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نبذة عن أمالك

أمــاك للتمويــل (ش.م.ع) هــي شــركة رائــدة فــي قطــاع التمويــل العقاري
بمنطقة الشــرق األوســط ،دأبت منذ تأسيســها كشــركة خدمات مالية
فــي نوفمبــر  2000علــى تزويــد عمالئهــا بمنتجــات وحلــول تمويــل عقــاري
مبتكــرة ومتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية ،بهــدف تلبية متطلباتهم
ومواكبــة التطــورات المتســارعة فــي الســوق .تأسســت «أمــاك» بدايــةً
كشــركة مســاهمة خاصــة فــي دبــي بموجــب القانــون االتحــادي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ولكــن تــم تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة
عامــة فــي عــام .2004
وتمارس «أمالك» نشــاطها كشــركة تمويل مرخصة من مصرف اإلمارات
العربيــة المتحــدة المركــزي ،حيــث تركــز فــي المقــام األول علــى أنشــطة
التمويــل واالســتثمار المهيكلــة مثــل اإلجــارة ،والمرابحــة ،والمضاربــة،
والوكالــة ،والمشــاركة ،وتنفــذ جميــع أنشــطتها وفقــً ألحكام الشــريعة
اإلســامية وتماشــيًا مــع أحــكام عقــد تأسيســها ونظامهــا األساســي.
وخــال عــام  ،2007وســعت «أمــاك» مــن نطــاق عملياتهــا وافتتحــت
أول مكتــب دولــي لهــا فــي القاهــرة والــذي يعمــل تحــت اســم أمــاك
للتمويــل شــركة مصــر ش.م.م ولديهــا اســتثمار فــي شــركة شــقيقة
فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحــت اســم «أمــاك العالمية للتمويل
العقــاري».
وبفضــل أدائهــا المتميــز ومنتجاتهــا المبتكــرة ،حصــدت «أمــاك»
العديــد مــن الجوائــز المرموقــة خــال مســيرة عملهــا .وتعــد هــذه
الجوائــز خيــر دليــل علــى مــا تقدمــه الشــركة مــن خدمــات رائــدة
ومــا تبذلــه مــن جهــود مســتمرة نحــو االبتــكار ،كمــا تعــد تجســيدًا
اللتزامهــا بقيمهــا المؤسســية القائمــة علــى االجتهــاد والمثابــرة.

ومن أحدث الجوائز التي فازت بها:
الجائزة العالمية اإلسالمية لألعمال
أفضل شركة تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة
أفضــل شــركة تمويــل إســامي فــي مجــال المســؤولية
االجتماعيــة فــي دولــة اإلمــارات
عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
وتوفــر «أمــاك» اليــوم لألفــراد والشــركات مجموعــة متنوعــة مــن حلــول
التمويــل العقــاري المخصصــة وفقــً الحتياجاتهم ومتطلباتهم ،والتي
تمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم بامتــاك عقــار فــي دولــة اإلمــارات.
وتواصــل «أمــاك» التزامهــا ليــس فقــط بخدمــة عمالئهــا ،بــل أيضــً
بتحقيــق أثــر إيجابــي فــي مجتمــع اإلمــارات ككل.

البيانات المالية الموحدة

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

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

من نحن

7

6

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

يطيــب لــي أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر الســنوي
لنتائــج أعمــال شــركة أمالك لعــام  .2019وكما تعرفون،
لقــد مررنــا خــال العــام الماضــي ببعــض التحديــات
الصعبــة علــى مســتوى القطــاع العقــاري فــي دولــة
عمومــا .ومــع
اإلمــارات العربيــة المتحــدة والمنطقــة
ً
ذلــك ،يســرني أن أبلغكــم بــأن إيــرادات أمــاك مــن
أنشــطة التمويل واســتثمار األصول تتماشــى بصورة
عامــة مــع مــا حققنــاه خــال العــام .2018
ـجلت أمــاك خســارة صافيــة بقيمــة
وفــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة ،سـ ّ
 320مليــون درهــم فــي عــام  ،2019مقارنــةً مــع  272مليــون درهــم فــي عــام
 ،2018بزيــادة قدرهــا  .٪17٫6وتراجــع إجمالــي إيراداتنــا بنســبة  ٪15٫3إلــى 260
مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام  2019متضمنــة خســائر القيمــة العادلــة غيــر
المحققــة المرتبطــة بعقــارات اســتثمارية ،وذلــك نتيجــة النخفــاض أســعار
ً
محافظــا فــي تقييــم األصــول.
العقــارات فــي الســوق واتبــاع الشــركة نهجــً
وقــد انخفضــت هــذه األربــاح عــن تلــك التــي ســجلتها الشــركة عــام 2018
والتــي بلغــت  307مليــون درهــم إماراتــي.
وبقيت اإليرادات من أنشــطة األعمال التمويلية مســتقرة نســب ًيا عند 172
مليــون درهــم لعــام  2019لتتوافــق بشــكل كبيــر مــع تلــك التــي حققتهــا
الشــركة عــام  2018والتــي بلغــت  174مليــون درهــم إماراتــي؛ وانخفضــت
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اإليــرادات اإليجاريــة بنســبة  ٪11لتصــل إلــى  57مليــون درهــم ،مقارنــة مــع
 64مليــون درهــم فــي عــام .2018
وحصلــت الشــركة علــى قــرار تحكيمــي لصالحهــا بقيمــة  780مليــون
درهــم ،وذلــك فــي إطــار دعــوى تحكيميــة أمــام مركــز دبــي للتحكيــم
الدولــي .وفــازت شــركة أمــاك للتمويــل بالتحكيــم لتحصــل أيضــً بالتالي
علــى جميــع التكاليــف القانونيــة مــع تعويــض إضافــي.
وتتطلــع أمــاك خــال العــام  2020الستكشــاف فــرص جديــدة تمكننــا مــن
التكيــف مــع ظــروف الســوق المتغيــرة والتركيــز علــى اســتراتيجيتنا
األشــمل للمضــي بالشــركة نحــو مســتقبل أكثــر إشــرا ًقا .وإن اســتكمال
عمليــات إعــادة التفــاوض مــع المموليــن علــى شــروط إعــادة هيكلــة
الديــون ســيتيح لنــا المزيــد مــن المرونــة ويمكننــا مــن االســتفادة مــن
الفــرص المتاحــة أمامنــا.
وعلــى المــدى الطويــل ،ســوف نواصــل تعزيــز النمــو المســتدام لشــركتنا
ونتطلــع إلــى االثنــي عشــرة شــه ًرا المقبلــة واثقيــن مــن قدرتنــا علــى
تقديــم خدمــة عمــاء اســتثنائية ،وخلــق فــرص نمــو وتطويــر قويــة
لموظفينــا ،والوفــاء بمســؤوليتنا االجتماعيــة.
ال شــك بــأن تفشــي وبــاء “كوفيــد  ”-19قــد غ ّيــر الطريقــة التــي نمــارس
فيهــا األعمــال علــى الصعيــد العالمــي ،وكذلــك الطريقــة التــي نمــارس
بهــا حياتنــا اليوميــة .ومــع ذلــك ،فــإن صحــة وســامة موظفينــا تبقــى
فــي مقدمــة أولوياتنــا .نحــن نراقــب الوضــع عــن كثــب لضمــان اســتمرارية

أعمالنــا وصحــة أصحــاب المصلحــة وعمالءنــا وموظفينــا.

وباألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة ،أود اغتنــام هــذه
الفرصــة للتعبيــر عــن امتنانــي العميــق لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد
بــن راشــد آل مكتــوم ،نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم
دبي «رعاه اهلل» ،على رؤيته الرشــيدة وقيادته الحكيمة ودعمه المســتمر
للتم ّيــز فــي مختلــف القطاعــات فــي دولــة اإلمــارات.
كمــا أود أيضــً أن أتوجــه بالشــكر لفريــق إدارة الشــركة وجميــع موظفيهــا
على عملهم المتفاني ومساهماتهم الجادة على مدار العام الماضي.
ـدم “أمــاك” وتعزيــز
إذ أن جهودهــم وتفانيهــم هــي المحــرك األول لتقـ ُّ
أعمالنــا نحــو تحقيــق اســتراتيجية الشــركة ورؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا.
وأود أيضــً أن أعــرب عــن تقديــري الكبيــر لعمالئنــا ومســاهمينا الكــرام
علــى دعمهــم المســتمر ووالئهــم وثقتهــم بشــركة “أمــاك للتمويــل”.

علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
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كلمة العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
وفــي بدايــة عــام  ،2019اجتمعــت شــركة أمــاك مــع مموليهــا إلعــادة
ـدا مــن المرونــة
التفــاوض بخصــوص شــروط التمويــل ،بمــا يتيــح لنــا مزيـ ً
للتكيــف مــع ظــروف الســوق الحاليــة ،وانتهينــا مــن جميــع المفاوضــات
فــي الربــع األول مــن العــام  ،2020ونحــن اآلن فــي مرحلــة متقدمــة من عملية
إعــداد الوثائــق الخاصــة بالترتيبــات الجديــدة.
وعلــى صعيــد آخــر ،مضــت مشــاريعنا العقاريــة الرئيســية وفــق الجــدول
الزمنــي المخطــط لهــا ،الســيما مشــروع ســكن العمــال ،والــذي يضــم
ثمانية مبان ســكنية للعمال .ويؤكد إنجاز هذه المشــاريع ســير "أمالك"
علــى الطريــق الصحيــح فيمــا يتعلــق بــإدارة مشــاريعها التطويريــة،
وإنجازهــا فــي الوقــت المحــدد وضمــن حــدود الميزانيــة المخصصــة لهــا.

شــهدت "أمــاك للتمويــل" العديــد مــن التطــورات
والتغيــرات خــال االثنــي عشــر شــهرًا الماضيــة.
وعلــى الرغــم مــن التحديــات الكبيــرة التي شــهدها
عــام  ،2019إال أنــه يســعدنا اإلعــان عــن تمكننــا مــن
مواجهــة هــذه التحديــات واألوقات العصيبــة بمرونة
كبيــرة تمكنــا مــن خاللهــا تحقيــق تقــدم مســتمر.
وفــي ظــل ظــروف الســوق خــال عــام  ،2019تراجعــت إيراداتنــا اإلجماليــة
بنســبة  ،٪15٫3وارتفع صافي الخســائر بنســبة  .٪17٫6إال أن إيرادات أنشــطة
أعمــال التمويــل حافظــت علــى معــدالت مســتقرة ،ونجحنــا مــن خــال
تركيزنــا علــى عمليــات عاليــة الكفــاءة خــال عــام  2019بتخفيــض تكاليفنــا
التشــغيلية بنســبة .٪20
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ومــن اإلنجــازات الهامــة األخــرى التــي حققناهــا في عــام  ،2019حصولنا على
تعويــض بقيمــة  780مليــون درهــم فــي دعــوى تحكيميــة منظــورة أمــام
مركز دبي للتحكيم الدولي ،حيث صدر الحكم القضائي لصالح شركة
"أمــاك" يقضــي بحصولنــا علــى تعويضــات وكافــة الرســوم والمصاريــف
القانونيــة .وعلــى جانــب آخــر ،اســتطعنا أيضــً اســترداد أمــوال مســتحقة
بعــد فوزنــا بثــاث دعــاوى قضائيــة أخــرى فــي العــام الماضــي .وأنــا ســعيد
جدًا بأن أعلن أن الشــركات التابعة والزميلة ألمالك واســتثماراتنا الدولية
أداء جيـدًا وحققــت أرباحــً جيــدة.
قدمــت ً
ومــع دخولنــا عــام  ،2020فإننــا نهــدف إلــى مواصلــة تقويــة الشــركة مــن
خــال التخطيــط المــدروس وإطــاق مبــادرات اســتراتيجية جديــدة لتنويــع
محفظتنــا وبنــاء قدراتنــا وقــدرات موظفينــا وتنويــع منتجاتنــا وأنظمتنا.
ونحــن علــى ثقــة تامــة بــأن عملياتنا الداخلية الراســخة ونهجنا المدروس
بعنايــة ســتتيح لنــا االســتفادة مــن الفــرص المقبلــة.
وفــي إطــار التزامنــا بالتركيــز علــى عمالئنــا وتقديــم خدمــات أفضــل،
ســنبدأ مشــروعًا جدي ـدًا يقــوم علــى اســتعراض وتقييــم عــدة جوانــب
رئيســية ألعمالنــا .وســنعمل علــى إعــادة مواءمــة الشــركة لتصبــح أكثــر
قــدرة علــى المنافســة ،وتعزيــز االبتــكار مــن خــال إعــادة مواءمــة منتجاتنا،
والســوق المســتهدفة واســتراتيجية االســتعانة بالمصــادر الخارجيــة.

وفض ـ ً
ا عــن ذلــك ،ســنطلق خــال العــام الجــاري حملــة جديــدة لخفــض
التكاليــف وتعزيــز الكفــاءة فــي مختلــف وظائــف الشــركة ،حيــث ســنقوم
بإنشــاء فــرق عمــل مســؤولة عــن مجــاالت العمــل المختلفــة .وســتتعاون
فــرق العمــل هــذه لتعزيــز سياســات وإجــراءات الشــركة ،وتحســين
مســتويات رضــا العمــاء وإجمالــي تجربــة التعامــل مــع "أمــاك" ،والســعي
لزيــادة أعمالنــا.
ومــن النقــاط الرئيســية التــي أود اإلشــارة إليهــا ،الخطــوة الرائعــة التــي
تعكــس التــزام جميــع أفــراد قيــادة أمــاك وإدارتهــا العليــا ،حيــث قامــوا
بتخفيــض أجورهــم بشــكل طوعــي ،دعمــً منهــم لجهــود الشــركة فــي
ضبــط التكاليــف وتعزيــز الكفــاءة.
أمــا حاليــً فإننــا نواجــه تحديــات غيــر مســبوقة علــى صعيــد العالم ،حيث
أدى تفشــي وبــاء كوبيــد -19إلــى الكثيــر مــن الصعوبــات ،إال أننا ملتزمون
بصحــة ورفاهيــة جميــع موظفينــا ،وكذلــك ضمــان الوفــاء بتعهداتنــا
لمساهمينا.
وفــي الختــام ،أتوجــه بالشــكر الجزيــل للســادة أعضــاء مجلــس اإلدارة،
وفريــق اإلدارة وجميــع موظفــي "أمــاك" علــى جهودهــم الدؤوبــة
والتزامهــم الراســخ تجــاه الشــركة لتحقيــق هــذه اإلنجــازات فــي عــام .2019
كما أشــكر عمالءنا الكرام ومســاهمينا ومختلف األطراف المعنية على
دعمهــم الدائــم وثقتهــم المتواصلــة.

عارف الهرمي البستكي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي
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اإلدارة التنفيذية

مجلس اإلدارة

السيد /علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /عصام الدين كلداري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد /فاروق محمود أرجمند
عضو مجلس إدارة

السيد /خالد سالم الحليان
عضو مجلس إدارة

السيد /هشام عبداهلل القاسم
عضو مجلس إدارة

سعادة اللواء /أحمد حمدان بن دلموك
عضو مجلس إدارة

السيد /عارف عبداهلل الهرمي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة
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عارف عبد اهلل الهرمي
الرئيس التنفيذي

مجدي عبد الغني
رئيس قسم التدقيق الداخلي

سيد هادي رضوي
رئيس العمليات

حسام بن حاج عمر
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

محمد ساجد لطيف
رئيس القسم المالي

علي الشمالي
الرئيس التنفيذي للعمليات

محمد المازمي
رئيس قسم التحصيل

ياسر محمد عصر
رئيس قسم إدارة المشاريع العقارية والقائم
بأعمال رئيس قسم اإلستثمار العقاري

رواد الخوجة
مدير الشؤون القانونية

أيمن جامع
رئيس قسم اإلتصال المؤوسسي
والمسؤولية االجتماعية المؤسسية

لما تقي الدين
أمانة سر الشركة و الشريعة
راما نايدو
رئيس إدارة المخاطر المؤوسسية

علياء بن عقيل
رئيسة قسم الموارد البشرية
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سيد كاشف حسين
رئيس قسم اإلستراتيجية وتطوير المنظمة
والقائم بأعمال رئيس قسم التمويل العقاري
والقائم بأعمال رئيس المنتجات والتسويق
منى كاظم الشمس
رئيس قسم االمتثال والرقابة

مجلس اإلدارة
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ما الذي يقود رحلتنا
رؤيتنا

رسالتنا

أن نكــون مؤسســة التمويــل العقــاري المتخصصــة
المفضلــة فــي دولــة اإلمــارات
والتــي تركــز علــى العمــاء
ّ
العربيــة المتحــدة.

توفيــر حلــول ماليــة متخصصــة ،ومصممــة بمــا يلبــي
احتياجــات عمالئنــا ،وتعزيــز قيمــة حقــوق مســاهمينا
ورعايــة موظفينــا.

قيمنا المؤسسية

البيانات المالية الموحدة

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

مركزية العميل

خلق القيمة

تلبيــة احتياجــات العمــاء هــو جوهــر كل مــا نقــوم
بــه .نحــن نســعى بــكل طاقتنــا نحــو تحقيــق التميــز
فــي خدمــة العمــاء مــن خــال توفيــر خدمــة متفوقــة
لعمالئنــا فــي الوقــت المناســب ،بكفــاءة عاليــة ،وبنهــج
متســق .هدفنــا هــو تحويــل رضــا العمــاء إلــى مفهــوم
والء ومســاندة العمــاء.

نحــن نســعى جاهديــن لخلــق القيمــة للمســاهمين
والعمــاء والمســتثمرين والمجتمــع بشــكل عــام .كمــا
نهــدف إلــى توظيــف خبراتنــا وروح االبتــكار المتأصلــة
لدينــا لتحقيــق النمــو المســتدام لشــركتنا ،ولخدمــة
مصالــح مســاهمينا فــي الوقــت نفســه.

االبتكار

النزاهة

نحــن ندعــم ونلهــم االبتــكار فــي مــكان العمــل،
فــي إطــار أهدافنــا لبنــاء قدراتنــا التنظيميــة ،وتعزيــز
قدرتنــا علــى التفكيــر اإلبداعــي واالبتــكاري ،والتعــاون
واالســتعداد للعمــل.

تلتــزم أمــاك بالحفــاظ علــى ثقافة النزاهة ،حيث نحرص
علــى توفيــر بيئــة عمــل تتميــز بالصــدق ،واإلنصــاف،
وأعلــى المعاييــر األخالقيــة .ونحــن فخــورون بعالقاتنــا
القائمــة علــى الثقــة مــع مســاهمينا.

رعاية الموظفين

المسؤولية االجتماعية

دائمــا بتعزيــز رفاههــم،
نحــن نقـ ّ
ـدر موظفينــا ،وملتزمــون ً
وتوفيــر فــرص التدريــب والتنميــة المهنيــة والشــخصية
لهــم .كمــا نســعى جاهديــن لتحســين بيئــة عملنــا
وتشــجيع الســلوكيات المرغوبــة.

إن المشــاركة فــي المبــادرات الداعمــة لمــكان العمــل،
ـزء أساســي مــن
والســوق ،والمجتمــع ،والبيئــة هــي جـ ٌ
أعمالنا .نحن ملتزمون بالمســاهمة المجتمعية وترك
أثــر إيجابــي فــي المجتمــع الــذي نخدمــه.
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أمالك على مر السنين

2004

2000

التحول إلى شركة
مساهمة عامة متوافقة مع
الشريعة اإلسالمية
إدراج شركة أماك في سوق
دبي المالي

تأسست كشركة مساهمة
خاصة في دبي،
اإلمارات العربية المتحدة

2009
2013 -

2014

كانــت فتــرة توقــف فيهــا نمــو شــركة أماك.
ومــع ذلــك اعتمدت
اإلدارة استراتيجيات استباقية شملت:
مواصلة العمل كشركة تمويل
اإلدارة الفعالة للمحفظة
اإلدارة القوية للسيولة
ترشيد التكاليف
التفاوض على خفض المتطلبات
وااللتزامات
حماية قيمة المساهمن

أمالك على مر السنين

تنفيذ خطة إعادة
الهيكلة المعتمدة في
نوفمبر 2014
استيفاء  2.8مليار درهم
نقدا
من المطلوبات ً

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

2005
إصدار حقوق االكتتاب
إصدار الصكوك بنجاح

2015
استئناف تداول األسهم
في سوق دبي المالي في
يونيو 2015
استرداد  200مليون درهم
من أداة المضاربة خالل
العام األول بعد إعادة
الهيكلة
دفعة سداد مقدمة
للممولين بقيمة 558
مليون درهم إماراتي

2006
إطالق صندوق أمالك
للتمويل العقاري األول
االستثمار في شركة أمالك
العالمية للتمويل العقاري
في المملكة العربية
السعودية (شركة زميلة)

2007
االســتثمار فــي شــركة أمــاك
للتمويــل واالســتثمار العقــاري
(شــركة تابعة مملوكة بالكامل
ومقرهــا مصــر)

2008
فترة األزمة المالية في دولة اإلمارات
إيقاف تداول األسهم في سوق
دبي المالي

2016

2017

2018

ســاهمت إعــادة التفــاوض الناجحــة
علــى شــروط إعــادة الهيكلــة
فــي تمكيــن أمــاك مــن تحقيــق
مقاصدهــا االســتراتيجية االســتدامة
والنمــو طويــل األجــل | تحســين
القــدرة علــى جــذب تمويــل جديــد |
تعزيــز قيمــة المســاهمين | دفعــة
ســداد مقدمــة للمموليــن بقيمــة
 274مليــون درهــم إماراتــي

اســترداد  100مليــون درهــم
مــن أداة المضاربــة

سداد دفعة مقدمة
للممولين قدرها 684
مليون درهم

2019
أمالك تعلن استئناف
التفاوض مع مموليها
بشأن شروط إعادة
الهيكلة
أمالك تُعلن عن إنجاز
العمال
مشروع سكن
ّ
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الحوكمة المؤسسية

استراتيجيتنا
مسترشــ ــدة برؤيتهــ ــا ورســ ــالتها تســعى أمــالك
إلســـتراتيجية نمـــو مســـتدام ،والتركيـــز علـــى
العمـ ــاء والتميــز التشــغيلي مدعومــة بالحكمــة
و الحوكمــــة والمســــؤولية المؤسســــية.

