ینایر ١من والتي یسري مفعولھا، باستثناء السیاسات المحاسبیة التالیة ٢٠١٧

األدوات المالیة-٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
و األدوات٩لتقاریر المالیة رقم عداد االمعیار الدولي إلباتباعموعة قامت المج اریخ ٢٠١٤المالیة الصادر في یولی ع ت اعم راالتب يالمبك ف

اریر ٢٠١٨ینایر ١ دولي إلعداد التق ار ال ات المعی ل متطلب م . تمث ة رق ر٩المالی ر كبی ار المحاسبالمن تغیی م يمعی دولي رق األدوات٣٩ال
ات الموجوداتالمعیار الجدید تغییرات جوھریة على محاسبة یجمع والقیاس.لتثبیتا-المالیة ن المطلوب ب المحاسبة ع المالیة وبعض جوان

المالیة.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

التغییرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)٢-٢

(تتمة)األدوات المالیة-٩ة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالی

تصنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة)١

الموجودات المالیة
دخل منالعادلةبالقیمةعلى أنھا مقاسة أوالمطفأةبالتكلفة: مقاسة، یتم تصنیف الموجودات المالیة على أنھا األوليالتثبیتعند  خالل بنود ال

.لعادلة من خالل األرباح والخسائربالقیمة اأوالشامل األخرى

د الموجودات اليیتم قیاس بن أةالم ة المطف الیینالشرطیناستوفىإذابالتكلف اح أو الت ة من خالل األرب ة عادل ا قیم ى أنھ یس مصنف عل ول
:الخسائر

اقدیة؛ وإذا كان محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال یھدف إلى االحتفاظ ببند الموجودات لتحصیل تدفقات نقدیة تع·
على المبلغ األساسي والربحإذا كانت بنوده التعاقدیة ینشأ عنھا، بتواریخ محددة، تدفقات نقدیة تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي ·

القائم.

ىالشرطینفقط إذا استوفتخالل بنود الدخل الشامل األخرىمنالعادلةبالقیمةالدینأدواتقیاسیتم ة التالیین ولیست مصنفة عل ا قیم أنھ
:عادلة من خالل األرباح أو الخسائر

إذا كان محتفظ بھ ضمن نموذج أعمال یتحقق ھدفھ من خالل تحصیل تدفقات نقدیة تعاقدیة وبیع موجودات مالیة؛ و·
ي على الموالربحإذا كانت بنوده التعاقدیة ینشأ عنھا، بتواریخ محددة، تدفقات نقدیة تقتصر على دفعات للمبلغ األساسي · بلغ األساس

القائم.

د تعن يالتثبی تثماراتالاألول وقس ةحق رملكی تفظغی امح اجرةبھ ن ،للمت ارأن ممك ةتخت ورةالمجموع ربص ةغی اءقابل رض لإللغ ع
ویتم تنفیذ ھذا الخیار على أساس كل استثمار على حدة.. التغییرات الالحقة بالقیمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى

.بالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائرعلى أنھا مقاسة تصنیف جمیع الموجودات المالیة یتم 

ي  ات األخرى الت د موجودات یستوفي المتطلب اء بن ة لإللغ ر قابل ین بصورة غی ي تعی باإلضافة إلى ذلك، یجوز للمجموعة عند التثبیت األول
ك یجب قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة  من خالل بنود الدخل الشامل األخرى كقیمة عادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذا كان ذل

كبیر أي عدم تطابق محاسبي قد ینشأ. سیزیل أو یقلل بشكٍل

:تقییم نموذج األعمال
ى مستوى المحفظة أل ودات عل د الموج ھ بن ذي یحتفظ فی ال ال ذا یعكستقوم المجموعة بإجراء تقییم لھدف نموذج األعم ة أفضلن ھ طریق

.المعلومات إلى اإلدارةیتم بھا تقدیم أفضل طریقة ودارة االعمال إل
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

التغییرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)٢-٢

(تتمة)األدوات المالیة-٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

صنیف الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة)ت)١

:والربحلمبلغ األساسياتقییم ما إذا كانت التدفقات النقدیة التعاقدیة تقتصر على دفعات 
ربح" یتم تعریفواألولي. التثبیتالمالي عند لبند الموجودات" على أنھ القیمة العادلة المبلغ األساسي، یتم تعریف "ألغراض ھذا التقییم "ال

المبلغ اولألمواللقیمة الزمنیة امبلغعلى أنھ  يلمخاطر االئتمانیة المرتبطة ب ة من الوقت األساس رة معین الل فت ائم خ الیف ومخاطرالق وتك
، وكذلك ھامش الربح.اطر السیولة والتكالیف اإلداریة)التمویل األساسیة األخرى (مثل مخ

دفقات النقدی ت الت ا إذا كان یم م ي تقی ة ف اتة التعاقدی ى دفع ر عل ياتقتص غ األساس ربحلمبل ین وال ذ بع ة تأخ إن المجموع ار، ف وداالعتب البن
ة ییمكن أن تعاقديبندالمالي یحتوي على بند الموجودات. ویشمل ذلك تقییم ما إذا كان لألداةالتعاقدیة  دفقات النقدی دار الت ت أو مق ر توقی غی

.التعاقدیة بحیث ال تستوفي ھذا الشرط

إعادة تصنیف:
ا الإعادة تصنیف الموجودات المالیة بعد التثبیت األولي، باستثناء ال یتم  ودات الخاص بفترة بعد تغییر المجموعة نموذج أعمالھ إدارة الموج
المالیة.

التوقف عن التثبیت:
األفیما یتعلق بنود الدخل الشامل األخرىفي إن أي ربح / خسارة متراكمة ال یتم تثبیت  ة االستثماریةب وقلوراق المالی ةالحق نفة ملكی المص

األرباح أو الخسائر في التوقف عن تثبیت ھذه األوراق المالیة.األرباح والخسائر فيخالل منالعادلةالقیمةب

االنخفاض في القیمة)٢

ودات ا ى الموج ة عل ان المتوقع ائر االئتم ة لخس ي القیم اض ف ص لالنخف ت مخص ة بتثبی وم المجموع أة تق ة المطف ة بالتكلف ة المقاس لمالی
وااللتزامات الصادرة.

ا  زداد فیھ م ت ي ل ة الت ألدوات المالی ة، باستثناء ل ان المتوقع تقوم المجموعة بقیاس نخصص لالنخفاض في القیمة بمبلغ یساوي خسائر االئتم
شھراً.١٢ئتمان المتوقعة لمدة یتم قیاس خسائر االمخاطر االئتمان بشكل كبیر عند التثبیت األولي، وفي ھذه الحالة 

جزًء١٢لمدة خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر رنتج عن تالتيخسائر االئتمان المتوقعة من اشھراً ة حاالت تعث ة خالل محتمل ى أداة مالی عل
.التقریرشھًرا بعد تاریخ ١٢

:خسائر االئتمان المتوقعةقیاس
أكثر احتماالًتقدیراًالمتوقعة تعد إن خسائر االئتمان  ً تقاس على النحو التالي:ولخسائر االئتمان. متوسطا

ة یةاالئتمانقیمتھاالموجودات المالیة التي ال تنخفض · ة الحالی ر: كالقیم اریخ التقری ي ت ي السیولةف ة للعجز ف ین النقدی رق ب (أي الف
للعقد والتدفقات النقدیة التيللمنشأةالتدفقات النقدیة المستحقة  ً تتوقع المجموعة استالمھا) .وفقا

ةفي تاریخ التقریر: یةاالئتمانقیمتھاالموجودات المالیة التي ال تنخفض · ةكالفرق بین إجمالي القیمة الدفتری ة الحالی دفقات والقیم للت
النقدیة المقدرة المستقبلیة؛

زام التزامات التمویل غیر المسحوبة: كالقیمة الحالیة للفرق بین التدفقات النقدیة· ة سحب االلت ي حال التعاقدیة المستحقة للمجموعة ف
والتدفقات النقدیة التي تتوقع المجموعة استالمھا.
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

التغییرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)٢-٢

(تتمة)ةاألدوات المالی-٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

االنخفاض في القیمة (تتمة))٢

المالیة:االنخفاض في القیمة االئتمانیة للموجودات
دیون تاریخ كل تقریرفي ة لل أة والموجودات المالی ة المطف ة المدرجة بالتكلف ت الموجودات المالی ة، تقوم المجموعة بتقییم ما إذا كان المدرج

ةالموجودات المالي "ویكون بند . منخفضةئتمانیةاالتھاقیمبالقیمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ة االئتمانی نخفض القیم د م وع " عن وق
المالي.لبند الموجوداتالمقدرة مستقبلیةحدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة ال

المشطوبات:
ة العا ون یتم شطب الموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة وسندات الدین بالقیم دما ال یك ا) عن ا أو كلیً اح والخسائر (جزئیً ة من خالل األرب دل

و الحال لالسترداد. ویكون واقعي ھناك احتمال  اًھذا ھ دما عموم ة تستنفذ عن ود القانونی ع الجھ تردادواإلصالحیةالمجموعة جمی من لالس
ال إلجراءات ذالتنفیالمالیة المشطوبة خاضعة ألنشطةالموجوداتتبقى، قد العمالء. ومع ذلك استرداد الخاصة بالمجموعةمن أجل االمتث
المبالغ المستحقة.