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

ويتولــى مجلــس اإلدارة مهــام اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية التــي تضمــن
عمليــة صنــع قــرار سلســة ومركزيــة ضمــن مختلــف أنحــاء المؤسســة،
األمــر الــذي يتيــح لمجلــس اإلدارة لعــب دور فعــال ونشــط فــي عمليــة
صنــع القــرار واإلشــراف وتطبيــق الهيــكل اإلداري الســليم ،بمــا يتوافــق
مــع األهــداف طويلــة المــدى لشــركة أمــاك.

النمو
بصفتهــ ــا مــ ــزود تمويــ ــل عقــ ــاري متخصــ ــص فــ ــي
المنطقــــة ،فقــــد وضعــــت شــــركة أمــــاك هــــدف
تحقيــ ــق النمو المسـ ــتدام في صلب اسـ ــتراتيجيتها.
وسـيكون تركيزهــا الرئيســي منصبــًا علــى أعمــال
التمويــ ــل العقــ ــاري التــ ــي تشــ ــمل ك ً
ال مــ ــن العقــارات
الجاهــ ــزة والعقــ ــارات قيــ ــد اإلنشــ ــاء ،وذلــ ــك لتحقيــ ــق
النمــــو فــــي مصـــادر دخلهـــا الرئيســـية .و تســـعى
أمـ ــاك إلـ ــى تمييـ ــز نفســ ــها عــ ــن المنافســين مــ ــن
خــ ــال تقديــ ــم منتجــ ــات مبتكــ ــرة والحصــ ــول علــ ــى
حصتهــ ــا فــ ــي الســ ــوق.
كمــــا تلتــــزم شــــركة أمــــاك أيضــــً بخلــــق قيمــــة
طويلــ ــة األمـ ــد مـ ــن محفظتهـا االسـ ــتثمارية العقاريـة،
وذلـ ــك مـ ــن خــ ــال التفكيــ ــر بتطويــ ــر قطــ ــع األراضــ ــي
بالتعــــاون مــــع شــــركاء مناســــبين ،فــــي محاولــــة
للوفــ ــاء بالتزاماتهــ ــا تجــ ــاه المموليــ ــن فــ ــي ســ ــياق
عمليــ ــة إعــ ــادة الهيكلــ ــة بشــ ــكل أفضــ ــل وأســ ــرع.

التمويل
ال يــ ــزال التمويــ ــل األمثــ ــل والمســ ــتدام علــ ــى المــدى
الطويــل يمثــل محــور التركيــز الرئيســي للشــركة.
وسـوف يدعـم هـذا الميزانيـة العموميـة و اسـتراتيجية
نمــو الربحيــة لشــركة أمــالك.
كمـا دخلـت أمـالك فـي مفاوضـات مـع مموليهـا علـى
شروط التمويــل الحاليــة بينمــا تواصــل استكشــاف
هيــاكل التمويــل المبتكــرة بهــدف تحقيــق هيــكل
رأس مــال مســتدام.

وتضــم لجــان مجلــس إدارة أمــاك ك ًلا مــن لجنــة الــزكاة ،لجنــة التدقيــق ،
لجنة المخاطر  ،ولجنة الترشيحات والمكافآت .أما لجان اإلدارة التنفيذية
فهــي لجنــة اإلدارة ،لجنــة األصــول والخصــوم ،ولجنــة االئتمــان.

لجان مجلس اإلدارة:
يتولــى المجلــس مجتمعــً مســؤولية تحقيــق النجــاح طويــل األمــد
لشــركة أمــاك للتمويــل ،وتقديــم قيمــة مســتدامة للمســاهمين.
ويتمثــل دوره فــي توفيــر القيــادة والتوجيــه للمؤسســة علــى أســس
حكيمــة ووفقــً لضوابــط فعالــة تســمح بالكشــف عــن المخاطــر
وتقييمهــا وإدارتهــا بكفــاءة.

لجان مجلس اإلدارة:
تشمل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة في شركة أمالك:
لجنة الزكاة
لجنة التدقيق

عروض القيمة

لجنة المخاطر
لجنة الترشيحات والمكافآت

فــي عــام  ، 2020سـ ــتكون المنتجــات المتميــزة القائمـ ــة
علـى احتياجـات السـوق هـي محـرك األعمـال .وسـوف
تكـون المنتجـات المبتكــرة  ،ومجموعــة كاملــة مــن
الخدمــ ــات العقاريــ ــة وخدمـ ــة العمـ ــاء المتميـ ــزة هـ ــي
محـور التركيـز لنـا فـي ظـل ظـروف تنافسـية للغايـة.

السيد /علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة

قدرات الشركة

السيد /عصام الدين كلداري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

توفر اإلدارة التنفيذية اإلشــراف والقيادة الفعالة لتنفيذ االســتراتيجيات
المؤسســية القصيــرة إلــى الطويلــة األمــد مــن خــال عــدد مــن لجــان
اإلدارة التنفيذيــة .وإلــى جانــب وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات أعمــال أمالك،
تتولــى هــذه اللجــان مســؤولية مراقبــة وإدارة األداء المالــي ،وتخصيــص
اســتثمارات رأس المــال ،وإدارة المخاطــر ،وإدارة الشــؤون التشــغيلية
واإلداريــة.

السيد /فاروق محمود أرجمند

تشمل لجان اإلدارة التنفيذية لدى شركة أمالك ك ً
ال من:

ســتتضمن األولويــات االســتراتيجية الرئيســية األخــرى
تحسـين تقديم خدمة العمالء من خالل التكنولوجيا
وإعــادة هندســة العمليــات لزيــادة الكفــاءة وتطويــر
المنتجــــات المســــتهدفة وإدارة المخاطــــر وتطويــــر
الموظفيـن التدريجـي وإدارة المواهـب  ،باإلضافـة إلـى
تعزيــز العـــالمـة التجاريــة للشــركة.

ويضم مجلس اإلدارة في عضويته حاليًا ك ً
ال من:

لجنة اإلدارة التنفيذية:

السيد /خالد سالم الحليان

لجنة اإلدارة

السيد /هشام عبداهلل القاسم

لجنة األصول والخصوم

سعادة اللواء /أحمد حمدان بن دلموك

لجنة االئتمان

السيد /عارف عبداهلل الهرمي البستكي
العضو المنتدب

استراتيجيتنا

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

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

الحوكمة المؤسسية
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إدارة المخاطر
إدارة المخاطر المؤسسية

تقبل المخاطر
ّ

تعتبــر إدارة المخاطــر إحــدى أهــم أولويــات شــركة أمــاك للتمويــل،
وتشـ ّ
ـكل جــزءًا أساســيًا مــن أعمالنــا والقــرارات التــي نتخذهــا .وتلتــزم
ـد
الشــركة بتحقيــق تــوازن مثالــي بيــن المخاطــر والعوائــد ،بهــدف الحـ ّ
مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة.

كجــزء مــن جهودنــا المســتمرة لتحســين إدارة المخاطــر المؤسســية،
تديــر أمــاك المخاطــر التــي تواجههــا مــن خــال الســعي لضمــان أن
يكــون وجودهــا فــي كل قطــاع مــن قطاعــات األعمال ضمن مســتويات
تحمــل المخاطــر حــدود
مقبولــة
لتحمــل المخاطــر .وتعنــي مســتويات ّ
ّ
المخاطــر القصــوى المســموح بهــا لألغــراض التشــغيلية .وتتــم إدارة
مستويات تق ّبل المخاطر بشكل جماعي في جميع أقسام الشركة
مــن خــال االلتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر .وتتــم مراجعــة
حــدود المخاطــر بشــكل دوري للتأكــد مــن بقائهــا ضمــن مســتويات
تق ّبــل المخاطــر لــدى المجموعــة.

وتماشــيًا مــع هــذا الهــدف ،قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة
المخاطــر ( .)BRCوتتمثــل المســؤولية الرئيســية لهــذه اللجنــة فــي
اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر المؤسســية ،وتخضــع لميثــاق يحــدد
مهامهــا ،ومســؤولياتها ،وصالحياتهــا ،وتكوينهــا ،وعالقاتهــا مــع
مختلــف أصحــاب المصلحــة.

إطار العمل  -إدارة المخاطر في شركة أمالك

وعــاوة علــى ذلــك ،قامــت أمــاك بتشــكيل لجــان فرعيــة ومجموعــات
عمــل تتألــف مــن وحــدات أعمــال ذات صلــة بأصحــاب المصلحــة تتولّــى
مهــام الدعــم لمناقشــة المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة.

تحديد المخاطر
عملية تحديد وتوثيق المخاطر التي قد تعيق تحقيق
األهداف
تقييم المخاطر
عملية قياس وتقييم المخاطر

إصدار تقارير حول المخاطر
الحد منها
إصدار تقارير لإلدارة حول حالة المخاطر وعوامل
ّ
الحد من المخاطر
ّ
للحد من المخاطر
تحديد العوامل الحالية والجديدة
ّ
بكفاءة

ثقافة مخاطر قوية
تتم ّتــع أمــاك بثقافــة مخاطــر قويــة تســتند إلــى اســتراتيجيتنا .نحــن
نعــزز المســاءلة الفرديــة مــن خــال التركيــز علــى نموذج خطــوط الدفاع
الثالثــة .وفــي هــذا النمــوذج الموضــح هنــا ،فــإن الرقابــة اإلداريــة هــي خط
الدفــاع األول فــي إدارة المخاطــر ،أمــا خــط الدفــاع الثانــي فيتمثــل فــي
وظائف رقابة إدارة المخاطر المؤسســية واالمتثال ،بينما يعتبر فريق
التدقيــق الداخلــي المســتقل للضمــان هــو الخ ــط الثالــث.

استراتيجيات االستجابة للمخاطر
بمجرد تقييم خطر ما ينبغي وضع استراتيجية
االستجابة المناسبة من أجل إدارة المخاطر

نهج إدارة المخاطر:
خط الدفاع األول
اإلدارة التنفيذيــة لألعمــال مســؤولة عــن تحديــد المخاطــر
والســيطرة عليهــا.
خط الدفاع الثاني
وظائف التحكم  -إدارة المخاطر واالمتثال

تشمل النقاط الرئيسية إلطار إدارة المخاطر ما يلي:
التوجه العام إلدارة المخاطر والرقابة.
يوفر مجلس اإلدارة
ّ
مستوى تق ّبل الشركة للمخاطر معتمد من قبل مجلس اإلدارة.
يتم تضمين تقييم المخاطر وإدارتها كعملية أساسية في صنع
القرار.
تدير الشركة مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة
بالتنسيق بين مختلف األقسام.
إدارة المخاطر في المؤسسة مستقلة عن وحدات األعمال.

تعمــل أمــاك علــى تحســين سياســاتها وإجراءاتهــا وإطــار إدارة المخاطــر
لديهــا بشــكل دوري بمــا يعكــس التغييــرات فــي القطــاع والمنتجــات
والخدمــات ،وبمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.
يعتبــر التدريــب والمســؤولية الفرديــة والمســاءلة مــع بنــاء ثقافــة رقابيــة
منضبطــة وحــذرة ،جــزءًا أساســيًا مــن إدارة المخاطــر.

خط الدفاع الثالث
توفير ضمانات مستقلة

إدارة المخاطر

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

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

المنتجات والخدمات
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المسؤولية االجتماعية
المؤسسية

المنتجات والخدمات

عام ـا ،قدمـت أمـالك للتمويل حلـول تمويل عقاري
علـى مـدى تسعة عشـر ً
رائـدة ومتوافقـة مـع الشـريعة لتلبيـة المتطلبـات المتغيـرة والمتسـارعة
في السـوق.

حائــزة علــى عالمــة غرفــة دبــي المرموقــة
للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات بيــن
عامــي  2015و2019

ومن خالل منتجاتها وخدماتها المبتكرة والمتخصصة ،تسهم أمالك
في جعل حلم امتالك منزل في دولة اإلمارات حقيقة واقعة للمقيمين،
وتساهم بشكل إيجابي في تنمية القطاع العقاري في دبي.

جميــع المبــادرات المتخــذة مخصصــة ل ـــ “عــام
التســامح”

وتشمل منتجاتنا وخدماتنا الحالية:

لقــد حققنــا درجــة أعلــى مــن النســبة العامة
بالمســؤولية االجتماعيــة للشــركات علــى
التوالــي ب  2018و .2019

استثماري

ضاعف محفظتك العقارية

تمويل إنشاء عقار خاص

"استثماري" هو منتج التمويل العقاري األول
من نوعه في المنطقة المصمم للمستثمرين
الراغبين باالستثمار في العقارات السكنية
والتجارية الجاهزة عبر تأجيرها (إجارة) .وإلى
جانب عالقات العمالء الشخصية ،يحصل
العمالء على باقة مجانية متكاملة من خدمات
إدارة العقارات.

جرى تصميم هذا المنتج للمستثمرين
المقيمين ممن يملكون عقا ًرا بالفعل في
دولة اإلمارات ويرغبون بمضاعفة محفظتهم
العقارية .ويوفر هذا المنتج للمستثمرين
المؤهلين فرصة استكشاف مواردهم
وتحقيق عوائد متزايدة على استثماراتهم
العقارية وفق شروط تمويل جذابة .حيث تقوم
أمالك بتسهيل عملية االستثمار الجديدة
باستخدام المبلغ المعاد تمويله ،كما يمكن
للمستثمرين االستفادة من محفظة أمالك
العقارية المتنوعةباالضافة إلى باقة متكاملة
من خدمات إدارة العقارات.

يتم تقديم منتج "تمويل إنشاء عقار خاص"
لألفراد أو المؤسسات التي لديها مشروع
سكني أو تجاري قيد البناء .وتعد أمالك واحدة
من بين عدد محدود من شركات التمويل التي
توفر هذا المنتج في دولة اإلمارات للمواطنين
والوافدين .وتدير أمالك معامالت تمويل
أعمال البناء من خالل مقاولين واستشاريين
موثوقين  ،كما تفخر بعالقاتها الوثيقة
والشخصية مع عمالئها.

إجارة
"إجارة" هو منتج التمويل العقاري األساسي
المخصص لمستخدمي العقارات السكنية
والعقارات التجارية الجاهزة .وتقوم أمالك
بموجب عقد اإلجارة بشراء العقار من المطور/
البائع وتأجيره للمتعامل مع التعهد ببيع
العقار له في نهاية مدة التأجير .ويدفع
المتعامل أقساط إيجار شهرية تشتمل على
قيم إيجارية ثابتة ومتغيرة وإضافية.
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تطوير
"تطوير" هو منتج تمويل للعقارات تحت اإلنشاء،
وهو مصمم للمستثمرين والمستخدمين
النهائيين .ويضاف إليه باقة مجانية متكاملة
من خدمات إدارة العقارات التي يبدأ العمل بها
بعد انتهاء وتسليم العقار.
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مكان العمل
تفخــر أمــاك للتمويــل بســمعتها فــي مجــال
المســؤولية االجتماعيــة ،وقــد واصلــت الشــركة
فــي عــام  2019االســتثمار فــي أكثــر أصولهــا قيمة:
ـودا كبيــرة
أال وهــم موظفوهــا .وقــد بذلنــا جهـ ً
لتوفيــر فــرص االزدهــار المهنــي والشــخصي
لموظفينــا ،مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى
تشــجيع الرفــاه العقلــي والصحــة البدنيــة
وتحقيــق تــوازن بيــن العمــل والحيــاة .كمــا تــم
إطالق العديد من مبادرات الرفاهية والمشــاركة
علــى مــدار العــام ،تضمنــت أنشــطة اليوغــا
والكريكيــت وكــرة القــدم وبرامــج إدارة الــوزن،
فضـ ًلا عــن النســخة األولــى مــن مهرجــان أمــاك
الرياضــي.
البيئة
انطالقــً مــن إدراكنــا لضــرورة أن تبــذل الشــركات
مزيـدًا مــن الجهــود للتصــدي للتغييــر المناخي،
ضاعفنــا جهودنــا علــى صعيــد المبــادرات
البيئيــة .واســتطعنا تحقيــق ثمانيــة أســابيع
بــدون نفايــات بالســتيكية فــي أماكــن عملنــا،
األمــر الــذي انعكــس انخفاضــً فــي ناتــج النفايــات
التــي نصدرهــا بمعــدل  8٬500مــادة .وقد ســاهمت
مشــاركتنا فــي برنامــج إعــادة تدويــر الــورق فــي
إنقــاذ  42شــجرة مــن القطــع فــي العــام الماضــي.

كمــا قمنــا فــي إطــار برنامج آخــر ،بتزويد مجموعة
عمــل اإلمــارات للبيئــة ب ـــ  340كيلوغــرام مــن الــورق
إلعــادة تدويرهــا .وعــاوة علــى ذلــك ،ستســاعد
مســاهمات شــركة “أمــاك” ،بصفتهــا شــريك
اســتدامة لجمعيــة اإلمــارات للطبيعــة ،فــي
معالجــة قضايــا فــي غايــة األهميــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي مجــال التغيــر
المناخــي والطاقــة ،والمحافظــة علــى البحــار
واليابســة ،و الحيــاة البريــة .وتتمثــل أهدافنــا
مــن وراء مســاهماتنا هــذه فــي دعــم الجهــود
التــي تهــدف إلــى حمايــة التــراث الطبيعي لدولة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
السوق
فــي إطــار برنامجنــا “حــوار حــول التعــاون مــن أجل
مبــادرات المســؤولية االجتماعيــة المســتقبلية
مــع أمــاك” ،نقــوم بتوفيــر قنــاة مفتوحــة
لمناقشــة مبــادرات المســؤولية المجتمعيــة
وأنشــطة االســتدامة مــع شــركائنا وموردينــا
والجمهــور والمؤسســات التجاريــة األخــرى.
ونحــن نلتــزم بالــرد علــى أي رســالة تصلنــا
خــال  3ســاعات عمــل فقــط ،ونتيجــة لذلــك
فقــد تــم إجــراء حــوار مــع ســبع جهــات ،وســاعدنا
احــدى شــركات المجــال فــي تعزيــز اســتراتيجية
وأنشــطة المســؤولية االجتماعيــة المؤسســية
لديهــم .وفض ـ ًلا عــن ذلــك ،فإننــا نقــوم بدعــوة
بعــض أصحــاب المصلحة في أعمالنا للمشــاركة
فــي أنشــطتنا الخاصــة بالمســؤولية االجتماعية
للشــركات ،ممــا يتيــح لنــا معــً تقديــم مســاهمة
أكبــر لمجتمعنــا .ونحــن نهــدف مــن وراء ذلــك
إلــى إشــراك أصحــاب المصلحــة ،وبنــاء عالقــات
إيجابيــة فــي الســوق مــن خــال الدعــم المتبــادل
والتعــاون المشــترك لصالــح المجتمــع الــذي
نعمــل فيــه.
أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

المجتمع
تلتــزم شــركة أمــاك للتمويــل بشــكل قــوي
تجــاه المجتمــع .ونحــن حريصــون علــى دعــم
االحتياجــات االقتصاديــة والتعليميــة والنفســية
لفئــات مــن المجتمــع المحلــي قــد تتضمــن
أصحــاب الهمــم والفقــراء و/أو األشــخاص غيــر
القادريــن علــى العمــل (مثــل كبــار الســن)،
والمجموعــات التــي تتطلــب مشــاركة اجتماعيــة
إيجابيــة وتعزيــز مســتواها (مثــل كبــار الســن،
وأصحــاب الدخــل المنخفــض) .وقمنــا فــي عــام
 2019بإنجــاز  11مبــادرة مجتمعيــة ،منهــا مبــادرات
متعــددة لدعــم مركــز النــور لتدريــب وتأهيــل
األطفــال ذوي االحتياجــات الخاصــة ،ومركــز راشــد
للمعاقيــن ،والتعــاون مــع هيئــة الصحــة فــي
دبــي فــي حملتــي تبــرع بالــدم أســفرتا عن توفير
 64وحــدة دم.
ونطمــح مــن خــال جميــع مبــادرات المســؤولية
االجتماعيــة للشــركات فــي أمــاك للتمويــل،
إلــى إحــداث تغييــر إيجابــي وبنــاء عالقــة قويــة
مــع مجتمعنــا والمشــاركة طويلــة األجــل مــع
شــركائنا فــي المجتمــع المحلــي.
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23

22

أبرز مبادرات المسؤولية االجتماعية
22

مبادرة للنهوض بالصحة

51

مبادرة مسؤولية
اجتماعية
تمثل النساء  %41من
إجمالي القوة العاملة

و  %56من أفراد فريق
االستدامة

أكثر من 47

 8٫500مادة
مقدار الخفض في
النفايات التي نصدرها

دعم األطفال من أصحاب
الهمم

11

مبادرة وشراكة مجتمعية

إنقاذ  41٫8شجرة من
القطع في العام الماضي

شراكة مع جمعية اإلمارات
للحياة الفطرية

دورة تدريبية

مبادرة إعادة تدوير 340

حملتان
للتبرع بالدم

تقدير التنوع
واالحتفاء به

تكريم
االبتكار

كغ من الورق

حوار مع سبعة من
أصحاب المصلحة
الخارجيين حول
المسؤولية االجتماعية

الجــوائـــز
عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات
أفضل شركة تمويل إسالمي في مجال المسؤولية االجتماعية في دولة
اإلمارات لعام  - 2019مجلة “جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو”
أفضل شركة تمويل عقاري متوافقة مع أحكام الشريعة في دولة اإلمارات
لعام  - 2019مجلة “جلوبال بانكينج آند فاينانس ريفيو”

الجوائز
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البيانات المالية الموحدة

25

24

التوجهات المالية

دﺧﻞ اﻻﻳﺠﺎر
٦١

٢٠١٧
٢٠١٨

 .١بيان الدخل للمجموعة

٦٤
٥٧

٢٠١٩

ارﺑﺎح ) /اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ( ﻟﻠﺴﻨﺔ
٥١
٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٧

٢٧٢-

٢٠١٩

اﻟﻤﺼﺎرﻳﻒ اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
١٢٢

٢٠١٨

٣٢٠-

١٤٥
١١٧

٢٠١٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺪﺧﻞ

اﻟﺘﻮزﻳﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻤﻮﻟﻴﻦ/اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وإﻃﻔﺎء أرﺑﺎح اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اوﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻮداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
٤٣٢

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

٢٦٠

١١٠

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎرات ﻗﻴﺪ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ
١٩١

٢٠١٧
١٧٤

٢٠١٨

١١٢

٢٠١٩

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ واﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ
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٢٠١٧

٣٠٧

٢٠١٨

٢٠١٩

١٢٥

١٧٢
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٥٢

٢٠١٧
٢٠١٨
٢٠١٩

٦١
٠
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 .٢الميزانية العمومية للمجموعة
إﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك

٣١٥

٦٧٣
٢٥٦
٢٠١٨

٢٠١٧

١٨٣
٢٠١٩

٣,٠٨٥

٢,٧٠٤

٢٠١٧

٢٠١٨

٢,٤٣٥
٢٠١٩

اﻟﻌﻘﺎرات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ

٢٠١٧
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٢٠١٨

٢٠١٩

إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ و اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﺳﻼﻣﻴﺔ

٢,٣٥٧

٢٠١٧

٢٩٧

٢٩٧

٦,٥٧٩

٥,٧٣٧

٥,٣٠٧

٢٠١٧

٢٠١٨

٢٠١٩

وداﺋﻊ إﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و ﺗﻤﻮﻳﻼت إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى

٤,٨٥٨

٢,٣٩٦
٢,٣٢٠
٢٠١٨
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٢٠١٩

٢٠١٧

٤,٣٣٠

٤,١٧١

٢٠١٨

٢٠١٩
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 .٣النسب المالية
ﻧﺴﺒﺔ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﻟﻮداﺋﻊ
ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت و ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ٢٠١٩ -

٢٠١٧

ﻣﺰﻳﺞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ٢٠١٩ -
٪٤٣

٪٢٠

٪٢

٪٦٤

٢٠١٨

٪٥٨

٢٠١٩

٪٥٤

٪٧

٪٤٤

٪٤٧

٪٧٩
وداﺋﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و ﺗﻤﻮﻳﻼت إﺳﻼﻣﻴﺔ أﺧﺮى
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى )ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺼﺺ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻴﻄﺮة(
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻻم

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ إﻟﻰ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
٢٠١٧

٪٧

٢٠١٨

٪٧

ﻧﻘﺪ و أرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ﻣﻮﺟﻮدات اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ و ﺗﻤﻮﻳﻼت إﺳﻼﻣﻴﺔ

٢٠١٩

٪٨

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ
اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺸﺮﻛﺎت

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺴﺎﺋﻠﺔ إﻟﻰ أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
٢٠١٧

٪١٦

٢٠١٨
٢٠١٩

التوجهات المالية

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

٪٥
٪٤

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

النسب المالية
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
٪٣ ٢٠١٧
٢٠١٨

٪١٨-

٢٠١٩

التمهيد:
وفقاً لخطـاب التكليـف الصـادر مـن الشـركة
ألعضـاء لجنـة الرقابـة الشـرعية الداخليـة
(«اللجنـة») بممارسـة دورهـا فـي الرقابة واإلشـراف
على معامالت شركة أمالك للتمويل («الشركة»)
خلال السـنة الماليـة؛ فإننـا نقـدم لحضراتكـم
التقريـر التالـي:

٪٢٨-

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
٢٠١٧
٢٠١٨

٪١

٪٥-

٢٠١٩

٪٦-

٢٠١٧

٪٢

٢٠١٨

٪٢

٢٠١٩

٪٢

ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﺪﺧﻞ

اطلعـت اللجنـة علـى عقـد تأسـيس الشـركة
والنظـام األسـاس ووجدتهمـا متوافقيـن مـع
أحـكام الشـريعة اإلسلامية.
الفتاوى والقرارات
أجابت اللجنة على األسئلة واالستفسارات التي
تلقتهـا مـن إدارات الشـركة المختلفـة وأصـدرت
بشـأنها القرارات والفتاوى المناسـبة.
التدريب الشرعي
عقـدت الشـركة دورات تدريبيـة شـرعية لتدريـب
العامليـن فيهـا علـى المنتجـات التـي تقدمهـا
الشـركة للعملاء.

المعايير الشرعية
اعتمدت اللجنة علي المعايير الشرعية أليوفي
كحـد أدنـي للمتطلبـات الشـرعية والتزمـت بهـا
حسـب اجتهادهـا فـي كل مـا تفتـي بـه أو
تعتمـده.
الرقابة والتدقيق الشرعي
اطلعـت اللجنـة علـى تقاريـر الرقابـة والتدقيـق
الشـرعي علـى عمليـات الشـركة المنفـذة خلال
العـام ،وأصـدرت توجيهاتهـا ومالحظاتهـا إلـى
إدارة الشـركة بشـأن هـذه التقاريـر.
االطالع على سجالت الشركة
اطلعت اللجنة على ما طلبت االطالع عليه من
سـجالت الشـركة ومسـتنداتها وحصلـت علـى
البيانـات والمعلومـات التي طلبتها لتمكينها
مـن ممارسـة أعمالها.
استقاللية اللجنة
تقـرر اللجنـة أنهـا قامـت بعملهـا باسـتقاللية
تامـة فـي القيـام بأعمالهـا دون أي تدخـل مـن
إدارة الشـركة.
الميزانية
اطلعت اللجنة على ميزانية الشـركة والبيانات
الملحقة بها و اإليضاحات المتممة لها .وأما دقة
المعلومات والبيانات فهي من مسـئولية إدارة
الشـركة .كمـا اطلعـت اللجنـة علـى توزيـع األرباح
وتحميـل الخسـائر والمصروفـات فـي الشـركة
ووجـدت أنهـا متـوا فقـة مـع فتـاوى اللجنة.

زكاة األسهم
قامـت اللجنـة وفقاً لنظـام الشـركة األسـاس
بمراجعـة حسـاب الـزكاة الواجـب علـى الشـركة
إخراجهـا عـن أمـوال المسـاهمين المحتفـظ
بهـا لديهـا وفـق أحـكام الشـريعة اإلسلامية ،أما
زكاة باقـي صافـي األصـول الزكويـة فهـي مـن
مسـئولية المسـاهمين .وقـد قامـت اللجنـة
بحسـاب مقدار الزكاة المسـتحقة على السـهم
الواحـد إلعلام المسـاهمين بهـا.
رأي اللجنة
واللجنة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق الشريعة
وتنفيـذ فتـاوى اللجنـة فـي جميـع أنشـطة
الشـركة تقـع فـي األسـاس علـى إدارة الشـركة،
لتقـرر أن أنشـطة الشـركة ومعامالتهـا التـي
أجرتها خالل العام ال تخالف في جملتها أحكام
الشـريعة اإلسلامية وفتـاوى اللجنـة وذلـك فـي
حـدود مـا عـرض عليهـا مـن معاملات وتقاريـر
التدقيق الشرعي ،وما حصلت عليه من بيانات،
ومـا أبدتـه مـن مالحظـات ،ومـا أظهرتـه إدارة
الشـركة من اسـتجابة لتنفيذ هذه المالحظات.

واهلل ولي التوفيق،

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

٪٤٢

٢٠١٨

٪٥٩

٢٠١٩

البيانات المالية الموحدة

نطاق عمل اللجنة
أشرفت اللجنة على أنشطة ومعامالت الشركة
خلال العـام وقامـت بدورهـا فـي توجيـه الشـركة
إلـى االلتــزام بأحكــام الشـريعة اإلسالميــة
وفتــاوى اللجنـة.
درسـت اللجنـة العمليـات التــي عرضـت
عليهـا أثنـاء العــام ،واعتمـدت هياكلهـا
وعقودهـا ومسـتنداتها ،وأجابـت عـن األسـئلة
واالستفسـارات التــي طرحـت بشـأنها ،وأصـدرت
فـي ذلـك القـرارات والفتـاوى المناسـبة.

ﻫﺎﻣﺶ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ

٢٠١٧

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة أمالك
للتمويل المقدم إلى الجمعية العمومية عن
أنشطة وأعمال الشركة لعام 2019م

٪٣٢

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

د .محمد عبد الحكيم زعير
رئيس اللجنة

الشيخ /موسى طارق خوري
عضو اللجنة

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

د .عزالدين بن زغيبة
عضو اللجنة

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
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تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

النتائج

يســر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يقدمــوا تقريرهــم والبيانــات الماليــة
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019

إن نتائــج المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019مدرجــة
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.

األنشطة الرئيسية

مناقشة اإلدارة والتحليل

تقــوم شــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع بصــورة رئيســية باألنشــطة
التمويليــة واالســتثمارية االســامية التــي تعتمــد علــى خدمــات
مثــل اإلجــارة والمرابحــة والمضاربــة والوكالــة والمشــاركة .تتــم هــذه
األنشــطة وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تحـ ّرم الربــا ،وضمــن
نصــوص عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة.

علــى حــد علمنــا إن المعلومــات الماليــة المدرجــة فــي التقريــر تعــرض
وبشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الوضــع المالــي ونتائــج األعمــال
والتدفقــات النقديــة للشــركة للفتــرة الماليــة المعروضــة فــي التقريــر
الــدوري.

وقعت بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة
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تقرير مدققي الحسابات
المستقلين إلى السادة مساهمي
أمالك للتمويل ش.م.ع
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
الرأي
قمنــا بتدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة لشــركة أمــاك للتمويــل
معــا بـــ
ش.م.ع («الشــركة») وشــركاتها التابعــة (ويشــار إليهــا ً
«المجموعــة») ،والتــي تشــمل بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي
 13ديســمبر  ،9102والبيانــات الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل
والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهية
فــي ذلــك التاريــخ  ،واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ،بمــا
فــي ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.
فــي رأينــا ،إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة،
مــن جميــع النواحــي الجوهريــة ،المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة
كمــا فــي  13ديســمبر  9102وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة
الموحــدة للســنة المنتهيــة بذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر الدوليــة
للتقاريــر الماليــة.
أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق .إن مســؤولياتنا
بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقــرة مســؤولية مدقــق
الحســابات حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا.
كمــا أننــا مســتقلون عــن المجموعــة وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة
لمجلــس المحاســبين « قواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن» إلــى
جانــب متطلبــات الســلوك األخالقــي األخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة المتعلقــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة.
هــذا ،وقــد التزمنــا بمســؤولياتنا األخالقيــة األخــرى وفقــا لهــذه
المتطلبــات ولقواعــد الســلوك للمحاســبين المهنييــن الصــادرة عــن
مجلــس المعاييــر األخالقيــة الدوليــة للمحاســبين .ونعتقــد بــأن ب ّينــات
التدقيــق الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومالئمــة لتوفــر أساســا
لرأينــا.

الشكوك الجوهرية المتعلقة بمبدأ االستمرارية
نلفــت اإلنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم  1-2حــول البيانــات الماليــة الموحــدة،
والــذي يشــير إلــى أنــه نتيجــة عــدم اليقيــن فــي التدفقــات النقديــة
المســتقبلية المتوقعــة ،أصــدرت المجموعــة إخطــار إلــى جميــع
مموليهــا التجارييــن لتأجيــل األقســاط الشــهرية الرئيســية مــن
ينايــر  9102والبــدء فــي مفاوضــات إلعــادة هيكلــة اتفاقيــة الشــروط
العامــة الموقعــة فــي ســنة  4102والمعدلــة فــي ســنة  .6102ووفقً ــا
التفاقيــة الشــروط العامــة هــذه ،تــؤدي الخســائر فــي حالــة التعثــر ،قــد
تســتوجب وفقً ــا لتقديــر األغلبيــة العظمــى ،مــن ممولــي الشــريحة ب
الذيــن يقدمــون إشــعا ًرا إلــى المجموعــة ،ســداد كامــل بنــد المطلوبــات
القائمــة والمســتحقة الدفــع علــى الفــور .كمــا هــو مبيــن فــي االيضــاح
 ،1-2تشــير هــذه األحــداث أو الظــروف ،إلــى جانــب األمــور األخــرى المبينــة
فــي االيضــاح  ،1-2إلــى وجــود شــكوك جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة
علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة .إن رأينــا غيــر معــدل فيمــا يتعلــق
بهــذا األمــر.
أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي ،هــي األكثــر
أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة .وتــم
تنــاول هــذه االمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة
ككل ،وفــي تكويــن رأينــا حولهــا ،وال نبــدي رأيــا منفصــا بشــأن هــذه
األمــور.

أمر آخر
تــم تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة ،كما في  13ديســمبر
 8102مــن قبــل مدقــق حســابات آخــر والــذي أظهــر تقريــره المــؤرخ حــول
هــذه البيانــات فــي  21مــارس  9102رأي غيــر معــدل حولهــا.

البيانات المالية الموحدة

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

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق
الرئيسية

أمور التدقيق الرئيسية
االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019بلــغ إجمالــي الموجــودات االســتثمارية
والتمويليــة للمجموعــة  2.7مليــار درهــم ،وبلغــت مخصصــات انخفــاض
القيمــة ذات الصلــة  491مليــون درهــم  ،بمــا فــي ذلــك  171مليــون درهــم
مقابــل تعــرض المرحلــة األولــى والثانيــة و  320مليــون درهــم مقابــل
التعرضــات المصنفــة ضمــن المرحلــة . 3

لقــد حصلنــا علــى فهــم تفصيلــي حــول إجــراءات عمليــة أعمــال
الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة للمجموعــة والسياســات
المحاســبية للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9األدوات الماليــة بمــا
فــي ذلــك التقديــرات المحاســبية الهامــة واألحــكام المســتخدمة .لقــد
قمنــا باإلســتعانة بالخبــراء لدينــا لمســاعدتنا فــي تدقيــق نمــاذج المعيــار
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم  9فــي  31ديســمبر .2019

يعتبــر تدقيــق انخفــاض قيمــة الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة
اإلســامية أمــر تدقيــق رئيســي للتركيــز نظ ـ ًرا لحجمــه (يمثــل  ٪46مــن قمنــا باختبــار تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل عناصــر التحكــم ذات
إجمالــي الموجــودات) ويعــود ذلــك إلــى التقديــرات واألحــكام الهامــة الصلــة والتــي تضمنــت اختبــار:
المســتخدمة فــي تصنيــف الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة
فــي مراحــل مختلفــة ،.وتحديــد متطلبــات المخصصــات ذات الصلــة■ ،
الرقابــة القائمــة علــى النظــام اآللــي وغيــر اآللــي حــول االعتــراف
فــي الوقــت المناســب النخفــاض قيمــة الموجــودات االســتثمارية
واألحــكام واالفتراضــات والتقديــرات المعقدةالمســتخدمة فــي نمــاذج
والتمويليــة والســلفيات؛
خســائر االئتمــان المتوقعــة .راجــع إيضــاح  3حــول البيانــات الماليــة
الرقابة على نماذج إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة
الموحــدة للسياســة المحاســبية ،إيضــاح  5-2لالطــاع علــى األحــكام ■
الرقابة على تقديرات تقييم الضمان .و
الهامــة والتقديــرات المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة واإليضــاح  31لإلفصــاح ■
الضوابــط علــى الحوكمــة وعمليــة اإلعتمــاد المتعلقــة بمخصصات
■
عــن مخاطــر االئتمــان.
انخفــاض القيمــة ونمــاذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة بمــا فــي
ذلــك إعــادة التقييــم المســتمر مــن قبــل اإلدارة.
تعتــرف المجموعــة بمخصصــات خســائر االئتمــان المتوقعــة بمبلــغ
يســاوي الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة لمــدة  12شــه ًرا (المرحلــة  )1أو
الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة الكاملــة علــى مــدى الحيــاة (المرحلــة  .)2قمنــا باإلطــاع وتقييــم صحــة النظريــة المتعلقــة بنمــاذج الخســائر
يتطلــب مخصــص خســائر إئتمانيــة متوقعــة علــى مــدى الحيــاة الكامــل اإلئتمانيــة المتوقعــة مــن خــال اإلســتعانة بالخبــراء الداخلييــن لدينــا
ألداة ماليــة إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى تلــك األداة الماليــة قــد زادت لضمــان امتثالهــا لمتطلبــات المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.
قمنــا باختبــار الدقــة الحســابية لنمــوذج الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة
بشــكل ملحــوظ منــذ االعتــراف المبدئــي.
مــن خــال إجــراء عمليــات إعــادة اإلحتســاب .لقــد تحققنــا مــن اتســاق
تعتبــر خســائر اإلئتمــان المتوقعــة هــي تقديــر مرجــح للقيمــة الحاليــة مختلــف المدخــات واالفتراضــات التــي تســتخدمها المجموعــة لتحديــد
لخســائر االئتمــان .حيــث يتــم قياســها بالقيمــة الحاليــة للفــرق بيــن انخفــاض القيمــة.
التدفقــات النقديــة نتيجــة دخــول المجموعــة العقــد والتدفقــات النقديــة
التــي تتوقــع المجموعــة الحصــول عليهــا مــن وزن عــدة ســيناريوهات
مســتقبلية ،مخصومــة بمعــدل الربــح الفعلــي لألصــل .تقــوم المجموعــة
باســتخدام نمــاذج إحصائيــة إلحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة
والمتغيــرات األساســية المســتخدمة فــي هــذه الحســابات هــي احتماليــة
التعثــر ،الخســارة الناتجــة عــن التعثــر؛ والتعــرض عنــد عنــد التعثــر،
والتــي تــم تعريفهــا فــي إيضــاح  3حــول البيانــات الماليــة الموحــدة.
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كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق
الرئيسية

االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية (تتمة)
بالنســبة للمخصصــات مقابــل التعرضــات المصنفــة كالمرحلــة 1
والمرحلــة  ، 2حصلنــا علــى فهــم لمنهجيــة المجموعــة  ،وقمنــا بتقييــم
االفتراضــات األساســية وكفايــة البيانــات المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة.
قمنــا بتقييــم تحديــد المجموعــة للزيــادة الهامــة فــي مخاطــر االئتمــان
واألســاس الناتــج لتصنيــف التعرضــات فــي مراحــل مختلفــة .بالنســبة
لعينــات التعــرض ،قمنــا بتقييــم مــدى مالءمــة تحديد مراحــل المجموعة.