التحول)٣

اعتم تطبیق التغییرات في السیاسات المحاسبیة الناتجة عن  دولي إلاتب ار ال م عداد االمعی ة رق اریر المالی أثر رجعي٩لتق و ب ا ھ ، باستثناء م
موضح أدناه:

ة الناتجة عن تثبیتیتم فترات المقارنة. إعادة إدراجلم یتم · ات المالی ة والمطلوب ة للموجودات المالی یم الدفتری ي الق اعالفروق ف اتب
اح ٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إل ر الموزعةفي األرب ات غی ا فيواالحتیاطی ایر ١كم ى ذلك٢٠١٨ین عل اًء ، . وبن
نةالتي تم عرضھافإن المعلومات  م ال تعكس متط٢٠١٧لس ة رق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ات المعی الي ال یمكن ٩لب وبالت

.٩رقملتقاریر المالیةعداد االمعیار الدولي إلبموجبللفترة التي تم عرضھامقارنتھا على المعلومات 
.تاریخ التطبیق األوليعندتم إجراء التقییمات التالیة على أساس الحقائق والظروف التي كانت موجودة ·

o مالي.ببند موجوداتالذي یتم بموجبھ االحتفاظ األعمالتحدید نموذج
oة من خالل على أنھا مقاسةمالیة المطلوبات الوالمالیة موجودات بعض السابقة لتصنیفاتوإلغاء تصنیف ة العادل بالقیم

.األرباح والخسائر
oا للمتتصنیف ر المحتفظ بھ ة غی وق الملكی ةاجرة بعض االستثمارات في أدوات حق ةبالقیم دخل منالعادل ود ال خالل بن

.الشامل األخرى

دادالمعیار الدولي اتباعمنالناشئةوالنتائجعن مزید من المعلومات والتفاصیل حول التغیرات اإلفصاحیتم  م إلع ة رق اریر المالی ي ٩التق ف
.٣-٢اإلیضاح



أمالك للتمویل (ش.م.ع) والشركات التابعة لھا
الموحدة الموجزة المرحلیةضاحات حول البیانات المالیةإی

)ة(غیر مدقق٢٠١٨سبتمبر٣٠في 

-١٢ -

(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

سیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)التغییرات في ال٢-٢

(تتمة)المالیةاألدوات -٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٩عند تاریخ التطبیق األولى للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المالیةالموجوداتتصنیف

.٢٠١٨ینایر ١كما في ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم تطبیقعند، لم تطرأ أي تغییرات على تصنیف الموجودات والمطلوبات في الجدول أدناهالمدرجن المالي باستثناء البیا

التصنیف بموجب المعیار الدوليمعیارالتصنیف بموجب ال
٩إلعداد التقاریر المالیة رقم ٣٩رقم المحاسبي الدولي 

)٢٠١٨ینایر ١()٢٠١٧دیسمبر ٣١(
القیمة العادلة من خاللالموجودات

بنود الدخلالمالیة
الرصیدالشامل األخرىالتكلفة المطفأةالرصیدللبیعالمتوفروالمدینین

٦٧٣٫٠١٥-٦٧٣٫٠١٥٦٧٣٫٠١٥-٦٧٣٫٠١٥لدى البنوكواألرصدةالنقد 
٣٫٠٨٩٫٢٩٩-٣٫٠٨٤٫٩٨٣٣٫٠٨٩٫٢٩٩-٣٫٠٨٤٫٩٨٣المیةموجودات تمویلیة واستثماریة إس

١٢٫٣٨٧١٢٫٣٨٧-١٢٫٣٨٧١٢٫٣٨٧-أوراق مالیة استثماریة
١٢٥٫٧٢٣-١٢٥٫٧٢٣١٢٥٫٧٢٣-١٢٥٫٧٢٣أخرى (باستثناء الدفعات المقدمة)موجودات



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

)ة(غیر مدقق٢٠١٨سبتمبر٣٠في 

-١٣ -

(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)التغییرات في السیاسات٢-٢

(تتمة)األدوات المالیة-٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

(تتمة)٩عند تاریخ التطبیق األولى للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم المالیةالموجوداتتصنیف

ید یتوافق الي الرص دول الت اميالج وداالخت دوليللموج بة ال ار المحاس ب معی ة بموج مت المالی ودات ٣٩رق احي للموج ید االفتت ى الرص إل
.٢٠١٨ینایر ١في٩المالیة بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٠١٨ینایر ١إعادة قیاس٢٠١٧دیسمبر ٣١
(المعیار الدولي إلعداد االنخفاض في(معیار المحاسبة

)٩التقاریر المالیة رقم القیمة)٣٩ي رقم الدول

٦٧٣٫٠١٥-٦٧٣٫٠١٥النقد واألرصدة لدى البنوك
أوراق مالیة استثماریة:

األوراق المالیة لحقوق الملكیة المتوفرة للبیع/ 
١٢٫٣٨٧-١٢٫٣٨٧القیمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

التكلفة المطفأة:
٣٫٠٨٤٫٩٨٣٤٫٣١٦٣٫٠٨٩٫٢٩٩موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة

١٢٥٫٧٢٣-١٢٥٫٧٢٣أخرى باستثناء الدفعات المقدمةموجودات

٣٫٨٩٦٫١٠٨٤٫٣١٦٣٫٩٠٠٫٤٢٤إجمالي

ف درھم٩٫٧٢٥مبلغ اإلعالن من قبل المجموعة عنتم، الشقیقةشركة المن قبل ٩التقاریر المالیة رقم إلعدادالمعیار الدولي اتباعبعد  ،أل
ة  ة الخسائرللیمثل حصة المجموع ي شركة متراكم رة خاللالشقیقةف عةفت ي التس ة ف ھر المنتھی ع ٢٠١٨سبتمبر٣٠أش ق م ي تتواف والت

السیاسات المحاسبیة للمجموعة.

)٧لمالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاریر ااإلفصاحات (-األدوات المالیة
م ٢٠١٨لعام اإلفصاحاتسوف نقوم بتعدیل  ة رق اریر المالی دولي للتق ار ال ق بالمعی ر اتساعا تتعل ل ٩لتشمل إفصاحات نوعیة وكمیة أكث مث

التحول.وأحكام المؤلف من ثالث مراحل فئات التصنیف الجدیدة ونموذج انخفاض القیمة 

٤٠لى المعیار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت ع–تحویل العقارات االستثماریة 
ار ى أو من العق ویر، إل ات توضح ھذه التعدیالت متى یتعین على المنشأة تحویل أحد العقارات، بما في ذلك العقارات قید اإلنشاء أو قید التط

ف ار، أو یتوق توفي العق دما یس دث عن تخدام یح ي االس ر ف ى أن التغی دیالت إل ذه التع یر ھ تثماریة. وتش ار االس ف العق تیفاء، تعری ن اس ع
على تغیر االس تخدام. االستثماري ویكون ھناك دلیل على تغیر االستخدام. وإن مجرد التغیر في نیة اإلدارة بشأن استخدام العقار ال یعد دلیالً

.٢٠١٨ینایر ١یسري مفعول التعدیالت للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 



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

)ة(غیر مدقق٢٠١٨سبتمبر٣٠في 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

التغییرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)٢-٢

٢٠١٨ینایر ١التي تبدأ في أو بعد المحاسبیةالمعاییر الصادرة والتي لم یسر مفعولھا بعد للفترات

عقود اإلیجار-١٦المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 
ود اإلیجار. لعقود اإلیجار١٦ر المالیة رقم المعیار الدولي إلعداد التقاری ات معظم عق ب المستأجرین بثبیت موجودات ومطلوب ذي یطال ال

م  دولي رق ار المحاسبي ال ي المعی ة ف ي المحاسبة الحالی ار ١٧وبالنسبة للمؤجرین، ثّمة تغییر طفیف ف وف یسري المعی ود اإلیجار. وس عق
.٢٠١٩ینایر ١أو بعدفي الجدید على الفترات السنویة التي تبدأ 

رات في التقدیرات واألحكامیالتغی
ق  ى تطبی ؤثر عل ي ت ات الت دیرات واالفتراض ام والتق دار األحك ن اإلدارة إص ة م وجزة المرحلی دة الم ة الموح ات المالی داد البیان ب إع یتطل

االوالمطلوبات واإلیرادات والمصروفاتالموجوداتالسیاسات المحاسبیة للمجموعة ومبالغ  ن عنھ ذه معل ة عن ھ ائج الفعلی ف النت د تختل . ق
التقدیرات.

ة  مبر ٣١قامت المجموعة بتطبیق التقدیرات واألحكام التي طبقتھا المجموعة في البیانات المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھی ، ٢٠١٧دیس
.٢٠١٨ینایر ١باستثناء التقدیرات واألحكام الي تطبق من تاریخ 

ر الیتم تثبیت- ا أكب ي لھ أثیرتغیرات في األحكام الصادرة في تطبیق السیاسات المحاسبیة والت الغ ت ى المب ة عل ة المثبت ات المالی ي البیان ف
ق٢٠١٨سبتمبر٣٠الموحدة الموجزة المرحلیة للفترة المنتھیة في  ا یتعل دولي فیم ار ال اد المعی ة اعتم ا نتیج م إدخالھ ي ت التغییرات الت ب

كل رئیسي عالمتوقعة. یرجحسابات من خسائر االئتمان الاألدوات المالیة التي تؤثر على -٩رقم مالیةالإلعداد التقاریر  أثیر بش ذا الت ھ
ةالفتراضات والتقنیات المستخدمة لخسائر االئتمانإلى المدخالت وا لمنھجی ً ا ة وفق دولي المتوقع ار ال اریر الالمعی داد التق ةإلع م مالی رق

٩.