يتــم تصنيــف قيــاس مبالــغ الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة للتعرضــات
المصنفــة كالمرحلــة  1والمرحلــة  2مــن خــال النمــاذج ذات التدخــل غيــر
اآللــي المحــدود ،ومــع ذلــك ،مــن المهــم أن تكــون نمــاذج (احتماليــة
التعثــر ،الخســارة الناتجــة عــن التعثــر والتعــرض عنــد التعثــر وتعديــات
االقتصــاد الكلــي) ســارية المفعــول طــوال فتــرة التقريــر .يتــم تصنيــف
التعرضــات كمنخفضــة القيمــة عنــد وجــود شــك فــي قــدرة المقتــرض
علــى الوفــاء بالتزامــات الدفــع للمجموعــة وفقً ــا للشــروط التعاقديــة
وبالنســبة لالفتراضــات المســتقبلية التــي تســتخدمها إدارة المجموعــة
األصليــة.
فــي إحتســاب الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة  ،قمنــا بإجــراء مناقشــات مع
يتــم قيــاس انخفــاض قيمــة الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة اإلدارة وقمنــا بالتثبــت مــن االفتراضــات باســتخدام المعلومــات المتاحــة
اإلســامية علــى أســاس القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة للجمهــور.
المســتقبلية ،بمــا فــي ذلــك ســعر الســوق الــذي يمكــن مالحظتــه أو
القيمــة العادلــة للضمانــات .يتــم إحتســاب الخســارة علــى أســاس العجــز قمنــا باختيــار عينــة مــن الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة اإلســامية
فــي القيمــة المدرجــة للموجــودات االســتثمارية والتمويليــة اإلســامية وقمنــا بفحــص دقــة التعــرض عنــد التعثــر ،احتماليــة التعثــر والخســارة
مقارنــة بصافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية الناتجــة عــن التعثــر المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة فــي إحتســابات
باســتخدام معــدل الربــح الفعلــي األصلــي .وتشــمل العوامــل التــي يتــم الخســائر اإلئتمانيــة المتوقعــة.
أخذهــا فــي االعتبــار عنــد تحديــد خســائر انخفــاض القيمــة فــي الحســابات
المقــدرة بشــكل فــردي إجمالــي القــروض للعميــل ،تصنيــف المخاطــر ،بالنســبة للتعرضــات التــي تــم تحديــد أنهــا تنخفــض بشــكل فــردي،
قيمــة الضمانــات واحتمــال نجــاح التملــك ،والتكاليــف المترتبــة علــى قمنــا باختبــار عينــات مــن مــن الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة
اإلســامية وقمنــا بفحــص وتقييــم تقديــرات اإلدارة للتدفقــات النقديــة
اســترداد الديــون.
المســتقبلية ،وقمنــا بإعــادة إجــراء حســابات المخصصــات الناتجــة .عــاوة
علــى ذلــك ،قمنــا بمراجعــة التقديــرات واالفتراضــات التــي اســتخدمتها
اإلدارة حــول إحتســاب الخســائر الناتجــة عــن التعثــر للتعرضــات منخفضــة
القيمــة بشــكل فــردي مــن خــال اختبــار قابليــة التنفيــذ وكفايــة تقييــم
الضمانــات األساســية واالســتردادات المقــدرة للتعثــر.
باإلضافــة إلــى أعــاه ،بالنســبة لعمــاء اجــارة اآلجلــة :قمنــا بمراجعــة
■
تقاريــر إنجــاز المشــاريع لمحفظــة المشــاريع قيــد االنشــاء المقدمــة
مــن قبــل فريــق عمــل العقــارات التابــع لــإدارة وقمنــا بالتحقــق مــن
موقــف اإلدارة مــن حالــة كل مشــروع علــى أســاس العينــات مقابــل
آخــر تقريــر صــادر مــن دائــرة األراضــي فــي دبــي.
قمنــا بمراجعــة المخصــص مقابــل المشــاريع المتوقفــة حاليــً
■
والجــاري العمــل بهــا ضمــن محفظــة اإلجــارة اآلجلــة اســتنادًا إلــى
المعاييــر الرئيســية التاليــة التــي حددتهــا اإلدارة اســتنادًا إلــى
خبرتهــم ومعرفتهــم بالســوق:
 نسبة العمل المنجز؛ تاريخ المطور؛ و أسهم المشروع السلبية.قمنــا بتقييــم اإلفصــاح فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المتعلقــة بهــذا
المجــال مقابــل متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
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كيف تناولت عملية التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق
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أمور التدقيق الرئيسية
التقييم العادل للعقارات االستثمارية
تمثــل العقــارات االســتثمارية  )٪34 :2018( ٪44مــن إجمالــي
موجــودات المجموعــة .يتــم إدراج العقــارات االســتثمارية بمبلــغ
 2.400مليــون درهــم ( 1.989 :2018مليــون درهــم) فــي بيــان المركــز
المالــي الموحــد .يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية للمجموعــة
بموجــب نمــوذج القيمــة العادلــة ،مــع عــرض التغييــرات فــي
القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة الموحــد.

لقــد حصلنــا علــى فهــم للعقــارات االســتثمارية للمجموعــة والضوابــط
ذات الصلــة علــى المدخــات واالفتراضــات التــي تســتخدمها المجموعــة
فــي تقييــم العقــارات االســتثمارية .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تضمنــت أعمالنــا
المنجــزة لإلجــراءات التاليــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى بشــأن تقييمــات
المجموعــة:

قمنــا باختبــار تقييــم تصميــم وتنفيــذ وفعاليــة تشــغيل الضوابــط
تقــوم اإلدارة بتحديــد القيــم العادلــة للعقــارات االســتثمارية علــى الرئيســية للعمليــات حــول تقديــر القيمــة العادلــة للعقــارات
أســاس ربــع ســنوي واســتخدمت مقيــم خارجــي مــن طــرف ثالــث االســتثمارية؛
وفقً ــا لتقييــم  – RICSوفقــً للمعاييــر المهنيــة ومتطلبــات
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  13قيــاس القيمــة قمنــا بتقييــم كفــاءة وقــدرات وموضوعيــة المقيــم واإلطــاع علــى
متاحــا ،التدفقــات شــروط التعاقــد مــع المجموعــة لتحديــد أن نطــاق عملهــم كان كافيــً
العادلــة ،وأخــذت فــي االعتبــار ،حيثمــا كان ذلــك
ً
النقديــة المخصومــة واألدلــة علــى معامــات الســوق للعقــارات ألغــراض التدقيــق؛
والمواقــع المماثلــة لتلــك الخاصــة بعقــارات المجموعــة .تشــتمل
المق ِّيــم للمبلــغ المذكــور فــي
محفظــة المجموعــة علــى عقــارات التجزئــة والمكاتــب والعقــارات وافقنــا علــى التقييــم الكلــي فــي تقريــر ُ
الســكنية .يســتند تقييــم العقــارات االســتثمارية بالقيمــة بيــان المركــز المالــي الموحــد؛
العادلــة إلــى حــد كبيــر علــى التقديــرات واالفتراضــات ،مثــل قيــم
المبيعــات القابلــة للتحقيــق ،قيمــة اإليجــار ،معــدل اإلشــغال ،قمنــا باختبــار عينــة ،مــن دقــة البيانــات المقدمــة إلــى المقيــم مــن قبــل
معــدل الخصــم ،حالــة الصيانــة ،االســتقرار المالــي للمســتأجرين المجموعة؛
،ومعرفــة الســوق والمعامــات التاريخيــة .نظــ ًرا لحجــم وتعقيــد
تقييــم العقــارات االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحــات المتعلقــة قمنــا باإلســتعانة بأخصائــي التقييــم العقــاري الداخلــي لدينــا لمراجعــة
باالفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم ،فقــد قمنــا بتقييــم ذلــك العقــارات المختــارة التــي تــم تقييمهــا مــن قبــل مقيميــن خارجييــن
كأمــر تدقيــق رئيســي.
وداخليــً مــن قبــل اإلدارة وتقييــم مــا إذا كان تقييــم العقــارات قــد
توافــق مــع متطلبــات المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم .13
لمزيــد مــن التفاصيــل ،راجــع اإليضاحــات التاليــة حــول البيانــات
عندمــا حددنــا التقديــرات واالفتراضــات المعتمــدة خــارج النطاقــات
الماليــة :
قيــم وإدارة المجموعــة لفهــم األســاس
■
الم ِ
إيضــاح  - 3السياســات المحاســبية الهامــة المتعلقــة المقبولــة ،ناقشــناها مــع ُ
المنطقــي وراء التقديــرات التــي تــم إجراؤهــا.
بالعقــارات اإلســتثمارية ؛
إيضــاح  - 3األحــكام المحاســبية الهامــة والمصــادر
■
الرئيســية للتقديــر غيــر المؤكــد فــي تقييــم اإلســتثمارات قمنا بإعادة أداء الدقة الحسابية للتقييمات على أساس العينة.
العقاريــة ؛ و
قمنــا بتقييــم اإلفصاحــات فــي البيانــات الماليــة الموحــدة مقابــل
إيضاح  - 21العقارات االستثمارية.
■
متطلبــات المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
كيــف تناولــت عمليــة التدقيــق التــي قمنــا بهــا أمــور التدقيــق
الرئيســية

أمور التدقيق الرئيسية
الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى

كمــا فــي  31ديســمبر  ، 2019بلغــت الودائــع االســتثمارية والتمويــات قمنا بتنفيذ اإلجراءات التالية:
اإلســامية األخــرى  4مليــار درهــم  ،وهــو مــا يمثــل حوالــي )٪88 :2018( ٪ 90
مــن القيمــة المدرجــة إلجمالــي مطلوبــات المجموعــة.
قمنــا بتأكيــد األرصــدة القائمــة كمــا فــي  13ديســمبر  9102مــن
■

تخضــع الودائــع االســتثمارية والتمويــات اإلســامية األخــرى لالمتثــال ■

لبعــض مؤشــرات األداء الرئيســية والتعهــدات وفقــً التفاقيــة الشــروط
العامــة والتــي تتطلــب مــن المجموعــة تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن ■
العمليــات للوفــاء بااللتــزام الثابــت للمودعيــن وتحقيــق أربــاح لهــم.

تــم إجــراء تغييــرًا جوهريــً فــي طبيعــة الودائــع االســتثمارية للمجموعــة ■
نتيجــة إلعــادة الهيكلــة التــي نتــج عنهــا التــزام ثابــت ُيد َفع إلــى الممولين
التجارييــن اآلخريــن ومقدمــي دعــم الســيولة علــى مــدى  12ســنة تنتهــي
فــي ســنة .2026
■
اعتبرنــا هــذا األمــر مســألة تدقيــق رئيســية نتيجــة عــدم اليقيــن الجوهري
المرتبــط باســتمراية المجموعة.
■
لمزيد من التفاصيل ،راجع اإليضاحات التالية حول البياناتات المالية :

■
■

إيضاح  - 71الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى ؛
إيضاح  - 1-2تقييم افتراض االستمرارية.

■
■

مودعــي االســتثمار؛
قمنــا بمراجعــة وإعــادة حســاب عمليــة تســوية تعديــل القيمــة
العادلــة علــى الودائــع االســتثمارية والتمويــات اإلســامية األخــرى؛
قمنــا بمراجعــة عمليــات الدفــع والســداد النقديــة التــي تــم
إجراؤهــا خــال الســنة المنتهيــة فــي  13ديســمبر  9102وقمنــا
بتقييمهــا مقابــل متطلبــات اتفاقيــة الشــروط العامــة؛
قمنــا بتقييــم خطــة عمــل اإلدارة فيمــا يتعلــق بعــدم االمتثــال
لمؤشــرات األداء الرئيســية وفقً ــا لمتطلبــات اتفاقيــة الشــروط
العامــة؛
قمنــا بمراجعــة مراســات اإلدارة مــع المودعيــن فيمــا يتعلــق
بالحصــول علــى الموافقــة المتعلقــة بعــدم االمتثــال لتعهــدات
اتفاقيــة الشــروط؛
قمنــا بتقييــم توقعــات اإلدارة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية،
والعمليــة التــي تــم بموجبهــا إعــداد تلــك التوقعــات ومراجعــة
أيضــا بتقييــم تصميــم وتنفيــذ
االفتراضــات المســتخدمة .قمنــا ً
الضوابــط بالتدفقــات النقديــة المتوقعــة؛و
اطلعنــا علــى محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وقمنــا بمناقشــة
المســؤولين عــن الحوكمــة بشــأن المســتجدات فــي اتفاقيــة
الشــروط العامــة وأي تأثيــر علــى المجموعــة؛ و
قمنــا بمراجعــة اإلفصاحــات المدرجــة فــي البيانــات الماليــة
الموحــدة المتعلقــة بهــذا األمــر مقابــل متطلبــات المعاييــر
الدوليــة للتقاريــر الماليــة.

معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة واإلدارة هم المسؤولون عن المعلومات األخرى.
تتكون المعلومات األخرى من تقرير رئيس مجلس اإلدارة  .لقد
حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات.
إن المعلومات األخرى ال تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير
تدقيقنا حولها.
إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى ،وال
نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات المالية في
االطالع على المعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما
إذا كانت هذه المعلومات األخرى غير متوافقة جوهر ًيا مع البيانات
المالية الموحدة أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا
أخطاء
بأعمال التدقيق ،أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن
ً
مادية.
إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في المعلومات األخرى ،فإنه
استنادا إلى األعمال التي قمنا بها
يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك،
ً
فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ
ُفصح عنه في هذا الشأن.
هذا التقرير .ليس لدينا ما ن ِ

■

مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات
المالية الموحدة

■

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضها
بصــورة عادلــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة ،وكذلــك عــن
وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تجدهــا اإلدارة ضروريــة لتمكنهــا
مــن اعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء
جوهريــة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

■

يعتبــر مجلــس اإلدارة ولجنــة التدقيــق مســؤولين عــن االشــراف علــى
مســار إعــداد التقاريــر الماليــة للمجموعــة.

البيانات المالية الموحدة

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ،فإننــا
نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة
التدقيــق .كمــا نقــوم أيضــا:

إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي التقريــر الســنوي عند قيامنا
باالطــاع عليــه ،فإنــه يتعيــن علينــا إخطــار القائمين علــى الحوكمة.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،ان اإلدارة مســؤولة عــن تقييــم
قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واالفصــاح متــى
كان مناســبًا ،عــن المســائل المتعلقــة باالستمراريـــــة واعتمــاد مبــــــدأ
االستمراريـــــــة المحاســبي ،مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة المجموعــة أو
وقــف عملياتهــا ،أو ال يوجــد لديهــا بديــل واقعــي اال القيــام بذلــك.

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

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
الموحدة
إن غايتنــا تتمثــل بالحصــول علــى تأكيــد معقــول فيمــا إذا كانــت
البيانــات الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطــاء جوهريــة،
ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ ،وإصــدار تقريــر المدقــق
عــال مــن
الــذي يشــمل رأينــا .ان التأكيــد المعقــول هــو مســتوى
ٍ
تمــت وفقــا للمعاييــر
التأكيــد ،وال يضمــن أن عمليــة التدقيــق التــي ّ
دائمــا أي خطــأ جوهــري فــي حــال
الدوليــة للتدقيــق ســوف تكشــف
ً
وجــوده .وقــد تنشــأ االخطــاء عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ ،وتعتبــر
جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجمــع فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا
بنــاء
علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة مــن قبــل المســتخدمين
ً
علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

■

بتحديــد وتقييــم مخاطــر االخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات
الماليــة الموحــدة ،ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ،
بالتصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر
أساســا لرأينــا .ان مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن
االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ ،حيــث يشــمل االحتيــال
التواطــؤ ،التزويــر ،الحــذف المتعمــد ،ســوء التمثيــل أو تجــاوز
نظــام الرقابــة الداخلــي.
باالطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن
أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف ،ولكــن
ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة.
بتقييــم مالءمــة السياســات المحاســبية المتبعــة ومعقوليــة
التقديــرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة مــن
قبــل اإلدارة.
باســتنتاج مــدى مالءمــة اســتخدام اإلدارة لمبــدأ االســتمرارية
المحاســبي ،وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول
عليهــا ،فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقيــن
متعلقــة بأحــداث أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة حــول
قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار .وفــي حــال االســتنتاج بوجــود
حالــة جوهريــة مــن عــدم التيقــن ،يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه
فــي تقريرنــا إلــى اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات
الماليــة الموحــدة ،أو ،فــي حــال كانــت هــذه اإليضاحــات غيــر
كافيــة يتوجــب علينــا تعديــل رأينــا .هــذا ونعتمــد فــي
اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليهــا
حتــى تاريــخ تقريرنــا .ومــع ذلــك ،قــد تــؤدي االحــداث أو الظــروف
المســتقبلية بالمجموعــة إلــى توقــف أعمــال المجموعــة علــى
أســاس مبــدأ االســتمرارية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)
أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
الموحدة (تتمة)

■

■

بتقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا
والبيانــات المتضمنــة فيهــا ،بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات ،وفيمــا إذا
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث
ذات العالقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
بالحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة فيمــا يتعلــق
بالمعلومــات الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخــل
المجموعــة إلبــداء الــرأي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة .إننــا
مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بأعمــال التدقيــق
علــى صعيــد المجموعــة ونتحمــل كامــل المســؤولية عــن رأينــا
حــول التدقيــق.

نقــوم بالتواصــل مــع القائميــن علــى الحوكمــة فيمــا يتعلــق علــى
ســبيل المثــال ال الحصــر بنطــاق وتوقيــت ونتائــج التدقيــق الهامــة ،بمــا
فــي ذلــك أي خلــل جوهــري فــي نظــام الرقابــة الداخلــي يتبيــن لنــا مــن
خــال تدقيقنــا.
كمــا نقــوم باطــاع القائميــن علــى الحوكمــة ببيــان يظهــر امتثالنــا
لقواعــد الســلوك المهنــي المتعلقــة باالســتقاللية ،والتواصــل معهــم
بخصــوص جميــع العالقــات وغيرهــا مــن المســائل التــي يحتمــل
االعتقــاد أنهــا قــد تؤثــر تأثيــ ًرا معقــو ًلا علــى اســتقالليتنا وإجــراءات
الحمايــة ذات الصلــة متــى كان مناســ ًبا.
مــن االمــور التــي يتــم التواصــل بشــأنها مــع لجنــة التدقيــق للمجموعــة،
نقــوم بتحديــد االمــور التــي كان لهــا األثــر األكبــر فــي تدقيــق البيانــات
الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة ،والتــي تعــد أمــور تدقيــق رئيســية.
نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه االمــور فــي تقريرنــا حــول التدقيــق إال إذا حــال
القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا ،أو عندمــا نقــرر فــي
حــاالت نــادرة للغايــة ،أال يتــم اإلفصــاح عــن امــر معيــن فــي تقريرنــا فــي
حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد تفــوق المنفعــة
العامــة المتحققــة منــه.
افصاح حول متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
وفقــً لمتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
رقــم ( )2لســنة  ،2015نفيــد بمــا يلــي:
أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات التــي رأيناهــا ضروريــة
■
ألغــراض تدقيقنــا؛
أنــه تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة ،مــن جميــع جوانبهــا
■
الجوهريــة بمــا يتطابــق مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة 5102؛
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛
■

البيانات المالية الموحدة

■
■
■

■

■

■

أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلــس اإلدارة ،تتوافــق
مــع الدفاتــر الحســابية للمجموعــة؛
يظهــر اإليضــاح رقــم  01حــول البيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة ،اإلســتثمارات فــي األســهم خــال الســنة الماليــة
المنتهيــة فــي  13ديســمبر 9102؛
يظهــر اإليضــاح رقــم  92حــول البيانــات الماليــة الموحــدة
للمجموعــة أهــم المعامــات مــع األطــراف ذات العالقــة مــع
الشــروط واألحــكام التــي قــد تــم بموجبهــا إبــرام تلــك المعامالت
ومبــادئ إدارة تضــارب المصالــح؛
كمــا فــي  13ديســمبر  ،9102تجــاوزت الخســائر المتراكمــة  %05مــن
رأس المــال .تشــترط المــادة  103مــن القانــون االتحــادي لدولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لعــام  ،5102فــي ظــل هــذه
الظــروف ،يجــب علــى مجلــس اإلدارة دعــوة إدارة المجموعــة
للجمعيــة العموميــة التخــاذ قــرار خــاص لحــل المجموعــة أو
االســتمرار فــي نشــاط المجموعــة  .ســيتقم عقــد هــذا االجتمــاع
فــي أبريــل 0202؛
أنــه ،طبقــً للمعلومــات التــي توفــرت لنــا ،باســتثناء البنــد
المشــار إليــه أعــاه ،لــم يلفــت إنتباهنــا أي أمــر يجعلنــا نعتقــد أن
المجموعــة قــد إرتكبــت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 13
ديســمبر  9102أي مخالفــات لألحــكام الســارية للقانــون االتحــادي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )2لســنة  5102أو لعقــد
تأســيس الشــركة ممــا قــد يؤثــر جوهريــً علــى أنشــطتها أو
مركزهــا المالــي كمــا فــي  13ديســمبر 9102؛ و
يبيــن اإليضــاح رقــم  43حــول البيانــات الماليــة الموحــدة
المســاهمات االجتماعيــة التــي تمــت خــال الســنة.

عــاوة علــى ذلــك ،وفقــً لمتطلبــات المــادة ( )114مــن القانــون االتحــادي
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم ( )14لعــام  1980فــي  ،نفيدكــم
بأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا
ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا.
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

اكبر أحمد
رقم القيد1141 :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دبي ،اإلمارات العربية المتحدة
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البيانات المالية
الموحدة

بيان الدخل الشامل الموحد

بيــان الــدخــل الـمـوحــــد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٩

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٩
2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

166٫904

166٫783

دخل الرسوم

4٫654

6٫858

دخل من الودائع

5٫570

7٫508

خسارة القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

12

()18٫241

()34٫785

دخل إيجار

12

57٫498

64٫447

()17٫894

-

-

60٫747

44٫885

14٫415

243٫376

285٫973

إيضاحات
دخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

4

خسارة من بيع عقارات استثمارية
13

بيع عقارات قيد التطوير
دخل آخر
انخفاض القيمة على:
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

6-2

()102٫506

()40٫187

موجودات أخرى

1-15

()8٫274

()18٫958

11

()146٫000

()146٫781

إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية

17

()96٫362

()110٫082

مصاريف تشغيلية

5

()117٫445

()146٫208

تكلفة بيع عقارات قيد التطوير

13

-

()5٫304

حصة من نتائج شركة شقيقة

14

16٫958

21٫275

()210٫253

()160٫272

()109٫529

()112٫152

()319٫782

()272٫424

دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

الخسارة قبل التوزيعات على الممولين  /المستثمرين
6

توزيعات على الممولين  /المستثمرين
الخسارة للسنة

الخسارة للسنة

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

()319٫782

()272٫424

الدخل الشامل اآلخر
بنود سيتم إعادة تصنيفها الحقً ا إلى الربح أو الخسارة:
فروقات أسعار صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبية

23٫172

()676

بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقً ا إلى الربح أو الخسارة:
الخسائر من إعادة قياس واستبعاد أوراق مالية استثمارية

-

()745

التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية لشركة شقيقة

-

()204

الدخل ( /الخسارة) الشامل اآلخر للسنة
إجمالي الخسارة الشامل للسنة

23٫172

()1٫625

()296٫610

()274٫049

العائد إلى:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

()298٫309

()267٫882

1٫699

()6٫167

()296٫610

()274٫049

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم
27

حصص غير مسيطرة

()321٫481

()266٫257

1٫699

()6٫167

()319٫782

()272٫424

الخسارة للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم
الخسارة األساسية للسهم (درهم)

7

()0.22

()0.18

الخسارة المخففة للسهم (درهم)

7

()0.22

()0.18

تشكل اإليضاحات من  1إلى  34المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة

45

44

بيان المركز المالي الموحد

بيان التدفقات النقدية الموحد

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٩

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 201٩

إيضاحات
الموجودات
نقد وأرصدة لدى البنوك
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
أوراق مالية استثمارية
دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية
العقارات االستثمارية
عقارات قيد التطوير
استثمار في شركة شقيقة
موجودات أخرى
أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية
إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
تمويل إسالمي ألجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى
إجمالي المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
أسهم الخزينة
االحتياطي القانوني
االحتياطي العام
االحتياطي الخاص
أداة المضاربة
احتياطي أداة المضاربة
احتياطي االنخفاض في القيمة العام
التغيرات المتـراكمة في القيمة العادلة
احتياطي تحويل العمالت األجنبية
خسائر متـراكمة
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة
إجمالي حقوق الملكية
إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

 31ديسمبر 2019
ألف درهم

8
9
10
11
12
13
14
15
16

183٫115
2٫434٫858
7٫769
2٫319٫794
288٫946
61٫962
10٫848
5٫307٫292

255٫987
2٫703٫850
7٫714
176٫037
1٫989٫071
230٫845
289٫005
67٫317
17٫214
5٫737٫040

673٫015
3٫089٫299
12٫387
322٫818
1٫821٫064
212٫849
292٫842
132٫489
17٫072
6٫573٫835

17
18
19
20

4٫056٫115
115٫062
4٫108
323٫290
4٫498٫575

4٫218٫025
111٫685
4٫398
292٫049
4٫626٫157

4٫792٫037
66٫136
6٫551
297٫926
5٫162٫650

21
22
23
24
25
26
26
6-2

1٫500٫000
()88٫848
122٫650
122٫650
99٫265
215٫472
810٫088
4٫316
1٫459
()301٫099
()1٫778٫975
706٫978
101٫739
808٫717
5٫307٫292

1٫500٫000
()93٫048
122٫650
122٫650
99٫265
215٫472
810٫088
4٫316
1٫459
()324٫271
()1٫454٫033
1٫004٫548
106٫335
1٫110٫883
5٫737٫040

1٫500٫000
()93٫048
122٫650
122٫650
99٫265
215٫472
810٫088
4٫316
698
()323٫595
()1٫175٫232
1٫283٫264
127٫921
1٫411٫185
6٫573٫835
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تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  ١١مارس  2020ووقعت نيابة عنهم من قبل:

رئيس مجلس اإلدارة

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

تشكل االيضاحات من  ١الى  ٣٤المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
البيانات المالية الموحدة

(معاد عرضه)
 31ديسمبر 2018
ألف درهم

(معاد عرضه)
 1يناير 2018
ألف درهم

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

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الخسارة للسنة
تعديالت لـ:
االستهالك
الحصة من نتائج شركة شقيقة
االنخفاض في قيمة:
الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
الموجودات األخرى
دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية
خسارة القيمة العادلة من العقارات االستثمارية
إطفاء تسوية القيمة العادلة على الودائع االستثمارية
توزيعات على الممولين  /المستثمرين
دخل من الودائع
الخسارة ( /الربح) المحقق من بيع العقارات االستثمارية
الربح من تسديد دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى
النقد الناتج من العمليات
مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح من شركة شقيقة
عائدات من بيع إستثمار في أوراق مالية
بيع عقارات استثمارية
الحركة في تدفقات النقد المقيد
اإلضافات في العقارات االستثمارية
تسديد دفعات مقدمة للعقارات
إضافات لعقارات قيد التطوير
عائدات من ودائع وكالة
إيداع ودائع وكالة
شراء أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية
دخل من الودائع
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
استالم تمويل إسالمي ألجل
سداد تمويل إسالمي ألجل
ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى
دفعات للحصص غير المسيطرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
النقص في النقد وما يعادله
احتياطي تحويل العمالت األجنبية
النقد وما يعادله في بداية السنة
النقد وما يعادله في نهاية السنة

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

()319.782

()272.424

16
14

6.602
()16.958

5.748
()21.275

6-2
4-15
11
12
17
6

102.506
8.274
146.000
18.241
96.362
109.529
()5.570
17.894
()21.274
1.163
142.987
141.486
2.919
20.048
307.440
()1.453
305.987

40.187
18.958
146.781
34.785
110.082
112.152
()7.508
()1.887
766
166.365
()189.609
42.663
()5.876
13.543
()2.919
10.624

14

16.557
75.634
43.897
()192.271
12.752
2.540.000
()2.515.000
()177
5.570
()13.038

16.541
3.926
4.988
71.552
()70.332
()17.996
2.280.000
()1.880.000
()3.865
7.508
412.322

52.830
()28.808
()356.605
()6.295
()1.159
()340.037
()47.088
18.113
87.086
58.111

57.984
()12.300
()796.246
()15.419
()2.250
()768.231
()345.285
()191
432.562
87.086

19

19

8
11

16

8

تشكل االيضاحات من  ١الى  ٣٤المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

البيانات المالية الموحدة

47

46

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٩
العائدة إلى مساهمي الشركة األم

العائدة إلى مساهمي الشركة األم

رأس المال

أسهم
الخزينة

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

االحتياطي
الخاص

أداة مضاربة

احتياطي أداة
المضاربة

االحتياطي
العام النخفاض
القيمة

التغيرات
المتـراكمة في
القيمة العادلة

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية

الخسائر
المتـراكمة

اإلجمالي

الحصص غير
المسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

الرصيد المعدل في  31ديسمبر 2018

1٫500٫000

()93٫048

122٫650

122٫650

99٫265

215٫472

810٫088

4.316

1.459

()324.271

()1.454.033

1.004.548

106.335

1.110.883

الخسارة للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()321.481

()321.481

1.699

()319.782

الدخل الشامل اآلخر للسنة*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.172

-

23.172

-

23.172

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.172

()321.481

()298.309

1.699

()296.610

األموال المدفوعة لمالك المشروع**

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()6.295

()6.295

بيع أسهم الخزينة

-

4.200

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.200

-

4.200

خسائر من بيع أسهم الخزينة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()2.302

()2.302

-

()2.302

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
(إيضاح )30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()1.159

()1.159

-

()1.159

في  31ديسمبر 2019

1٫500٫000

()88.848

122٫650

122٫650

99٫265

215٫472

810٫088

4.316

1.459

()301.099

()1.778.975

706.978

101.739

808.717

تشكل االيضاحات من  ١الى  ٣٤المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة

49

48

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ٢٠١٩
العائدة إلى مساهمي الشركة األم

في  1يناير ( 2018كما تم بيانه سابقًا)

العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية

الخسائر
المتـراكمة

اإلجمالي

الحصص غير
المسيطرة

إجمالي حقوق
الملكية

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

ألف درهـم

1٫500٫000

()93٫048

122٫650

122٫650

99٫265

215٫472

810٫088

-

698

()323٫595

()1٫011٫193

1٫442٫987

127٫921

1٫570٫908

رأس المال

أسهم
الخزينة

االحتياطي
القانوني

االحتياطي
العام

االحتياطي
الخاص

أداة مضاربة

احتياطي أداة
المضاربة

االحتياطي
العام النخفاض
القيمة

التغيرات
المتـراكمة في
القيمة العادلة

تأثير اعتماد المعيار الدولي إلعداد
التقارير الدولية رقم ( 9إيضاح )6-2
 -على المجموعة

-

-

-

-

-

-

-

4.316

-

-

-

4٫316

-

4٫316

 -على الشركة الشقيقة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()9٫725

()9٫725

-

()9٫725

خطأ السنة السابقة ()2-20

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()154.314

()154.314

-

()154.314

1٫500٫000

()93٫048

122٫650

122٫650

99٫265

215٫472

810٫088

4.316

698

()323.595

()1.175.232

1.283.264

127٫921

1.411.185

الخسارة للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()266.257

()266.257

()6.167

()272.424

الخسائر الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

()745

(*)676

-

()1.421

-

()1.421

الرصيد المعاد بيانه في  1يناير 2018

الخسارة الشاملة األخرى
حصة من شركة شقيقة
إعادة تصنيف خسائر القيمة العادلة
عند استبعادأوراق مالية استثمارية
إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
للسنة
األموال المدفوعة لمالك المشروع**
مخصص الزكاة
 شركة شقيقة (إيضاح )14أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
(إيضاح )30
في  31ديسمبر 2018

-

-

-

-

-

-

-

-

()204

-

-

()204

-

()204

-

-

-

-

-

-

-

-

1.710

-

()1.710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

761

()676

()267.967

()267.882

()6.167

()274.049

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()15٫419

()15٫419

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()8.584

()8.584

-

()8.584

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()2٫250

()2٫250

-

()2٫250

1٫500٫000

()93٫048

122٫650

122٫650

99٫265

215٫472

810٫088

4.316

1.459

()324.271

()1.454.033

1.004.548

106.335

1.110.883

* يتعلــق هــذا بفروقــات تحويــل العمــات األجنبيــة للشــركات التابعــة للمجموعــة فــي مصــر وتشــمل أربــاح
تحويــل العمــات األجنبيــة بمبلــغ  21مليــون درهــم ( 0.8 -2018مليــون درهــم خســائر تحويــل العمــات األجنبيــة)
فــي العقــارات االســتثمارية (إيضــاح .)12
**تمثل األموال المدفوعة الى مالك المشروع احتياطي استهالك رأس المال إلى الحصص غير المسيطرة
في مشروع سكاي جاردنز.

تشكل االيضاحات من  ١الى  ٣٤المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة

51

50

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -1األنشطة
تأسســت أمــاك للتمويــل ش.م.ع («الشــركة») فــي دبــي ،اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،بتاريــخ  11نوفمبــر  2000كشــركة مســاهمة خاصــة
وفقــً للقانــون االتحــادي رقــم ( )8لســنة  1984وتعديالتــه فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة .أثنــاء االجتمــاع العــادي للمســاهمين الــذي
عقــد فــي  9مــارس  ،2004تقــرر تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة
عامــة .إن القانــون االتحــادي رقــم  2لســنة  2015فــي شــأن الشــركات
التجاريــة أصبــح ســاري المفعــول بدايــة مــن  28يونيــو  ،2016وســيحل
محــل القانــون االتحــادي الحالــي رقــم  8لســنة .1984
إن الشــركة مرخصــة مــن قبــل مصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة
المركــزي كشــركة تمويــل وتقــوم بصــورة رئيســية باألنشــطة
التمويليــة واالســتثمارية التــي تعتمــد علــى خدمــات مثــل اإلجــارة
والمرابحــة والمضاربــة والوكالــة والمشــاركة .تتــم أنشــطة الشــركة
وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تح ـ ّرم الربــا وضمــن نصــوص
عقــد التأســيس والنظــام األساســي للشــركة.
إن العنــوان المســجل للشــركة هــو ص.ب  2441دبــي ،اإلمــارات العربيــة
المتحــدة.

 -2السياسات المحاسبية الهامة
 1-2تقييم افتراضات مبدأ االستمرارية
نظـ ًرا لعــدم اليقيــن بشــأن التدفقــات النقدية المســتقبلية المتوقعة،
قامــت المجموعــة بإصــدار إخطــار إلــى جميــع مموليهــا التجارييــن
لتأجيــل األقســاط الشــهرية الرئيســية اعتبــا ًرا مــن  25ينايــر  2019والبدء
فــي مفاوضــات إلعــادة هيكلــة اتفاقيــة الشــروط العامــة الموقعــة فــي
 ،2014وتعديالتهــا فــي  .2016ووفقً ــا التفاقيــة الشــروط العامــة هــذه،
تــؤدي الخســائر وتأجيــل الســداد إلــى حالــة تعثــر ،والتــي قــد تســتوجب
ســداد كامــل بنــد المطلوبــات القائمــة والمســتحقة الدفــع علــى الفــور
وفقً ــا لتقديــر األغلبيــة العظمــى بنســبة  ٪66.7مــن ممولــي الشــريحة
ب ممــن يقدمــون إشــعا ًرا إلــى المجموعــة.
علــى الرغــم مــن أن هــذه األحــداث قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول
قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية،
قامــت اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة بتطويــر واقتــراح خطــط أعمــال
جديــدة لضمــان اســتمرارية أعمــال المجموعــة وأعــدت البيانــات الماليــة
الموحــدة علــى هــذا األســاس.
لقــد اســتطاعت المجموعــة ســابقًا إبــرام اتفــاق مــع مموليهــا فــي
ديســمبر  2016علــى إتمــام خطــة عمــل جديــدة حيــث تــم التنــازل
عــن عــدد مــن التعهــدات المقيــدة المذكــورة فــي اتفاقيــة الشــروط
العامــة للســماح بحفــظ ســجل الرهــن الخــاص بالشــركة علــى أعلــى
المســتويات دون التأثيــر علــى فترة الســداد أو المبالــغ أو دفعات األرباح
للمموليــن .ســمحت إعــادة الهيكلــة والشــروط المعدلــة فــي ســنة 2016
باســتئناف نشــاط األعمــال االعتياديــة التــي مكنــت إتمــام ســداد ٪48
مــن إجمالــي ديــون المجموعــة علــى مــدى  4ســنوات بموجــب خطــة
إعــادة هيكلــة مدتهــا  12عامــً.
بالنظــر إلــى مــرور الوقــت والتغيــرات فــي ديناميكيــات الســوق
وعوامــل االقتصــاد الكلــي أثبتــت خطــة العمــل الجديــدة أنهــا غيــر
قابلــة للتطبيــق وتضــر بإمكانيــات المجموعــة علــى المــدى الطويــل.
ونتيجــة لذلــك ،تواصلــت إدارة المجموعــة مــع مموليهــا التجارييــن
إلعــادة التفــاوض علــى شــروط التمويــل للســماح لهــا بالمزيــد مــن
المرونــة فــي التكيــف مــع ظــروف الســوق الحاليــة .وقــد اســتلزمت
عمليــة إعــادة التفــاوض حتــى اآلن مراجعــة ودراســة كاملــة لموجــودات
المجموعــة ومركــز الســيولة التشــغيلية والهيكليــة باإلضافــة
إلــى مركــز المموليــن وتوزيــع األربــاح وخطــة الســداد ،باإلضافــة إلــى
االلتزامــات الماليــة المســتقبلية للمجموعــة.

البيانات المالية الموحدة
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 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 1-2تقييم افتراضات مبدأ االستمرارية (تتمة)
تــم تقديــم خطــة عمــل مقترحــة شــاملة تــم تطويرهــا مــن قبــل
المجموعــة إلــى المموليــن .إن خطــة العمــل المقترحــة هــي حاليــً
قيــد المراجعــة مــن قبــل المموليــن ومــن المتوقــع أن يتــم التوصــل
إلــى اتفــاق فــي نهايــة مــارس  .2020كجــزء مــن عمليــة إعــادة التفــاوض،
ستســعى المجموعــة للحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية
والضروريــة وفقــا التفاقيــة الشــروط العامــة لتنفيــذ هــذه الخطــة
رســميًا.
إن اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة علــى ثقــة مــن أن خطــة العمــل
المقترحــة الجديــدة سـ ّ
ـتمكن المجموعــة مــن تحقيــق تدفقــات نقديــة
تشــغيلية إيجابيــة وتســمح لهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة عنــد
اســتحقاقها .باإلضافــة إلــى ذلــك ،بغــض النظــر عــن نتيجــة إعــادة
التفــاوض بشــأن اتفاقيــة الشــروط العامــة واتبــاع خطــة العمــل
الجديــدة ،لــدى المجموعــة موجــودات كافيــة لتســوية مطلوباتهــا
والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة فــي المســتقبل المنظــور ،وعلــى األقــل
خــال فتــرة الـــ  12شــهرًا القادمــة .لذلــك ،تــم إعــداد هــذه البيانــات
الماليــة الموحــدة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة وفقــً لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة
المعدلــة لتشــمل القيــاس بالقيمــة العادلــة لألوراق المالية االســتثمارية
بالقيمــة العادلــة والعقــارات االســتثمارية والدفعــات مقدمــً عــن
العقــارات االســتثمارية.
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بدرهــم اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ويتــم تقريــب جميــع المبالــغ إلــى أقــرب ألــف درهــم إال إذا أشــير
لغيــر ذلــك.

أسس التوحيد
تتألــف البيانــات الماليــة الموحــدة مــن البيانــات الماليــة لشــركة أمــاك
للتمويــل ش.م.ع والشــركات التابعــة لهــا (المجموعــة) كمــا فــي 31
ديســمبر .2019
يتــم تحقيــق الســيطرة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة ،أو لديهــا
حقــوق ،لعوائــد متغيــرة مــن ارتباطهــا مــع الشــركة المســتثمر فيهــا
ولديهــا القــدرة علــى التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها
علــى الشــركة المســتثمر فيهــا .وعلــى وجــه التحديــد ،تقــوم
المجموعــة بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا وفقــط إذا
كان لــدى المجموعــة:
الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا (أي الحقــوق الحاليــة
التــي تعطــي المجموعــة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه أنشــطة ذات
عالقــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا)
التعــرض للعوائــد المتغيــرة ،أو الحقــوق للحصــول علــى العوائــد
المتغيــرة ،بســبب ارتباطهــا بالشــركة المســتثمر فيهــا ،و
القــدرة علــى اســتخدام الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا
للتأثيــر علــى عوائدهــا
يتــم توحيــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة بالكامــل مــن
تاريــخ االســتحواذ باعتبــاره التاريــخ الــذي تحصــل فيــه المجموعــة
علــى الســيطرة ويســتمر توحيــد البيانــات حتــى تاريــخ توقــف تلــك
الســيطرة .تعــد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس فتــرة
إعــداد التقاريــر للشــركة األم وذلــك باســتخدام سياســات محاســبية
مماثلــة .عنــد الضــرورة يتــم إجــراء التعديــات علــى البيانــات الماليــة
للشــركات التابعــة لجعــل سياســتها المحاســبية تتماشــى مــع
السياســات المحاســبية للمجموعــة .إن جميــع األرصــدة والدخــل
والمصاريــف واألربــاح والخســائر غيــر المحققــة وتوزيعــات األربــاح ضمــن
المجموعــة الناتجــة عــن المعامــات ضمــن المجموعــة يتــم اســتبعادها
بالكامــل.