.المستقبلفيالتقدیرات مراجعةتثبیتعلى أساس مستمر. یتم المعنیةقدیرات واالفتراضات مراجعة التیتم-

٩رقم مالیةإلعداد التقاریر الالمعیار الدولي منھجیة -المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لحساب خسائر االئتمان 
رالتأثیرلھاوالتي٩رقمالمالیةالتقاریرإلعدادالدوليالمعیارفيالرئیسیةتشمل المفاھیم باألكب ةدرجةوتتطل ام،منعالی م األحك ا ت كم

قیاس التأثیر ما یلي:أخذھا في االعتبار من قبل المجموعة أثناء تحدید

:االئتمانمخاطرفيالكبیرةالزیادةقیاس
ا. نسبيأساسعلىاالئتمانمخاطرفيالكبیرةالزیادةقیاسیتم اولقی تإذاس م انمخاطركان ىاالئتم الياألصلعل دالم بشكلزادتق

ذكبیر وم المجموعةمن ةإصداره، تق رمخاطربمقارن يالتعث دثالت ع تح ر م اریخ التقری ي ت الي ف اة األصل الم ة لحی رة المتوقع خالل الفت
يالرئیسیةطرالمخامخاطر التعثر في السداد المقابلة منذ إصدار األصل، وذلك باستخدام مؤشرات يتستخدمالت اتف المخاطرإدارةعملی

.للمجموعةالحالیة

إلى ثالثة عواملقرض فرديلكلاألقلعلىسنةربعكلاالئتمانمخاطرفيالكبیرةللزیاداتالقیاسإجراءسیتم انإذا. استناداً منأيك
:٢المرحلةإلى١المرحلةمناألداةنقلیتمساالئتمان،مخاطرفيكبیرةزیادةحدوثإلىیشیرالتالیةالعوامل
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)ة(غیر مدقق٢٠١٨سبتمبر٣٠في 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

التغییرات في السیاسات والتقدیرات واألحكام المحاسبیة (تتمة)٢-٢

اریر الالمعیار الدولي منھجیة -المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لحساب خسائر االئتمان  ةمالإلعداد التق م ی ٩رق
(تتمة)

(تتمة):االئتمانمخاطرفيالكبیرةالزیادةقیاس
.بالتثبیت األوليالمتعلقةاالئتمانمخاطرفيالكبیرةللزیاداتمعدالت محددةوضعنالقد) ١(
ةمراجعاتإجراءسیتم) ٢( یمإضافیةنوعی ائجلتقی ةالنت بتسویات،وإجراءالمرحلی تعكسالضرورة،حس زأفضلبشكلل يالمراك الت

من حیث تعرضھا للمخاطر. كبیراً ً شھدت ارتفاعا
ادة٣٠تجاوز موعد سدادھاالتيافتراض قابل للدحض بأن األدوات٩رقمالمالیةللتقاریرالدوليالمعیاریتضمن) ٣( رةیوما تشھد زی كبی

.االئتمانمخاطرفي

ااالئتمانیةقیمتھاانخفضتقدالمالیةكانت الموجوداتما إذاإلىتستند٣والمرحلة٢المرحلةبینالتحركاتإن يكم اریخف رت إن. التقری
اثالًسیكون٩رقمالمالیةلتقاریرعداد اإلالدوليللمعیاروفقااالئتمانیةالقیمةانخفاضتحدید یممم رديللتقی وداتالف ة لغرض للموج المالی
.  ٣٩رقمالدوليالقیمة بموجب معیار المحاسبة فينخفاضاالاثبات 

المتعددةالكلي ومعلومات النظرة المستقبلیة والسیناریوھاتاالقتصادعوامل
رةالزیاداتوتقییممرحلةلكلالمتوقعةاالئتمانخسائرقیاسإن يالكبی انمخاطرف باالئتم يیأخذأنیج ارف ةالمعلوماتاالعتب المتعلق

دیرویتطلب. االقتصادیةوالظروفالمستقبلیةلألحداثوالمحتملةالمعقولةلتوقعاتاوكذلكالحالیةوالظروفالسابقةباألحداث قتق وتطبی
قرارات متأنیة إلى حد كبیر.التطلعیةمعلومات النظرة المستقبلیة 

ر المستخدمةالتعثر والخسارة باحتمال التعثرإن نتائج أنماط احتماالت د التعث یم مخصصاوتقدیرات التعرضات عن ان لتقی ارة  االئتم ت خس
اارتباطاترتبطالتي) الكلياالقتصادفيالتغیراتأو(الكلياالقتصادتستند إلى متغیرات٢والمرحلة١للمرحلة انبخسائروثیق ياالئتم ف

ة ةذاتالمحفظ ون.العالق لیك یناریولك اديس ياقتص تخدمكل يیس ابناف عحس ائرالمتوق انلخس ولاالئتم تقلة ح ات مس راتتوقع متغی
.العالقةذاتالكلياالقتصاد

دیر انخسائرإن تق ةاالئتم يالمتوقع ةف ة١المرحل ذ فيھو٢والمرحل ویأخ االً ر احتم أكث ً متوسطا دیراً ارتق ةاالعتب ل عن ثالث ا ال یق م
.المستقبلفيالكليلالقتصادسیناریوھات

تند یناریویس ةس یةالحال ىاألساس اتإل ادتوقع ياالقتص ةالكل ة موثوق راف خارجی ن أط ادرة ع تم. الص عی یناریوھاتوض ة س تنازلی
ى ظروفاألساسیةوتصاعدیة لھا صلة وثیقة بسیناریو الحالة عل وللدینا، وذلك اعتماداً ى نحو معق ة عل ة والبدیل ي المحتمل . االقتصاد الكل

ىة اإلضافیةالتنازلیالسیناریوھاتتحدیدذلكفيبماالسیناریوھات،تصمیموسینفذ ىسنويأساسعل روبصورةبحد أدن واتراأكث إذات
.ذلكالظروفاقتضت

لتقدیرنااألكثر احتماالالسیناریوھاتإن ً ةواالتجاھاتتكرار حدوث المرات السابقةإلىاستناداالنسبيالحتمالھااألفضلوفقا سیتم. الحالی
ىاالحتماالت المرجحةتحدیث عأساسعل تم. سنويرب قی عتطبی یناریوھاتجمی يالس مالت االنظرت ىفیھ ععل عةالمحافظجمی الخاض
.االحتماالتبنفسالمتوقعةاالئتمانلخسائر

:التعثرتعریف
رتعریفإن يالمستخدمالتعث اسف انخسائرقی ةاالئتم یمالمتوقع دوالتقی ةلتحدی ینالحرك عمتسقاالمراحلب رتعریفم تخدمالتعث المس

ةاالئتمانمخاطرإدارةألغراض ارإن. الداخلی دوليالمعی دادال اریرإلع ةالتق مالمالی ر،ال یعرف٩رق ھالتعث ويولكن ىیحت راضعل افت
یوماً.٩٠عندما یتجاوز موعد سداد االئتمانیحدثالتعثربأنللدحضقابل
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الموحدة الموجزة المرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

)ة(غیر مدقق٢٠١٨سبتمبر٣٠في 
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(تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

ت واألحكام المحاسبیة (تتمة)التغییرات في السیاسات والتقدیرا٢-٢

اریر الالمعیار الدولي منھجیة -المتوقعةالمدخالت واالفتراضات والتقنیات المستخدمة لحساب خسائر االئتمان  ةإلعداد التق م مالی ٩رق
(تتمة)

الحوكمة:
ةلتولي مھام اإلداخلیةلجنةأنشأت المجموعةفقدالمخاطر،إلدارةالقائماإلطارإلىإضافة ى عملی ارشراف عل ق المعی ة وف اض القیم انخف
ةالتقاریرإلعدادالدولي مالمالی ةوتتكون. ٩رق ینمناللجن ةاإلدارةمنالمستوىرفیعيممثل وتكونواالقتصاد،المخاطروإدارةالمالی

دخالتواعتمادمراجعةعنمسؤولة يالمستخدمةالرئیسیةواالفتراضاتالم دیراتف ةاناالئتمخسائرتق ا. المتوقع ومكم یمتق دىبتقی م
.المالیة الموحدةالبیاناتفيستدرجالتيالمخصصات الكلیةنتائجمالئمة

إدارة المخاطر٣-٢

ة تلك التي تم اإلفصاح عنھا المخاطر المالیة للمجموعة مع أھداف وسیاسات إدارة تتكون ي وللسنة المنتھی في البیانات المالیة الموحدة كما ف
.٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

المتوقعةاالئتمانخسائرالمبالغ الناشئة عن 

امي لمخصص والجداول التالیة التسویات من الرصید االفتتاحي تبین اضالرصید الخت ة االنخف ي قیم ة واالستثماریة ف ودات التمویلی الموج
ات المالیة.األدو-٩إلعداد التقاریر المالیة رقم المعیار الدولياتباعنتیجة اإلسالمیة