بيان التوافق
يتــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة للمجموعــة وفقــً للمعاييــر
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والقواعــد واألســس الشــرعية المحــددة
مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية للشــركة ومتطلبــات
القوانيــن الســارية المفعــول فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
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البيانات المالية الموحدة

53

52

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -2السياسات المحاسبية (تتمة)
 2-2أسس إعداد البيانات المالية (تتمة)
أسس التوحيد (تتمة)
يتم احتساب التغيير في حصص ملكية الشركة التابعة ،بدون
تغيير السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل
األخرى تعود لمساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير
المسيطرة ،حتى ولو كانت نتائج الحصص غير المسيطرة تظهر
عجزًا في الرصيد.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:
تتوقف عن قيد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات
كموجودات ومطلوبات خاصة بالشركة التابعة
تتوقف عن قيد المبلغ المدرج ألي من الحصص غير المسيطرة
تتوقف عن قيد فروقات التحويل المتراكمة ،المسجلة في حقوق
الملكية
تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به
تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر
تعيد تصنيف بنود حصة الشركة األم المثبتة سابقًا في بنود
الدخل الشامل األخرى إلى األرباح أو الخسائر.
إن األنشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة هــي نفســها كمــا للشــركة
األم .إن نســبة مســاهمة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة كمــا يلــي:

الشركة

أسس توحيد
البيانات

بلد التأسيس

نسبة المساهمة
2019

2018

أمالك للتمويل شركة مصر ش.م.م

شركة تابعة

مصر

%100

%100

إي إف أس للخدمات المالية ذ.م.م

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%57.5

%57.5

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م إيضاح ()1-27

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

أمالك القابضة المحدودة

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

مرتفعات الورقاء ذ.م.م

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

أمالك كابيتال ذ.م.م

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

أمالك لالستثمار العقاري ذ.م.م

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

أمالك المحدودة

شركة تابعة

اإلمارات العربية المتحدة

%100

%100

أمالك مدينة نصر لالستثمارات العقارية

شركة تابعة

مصر

%100

%100
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السياسات المحاسبية (تتمة)

 3-2التغيرات في السياسات واألحكام والتقديرات المحاسبية
المعايير الصادرة والتي يسري مفعولها للفترات المحاسبية
التي تبدأ في  1يناير2019
قامت المجموعة بتطبيق السياسات المحاسبية على النحو المطبق
من قبل المجموعة في البيانات المالية الموحدة السنوية للسنة
المنتهية في  31ديسمبـر  ،2018وذلك استثناء السياسات المحاسبية
التالية المعمول بها اعتبارًا من  1يناير .2019
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود إيجار
اعتمدت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
«عقود اإليجار» ،الصادر في يناير  ،2016والذي بدأ التطبيق األولي له
بتاريخ  1يناير  .2019يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
تغييرات جوهرية على محاسبة المستأجر ،حيث يقوم بحذف التمييز
بين عقود التأجير التشغيلي والتمويلي بموجب المعيار المحاسبي
الدولي رقم  17ويتطلب من المستأجر االعتـراف بحق استخدام األصل
والتزامات اإليجار عند بدء عقد اإليجار لجميع عقود اإليجار ،باستثناء
عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود التأجير ذات القيمة المنخفضة.
محاسبة المستأجر
تقوم المجموعة مبدئيًا بقياس حق استخدام األصل بالتكلفة ويتم
ناقصا االستهالك المتـراكم وخسائر انخفاض
قياسه الحقً ا بالتكلفة
ً
القيمة ،المعدلة ألي إعادة تقييم اللتزامات اإليجار .تقوم المجموعة
في البداية بقياس مطلوبات اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات
اإليجار المستقبلية المخصومة باستخدام معدل الخصم الضمني
في العقد .ويتم الحقً اتعديل التزام اإليجار لمدفوعات الربح واإليجار،
وكذلك ،من بين أمور أخرى ،تأثير تعديالت اإليجار.
اختارت المجموعة تطبيق المعيار المسموح به بموجب المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16على متطلباتها العامة على
عقود اإليجار قصيرة األجل (أي خيار ال يتضمن خيار شراء وله مدة تأجير
في تاريخ بدء  12شه ًرا أو أقل) وعقود إيجار ذات موجودات منخفضة
القيمة .ولهذا ،تعتـرف المجموعة بمدفوعات اإليجار المرتبطة بتلك
اإليجارات كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فتـرة اإليجار
أو على أساس منهجي آخر إذا كان هذا األساس يمثل نمط فوائد
المستأجر ،على غرار المحاسبة الحالية لعقود اإليجار التشغيلية .

طبقت المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16
معدل بأثر رجعي ،وبالتالي لم تتم إعادة عرض
باستخدام نهج
ّ
المعلومات المقارنة .قامت المجموعة بتقييم أن تأثير المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  16ليس جوهر ًيا على األرباح المحتجزة كما في
تاريخ التقرير وقد تم بيان حق استخدام الموجودات ضمن «موجودات
أخرى» ومطلوبات اإليجار ضمن «مطلوبات أخرى» في بيان المركز
المالي الموحد.
عندما تقوم المجموعة بتأجير عقاراتها االستثمارية  ،قامت المجموعة
بتصنيفها كعقود تأجير تشغيلية .ال يتطلب من المجموعة إجراء أي
تعديالت لالنتقال إلى إلى المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 16لعقود اإليجار التي تعمل فيها كمؤجر.
 4-2تعريفات
لقد تم استخدام المصطلحات التالية في البيانات المالية الموحدة
مع معانيها المحددة:
االستصناع
هو عقد بيع بين طرفين يتعهد بموجبه طرف (البائع) بإنشاء
أصول أو عقارات لطرف آخر (المشتري) وفقًا لبعض المواصفات
المتفق عليها مسبقًا وبأسعار محددة مسبقًا وتاريخ محدد مسبقًا
لتسليمها .إن العمل المتفق بشأنه ال يقتصر إنجازه على البائع
بمفرده ،ويمكن تنفيذ جزء أو كل المشروع من قبل أطراف ثالثة
تحت رقابة ومسؤولية البائع .بموجب عقد االستصناع يمكن أن تكون
المجموعة البائع أو المشتري ،حسب ما تقتضي الحاجة.
اإلجارة (اإلجارة المنتهية بالتمليك)
اإلجارة هي عقد بحيث يقوم طرف (مؤجر) بتأجير بند موجودات ما
إلى طرف آخر (مستأجر) ،بعد شراء/استحواذ على بند الموجودات
بناء على طلب المتعامل مقابل دفعات إيجار محددة وشروط/مدة
ً
إيجار محددة .إن مدة العقد باإلضافة ألساس دفعات اإليجار يتم االتفاق
بشأنها في البداية .يحتفظ المؤجر بملكية بند الموجودات خالل
فترة العقد .وتنتهي اإلجارة بتحويل الملكية في بند الموجودات إلى
المستأجر .بموجب عقد اإلجارة يمكن أن تعمل المجموعة كمؤجر أو
كمستأجر حسب ما تقتضي الحاجة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -2السياسات المحاسبية (تتمة)
 ٣-2التغيرات في السياسات واألحكام
والتقديرات المحاسبية (تتمة)
اإلجارة اآلجلة (إجارة موصوفة في الذمة)
اإلجارة اآلجلة هي عقد بحيث توافق األطراف
(أي المؤجر والمستأجر) على أن المؤجر ،بتاريخ
محدد في المستقبل ،سيقوم بتقديم عقار
بمواصفات محددة بعقد اإليجار للمستأجر
المطور الذي
عند إتمامه وتسليمه من قبل
ّ
اشترى منه المؤجر ذلك العقار .إن فترة عقد
اإليجار بموجب اإلجارة اآلجلة تبدأ فقط من
تاريخ استالم المستأجر للعقار من المجموعة.
تنتهي اإلجارة اآلجلة بتحويل ملكية بند
الموجودات إلى المستأجر .بموجب اإلجارة
اآلجلة ،يمكن أن تعمل المجموعة كمؤجر أو
كمستأجر ،حسب ما تقتضي الحالة.
شركة الملك
هي طريقة تمويل تقوم على الملكية
المشتركة بين منشأتين /شخصين أو أكثر
في بند موجودات أو ممتلكات معينة دون
وجود نية مشتركة للمشاركة في األعمال،
فيما يتعلق بهذه الموجودات أو الممتلكات.
ويتقاسم األطراف الدخل  /االيرادات الناتجة من
سواء عند تأجير أو
هذه الملكية المشتركة
ً
بيع الموجودات أو الممتلكات.
المرابحة
المرابحة هي عقد يبيع طرف (البائع) بموجبه
لطرف آخر (المشتري) بند الموجودات سبق
بناء على وعد المشتري
له شراؤه وحيازته
ً
بشرائه بند الموجودات بشروط معينة ،وذلك
مقابل ثمن يتكون من تكلفة بند الموجودات
وربح متفق عليه .بموجب عقد المرابحة يمكن
أن تعمل المجموعة إما كبائع أو كمشتري
حسب ما تقتضي الحالة.

معين في مقابل حصة متفق عليها من الربح.
إن المضاربة هي عقد استثماري ،ومع ذلك
يتحمل المضارب الخسارة في حالة اإلخفاق أو
اإلهمال أو خرق أي من شروط المضاربة من
قبل المضارب .بموجب عقد المضاربة يمكن
أن تعمل المجموعة إما كمضارب أو كرب المال
حسب ما تقتضي الحالة.
الشريعة
هي جوهر القانون اإلسالمي وقد تم اقتباسها
من القرآن الكريم والسنة الشريفة .وبما أن
المجموعة هي مؤسسة تمويل إسالمي فإنها
تطبق مبادئ الشريعة في أنشطتها كما
تفسرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
استثمارات الوكالة
هي عقد الوكالة حيث بموجبه يقوم («الموكل
الرئيسي») بتقديم مبلغ معين من المال («رأس
مال الوكالة») إلى وكيل («الوكيل») لالستثمار
بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وحسب دراسة الجدوى  /الخطة االستثمارية
المقدمة إلى «الموكل» من قبل الوكيل.
يحق للوكيل مقدم الخدمات الحصول على
رسوم محددة (رسوم الوكالة) وكذلك ،إذا كان
الوكيل يحقق عائدا يفوق مقدار الربح المتوقع
(كما جاء في دراسة الجدوى االقتصادية  /خطة
االستثمار) يجوز «للموكل» منح الفائض إلى
الوكيل كحافز له عن األداء الممتاز.
ومع ذلك ،يتوجب على الوكيل إعادة المبلغ
المستثمر به في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو
خرق أي من شروط الوكالة .يجوز للمجموعة
إما استالم األموال من المستثمرين كوكيل
االستثمار الخاص بهم («الوكيل») أو تقديم
األموال لإلدارة  /االستثمار كموكل.

المضاربة
هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحد األطراف
المال (رب المال) إلى الطرف اآلخر (المضارب)،
الذي يوفر المال (رأس مال المضاربة) إلى
الطرف اآلخر (المضارب) .ثم يستثمر المضارب
رأس مال المضاربة في مشروع أو نشاط

أداة المضاربة
هي أداة أصدرت لصالح وكيل التسهيل،
بصفته ممث ً
ال عن الممولين ونائبًا عنهم
(كوكيل) فيما يتعلق بحصتهم في محفظة
التمويل العقاري والتي بموجبها يقوم الوكيل
بنقل الحقوق والفوائد والمزايا والمستحقات
في محفظة التمويل العقاري لشركة أمالك
شاهين المحدودة (كمصدر) .دخلت الشركة
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والمصدر (كرب للمال) في المضاربة حيث
سيتم االستثمار في محفظة الرهن العقاري
على أنها رأس مال المضاربة من قبل الشركة.
إن أي تحصيل ألداة المضاربة يكون من خالل
إجراء المجموعة دفعة بموجب عقد مضاربة
للمصدر.
 5-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية
استخدام التقديرات
إن إعداد البيانات المالية يتطلب من اإلدارة
استخدام أحكامها وإجراء التقديرات
واالفتراضات التي قد تؤثر على مبلغ الموجودات
والمطلوبات المالية واإليرادات والمصاريف
المعلنة واإلفصاحات عن المطلوبات الطارئة
والمخصصات الناتجة عن االنخفاض في
القيمة والقيم العادلة .يتم تقييم التقديرات
بصورة منتظمة وتستند إلى الخبرة
واألحكام
ٍ
السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات
األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة
في ظل الظروف المتوفرة.
فيما يلي البنود الهامة التي تتطلب استخدام
التقديرات واألحكام:
( )1األدوات المالية
إن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات
المحاسبية والتي لها أكثر تأثير جوهري
على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية
الموحدة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
تتعلق بـ:
تصنيف الموجودات المالية :تقييم
نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ
بالموجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط
التعاقدية للموجودات المالية هي عبارة
فقط عن دفع المبلغ األساسي وربح المبلغ
األساسي القائم.
إحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة:
تتعلق التغيرات في االفتراضات
والتقديرات غير المؤكدة والتي لها تأثير

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية
(تتمة)
استخدام التقديرات (تتمة)
جوهري على الخسارة االئتمانية المتوقعة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2019
يعود التأثير بشكل رئيسي إلى المدخالت
واالفتراضات والتقنيات المستخدمة في
احتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة
بموجب منهجية المعيار الدولي للتقارير
المالية رقم .9
المدخالت واالفتراضات والتقنيات
المستخدمة إلحتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعة
ان المفاهيم الرئيسية والتي لها التأثير
األكثر أهمية وتتطلب درجة عالية من الحكم،
كما تعتبرها المجموعة أثناء تحديد الخسارة
االئتمانية المتوقعة ،هي:
تقييم االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان
يتم تقييم االرتفاع الجوهري في مخاطر
االئتمان على أساس نسبي .من أجل تقييم
ما إذا كانت مخاطر االئتمان على أصل مالي
قد زادت بشكل جوهري منذ نشأتها ،تقوم
المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر الناشئة على
مدى العمر المتوقع لألصل المالي في تاريخ
التقارير المالية بالمخاطر المقابلة للتعثر في
السداد عند نشوء األصل ،باستخدام مؤشرات
المخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في
عمليات إدارة المخاطر الحالية للمجموعة.
يتم إجراء تقييم لالرتفاعات الجوهرية في
مخاطر االئتمان بشكل ربع سنوي على األقل
بناء على ثالثة عوامل.
لكل تعرض فردي
ً
إذا كان أي من العوامل التالية يشير إلى
حدوث ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان قد
حدث ،سوف يتم نقل األداة من المرحلة  1إلى
المرحلة :2

 .1لقد وضعت المجموعة سقفًا لالرتفاعات
الجوهرية في مخاطر االئتمان استنادًا إلى
التغ ّير في احتمالية التعثر على النحو
المحدد في تصنيف مخاطر الملتزم
المتعلقة باإلعتراف المبدئي وكذلك أسقف
احتمالية التعثر.
 .2تم إجراء مراجعات نوعية إضافية لتقييم
نتائج المراحل وإجراء تعديالت ،حسب
الضرورة ،لتعكس بشكل أفضل المراكز
التي ارتفعت مخاطرها بشكل جوهري.
 .3يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  9على افتراض قابل للنقض بأن األدوات
التي تجاوز موعد استحقاقها  30يومًا قد
شهدت ارتفاعًا جوهريًا في مخاطر االئتمان.
تعتمد التحركات بين المرحلة  2والمرحلة
 3على ما إذا كانت الموجودات المالية قد
انخفضت قيمتها االئتمانية كما في تاريخ
التقارير المالية .يستند تحديد االنخفاض في
القيمة االئتمانية للتقييم الفردي للموجودات
المالية كدليل موضوعي على االنخفاض في
القيمة.
تقوم المجموعة بمراجعة محفظة القروض
والذمم المدينة والذمم المدينة للتمويل
اإلسالمي لتقييم انخفاض القيمة على أساس
منتظم .عند تحديد ما إذا كان ينبغي تسجيل
خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل  ،تقوم
أحكاما فيما إذا كان هناك
المجموعة بإصدار
ً
أي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود
انخفاض ملموس في التدفقات النقدية
التعاقدية المستقبلية من قرض أو مجموعة
متجانسة من القروض والذمم المدينة أو
ذمم تمويل إسالمية .تتم مراجعة المنهجية
واالفتراضات المستخدمة لتقدير كل من
مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية المستقبلية
بانتظام لتقليل أي فروق بين تقديرات
الخسارة والخسارة الفعلية.
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عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات التطلعية
والسيناريوهات المتعددة
يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان المتوقعة
لكل مرحلة وتقييم االرتفاعات الجوهرية
في مخاطر االئتمان في االعتبار المعلومات
المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الراهنة،
فض ً
ال عن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث
المستقبلية والظروف االقتصادية .سوف
يتطلب تقدير وتطبيق المعلومات التط ّلعية
أحكامًا جوهرية.
يتم بناء النموذج على أساس مدخالت
احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر
والتعرض عند التعثر المستخدمة لتقدير
مخصصات الخسارة االئتمانية للمرحلة 1
بناء على متغيرات االقتصاد
والمرحلة 2
ً
الكلي (أو التغيرات في متغيرات االقتصاد
الكلي) مثل معدالت االشغال وأسعار النفط
ومؤشر سعر السكن والناتج المحلي اإلجمالي
(حيث أمكن) والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا
بخسائر االئتمان في المحفظة ذات الصلة.
إن أي سيناريو من سيناريوهات االقتصاد
الكلي تم استخدامه في احتساب المجموعة
لخسائر االئتمان المتوقعة سيكون له توقعات
لمتغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.
سوف يكون تقدير خسائر االئتمان المتوقعة
في المرحلة  1والمرحلة  2عبارة عن تقدير
مخصوم لالحتماالت المرجحة والذي يأخذ
في االعتبار ما ال يقل عن ثالثة سيناريوهات
مستقبلية لالقتصاد الكلي.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية
(تتمة)
المدخالت واالفتراضات والتقنيات
المستخدمة إلحتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعة (تتمة)
عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات التطلعية
والسيناريوهات المتعددة (تتمة)
يستند سيناريو الحالة األساسية للمجموعة
على توقعات االقتصاد الكلي التي نشرها
الخبراء الخارجيون والبيانات األخرى المتاحة
للجمهور .يتم تحديد السيناريوهات
الصاعدة والهابطة بالنسبة لسيناريو الحالة
استنادا إلى ظروف
األساسية للمجموعة
ً
االقتصاد الكلي البديلة المعقولة .سيحدث
تصميم السيناريوهات ،بما في ذلك تحديد
سيناريوهات هابطة إضافية على األقل سنو ًيا
وبشكل متكرر إذا اقتضت الظروف ذلك.
إن السيناريوهات هي االحتمال المرجح وفقًا
ألفضل تقدير للمجموعة الحتماالتها النسبية
استنادًا إلى التكرار التاريخي واالتجاهات
والشروط الحالية .يتم تحديث أوزان االحتمال
على أساس ربع سنوي (إذا لزم األمر) .يتم
تطبيق كافة السيناريوهات التي يتم أخذها
في االعتبار على جميع المحافظ الخاضعة
للخسائر االئتمانية المتوقعة بنفس االحتماالت.

التراكبات النوعية أحيانًا كتعديالت مؤقتة
عندما تكون هذه االختالفات جوهرية .تخضع
هذه الحاالت لعملية حوكمة المجموعة للرقابة.
تعريف التعثر:
سوف يكون تعريف التعثر المستخدم في
قياس خسائر االئتمان المتوقعة والتقييم
المستخدم لتحديد الحركة بين المراحل
متوافقًا مع تعريف التعثر المستخدم ألغراض
إدارة مخاطر االئتمان الداخلية .ال يقوم المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9بتعريف
التعثر ،ولكنه يحتوي على افتراض قابل
للنقض بأن التعثر قد يحدث عندما يكون
التعرض أكبر من  90يومًا من تاريخ االستحقاق.
العمر المتوقع
عند قياس خسارة االئتمان المتوقعة ،تأخذ
المجموعة في االعتبار الفترة التعاقدية
القصوى التي يتعرض لها المصرف لمخاطر
االئتمان .يجب أخذ جميع الشروط التعاقدية
في االعتبار عند تحديد العمر المتوقع ،بما في
ذلك خيارات الدفع المسبق وخيارات التمديد
وخيارات التجديد .بالنسبة لبعض تسهيالت
االئتمان المتجددة التي ليس لها تاريخ
استحقاق ثابت ،يتم تقدير العمر المتوقع على
أساس الفترة التي تتعرض فيها المجموعة
لمخاطر االئتمان وكذلك عندما ال يتم تخفيف
خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

في بعض الحاالت  ،قد ال تحتوي المدخالت
والنماذج المستخدمة في إحتساب الخسائر
دائما على جميع خصائص
اإلئتمانية المتوقعة
ً
السوق في تاريخ البيانات المالية الموحدة.
لعكس هذا  ،يتم إجراء بعض التعديالت أو

الحوكمة
باإلضافة إلى إطار إدارة المخاطر القائمة،
أنشأت المجموعة لجنة داخلية لإلشراف على
عملية االنخفاض في القيمة في إطار المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  .9تتكون
اللجنة من ممثلين رفيعي المستوى من
اإلدارة المالية وإدارة المخاطر وفريق إقتصادي،
وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة واعتماد
المدخالت واالفتراضات الرئيسية المستخدمة
في تقديرات المجموعة المتعلقة بخسارة
االئتمان المتوقعة .كما تقوم بتقييم مدى
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها

يتم إجراء تقييم دوري للحساسية نتيجة
الحركة في كل متغير اقتصادي كلي واألوزان
المعنية ضمن السيناريوهات الثالثة بشكل
دوري من قبل المجموعة.

مالءمة نتائج المخصصات اإلجمالية التي يتم
إدراجها في البيانات المالية للمجموعة.
( )2القيم العادلة لألدوات المالية
في حال عدم وجود أسواق نشطة لتحديد
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
المدرجة في بيان المركز المالي الموحد،
يتم تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة
من أساليب التقييم التي تشمل استخدام
النماذج الحسابية .يتم الحصول على المدخالت
لهذه النماذج من بيانات السوق التي يمكن
مالحظتها حيثما أمكن ذلك ،في حال لم يكن
هذا ممكنًا ،فإن بعض التقديرات تكون مطلوبة
لتحديد القيم العادلة .تتضمن األحكام النظر
في السيولة ومدخالت النماذج مثل االرتباط
والتقلبات في المشتقات طويلة األجل.
تخضع القيم العادلة إلطار مراقبة مصمم
لضمان تحديدها أو التحقق من صحتها ،من
خالل وظيفة مستقلة عن المخاطر.
( )3خسارة انخفاض القيمة في االستثمارات
في الشركات الشقيقة والمنشآت الخاضعة
لسيطرة مشتركة
تقوم اإلدارة بمراجعة حصتها من االستثمارات
في الشركات الشقيقة والمنشآت الخاضعة
لسيطرة مشتركة لتقييم انخفاض القيمة
على أساس منتظم .عند تحديد التقييم،
تقوم اإلدارة بمقارنة المبلغ القابل لالسترداد
مع القيمة المدرجة لالستثمار .يتطلب تقدير
المبلغ القابل لالسترداد استخدام القيمة في
االستخدام بأن تقوم المجموعة بعمل تقدير
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
من الشركات الشقيقة والمنشآت الخاضعة
لسيطرة مشتركة واختيار معدل خصم
مناسب من أجل إحتساب القيمة الحالية لتلك
التدفقات النقدية.

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية
(تتمة)
المدخالت واالفتراضات والتقنيات
المستخدمة إلحتساب الخسارة االئتمانية
المتوقعة (تتمة)
( )4اإللتزامات الطارئة الناتجة عن الدعاوى
نظ ًرا لطبيعة عملياتها  ،قد تشارك المجموعة
في الدعاوى الناشئة في سياق األعمال
اإلعتيادية .يستند مخصص االلتزامات الطارئة
الناشئة عن الدعاوى إلى احتمال تدفق الموارد
االقتصادية إلى الخارج وموثوقية تقدير هذا
التدفق الخارجي .تخضع مثل هذه األمور
للعديد من أوجه عدم اليقين وال يمكن التنبؤ
بنتيجة األمور الفردية بكل تأكيد.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية
بشكل مستمر .يتم تطبيق التعديالت على
التقديرات بشكل مستقبلي.
( )5تقييم استثمارات األسهم غير
المتداولة
إن تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة
يستند عاد ًة على إحدى األمور التالية:
المعامالت حسب األسعار السائدة في
السوق؛
القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة
بصورة كبيرة؛
التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة
باألسعار الحالية التي تنطبق على بنود
ذات شروط وخواص مخاطرة مشابهة؛ أو
نماذج تقييم أخرى.
إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم
الستثمارات األسهم غير المتداولة يتطلب
إجراء تقديرات جوهرية .تقوم المجموعة
بمراجعة أساليب التقييم بشكل دوري وتختبر
صالحيتها باستخدام إما األسعار من معامالت
السوق الحالية الملحوظة في نفس األداة أو من
البيانات األخرى الملحوظة المتوفرة في السوق.

( )6االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة
عندما توجد مؤشرات على أن القيمة المدرجة
لالستثمار في شركات شقيقة لن تكون قابلة
للتحصيل ،يتم قيد انخفاض في القيمة .إن
المبلغ القابل لالسترداد هو بقيمة االستخدام
والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع أيهما
أعلى وأن القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع
تستند إلى أفضل تقدير للسعر من قبل
المجموعة والذي يمكن تحقيقه في معاملة
بيع لالستثمار.
( )7المخصصات والمطلوبات الطارئة
وااللتزامات
يتم قيد المخصص عندما يكون لدى
المجموعة التزام حالي فعلي أو قانوني نتيجة
ألحداث ماضية وأنه من المحتمل أن يتطلب
تدفق خارجي للموارد ،والتي تجسد مزايا
اقتصادية ،لتسديد االلتزامات ويمكن إجراء
تقدير معقول لمبلغ االلتزام.
تقاس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل
تقديرات اإلدارة للنفقات المطلوبة لتسوية
االلتزام الحالي في تاريخ تقديم التقرير .إن سعر
الخصم المستخدم لتحديد القيمة الحالية
يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية
للنقود والزيادات المحددة لتلك المطلوبات.
( )8إعادة تقييم العقارات االستثمارية
والدفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية
تدرج المجموعة عقاراتها االستثمارية والدفعات
مقدمًا عن العقارات االستثمارية بالقيمة
العادلة ،ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة
في بيان األرباح أو الخسائر .تقوم المجموعة
بالعمل مع خبراء تقييم مستقلين من
أجل تقييم القيمة العادلة خالل السنة .يتم
تقييمها بالرجوع إلى الدليل الذي يستند إلى
السوق وباستخدام أسعار المقارنة التي تم
تعديلها لبعض عوامل السوق المحددة مثل
طبيعة وموقع وحالة العقار.

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

( )9تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء
في العقود مع العمالء
قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت عند
تخصيص سعر المعاملة بين التزام أداء معين
في العقد .عند تطبيق طريقة المدخالت
تستخدم المجموعة القيمة العادلة اللتزامات
كل طرف الحتساب قيمة المعاملة.
قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت
عند تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء
حيث يتم قيد اإليرادات مع مرور الوقت .تعتبر
المجموعة أن استخدام طريقة المدخالت التي
تتطلب قيد اإليرادات على أساس الجهود
التي تبذلها المجموعة الستيفاء التزام األداء
يقدم أفضل صورة لإليرادات المحققة فع ً
ال.
عند تطبيق طريقة المدخالت تقوم المجموعة
بتقدير التكلفة إلتمام المشاريع من أجل
تحديد مبلغ اإليرادات الذي يمكن قيده .تشمل
هذه التقديرات تكلفة توفير البنية التحتية
والمطالبات المتوقعة من قبل المقاولين
كما تم تقييمها من قبل استشاري المشروع
وتكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية األخرى مع
العمالء.
األحكام
باإلضافة إلى المخصصات المحددة مقابل
القروض والذمم المدينة والذمم المدينة
للتمويالت االسالمية الجوهرية بصورة فردية،
أيضا بتكوين مخصص
تقوم المجموعة
ً
جماعي لالنخفاض في القيمة لقيد بأنه في
أي تاريخ العداد التقارير ،سيكون هناك مبلغ
للقروض والذمم المدينة والذمم المدينة
للتمويالت االسالمية التي انخفضت قيمتها
حتى لو لم يظهر بعد الدليل الذي يعد
سببًا قائمًا لقيد الخسارة (والتي تعرف بـ»مدة
الظهور»).
االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
تقوم المجموعة بمراجعة موجوداتها غير
المالية لتقييم االنخفاض في القيمة ،إذا كان
يوجد مؤشر لالنخفاض في القيمة .لتحديد
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 5-2تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية (تتمة)
األحكام (تتمة)
فيما إذا كان االنخفاض في القيمة يجب اإلعالن عنه في بيان الدخل،
تقوم المجموعة بإجراء األحكام سواء كانت هناك أية معلومات يمكن
مالحظتها تدل على وجود انخفاض في القيم المدرجة للموجودات
غير المالية.
استيفاء التزامات األداء
يجب على المجموعة تقييم كل عقودها مع العمالء لتحديد ما
إذا استوفيت التزامات األداء مع مرور الوقت أو في وقت محدد من
أجل تحديد الطريقة المناسبة لقيد اإليرادات .ولقد قامت المجموعة
بالتقييم استنادًا إلى اتفاقيات البيع والشراء المتفق عليها مع
العمالء ونصوص القوانين واللوائح ذات الصلة ،حيث تم إبرام
العقود لتقديم موجودات عقارية للعمالء ،ولم تخصص المجموعة
بند موجودات ذو استخدامات بديلة للمجموعة وعاد ًة يكون لها
حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى اآلن .في هذه الظروف تثبت
المجموعة اإليرادات مع مرور الوقت .وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم
قيد اإليرادات في وقت محدد.

تحديد أسعار المعامالت
يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة في كل من عقودها مع
العمالء .عند اتخاذ هذه االجراءات ،تقوم المجموعة بتقييم أثر أي مبلغ
متغير في العقد ،بسبب الخصومات أو الشروط الجزائية أو وجود أي
عنصر تمويل جوهري في العقد وأي مبلغ غير نقدي في العقد.

المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة

 -2السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 6-2إدارة المخاطر
إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى المجموعة تتوافق مع
تلك الواردة في البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية
في  31ديسمبر .2019

توضح الجداول التالية التسويات من الرصيد االفتتاحي إلى الرصيد
الختامي لمخصص االنخفاض في قيمة الموجودات التمويلية
واالستثمارية اإلسالمية كنتيجة التباع المعيار الدولي إلعداد التقارير
المالية رقم  -9األدوات المالية.

لتحديد تأثير المبلغ المتغير تستخدم المجموعة طريقة «المبلغ
األكثر احتماالً» طبقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15
حيث يتم تحديد سعر المعاملة بالرجوع الى طريقة المبلغ األكثر
احتماالً بين مجموعة من المبالغ المحتملة.
تحويل السيطرة في عقود العمالء
في الحاالت التي تقرر بها المجموعة أنها استوفت التزامات األداء
في وقت من األوقات ،تثبت اإليرادات عند تحويل السيطرة على بند
الموجودات الذي هو موضوع العقد إلى العميل .في حالة عقود بيع
الموجودات العقارية ،يتم ذلك عاد ًة عندما يتم تسليم السيطرة
على الوحدة إلي العميل.

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية وااللتزامات غير قابلة لإللغاء غير المسحوبة
2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

485.174

637.109

-

()4.316

الرصيد في  1يناير (التسوية االفتتاحية وفقً ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية) رقم 9

485.174

632.793

مخصصات االنخفاض في القيمة خالل السنة

106.354

48.394

مسترجعات  /تحصيالت تم إجراؤها خالل السنة

()3.848

()8.207

102.506

40.187

()89.696

()193.947

الصرف وتسويات أخرى

()7.233

6.141

الرصيد الختامي

490.751

485.174

الرصيد في  1يناير (وفقً ا للمعيار المحاسبي الدولي رقم )39
التسوية االفتتاحية وفقً ا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم * 9

مبالغ مشطوبة خالل السنة

* إن تأثير إتباع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ينشأ حصريًا من اإلحتياطي العام والذي تم إضافته لإلحتياطي العام إلنخفاض القيمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
-2

-3

السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)

 7-2المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد
إن بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات ال يسري مفعولها للسنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2019مع عدم اختيار المجموعة
اتباعها في وقت مبكر .وبالتالي ،لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة المعدلة

سارية للفترات
السنوية التي
تبدأ في أو بعد

تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  :1عرض البيانات المالية المتعلقة بتعريف األهمية الجوهرية.

 1يناير 2020

المعيار الدولي رقم  17عقود التأمين
وفقً
ــا لقيمــة االســتيفاء المتداولــة
يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  17قيــاس مطلوبــات التأميــن
نهجــا أكثــر اتســا ًقا لقيــاس وعــرض عقــود التأميــن .تــم تصميــم هــذه المتطلبــات لتحقيــق هــدف المحاســبة
وتوفــر
ً
المتســقة والقائمــة علــى المبــادئ لعقــود التأميــن .يحــل المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  17محــل المعيــار
الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  4عقــود التأميناعتبــا ًرا مــن  1ينايــر .2021

 1يناير 2022

بناء على التقييم  ،لم يكن للمعايير المذكورةأعاله أي تأثير جوهري على البيانات المالية
قامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير المذكورة أعاله.
ً
الموحدة للمجموعة كما في تاريخ التقرير.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة

إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية
الموحدة مدرجة أدناه:
اإلعتراف باإليرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح تدفق
المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن عندها قياس اإليرادات
بصورة معقولة ،بغض النظر عن الزمن الذي تم فيه تسديد الدفعة.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المقبوضة أو المستحقة
القبض مع األخذ بعين االعتبار شروط الدفعات التعاقدية المحددة.
استنتجت المجموعة أنها تعمل كمورد أساسي في جميع ترتيبات
إيراداتها ألنها الملتزم الرئيسي في جميع ترتيبات اإليرادات ولها حق
في التسعير وتكون معرضة أيضًا لمخاطر االئتمان .يتم قيد اإليرادات
في بيان الدخل كما يلي:
اإلجارة
يستند الدخل اإلجارة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة عقد
اإليجار.
شركة الملك
يتم قيد دخل شركة الملك على أساس جزء زمني وذلك خالل مدة
اإليجار أو تحويل المخاطر الجوهرية ومزايا الملكية للممتلكات إلى
المشتري
المرابحة
يتم احتساب أرباح المرابحة المؤجلة على أساس الفترة الزمنية على
مدى فترة العقد استنادًا لصافي مبالغ المرابحة القائمة.

اإليرادات من عقود العمالء
ثبتت المجموعة اإليرادات من عقود العمالء على أساس نموذج من
خمس خطوات كما ظهر في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم :15
الخطوة رقم  - 1تحديد العقد أو العقود مع العميل :يعرف العقد
على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه
حقوق والتزامات واجبة النفاذ ويحدد معايير لكل
عقد يجب الوفاء بها.
الخطوة رقم  - 2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد
في العقد مع العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل.
الخطوة رقم  - 3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو المبلغ
الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها في مقابل
نقل البضائع أو الخدمات التي وعدت العميل بها،
باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابةً عن أطراف
ثالثة.
الخطوة رقم  - 4تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في عقود
العمالء :بخصوص العقد الذي يحتوي على أكثر من
التزام لألداء ،فإن المجموعة سوف تخصص سعر
معاملة لكل التزام لألداء بقيمة تمثل المبلغ الذي
تتوقع المجموعة أن يكون من حقها في مقابل
استيفاء كل التزام أداء.
الخطوة رقم  - 5قيد اإليرادات عندما (أو كما) تستوفي المنشأة
التزام األداء.

المضاربة
يتم احتساب اإليرادات أو الخسائر من تمويل المضاربة على أساس
الفترة الزمنية إذا كان يمكن تقديرها بصورة معقولة .عدا ذلك يتم
قيد اإليرادات عند توزيعها من قبل المضارب ،بينما يتم إدراج الخسائر
في بيان الدخل عند اإلعالن عنها من قبل المضارب.
المشاركة
يتم احتساب الدخل على أساس صافي رأسمال المشاركة المستثمر
على مدى الفترة الزمنية التي تمثل العائد الفعلي على بند
الموجودات.
رسوم المعامالت
يتم قيد رسوم المعامالت المقدرة لتغطية تكاليف المعامالت عند
الموافقة على التسهيالت.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -3ملخص السياسات المحاسبية
الهامة (تتمة)
اإلعتراف باإليرادات (تتمة)
تستوفي المجموعة التزام األداء وقيد اإليرادات
مع مرور الوقت ،إذا تحقق أحد الشروط التالية:
يحصل العميل على ويستهلك في
-1
وقت متزامن المزايا المقدمة من أداء
المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو
 -2ينشئ أداء المجموعة أو يحسن بند
موجودات يسيطر عليه العميل بمجرد
إنشاء أو تحسين بند الموجودات؛ أو
 -3ال ينشئ أداء المجموعة بند موجودات
ذو استخدام بديل للمجموعة وللمنشأة
حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى
اآلن.
اإليرادات من عقود العمالء
بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد
الشروط المذكورة أعاله ،يتم قيد اإليرادات في
وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.
عند استيفاء المجموعة اللتزام األداء من
خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت
بها ،ينشأ عن ذلك بند موجودات العقد على
أساس المبلغ المحقق من خالل األداء .عندما
يتجاوز المبلغ المقبوض من العميل مبلغ
اإليرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ
المقبوض أو المستحق القبض ،مع األخذ بعين
االعتبار البنود التعاقدية المحددة باستثناء
الضرائب والرسوم .تقوم المجموعة بتقييم
ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة
لتحديد فيما إذا كانت تعمل كمورد رئيسي
أم كوكيل .استنتجت المجموعة بأنها تعمل
كمورد رئيسي في جميع ترتيبات إيراداتها.

دخل اإليجار
يتم قيد دخل اإليجار من العقارات االستثمارية
تحت بند األرباح والخسائر في بيان الدخل
على أساس طريقة القسط الثابت على مدى
فترة عقد اإليجار حيث يكون العقد هو عقد
إيجار تشغيلي .إن حوافز اإليجار الممنوحة يتم
قيدها كجزء ال يتجزأ من إجمالي دخل اإليجار،
على مدى فترة عقد اإليجار على أساس طريقة
القسط الثابت.
توزيعات األرباح
يتم قيد دخل توزيعات األرباح عندما يثبت
الحق في استالم األرباح.
دخل الودائع
يتم احتساب دخل الودائع على أساس الفترة
الزمنية استنادًا لتقديرات اإلدارة والدخل
السابق من ودائع مشابهة.
تخصيص األرباح
يتم احتساب تخصيص األرباح ما بين الممولين
والمساهمين وفقًا إلجراءات المجموعة
النموذجية وتؤخذ موافقة هيئة الفتوى
والرقابة الشرعية الخاصة بالمجموعة.
النقد وما يعادله
تتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق
واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
التي تستحق في األصل خالل ثالثة أشهر أو
أقل بعد تنزيل مستحقات البنوك القائمة ،إن
وجدت.
الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية
إن الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية هي موجودات مالية غير مشتقة
ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير
مدرجة في سوق نشط.

يتم قيد اإليرادات في بيان الدخل الموحد
المرحلي إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح
تدفق المزايا االقتصادية إلى المجموعة وإن
اإليرادات والتكاليف ،حيثما ينطبق ،يمكن
قياسها بصورة معقولة.

تثبت الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية في البداية بالقيمة العادلة ،وهي
المبلغ النقدي إلنشاء موجودات تمويلية
واستثمارية إسالمية بما في ذلك أية تكاليف
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معامالت ،وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي .يتم
إدراج دخل الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية في بيان الدخل وتدرج كدخل من
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية.
في حالة االنخفاض في القيمة ،تدرج خسائر
االنخفاض في القيمة كخصم من القيمة
المدرجة للموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية ،وتثبت في بيان الدخل كمصاريف
انخفاض في القيمة.
تقوم المجموعة في نهاية كل فترة إعداد
تقارير ما إذا كان هناك دليل موضوعي
على أن الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية منخفضة القيمة .تعتبر الموجودات
التمويلية االسالمية منخفضة القيمة وتحدث
خسائر انخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك
دليل موضوعي على االنخفاض في القيمة
نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث وقعت بعد
القيد األولي لبند الموجودات («حدث خسارة»)
ويكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تأثير على
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند
الموجودات المالي أو مجموعة من الموجودات
المالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
إن المعايير التي تستخدمها المجموعة
لتحديد وجود دليل موضوعي على حدوث
خسائر انخفاض في القيمة هي ما يلي:
تأخر في الدفعات التعاقدية للمبلغ
األصلي أو الربح؛
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية
التي ترتبط بالتقصير في السداد عن
الموجودات في المحفظة؛ و
وفاة المدين
تقوم المجموعة أوالً بتقييم ما إذا كان هناك
دليل موضوعي على حدوث انخفاض في
القيمة بشكل فردي للموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية والتي تعتبر جوهرية
بشكل فردي وبصورة جماعية للموجودات
التمويلية واالستثمارية اإلسالمية التي ليست
جوهرية بشكل فردي .إذا قررت المجموعة عدم
وجود دليل موضوعي على حدوث انخفاض

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية (تتمة)
في قيمة الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية التي تم تقييمها بشكل فردي،
فإنها تدرجه في مجموعة من الموجودات
التمويلية واالستثمارية االسالمية التي لها
خصائص مخاطر ائتمان مماثلة وتقوم
بتقييمهم جماعيًا بخصوص االنخفاض في
القيمة .إن الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية التي يتم تقييمها بشكل فردي
بخصوص االنخفاض في القيمة حيث تثبت
أو ال تزال تثبت عنها خسائر انخفاض في
القيمة ال تدرج في التقييم الجماعي بخصوص
االنخفاض في القيمة.
ألغراض التقييم الجماعي لالنخفاض في
القيمة ،يتم تجميع الموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية على أساس خصائص
مخاطر ائتمان مماثلة (أي على أساس عملية
التقييم للمجموعة التي تعتبر نوع الفئة ،حالة
متأخرة السداد والعوامل األخرى ذات العالقة).
إن رسوم االنخفاض في القيمة على مجموعة
من الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية يتم تقييمها بشكل جماعي
بخصوص االنخفاض في القيمة وتقديرها على
أساس االتجاهات التاريخية الحتمالية التقصير
عن السداد ،وتوقيت التحصيالت ومقدار
الخسائر المتكبدة .إن معدالت التقصير عن
السداد ،ومعدالت الخسائر والتوقيت المتوقع
للتحصيالت في المستقبل يتم قياسها بشكل
منتظم مقابل النتائج الفعلية لضمان أنها ال
تزال مالئمة .عندما ال تكون البيانات التاريخية
كافية لتقييم االتجاهات ،يتم استبدال تجربة
خسائر السوق باستخدام منهج متباطئ حيث
تستند معدالت الخسائر على حركة الحسابات
من مرحلة واحدة من التأخر إلى أخرى.
يتم قياس مبلغ الخسائر على أساس الفرق
بين القيمة المدرجة للموجودات التمويلية