التزامات غیر قابلة لإللغاءالموجودات التمویلیة واالستثماریة اإلسالمیة و
مدققةغیرغیر مدققة

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
خسائر االئتمان المتوقعة

للمعیار المحاسبة الدولي رقم ینایر١الرصید في ً ٦٣٧٫١٠٩٦٧٥٫٢٦٢)٣٩(وفقا
-)٤٫٣١٦(*٩تغطیة الرصید االفتتاحي بموجب المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 

للمعیار الدولي ینایر١الرصید في ً (التعدیل االفتتاحي وفقا
٦٣٢٫٧٩٣٦٧٥٫٢٦٢)٩إلعداد التقاریر المالیة رقم 

٢٨٫٠٣٢٦٫١١٣مخصص االنخفاض في القیمة الذي تم خالل الفترة
)٥٫٤١٧()٢٢٫٠٠٢(شطب االحتیاطي/ االستردادات التي تمت خالل الفترة

٣٦٫١٢٠١٣٫٥١٦المبالغ المشطوبة خالل الفترة
)٤٤٫٦٤٣()٣٢٫٦٤٩(صرف العمالت والتعدیالت األخرى

٦٤٢٫٢٩٤٦٤٤٫٨٣١

ي العام االحتیاطيإلى العام االحتیاطيعلى وجھ الحصر من٩لیة رقم التقاریر الماإلعدادالمعیار الدولي اتباعتأثیرتقییدتم * اض ف لالنخف
ة ي القیم ة وفقبیف وق الملكی ي حق رات ف ًان التغی اتللا ةتوجیھ قالنھائی ا یتعل دة فیم ة المتح ارات العربی ة اإلم ي دول زي ف رف المرك لمص

.٢٠١٨أبریل ٣٠الصادرة في ٩لتقاریر المالیة رقم عداد االمعیار الدولي إلب
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-١٧ -

للسھماألساسیة والمخففة)ة/ (الخسارالربح األساسي والمخفف-٣

أشھر المنتھیةالتسعة الثالثة أشھر المنتھیة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧

لمساھميالعائدة للفترة األرباح (الخسائر) / 
أتعاب أعضاء  ً الشركة األم ناقصا

١٩٫٧٦٤)٣٨٣٫٥١(١١٫٨١٥)٠٢٠٫٦٤((ألف درھم)س اإلدارة مجل

المتوسط المرجح لعدد األسھم الحتساب 
١٫٤٧٥٫٠٠٠١٫٤٧٥٫٠٠٠١٫٤٧٥٫٠٠٠١٫٤٧٥٫٠٠٠*الربح األساسي للسھم (باأللف)

تأثیر التخفیف:
١٫٥١١٫٨٥٧٢٢٥٫٦٤٧٫١١٫٥١١٫٨٥٧١٫٦٤٧٫٢٢٥أداة المضاربة

المرجح لعدد األسھم العادیة المتوسط
٢٫٩٨٦٫٨٥٧٢٢٥٫١٢٢٫٣٢٫٩٨٦٫٨٥٧٢٢٥٫١٢٢٫٣المعدلة لتأثیر التخفیف

:لمساھمي الشركة األمحقوق الملكیة العائدة ٍ

٠٫٠١٣٤)٠٣٥٫٠(٠٫٠٠٨٠)٠٤٣٫٠(للسھم (درھم)الربح األساسي (الخسارة)/ 

٠٫٠٠٦٣)٠٣٥٫٠(٠٫٠٠٣٨)٠٤٣٫٠(للسھم (درھم)الربح المخفف / )(الخسارة

.٢٠٠٨* تم تخفیض المتوسط المرجح لعدد من األسھم الحتساب الربح األساسي للسھم من خالل شراء المجموعة ألسھمھا خالل سنة 

ھمكما في الخسائر المخففة للسھمتم اإلعالن عن  ة للس يالخسائر األساسیة والمخفف ة الموحھذهف ات المالی أثیر البیان ا أن ت ة، كم دة المرحلی
غیر قابل للتخفیف.األسھم المحتملة العادیة

النقد واألرصدة لدى البنوك-٤
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

٥٩٥٩النقد في الصندوق
١٦٨٫٧٤٨٤٣٥٫٨٣٩األرصدة لدى البنوك

١٥٩٫٢٤٤٢٣٧٫١١٧بنوكودائع لدى ال

٣٢٨٫٠٥١٦٧٣٫٠١٥النقد واألرصدة لدى البنوك
نقد مقید وودائعناقصاً: 

)٣٥٫٠٠٠()٣٥٫٠٠٠()١-٤(إیضاح ودیعة قانونیة بدون تاریخ استحقاق
)٢٠٥٫٤٥٣()١٤٧٫٧٦٧()٢-٤(إیضاح نقد مقید

١٤٥٫٢٨٤٤٣٢٫٥٦٢النقدیة وشبھ النقدیة

وائح المصرف المركزي ١-٤ لل ً ا تمثل الودائع لدى أحد البنوك المحلیة وتحت رھن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة وفق
للترخیص.

ة ٢-٤ رةفي نھای غ ٢٠١٨سبتمبر٣٠فت ت المجموعة مبل ون درھم (١٤٨، أدرج مبر ٣١ملی د ٢٠٥-٢٠١٧دیس ن النق م) م ون درھ ملی
.)٨(إیضاح ھذا یمثل حصة المجموعة من النقد المحتفظ بھ وتحت سیطرة مشروع مشتركالمقید. و

حساباتھم المصرفیة لصالح وكیل الضمان.برھنوبعض شركاتھا التابعة المسجلة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة قاموا الشركةإن ٣-٤
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)ة(غیر مدقق٢٠١٨سبتمبر٣٠في 

-١٨ -

یةاالستثماراألوراق المالیة -٥

لمجموعادولیةإ.ع.م
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

مدققة)((غیر مدققة)مدققة)((غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

القیمة العادلة من خاللب(األسھم
-٩٨١٫١١-٧١٥٫٧-٢٦٦٫٤)الدخل الشامل األخرىبنود 

١٢٫٣٨٧-١٢٫٣٨٧---(متوفرة للبیع)األسھم

(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠
االستثمارات التي أظھرت بالقیمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولإجمالي
درھمألفألف درھمألف درھمألف درھم

٥١٧٫٧-٩٨١٫١١٢٦٦٫٤األسھم

٧١٥٫٧-٩٨١٫١١٢٦٦٫٤

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١
االستثمارات التي أظھرت بالقیمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولإجمالي
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٧٫٧١٧-١٢٫٣٨٧٧٠٤٫٦(متوفرة للبیع)األسھم

٧٫٧١٧-١٢٫٣٨٧٤٫٦٧٠

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

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

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٧٫٧١٧٧٫٦٨٨ینایر١الرصید في 
٢٩)٢(العمالت األجنبیةصرفحركة

٥٧٫٧١٧٫٧١٧
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الدفعات المقدمة عن العقارات االستثماریة-٦
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)
٣٢٢٫٨١٨٣٢٢٫٨١٨لدفعات المقدمة عن العقارات االستثماریةا

٣٢٢٫٨١٨٣٢٢٫٨١٨

ي دبي. اثنین مندفعات مقدمة من قبل المجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات فيھذه تمثل  أخر كل من مشاریع عقاریة قید التطویر ف ت
روع دة ین المش دع ر مؤك اء غی اریخ االنتھ زال ت نوات وال ی ائي س یم القض ى التحك ة إل أت المجموع ي . لج د ٢٠١٣ف ور واح ھیل بمط لتس

بمبلغ  ً م (٢٩٣ملیون درھم وبقیمة دفتریة بمبلغ ٧٨٠استرداد دفعات مقدما مبر ٣١ملیون درھ ون درھم)، و٢٩٣–٢٠١٧دیس د ملی تعتق
).١٢(انظر إیضاح . الفترةعلى القیمة المدرجة للدفعات المقدمة عن العقارات االستثماریة في نھایة سلبي اإلدارة بأنھ لن یكون لھا تأثیر

ارات االستثماریة عن العق ون درھم ٣٠تتضمن الدفعات مقدماً بملی اك االبموج ث أن ھن ة حی ة مدرجة بالتكلف ستصناع مع مؤسسة مالی
غ كمامن قبل المطور.يسینتھشكوك كبیرة حول ما إذا كان المشروع  ون٣٩إن المطلوبات المرتبطة بمبل مبر ٣١(درھمملی ٢٠١٧دیس

م) ٣٩– ون درھ جلة ملی ناع مس ل االستص داد تموی زام لس ة أي الت دى المجموع یس ل ناع، ل روط االستص ب ش ة. بموج ات المالی ي البیان ف
د . لم الخاص ببند الموجودات حتى اكتمال اإلنشاء دره تحصل المجموعة بع غ إضافي ق دفع مبل ة ب ارات وملتزم ة للعق ى ملكی ون ٢٣عل ملی

وفقا لالتفاقیة المبرمة مع بائع أحد المشاریع العقاریة.) ملیون درھم٢٣-٢٠١٧دیسمبر ٣١(درھم 

العقارات االستثماریة-٧

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

١٫٨٢١٫٠٦٤١٫٦٢٣٫٠٩٦یرینا١في 
١٨٠٫٦٧٧١٤٣٫١٠٩إضافات خالل الفترة/السنة

)٢٤٫٢٨٢()١٩٫٩١٩(الفترة/السنةاستبعاد خالل 
٦٩٫٥٣٠)٢٤٫٧٤٠(القیمة العادلة عن عقارات استثماریةأرباح(خسائر)/ 

٩٫٦١١)٦٩٠(تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبیة

٩٥٦٫٣٩٢٫١٫٠٦٤١٫٨٢١
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العقارات االستثماریة (تتمة)-٧

ار أو  ا لإلیج تفظ بھ اني المح دات المب یالت ووح ي والف ن األراض تثماریة م ارات االس ألف العق عتت درج للبی بیة، ت تھا المحاس لسیاس ً ا . وفق
المجموعة العقارات االستثماریة بالقیمة.

ة ذات ربع السنةایة تستند القیم العادلة للعقارات على تقییمات أجریت في نھ مستقلین یحملون المؤھالت المھنی من قبل مقیمین مؤھلین مھنیاً
لم ً ا و وفق یم المستخدم ھ وذج التقی ا. إن نم تم تقییمھ ارات التي ی ع وقطاعات العق ي المواق ة ف رة ذات عالق دیھم خب ا ول ا العالقة المعترف بھ

ي خالل الفأوصى بھ المعھد الملكي للمساحین القانونیین. ة ف رة المنتھی ى ل، استخدمت اإلدارة٢٠١٨سبتمبر ٣٠ت ة النطاق األدن یم العادل لق
.لجمیع العقارات االستثماریة حیث تم استخدام اكثر من مقیم عادل

في مصر مملوكة ) وحدتان-٢٠١٧دیسمبر ٣١(وثالث وحداتعلى قطعة أرض٢٠١٨سبتمبر٣٠تشتمل العقارات االستثماریة كما في 
ارات االستثماریة ١٦٩-٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون درھم (١٧٧ل الشركات التابعة للمجموعة بمبلغ من قب ع العق ع جمی ملیون درھم). وتق

ة المتحدة. ارات العربی ة اإلم ي دول غ األخرى ف ة بمبل الت األجنبی ل العم ة خسائر تحوی یم المدرج من الق ا تتض م (٢٤٩كم ون درھ ٣١ملی
ملیون درھم) ناتجة عن تحویل عمالت العقارات االستثماریة في مصر والتي تم تضمینھا في حقوق الملكیة.٢٤٨بمبلغ –٢٠١٧دیسمبر 

ى أساس ٢تصنف العقارات االستثماریة في المستوى  ة األسعار عل ا باستخدام نھج مقارن ول علیھ م الحص د ت ا ق ة ألنھ ة العادل اس القیم لقی
ھ. معامالت مماثلة لعقارات مشابھة. یتم تع ار وموقع ل حجم العق دیل أسعار بیع العقارات المماثلة حسب االختالفات في السمات الرئیسیة مث

تو ى المس ن أو إل ویالت م ى إن المدخل الجوھري إلى نھج التقییم ھو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل موقع معین. لم تكن ھناك أیة تح
خالل الفترة.٢

ة في السوققص الجوھري) في قیمة اإلیجار المقدرة إن الزیادة الجوھریة/(الن ة العادل ي القیم سوف یؤدي إلى ارتفاع/(انخفاض) جوھري ف
للعقارات.

ون درھم (١٫٠٣٣، فإن العقارات االستثماریة التي لھا قیمة عادلة بمبلغ ٢٠١٨سبتمبر٣٠كما في  مبر ٣١ملی ون ٩٨٥–٢٠١٧دیس ملی
.جزء من إعادة الھیكلةح وكیل الضمان كدرھم) تم رھنھا/ تخصیصھا لصال

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
مدققة)غیر ((غیر مدققة)

٤٨٫٤٥٢٤٥٫٠٩٠دخل اإلیجار المشتق من العقارات االستثماریة
)١١٫٢٢٩()١٠٫٤٠٨(مصاریف تشغیل مباشرة (تشتمل الصیانة والتصلیحات) تنتج دخل إیجار

٣٨٫٠٤٤٣٣٫٨٦١المدرجة بالقیمة العادلةةاألرباح الناتجة عن العقارات االستثماری
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التطویرعقارات قید -٨
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

٢١٢٫٨٤٩٢٢٠٫٦٧٩ینایر١في 
)٢١٫٦٧٠()٥٫٣٠٤(عقارات قید التطویرتكلفة بیع 

٢٫٠٥٥١٣٫٨٤٠إضافات لتكالیف اإلنشاء المتكبدة

٢٠٩٫٦٠٠٢١٢٫٨٤٩

ع طرف آخر لتطویر ٢٠١٤أكتوبر١في  ة مشروع مشترك م ي اتفاقی ة أرض ، دخلت المجموعة ف ة قطع د بالشراكة مملوك ة ن ي منطق ف
مشتركة السیطرة منشأة تحت ال، ذ.م.مقة الورقاء جاردنزفي منط٪٥٠على حصة بنسبة )ش.م.ع(الحمر. استحوذت شركة أمالك للتمویل 

ة أرض لتطویر  ة قطع د الحمربالشراكة مملوك ة ن ي منطق دى .ف رادات ٪٥٠بنسبة المجموعة حصة ل ات واإلی ي الموجودات والمطلوب ف
ذلك ولمشروع المشترك المصاریف الخاصة باو ا ل ة اوفق اریر المالی داد التق دولي إلع ار ال ب المعی م بموج ة رق ة ت١١لدولی ر عملی ت عتب تح
ة تساوي بیعھا بھدف وقید التطویر كانتمشتركة. وبما أن األرض السیطرة ال ة أولی في السوق، تم التعامل معھا كعقار قید التطویر مع تكلف

م. ٣٣٠بمبلغ قیمتھ العادلة عند التحویل من محفظة االستثمارات العقاریة  ة إن المصاریف ملیون درھ ا األرضطویر تلالالحق إلعادة بیعھ
دمشترك المشروع الحتفظ بھ الذي یالنقد المتبقي العقار. إن في تكلفةإدراجھا یتم  ھ ، نظراًمقی زامألن ویر األراضي الت دي لتط بتعاق بموج
مبر ٣١(مدرھملیون ١٤٨ھو مبلغ ٢٠١٨سبتمبر٣٠مقید في الحصة المجموعة من ھذا الرصید النقدي . إن مشروع مشتركیةاتفاق دیس

.ملیون درھم)٢٠٥-٢٠١٧

مة الاتفاقیات لبیع عدد من قطع األراضي في دخل المشروع المشترك  ي مقس د الحمر. تطبیقف ًن ات لا اریر متطلب دولي إلعداد التق ار ال المعی
م  روع المشترك ١٥المالیة رق ان ، حدد المش ل السیطالتزام ات لنق ذه االتفاقی ات األداء ضمن ھ ة من التزام وفیر البنی ى األراضي وت رة عل

ألراضي. لالتحتیة 

ى األرض خاللبیع األراضي الخاصة بیتم تسجیل اإلیرادات  ل السیطرة عل تم تسجیل نق ة وی رادات المتعلق ة خالل بإنشاءاإلی ة التحتی البنی
إلىالبنیة التحتیة إنشاءفترة  ي الحصولملزم أن المشروع المشترك لدیھ حق قانوني نظراً ى دفعاتف ى تاریخھعل . عن العمل المنجز حت

بین االلتزامین على أساس القیمة العادلة لكل منھما.علیھاتعاقدموقد تم تخصیص اإلیرادات ال

.ھیكلةالالعقارات قید التطویر كضمان لصالح وكیل الضمان كجزء من إعادة تخصیص ، یتم ٢٠١٨سبتمبر٣٠كما في 

ة المشتركةالمصاریفلمجموعة في الموجودات والمطلوبات واإلیرادات وتمثل العناصر التالیة حصة ا د للعملی یناستبعادبع امالت ب المع
:شركات المجموعة

دیسمبر٣١سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
(مدققة)(غیر مدققة)

٢٠٩٫٦٠٠٢١٢٫٨٤٩عقارات قید التطویر
١٤٧٫٧٦٧٢٠٥٫٤٥٣وكنقد في الصندوق وأرصدة لدى البن

١٣٫٤٦٨٨٥١مدینة-موجودات أخرى 
)١٠٫٣٥٦()٣٫٧٠٠(مطلوبات أخرى

٣٦٧٫١٣٥٤٠٨٫٧٩٧صافي الموجودات
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التطویر (تتمة)عقارات قید -٨
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

مدققة)غیر ((غیر مدققة)

٦٠٫٧٤٧٣٥٫٧٤٧یربیع عقارات قید التطو
)١٤٫٥٣٣()٥٫٣٠٤(ات قید التطویرتكلفة بیع عقار

)١٫٥٠١()٧٣٥(مصاریف تشغیلیة
٤٫٤٣٧٤٫٠٧٥دخل على الودائع

٥٩٫١٤٥٢٣٫٧٨٨أرباح الفترة

ون درھم١٠–٢٠١٧سبتمبر٣٠ملیون درھم (٤٦تتألف االیرادات للفترة من مبلغ  ب استیفملی ك عق ل السیطرة ) وذل اء التزامات تحوی
م)٢٦–٢٠١٧سبتمبر٣٠ملیون درھم (١٥أداء األرض ومبلغ على ون درھ دملی ة بنسبة بع ة التحتی ویر البنی ام تط ل ٪١٠٠إتم من قب

ع  ن جمی اتالمقاول وتم التنازل ع ي المطلوب ة ف رة المنتھی ة الرئیسیة خالل الفت و٣٠الطارئ ذمم المد. ٢٠١٨یونی الغ ال ة المستحقة إن مب ین
من ١٢المعنیة التي بموجبھا تم تثبیت ایرادات تحویل األرض، تسدد لتسویة المشروع المشترك خالل بیعالبموجب اتفاقات  اریخ شھراً ت

.اعداد البیانات المالیة

والتمویالت اإلسالمیة األخرىودائع استثماریة -٩
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھملف درھمأنسبة األرباح

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٠٧٫٢٢٨٢٢٩٫٢٩٦٪٢المرابحة
١٢٨٫٣٧٥١٩٩٫٦٩٥٪٤الوكالة
٢٩٤٫٢٥٠٤٥٧٫٧٢٢٪٤أخرى

٧٨١٫٤٫٠١١٤٫٤٣٩٫٠١٥٪٢الدفعسعر الشراء المستحق

٤٫٦٤١٫٦٣٤٥٫٣٢٥٫٧٢٨

)٥٣٣٫٦٩١()٤٤٩٫٣٤٨()١-٩إطفاء تعدیل القیمة العادلة (إیضاح 

١٩٢٫٢٨٦٫٤٤٫٧٩٢٫٠٣٧

ارات االستثماریة ورھن مقابل التنازل عن خر اآلسالمي اإلتمویل الوتھاھیكلالمعاد یتم تأمین الودائع االستثماریة  ع العق ي تق للمجموعة الت
أمین، ٨و٧اتفي دولة اإلمارات العربیة المتحدة (إیضاح وق ٤إیضاح (البنكحسابات لىعورھن) والتنازل عن الت ازل عن الحق ) والتن

ة الستالم الدفعات المتعلقة ب ة واالستثماریة اإلسالمیةمحفظ ة للمجموعة. الشركات وضمانات الموجودات التمویلی ن إمن الشركات التابع
الممولین.نیابة عن ضمانمن قبل وكیل سیتم االحتفاظ بھا المقدمة المالیة األوراق 

ء تعدیل القیمة العادلةإطفا١-٩
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)

٥٣٣٫٦٩١٦٤٣٫٧٠٤ینایر١في 
)١١٠٫٠١٣()٨٤٫٣٤٣(/للسنةإطفاء المبالغ المحملة للفترة

٤٤٩٫٣٤٨٥٣٣٫٦٩١
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(تتمة)والتمویالت اإلسالمیة األخرىودائع استثماریة -٩

(تتمة)إطفاء تعدیل القیمة العادلة١-٩

ً دمي ٢٠١٤في سنة نتیجة إلعادة الھیكلةتم تغییر طبیعة ودائع الشركة جوھریا ولین التجاریین ومق ، مما أدى إلى التزام ثابت یدفع إلى المم
رة ة الفت ي نھای ا ف اد ھیكلتھ ة المع ات الثابت میة لاللتزام ة االس غ دعم السیولة. إن القیم ون درھم (٤٫٦٤٢ھي مبل مبر ٣١ملی –٢٠١٧دیس

ع االستثماریة من خالل ٥٫٣٢٦ ي شروط الودائ ة ف ملیون درھم). وفقا للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة، وبسبب التغیرات الجوھری
ا إعادة الھیكلة، تم إجراء تقییم القیمة العادلة لاللتزامات المعاد ھیكلتھا على أساس صافي ا ا. كم د علیھ ة المتعاق دفقات النقدی ة للت ة الحالی لقیم

وفمبر ٢٥في  ة ٢٠١٤ن اح القیم ى أرب ا أدى إل الي مم ز الم ان المرك ي بی ة ف ة العادل ة بالقیم ي البدای ا ف اد ھیكلتھ ات المع ت االلتزام م تثبی ، ت
ملیون درھم والتي تم تسجیلھا في بیان الدخل الموحد.٩١١العادلة بمبلغ 

ا م احتس م بنسبة ت دل خص تخدام مع ة باس ة العادل دیل القیم ددة ٪٥ب تع ب مخاطر مح دل حس وق والمع د الس ع اإلدارة لعائ ى أساس توق عل
للمجموعة.

ت األول ن التثبی ة م اح الناتج إن األرب الي، ف ي. وبالت ل الفعل دل التموی ة مع تخدام طریق أة باس ة المطف ا بالتكلف ات الحق اس االلتزام ب قی ي یج
اح سنةسنة للسداد، مع رسوم ناتجة في بیان الدخل الموحد كل ١٢تم عكسھا بالكامل على مدى فترة المسجلة سی ة ألرب ة التراكمی . إن القیم

ینتج عنھ أرباح القیمة ملیون درھم) ٣٧٧–٢٠١٧دیسمبر ٣١(ملیون درھم ٤٦٢بلغت ٢٠١٨سبتمبر٣٠القیمة العادلة المطفأة كما في 
رة ٥٣٤–٢٠١٧دیسمبر ٣١(٢٠١٨سبتمبر٣٠ملیون درھم كما في ٤٤٩لغ بمبالمتبقیةالعادلة  ملیون درھم) لیتم إطفاؤھا على مدى فت

.السداد المتبقیة

ائض ٢٠١٤إلعادة الھیكلة في سنة بموجب بنود اتفاقیة الشروط المشتركة ، فإنھ یجب على المجموعة توزیع أي فائض نقدي مع تعریف الف
في دیسمبر د االتفاقیة،بأنھ المحدد في بنو على تقییم المركز النقدي للمجموعة كل ،٢٠١٦كما تم تعدیلھا الحقاً راء أول ٦بناًء م إج أشھر. ت
ة من ٩٤٤و قد أدى إلى السداد المبكر اللتزام إلى الممولین بمبلغ ٢٠١٤تقییم في دیسمبر  ة مقدم أقساط ٢٢ملیون درھم وھو ما یمثل دفع

بلیة. شھریة مجدولة مستق

م ٢٠١٥یونیو٣٠النقدي كما في المركز التقییم الثاني یقوم على أساس إن ،النقدیةالتحویلآلیة بموجب الي ت ة سدادوبالت ة مقدم غدفع بمبل
.٢٠١٥یولیو ١٦يف، تم دفعھا٢٠١٧اكتوبرحتى في المستقبلشھريقسط١٣ملیون درھم تمثل ٥٥٨

م ٢٠١٥دیسمبر ٣١النقدي كما في المركزاس تم إجراء التقییم الثالث على أس الي ت ة سدادوبالت ة مقدم غدفع ل ١٣٧بمبل ون درھم تمث ملی
في المستقبل ي .٢٠١٦ینایر ٢٥فيدفعھتم ،٢٠١٧دیسمبرحتى قسطین شھریاً ا ف دي كم وتم إجراء التقییم الرابع على اساس المركز النق

ر ١٣٧بمبلغةدفعة مقدمسدادتم وبالتالي ٢٠١٦یونیو٣٠ ى فبرای ي المستقبل حت ف طین شھریاً ي ٢٠١٨ملیون درھم تمثل قس ھ ف م دفع ت
.٢٠١٦یولیو ٢٥

ولین ٢٠١٦في دیسمبر  دیھا ، وافقت شركة أمالك مع المم ود ل بعض القی دیالت ل منت تع ي تض دة، والت دد من الشروط المقی ازل عن ع للتن
ا مسبقا وزیادة لمستویات المتوقعة الحفاظ على أعلى ابالرھن للشركة لسجلللسماح  األموال التي ستطرح في إطار معاییر معینة متفق علیھ

األرباح للممولین.دفعاتمبالغ أو ال. ال تؤثر الشروط الجدیدة على فترة السداد أو استحداث المشروعاتالقیود المفروضة على إزالة و

.٢٠١٨ینایر ٢٥في ٢٠١٨ساط شھریة مجدولة مستقبال حتى دیسمبر أق١٠ملیون درھم تمثل ٦٨٤دفعة مقدمة بقیمة تم سداد

المعلومات القطاعیة-١٠

ال،  ات لألعم ة قطاع ي ثالث ة ف یم المجموع م تنظ ة ت راض إداری اريألغ ل العق تثماریة)، التموی ة واالس طة التمویلی ى األنش تمل عل (وتش
في الشركات (تشتمل على تمویل االستثمار في الشركات).التمویلي ستثمار واالستثمار العقاري (یشتمل على المعامالت العقاریة) واال

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

القطاعات التشغیلیة
ھي كالتالي:سبتمبر٣٠أشھر المنتھیة فيالتسعةالمجموعة لكل قطاع لفترة إن إیرادات ومصاریف

(غیر مدققة):٢٠١٨سبتمبر٣٠
تمویلاستثماراتاستثمارات

المجموعشركاتعقاریةتمویل عقاري
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٩٧٫٣٧٣١٢٥٫٧٧٦١٢٫٣٩٣٢٣٥٫٥٤٢التشغیليالدخل
)٤٢٫٣٦٨()٢٫١٣٥(٩٢٤)٤١٫١٥٧(االنخفاض في القیمةصاتمخص

)٨٤٫٣٤٣()٧٫١٦٢()٣٦٫٨٥٣()٤٠٫٣٢٨(إطفاء أرباح القیمة العادلة األولیة
المصاریف (ویشمل ذلك المصاریف

)٨٦٫٥٣٩()٧٫٦٦٣()٢٤٫٤٦٢()٥٤٫٤١٤(المخصصة)
)٥٫٣٠٤(-)٥٫٣٠٤(-العقارات قید التطویرتكلفة بیع 

١٤٫٩٥٠١٤٫٩٥٠--الشقیقةةالحصة من نتائج الشرك
)٨٣٫٣٠٣()١٢٫٠٩١()٣٥٫٠٩٩()٣٦٫١١٣(التوزیعات على الممولین/المستثمرین

)٣٦٥٫٥١()٨١٫٧٠(٢٤٫٩٨٢)٦٣٩٫٧٤(النتائج القطاعیة

)٢٫٢٦٨(الحصص غیر المسیطرة

)٦٣٣٫٥٣(

(غیر مدققة):٢٠١٧تمبرسب٣٠
تمویلاستثماراتاستثمارات

المجموعشركاتعقاریةتمویل عقاري
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

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

)٨١٫٩٢٣()٧٫٠٠٠()٣٥٫٢٤٩()٣٩٫٦٧٤(القیمة العادلة األولیةإطفاء أرباح 
المصاریف (ویشمل ذلك المصاریف

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

١٨٫٥٦٤١٨٫٥٦٤--الشقیقةةالحصة من نتائج الشرك
)٩٣٫١٣٨()١٠٫١١٢()٣٨٫٨٧٣()٤٤٫١٥٣(لتوزیعات على الممولین/المستثمرینا

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

)٧٫٦٩٤(الحصص غیر المسیطرة

٢٢٫٠١٤
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المعلومات القطاعیة (تتمة)-١٠
لموجودات والمطلوبات القطاعیةا

:٢٠١٧دیسمبر ٣١و٢٠١٨سبتمبر٣٠لتالي الموجودات والمطلوبات القطاعیة الخاصة بالمجموعة كما في یعرض الجدول ا

(غیر مدققة):٢٠١٨سبتمبر٣٠
تمویل االستثماراستثماراتتمویل
المجموعفي شركاتعقاریةعقاري

ألف درھمألف درھمرھمألف دألف درھم

٤١٥٫٩٤٧٫٣٨٧٫٤٢٠١٫٩٤٦٢٫٠٣٨٨٧٣٫٩٢٨٫٥الموجودات القطاعیة

١٫٢٢٥٫٦٣٤٢٫٧٢٦٫٢٢٢٤٨١٫٦٧٨٤٫٤٣٣٫٥٣٤المطلوبات القطاعیة

(مدققة):٢٠١٧دیسمبر ٣١
تمویل االستثماراستثماراتتمویل
المجموعفي شركاتعقاریةعقاري

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٤٫٢١١٫٤٩٥٥٤١٫٩٤١٫٣٤٢٦٫٣٩٥٦٫٥٧٩٫٢٤٤الموجودات القطاعیة

١٫٨٨٥٫٣٦٢٢٫٦٨٩٫٥٨٤٤٣٣٫٣٩٠٥٫٠٠٨٫٣٣٦المطلوبات القطاعیة

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١١
ة  ا للمجموع وظفي اإلدارة العلی س اإلدارة وم اء مجل یین وأعض اھمین الرئیس قیقة والمس ركات الش ل الش ة تمث راف ذات العالق إن األط

ي  ركات الت ى والش ة عل ة إدارة المجموع ذ موافق راف. تؤخ ك األط ل تل ن قب وھري م أثیر الج تركة أو الت یطرة المش یطرة أو الس ت الس تح
األسعار وشروط الدفع المتعلقة بھذه المعامالت. 

ھي كما یلي:المرحليإن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بیان المركز المالي الموحد

(غیر مدققة):٢٠١٨سبتمبر٣٠

أعضاء مجلس
أطراف أخرىاإلدارةمساھمین
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیین
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥٩٫٠٣٧٥٩٫٠٣٧--النقد واألرصدة لدى البنوك
١٥٫٧٨٦٩٫٠٠٩٢٤٫٧٩٥-الموجودات التمویلیة واالستثماریة االسالمیة

٧٫٢٤٩٧٫٢٤٩--األوراق المالیة االستثماریة
٩٤١٫٧٨٩١٫٠٥٩٫٤٧٧-١١٧٫٦٨٨الودائع االستثماریة

٧٠٣٧٠٣--موجودات أخرى
٧٦٩٨٠٨-٣٩مطلوبات أخرى
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(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١١

(مدققة):٢٠١٧دیسمبر ٣١
ء مجلسأعضا

أطراف أخرىاإلدارةمساھمین
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیین

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١١٣٫٨٠٢١١٣٫٨٠٢--النقد واألرصدة لدى البنوك
١٨٫٢٦٨١٠٫٩١٥٢٩٫١٨٣-الموجودات التمویلیة واالستثماریة االسالمیة

٧٫٢٤٩٧٫٢٤٩--مالیة االستثماریةاألوراق ال
١٫٠٤٢٫٠٨٥١٫١٧٢٫٣٠٦-١٣٠٫٢٢١الودائع االستثماریة

٧٠٣٧٠٣--موجودات أخرى
٨٦٠٩١١-٥١مطلوبات أخرى

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

قة)(غیر مدق٢٠١٨سبتمبر٣٠
أعضاء مجلس

أطراف أخرىاإلدارةمساھمین
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیین
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

من الموجودات التمویلیة الدخل
٨٣٥٣٣١١٫١٦٦-االسالمیةواالستثماریة

١٤٫٤١٨١٦٫٢٢٠-١٫٨٠٢/ للمستثمرینللممولینتوزیعات 

(غیر مدققة)٢٠١٧سبتمبر٣٠
أعضاء مجلس

أطراف أخرىاإلدارةمساھمین
المجموعذات عالقةواإلدارة العلیارئیسیین
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

من الموجودات التمویلیة الدخل
٤٨٥٥٠٤٩٨٩-واالستثماریة االسالمیة

١٥٫٨٠٥١٧٫٧٨٠-١٫٩٧٥/ للمستثمرینللممولینتوزیعات

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

سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠
٢٠١٨٢٠١٧

ألف درھمألف درھم
)غیر مدققة((غیر مدققة)

١١٫٢٠٧١٢٫٠٧٤رواتب ومزایا أخرى
١٫٢٠٤٣٠٠مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

١٢٫٤١١١٢٫٣٧٤

اریخ  دة بت نویة المنعق ة الس ا العمومی الل جمعیتھ ة خ ل ١٠قامت المجموع غ ٢٠١٨أبری س اإلدارة بمبل اء مجل اب أعض ى أتع ة عل بالموافق
بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المرحلي.ملیون درھم) والتي تم تضمینھا في ٢٫٢٥–٢٠١٧سبتمبر ٣٠ملیون درھم (٢٫٢٥
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االلتزامات والمطلوبات الطارئة-١٢

االلتزامات 
دیسمبر٣١سبتمبر٣٠

٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھم

(مدققة)(غیر مدققة)إیضاحات

١٣٣٢٫٧٨٤٣٨٦٫٤٧٧-١٢تمویلالتزامات غیر قابلة لإللغاء لتقدیم 
٢٢٣٫٢٥١٢٣٫٢٥١-١٢ستثماریةاالعقارات للالدفعات المقدمةصوصالتزامات بخ

-٣٩٣٫٩٦٨-١٢التزامات بخصوص عقارات استثماریة
٤٢٧١٫١٩٧٠-١٢التزامات مقابل مصاریف رأسمالیة

٢٧٤٫٤٥١٤١٠٫٦٩٨

ات لت١-١٢ ى االلتزام ات عمالء تشتمل االلتزامات المتعلقة بالتسھیالت االئتمانیة عل اء بمتطلب میمھا للوف ي جرى تص دیم التسھیالت الت ق
ألن  راً وم. ونظ ع رس ب دف ا وتتطل رى إللغائھ روط أخ ددة وش الحیة مح واریخ ص ا ت ون لھ یك ادةً ات ع ة. إن االلتزام المجموع

ة االلتزامات ھذه یمكن أن تنتھي صالحیتھا دون القیام بسحبھا، فإن إجمالي المبالغ التعاقدیة ال تمثل ب الضرورة االحتیاجات النقدی
المستقبلیة.

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

.تطویر عقارات فیما یتعلق بتطویر العقارات االستثماریةھذه تمثل التزامات تجاه ٣-١٢
.علوماتتكنولوجیا الممشروعتجاه تطبیق ھذه تمثل التزامات٤-١٢

الطارئةالمطلوبات 
ت)أ ة كان ًالمجموع ا د طرف ن وض ة م اوى مرفوع ى دع تمل عل دة، وتش ة المتح ارات العربی ة اإلم ي دول ائیة ف دعاوى القض بعض ال ب

دم  رأي المق ى ال إل المجموعة، وباألخص تتعلق ببعض معامالت البیع والتمویل. تدافع المجموعة عن حقوقھا في ھذه القضایا، واستناداً
ي  رجح نجاح اإلجراءات الت ر الم ھ من غی د المجموعة أن انوني، تعتق ذتھامن المستشار الق ةاتخ تثناء األطراف المقابل م قضایا، باس ت

.)ملیون درھم٣-٢٠١٧دیسمبر ٣١ملیون درھم (٣بمبلغتكوین مخصص مقابلھا

یم ٦رقم اإلیضاحفي كما ھو مبین ٢٠١٣في عام ضدهتحكیمإجراءات كما قام المطور الذي بدأت الشركة بب)  وى تحك دیم دع دوره بتق ب
ة  د المجموع اللض نة خ ي الس ة ف مبر ٣١المنتھی غ ٢٠١٧دیس م ٦٦٩بمبل ون درھ ةالملی ائر المزعوم ترداد الخس ىس تنادا إل . واس

ار دمھا مستش ي ق ورة الت انونيالمش ركة ق تنتجت الش ارجي، اس ھ من خ ر بأن رف الأرجح مالغی نجح الط ل من ی يقاب راء، ف ذا اإلج ھ
.٢٠١٨سبتمبر٣٠فينتھیة لماللفترةالمجمعة المرحلیةالموحدةلیة لماالبیانات افيمخصصأيیتم تسجیل لموبالتالي
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تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات-١٣
أثیر استنادایة المحللة تحلیل تواریخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج المیزانیة العموم ى ت ي الجدول عل ة ف یم المبین إلى الفترة الزمنیة التعاقدیة المتوقعة لتحصیلھا أو سدادھا أو بیعھا. تشتمل الق

لبیان المركز المالي باستثناء األرباح غیر المستحقة بعد في نھایة الفترة.  ً تعدیل القیمة العادلة وفقا

المجموعحتى سنة واحدة(غیر مدققة)٢٠١٨سبتمبر٣٠في 
بنود من دونأكثر من٥إلى ١حتىأشھر إلى٦٦إلى ٣أقل من

اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشھرأشھر٣
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٣٥٫٠٠٠٣٢٨٫٠٥١--١٤٥٫١٨٢١٠٢١٤٧٫٧٦٧٢٩٣٫٠٥١لدى البنوكدةالنقد واألرص

٢٫٧٠٤٫٧٠١-٢٧١٫٢١٠٨١٫٨٢٩١٨٩٫٧٩١٥٤٢٫٨٣٠٦٤٦٫٩٩٠١٫٥١٤٫٨٨١موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة 
١١٫٩٨١١١٫٩٨١------أوراق مالیة استثماریة

عن عقارات استثماریة ٣٢٢٫٨١٨-٣٠٫٠٣٦٢٩٢٫٧٨٢----دفعات مقدماً
١٫٩٥٦٫٣٩٢-١٫٢٧٠٫٢٤٠٦٨٦٫١٥٢----عقارات استثماریة

٢٠٩٫٦٠٠--٢٠٨٫٦٠٠----قید التطویرعقارات 
٢٠٣٫٨٨٥٢٩١٫٢٦٥--٨٧٫٣٨٠-٨٧٫٣٨٠-شقیقةشركةاستثمار في 

٨٦٫٣٧٩--٤١٫٨٤٣٢٠٫١٢٠١٠٫٩٤٩٧٢٫٩١٢١٣٫٤٦٧موجودات أخرى
٦٨٦٫١٧٦٨٦٫١٧------موجودات ثابتة

٤٥٨٫٢٣٥١٨٩٫٤٣١٣٤٨٫٥٠٧٩٩٦٫١٧٣٢٫١٧٠٫٣٣٣٤٩٣٫٨١٥٫٢٥٥٢٫٢٦٨٨٧٣٫٩٢٨٫٥إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤٫١٩٢٫٢٨٦-١٥٧٫٢٩٧٣٦١٫٥٥١٥١٨٫٨٤٨١٫٨٥٩٫١١٣١٫٨١٤٫٣٢٥-ودائع استثماریة وتمویالت إسالمیة أخرى 

١١٠٫٩١١-٢٫٤٥١٢٫١٨٤١١٫٩٣٤١٦٫٥٦٩٣٨٫٤٠٢٥٥٫٩٤٠تمویل إسالمي ألجل  
٤٫٩٤٦٤٫٩٤٦------الخدمة للموظفینمكافأة نھایة

١٢٥٫٣٩١--٩٣٫١٦٩١٫٣٨٢٣٫٣٣٢٩٧٫٨٨٣٢٧٫٥٠٨مطلوبات أخرى

٩٥٫٦٢٠١٦٠٫٨٦٣٣٧٦٫٨١٧٦٣٣٫٣٠٠١٫٩٢٥٫٠٢٣٨٧٠٫٢٦٥٫١٤٫٩٤٦٤٫٤٣٣٫٥٣٤إجمالي المطلوبات

٢٧٤٫٤٥١--٧٣٢٩٫٩٠٦١٥٣٫٥٣٣٣٣٤٫٠٥٥٢١٩٫١١٧التزامات

٢٨٫٨١٨٠٩١٫١٢٨٦٢٣٫٥٥٠٦٠٦٫٢٦٣٠٦٥٫٠٤٤٫١)٣١٫٨٤٣(٣٢٫٧٠٨٢٧٫٩٥٣صافي فجوة السیولة

٣٢٫٧٠٨٦٠٫٦٦١٢٨٫٨١٨٢٨٫٨١٨٩٠٩٫١٥٦٤٥٩٫٧٨٠٠٦٥٫٠٤٤٫١٠٦٥٫٤٤٠٫١صافي فجوة السیولة المتراكمة
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تحلیل تواریخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)-١٣

المجموعحتى سنة واحدة٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
بنود من دونأكثر من٥إلى ١حتىأشھر إلى٦٦إلى ٣أقل من

اإلجماليفترة استحقاقسنوات٥سنواتسنة واحدةسنة واحدةأشھرأشھر٣
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

الموجودات
٣٥٫٠٠٠٦٧٣٫٠١٥-٤٣٢٫٥٦٢٢٠٥٫٤٥٣-٤٣٠٫٤٠٣٢٫١٥٩نقد وودائع لدى البنوك

٣٫٠٨٤٫٩٨٣-٦٦٣٫٤١٣٥٧٫٣٣٥٨٥٫٣١٨٨٠٦٫٠٦٦٦٦٢٫٧٨٢١٫٦١٦٫١٣٥موجودات تمویلیة واستثماریة إسالمیة 
١٢٫٣٨٧١٢٫٣٨٧------أوراق مالیة استثماریة

عن عقارات استثماریة ٣٢٢٫٨١٨-٣٠٫٠٣٦٢٩٢٫٧٨٢----دفعات مقدماً
١٫٨٢١٫٠٦٤-١٫١٢١٫٦٩١٦٩٩٫٣٧٣----عقارات استثماریة

٢١٢٫٨٤٩--٢١٢٫٨٤٩----قید التطویرات عقار
٣٠٢٫٥٦٧٣٠٢٫٥٦٧------شقیقةشركةاستثمار في 

١٣٢٫٤٨٩--١٢٢٫١٩٣٢٫٨٦٤٦٫٥٩٤١٣١٫٦٥١٨٣٨موجودات أخرى
١٧٫٠٧٢٫٠٧٢١٧------موجودات ثابتة

١٫٢١٦٫٠٠٩٦٢٫٣٥٨٩١٫٩١٢١٫٣٧٠٫٢٧٩٢٫٢٣٣٫٦٤٩٢٫٦٠٨٫٢٩٠٦٧٫٠٢٦٣٦٫٥٧٩٫٢٤٤إجمالي الموجودات

المطلوبات
٤٫٧٩٢٫٠٣٧-٦٨٫٤٠٦٢٠٥٫٢١٨٤١٠٫٤٣٧٦٨٤٫٠٦١٢٫١٥٣٫٥٤٧١٫٩٥٤٫٤٢٩ودائع استثماریة وتمویالت إسالمیة أخرى 

٦٦٫١٣٦-١٫١٥٨١٫١٥٧٢٫٣١٤٤٫٦٢٩٢٢٫٩٤٨٣٨٫٥٥٩ي ألجل  تمویل إسالم
٦٫٥٥١٦٫٥٥١------مكافأة نھایة الخدمة للموظفین

١٤٣٫٦١٢--٢١٫٧٣٣١٣٫٣٨٣٧٫٦٠٩١٣٢٫٧٢٥١٠٫٨٨٧مطلوبات أخرى

١٩١٫٢٩٧٩٫٧٥٨٢٠٤٢٠٫٣٦٠٨٢١٫٤١٥٢٫١٨٧٫٣٨٢١٫٩٩٢٫٩٨٨٥٥١٫٦٥٫٠٠٨٫٣٣٦إجمالي المطلوبات

٤١٠٫٦٩٨--٣٨١٫٩١٩٣٫٤٣٢٢٫٠٩٧٣٨٧٫٤٤٨٢٣٫٢٥٠التزامات

١٦١٫٤١٦٢٣٫٠١٧٦١٥٫٣٠٢٦٠٫٤٧٥٣١٫١٦٠٫٢١٠)٣٣٠٫٥٤٥()١٥٠٫٨٣٢(٦٤٢٫٧٩٣صافي فجوة السیولة

٦٤٢٫٧٩٣٤٩١٫٩٦١١٦١٫٤١٦١٦١٫٤١٦١٨٤٫٤٣٣٧٩٩٫٧٣٥١٦٠٫٢١٠٫١١٫١٦٠٫٢١٠جوة السیولة المتراكمةصافي ف
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