واالستثمارية االسالمية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة
(باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي
لم يتم تكبدها) مخصومة باستخدام سعر
الربح الفعلي األصلي للموجودات التمويلية
واالستثمارية االسالمية .يتم تخفيض القيمة
المدرجة للموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية من خالل استخدام حساب مخصص
ويثبت مبلغ الخسائر في بيان الدخل .إذا كان
للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
سعر ربح متغير ،فإن سعر الخصم لقياس
أية خسائر انخفاض في القيمة هو سعر الربح
الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.
التمويلية
الموجودات
تكون
عندما
واالستثمارية االسالمية غير قابلة للتحصيل،
يتم شطبها مقابل مخصص االنخفاض
في القيمة ذي العالقة .إذا لم يكن هناك أي
مخصص انخفاض في القيمة ذي عالقة ،يتم
شطب الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية من بيان الدخل الشامل .يتم إدراج
المبالغ المحصلة الحقًا ،إن وجدت ،في بيان
الدخل .إذا انخفض مبلغ االنخفاض في القيمة
الحقًا بسبب وقوع حدث بعد الشطب ،يتم
إدراج المخصص إلى بيان الدخل.
االستثمارات العقارية
يتم قياس العقارات االستثمارية في البداية
بالتكلفة ،وتشتمل على تكاليف المعامالت.
يشتمل المبلغ المدرج على تكلفة إحالل
جزء من العقارات االستثمارية الموجودة في
الوقت الذي تظهر فيه تلك التكلفة إذا تم
تلبية معيار القيد ،ويتم استثناء تكلفة
الخدمة اليومية للعقارات االستثمارية .الحقًا
للقيد األولي ،يتم إظهار العقارات االستثمارية
بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق
بتاريخ بيان المركز المالي .يتم تحديد القيمة
العادلة في البيانات المالية الموحدة استنادًا
إلى التقييمات المنجزة من قبل مثمن معتمد
خارجي مستقل .إن األرباح أو الخسائر الناتجة
عن التغييرات في القيمة العادلة للعقارات
االستثمارية مدرجة في بيان الدخل للسنة
التي تظهر فيها.
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يتم التوقف عن قيد العقارات االستثمارية
عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحبها
من االستخدام ومن غير المتوقع أن يكون
هناك أية مزايا اقتصادية مستقبلية من
استبعادها .إن الفرق بين صافي المبالغ
المحصلة والمبلغ المدرج للموجودات يتم
قيده في بيان الدخل في الفترة التي يتم
فيها التوقف عن قيده.
يتم تحديد القيمة العادلة بأسعار السوق
المفتوح استنادًا إلى التقييمات التي تجرى
بواسطة مثمنين ومستشارين مستقلين.
بالنسبة للدفعات مقدمًا للعقارات االستثمارية
يتم تعديل التقييم بالنسبة للمبالغ التي
سيتم دفعها وفقًا التفاقيات شراء العقارات.
يتم التحويل إلى (أو من) العقارات االستثمارية
فقط عندما يكون هناك تغير في االستخدام.
بالنسبة للتحويل من العقارات االستثمارية إلى
عقار يشغله المالك أو العقارات قيد التطوير،
فإن التكلفة المقررة للمحاسبة الالحقة هي
القيمة العادلة في تاريخ التغير في االستخدام.
إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك أو
العقارات قيد التطوير عقارات استثمارية،
تقوم المجموعة باحتساب هذه العقارات وفقا
للسياسة المنصوص عليها في الموجودات
الثابتة أو العقارات قيد التطوير حتى تاريخ
التغير في االستخدام.
العقارات قيد التطوير
إن العقارات قيد اإلنشاء لغرض البيع تصنف
كعقارات قيد التطوير .إن العقارات المباعة
وغير المباعة قيد التطوير تدرج بالتكلفة
ناقصا أي انخفاض في القيمة .تشتمل
التكلفة على تكلفة األرض والبنية التحتية
واإلنشاء والنفقات األخرى ذات العالقة مثل
األتعاب المهنية والتكاليف الهندسية العائدة
للعقارات ،والتي يتم رسملتها عندما تكون
األنشطة الضرورية للحصول على العقارات
جاهزة لالستخدام المقصود منها قيد
التنفيذ.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
العقارات قيد التطوير (تتمة)
حيث يتم قيد االيرادات خالل مدة العقد ،يتم
إدراج الحصة المرتبطة بالتكاليف في العقارات
قيد التطوير بتكلفة المبيعات في بيان
الدخل.
يعرف االنتهاء كإصدار مبكر لشهادة اإلنجاز
العملي ،أو عندما تعتبر اإلدارة أن المشروع
أنجز .عند االنتهاء ،فإن التكلفة فيما يتعلق
بالعقارات لغرض البيع أو زيادة رأس المال /
اإليجارات يتم حذفها من العقارات قيد اإلنشاء
وتحويلها إلى العقارات المحتفظ بها للبيع
بسعر التكلفة.
األوراق المالية االستثمارية
يتم قيد جميع االستثمارات في البداية
بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للمبلغ
المدفوع وتشتمل على تكاليف االستحواذ.
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيفها في البداية بالقيمة العادلة .يتم
إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة من التغييرات
في القيم العادلة في بيان الدخل للسنة.
يتم إدراج توزيعات األرباح ضمن الدخل اآلخر
وفقًا لشروط العقد أو عند استحقاق الدفعة
الخاصة بها.
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بعد القيد األولي ،يتم إعادة قياس االستثمارات
المصنفة على أنها «بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر» بالقيمة العادلة .إن األرباح
والخسائر غير المحققة تدرج كعنصر منفصل
من حقوق الملكية إلى أن يتم التوقف عن
قيد االستثمار ،أو تحديده على أنه منخفض
القيمة .يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية
ألدوات حقوق الملكية المثبتة في بنود الدخل
الشامل األخرى إلى األرباح غير الموزعة عند
استبعاد االستثمار.
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االستثمارات في الشركات الشقيقة
والعمليات المشتركة
إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس
عليها المجموعة تأثيرًا جوهريًا .إن التأثير
الجوهري هو القدرة على المشاركة في اتخاذ
قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة
المستثمر فيها ولكنه ليس سيطرة أو
سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
إن المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات
المشتركة حيث يكون لألطراف التي لديها
سيطرة مشتركة على الترتيب الحق في
صافي موجودات المشروع المشترك .إن
السيطرة المشتركة هي المشاركة في
السيطرة المتفق عليها تعاقديا على الترتيب،
والتي توجد فقط عندما تتطلب قرارات بشأن
األنشطة ذات العالقة موافقة باإلجماع من قبل
األطراف المشاركة بالسيطرة.
لدى المجموعة حصة في العمليات المشتركة
وتثبت فيما يتعلق بحصصها في العمليات
المشتركة:
الموجودات ،بما في ذلك حصتها من أية
موجودات محتفظ بها بالتضامن؛
المطلوبات ،بما في ذلك حصتها من أية
مطلوبات متكبدة بالتضامن؛
اإليرادات من بيع حصتها من الناتج
الناشئ عن العمليات المشتركة؛
حصة اإليرادات من بيع الناتج من
العمليات المشتركة؛ و
المصاريف ،بما في ذلك حصتها من أية
مصاريف تكبدتها بالتضامن.
إن االعتبارات التي أخذت في تحديد التأثير
الجوهري أو السيطرة المشتركة مماثلة
لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات
التابعة.
يتم احتساب استثمارات المجموعة في
شركاتها الشقيقة باستخدام طريقة حقوق
الملكية .بموجب طريقة حقوق الملكية ،فإن
االستثمارات في الشركة الشقيقة تتثبت
في البداية بالتكلفة .يتم تعديل القيمة
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المدرجة لالستثمارات لقيد التغيرات في
حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة
الشقيقة منذ تاريخ االستحواذ .يتم إدراج
الشهرة المتعلقة بالشركة الشقيقة في
القيمة المدرجة لالستثمارات وال يتم إطفاؤها
أو اختبارها بشكل فردي بخصوص االنخفاض
في القيمة.
يعكس بيان الدخل حصة المجموعة من
نتائج عمليات الشركة الشقيقة .إن أي
تغير في بنود الدخل الشامل األخرى لتلك
الشركات المستثمر فيها يعرض كجزء
من بنود الدخل الشامل األخرى للمجموعة.
باإلضافة إلى ذلك ،عندما يكون هناك تغير
مثبت مباشرة في حقوق الملكية للشركة
الشقيقة ،تدرج المجموعة حصتها من أي
تغيرات ،عند االقتضاء ،في بيان التغيرات
في حقوق الملكية .إن األرباح والخسائر غير
المحققة الناتجة من المعامالت بين المجموعة
والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك يتم
حذفها إلى حد الحصة في الشركة الشقيقة
أو المشروع المشترك.
يظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو
خسائر الشركة الشقيقة في بيان األرباح أو
الخسائر خارج األرباح التشغيلية ويمثل األرباح
أو الخسائر بعد خصم الضرائب والحصص
غير المسيطرة في الشركات التابعة للشركة
الشقيقة.

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
أثاث ،تجهيزات ومعدات مكتبية
تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة ناقصًا
االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.
يحتسب االستهالك على أساس طريقة
القسط الثابت على مدى األعمار المقدرة
الستخدام الموجودات وهي كما يلـي:
األثاث والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر
والمعدات المكتبية

 7-4سنوات
 5-3سنوات

تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ
بالتكلفة وتحول إلى فئة الموجودات المناسبة
عند استخدامها وتستهلك وفقًا للسياسات
المحاسبية للمجموعة.
يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات
الثابتة بخصوص االنخفاض في القيمة عندما
تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
عدم إمكانية تحصيل القيمة المدرجة بها.
عند وجود مثل هذا المؤشر وعندما تزيد
القيمة المدرجة عن القيمة الممكن تحصيلها
فإنه يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى
المبلغ الممكن تحصيله باعتباره األعلى
للقيمة العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها
المستخدمة.
إن المصاريف التي تنفق إلحالل عنصر أحد بنود
الموجودات الثابتة التي تدرج في الحسابات
بصورة منفصلة يتم رسملتها وتشطب
القيمة المدرجة للعنصر الذي تم إحالله .أما
المصاريف الالحقة األخرى فيتم رسملتها فقط
عندما تزيد من المزايا االقتصادية المستقبلية
للبند المتعلق بالموجودات الثابتة .يتم
قيد جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل
الموحد عند حدوث المصاريف.

الزكاة
تحتسب الزكاة وفقًا لعقد التأسيس والنظام
األساسي للمجموعة على النحو التالي:
الزكاة على حقوق المساهمين تحتسب
على وعاء الزكاة الخاص بهم (حقوق
المساهمين ناقصًا رأس المال المدفوع
زائدًا مكافأة نهاية الخدمة للموظفين)
وتستقطع من األرباح غير الموزعة.
الزكاة على رأس المال المدفوع ال تدخل
في احتساب الزكاة وتستحق على
المساهمين أنفسهم.
الزكاة التي توزع من قبل هيئة تم
تعيينها من قبل مجلس اإلدارة وتكون
وفقًا للقوانين الداخلية الموضوعة من
قبل مجلس اإلدارة.
الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
يتم قيد المطلوبات للمبالغ المستحقة
الدفع في المستقبل للبضائع أو الخدمات
المستلمة ،سواء استلمت المجموعة فواتير
من الموردين أو لم تستلم.
المخصصات
يتم قيد المخصصات عندما يكون لدى
المجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني نتيجة
ألحداث سابقة وأنه من المرجح أن يكون تدفق
خارج للموارد المتضمنة للمزايا االقتصادية
ضروريًا لتسوية االلتزام ،ويمكن إجراء تقدير
موثوق لمبلغ االلتزام.
عقود اإليجار
إن عقود اإليجار حيث يحتفظ المؤجر فعليًا
بجميع مخاطر ومزايا ملكية بند الموجودات
يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية .يتم
قيد عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في
بيان الدخل على أساس القسط الثابت على
مدى فترة العقد.
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
بخصوص الموظفين مواطني دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،تقوم المجموعة
بالمشاركة في صندوق اشتراكات التقاعد
لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من رواتب
الموظفين .تقتصر التزامات المجموعة على
هذه االشتراكات والتي تثبت في بيان الدخل
عند استحقاقها.
تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة
نهاية الخدمة للموظفين الوافدين .تستند
المبالغ المستحقة الدفع عن هذه المزايا على
الراتب النهائي وطول مدة خدمة الموظفين
خضوعًا إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة.
يؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه
المزايا على مدى فترة الخدمة.
أسهم الخزينة
يتم قيد أدوات حقوق الملكية التي يتم
إعادة شراؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة
ويتم خصمها من حقوق الملكية .ال يتم قيد
أية أرباح أو خسائر في بيان األرباح أو الخسائر
عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات
حقوق الملكية للمجموعة .يتم قيد أي فرق
بين القيمة الدفترية والمبالغ ،في حالة إعادة
إصدارها ،في حقوق الملكية.
احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
إن جميع مشتريات ومبيعات الموجودات
المالية «بالطريقة العادية» يتم قيدها «بتاريخ
المتاجرة» أي تاريخ شراء أو بيع المجموعة
لبند الموجودات .إن المشتريات أو المبيعات
بالطرق العادية تمثل المشتريات أو المبيعات
للموجودات المالية التي تتطلب توصيل
الموجودات خالل فترة زمنية محددة حسب
النظام أو العرف المتبع في السوق.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
األدوات المالية
( )1اإلعتراف األولي والقياس
الموجودات المالية
أ)
اإلعتراف األولي
ُيصنف أي من الموجودات المالية عند االعتراف المبدئي كمقاس:
بالتكلفة المطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر،
أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر .وتتضمن الموجودات
المالية بالتكلفة المطفأة للمجموعة الموجودات التمويلية
واالستثمارية اإلسالمية والنقد واألرصدة البنكية لدى البنوك
مقدما.
وموجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة
ً
يتم قيد جميع الموجودات المالية في البداية بالقيمة العادلة زائدًا،
في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر ،تكاليف المعامالت العائدة إلى استحواذ الموجودات
المالية.
إن المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل
الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقًا للقوانين أو العرف السائد
في السوق (المشتريات بالطريقة العادية) يتم قيدها بتاريخ المتاجرة،
أي التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموجودات.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات المالية على تصنيفها كما هو
موضح في فئتين:
بالتكلفة المطفأة
الموجودات المالية بالقيمة العادلة (بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر)
أداة الدين
يتم قياس األصل المالي (أداة الدين) بالتكلفة المطفأة إذا استوفت
كل من الشروط التالية ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة:
األصل المالي المحتفظ به ضمن نموذج األعمال الذي يهدف
إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية
التعاقدية؛ و
الشروط التعاقدية لألصل المالي ينتج عنها تدفقات نقدية في
تواريخ محددة تكون هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة
على المبلغ األصلي القائم.
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إن التمويل والذمم المدينة بما فيها المبالغ المقدمة هي موجودات
مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة
في سوق نشط .بعد القياس األولي ،يتم قياس تلك الموجودات
المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي
ناقصا أي االنخفاض في القيمة .تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في
االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي
تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي .يدرج إطفاء سعر الربح
الفعلي ضمن دخل التمويل في بيان الدخل الموحد .تثبت الخسائر
الناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان الدخل.

أداة الدين
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
فقط إذا كانت تستوفي الشروط التالية ولم يتم تصنيفها بالقيمة
العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق
هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع
الموجودات المالية؛ و
تنشأ الشروط التعاقدية لألصل المالي في تواريخ محددة
للتدفقات النقدية التي تكون عبارة فقط عن مدفوعات المبلغ
األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.
حقوق الملكية
عند اإلعتراف المبدئي باالستثمار في حقوق الملكية غير المحتفظ بها
للمتاجرة ،قد تختار المجموعة بشكل نهائي عرض التغييرات الالحقة
في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر  ،مع االعتراف فقط بإيرادات
األرباح الموزعة في الربح أو الخسارة .تتم هذه اإلختيارات على أساس
استثمار من خالل استثمار.
باإلضافة إلى ذلك ،يجوز للمجموعة ،عند االعتراف المبدئي ،أن تقوم
بتحديد أصل مالي بشكل نهائي والتي بخالف ذلك تلبي متطلبات
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان
ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي
الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
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تقييم نموذج األعمال
ﺗﻘوم منشآت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺈﺟراء ﺗﻘﯾﯾم لهدف ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل اﻟذي تم
بموجبه اإلحتفاظ باﻷﺻل اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻋلى مستوى المحفظة ﻷن هذا
يعكس على نحو أﻓﺿل طرﯾﻘﺔ إدارة اﻷﻋﻣﺎل وﺗﻘدﯾم اﻟﻣﻌﻟوﻣﺎت إلى
اﻹدارة .تتضمن المعلومات التي تم أخذها باإلعتبار:
السياسات واألهداف المعلنة للمحفظة وتشغيل تلك
السياسات في الممارسة؛
كيف يتم تقييم أداء المحفظة وإعداد التقارير عنها؛ و
اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗؤﺛر على أداء ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل (اﻟﻣوﺟودات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
المحتفظ بها ضمن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل) وكيفية إدارة هذه اﻟﻣﺧﺎطر.

إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل المالي (أو ،حيثما ينطبق ،الجزء من بند
موجودات المالية أو الجزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عندما:
تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من بند
الموجودات
تحول المجموعة حقوقها الستالم التدفقات النقدية من بند
الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات
النقدية المستلمة بالكامل دون تأخير جوهري لطرف ثالث
بموجب ترتيب «تمرير»؛ وإما
(أ)
(ب)

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية التي هي مدفوعات
أصل الدين والربح فقط
ألغراض هذا التقييم ،يتم تعريف «األصل» بأنه هو القيمة العادلة
لألصل المالي عند االعتراف المبدئي.
يتم تعريف «الربح» كبدل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان
المرتبطة بالمبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة ولمخاطر
وتكاليف التمويل األساسية األخرى (مثل مخاطر السيولة والتكاليف
اإلدارية) ،وكذلك هامش الربح.
عند تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية هي مدفوعات
أصل الدين والربح فقط على المبلغ األصلي القائم ،تأخذ المجموعة
باإلعتبار الشروط التعاقدية لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان
األصل المالي يتضمن على فترة تعاقدية يمكن أن تقوم بتغيير الوقت
أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي هذا الشرط.
عند إجراء التقييم  ،تأخذ المجموعة في االعتبار:
شروط الدفع المسبق والتمديد ؛
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية
من األصول المحددة (مثل ترتيبات األصول غير المستلزمة) ؛ و
الميزات التي تعدل البدل للقيمة الزمنية للنقود  -على سبيل
المثال إعادة الضبط الدوري لمعدل الربح.
إعادة تصنيف
ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية بعد االعتراف بها مبدئ ًيا ،إال في
الفترة بعد قيام المجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة الموجودات
المالية.

أن تحول المجموعة بشكل فعلي جميع المخاطر والمزايا
المتعلقة ببند الموجودات ،أو
حولت وال احتفظت فعليًا بجميع مخاطر
ال تكون المجموعة قد ّ
حولت السيطرة على بند
ومزايا بند الموجودات ،إال أنها ّ
الموجودات.

عندما تحول المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية
من بند الموجودات أو تدخل في ترتيب تمرير ،فإنها تقوم بتقييم
إذا وإلى أي مدى احتفظت بمخاطر ومزايا الملكية .وعندما ال تكون
حولت أو احتفظت فعليًا بجميع مخاطر ومزايا بند
المجموعة قد ّ
الموجودات ،ولم تحول السيطرة على بند الموجودات ،تستمر
المجموعة بقيد بند الموجودات ضمن نطاق استمرار المجموعة
باستخدام بند الموجودات .في هذه الحالة ،تقوم المجموعة أيضًا بقيد
مطلوبات مرتبطة به .يتم قياس بند الموجودات المحول والمطلوبات
المرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت
بها المجموعة.
ال يتم اإلعتراف بأي ربح/خسارة متراكمة تم اإلعتراف بها في الدخل
الشامل اآلخر فيما يتعلق باألوراق المالية االستثمارية في األسهم
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حساب
الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.
يتم االعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إللغاء
اإلعتراف التي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل
أو التزام منفصل.
الشطب
يتم شطب الموجودات المالية (إما جزئيًا أو كليًا) عندما ال يكون هناك
بشكل عام عندما
احتمال واقعي لالسترداد .يكون هذا هو الحال
ٍ
تستنفذ المجموعة كافة الجهود القانونية واإلصالحية السترداد
المبالغ من المتعاملين .ومع ذلك ،يمكن أن تخضع الموجودات المالية
المشطوبة لألنشطة التنفيذية من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة
المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
التمويل والسلفيات
تتضمن عبارة «التمويل اإلسالمي والموجودات
االستثمارية» في بيان المركز المالي ما يلي:
التمويالت والسلفيات المقاسة بالتكلفة
المطفأة :يتم قياسها مبدئ ًيا بالقيمة العادلة
مضا ًفا إليها تكاليف المعامالت المباشرة
اإلضافية ،وبعد ذلك بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة الربح الفعلي.
إستثمارات في األوراق المالية
تتضمن عبارة « اإلستثمارات في األوراق المالية
« في بيان المركز المالي إستثمارات في أوراق
مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر.
تختار المجموعة أن تقوم بعرض الدخل
الشامل اآلخر في تغييرات القيمة العادلة
لبعض االستثمارات في أدوات األسهم التي ال
يتم االحتفاظ بها للمتاجرة .ويتم اإلختيار على
أساس كل أداة على حدة على أساس االعتراف
األولي وال يمكن إلغاؤه.
ال يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن
أدوات حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة وال
يتم االعتراف بأي انخفاض في القيمة في الربح
أو الخسارة .يتم إدراج توزيعات األرباح في الربح أو
الخسارة ما لم تمثل بوضوح استرداد جزء من
تكلفة االستثمار  ،وفي هذه الحالة يتم االعتراف
بها في الدخل الشامل اآلخر .يتم تحويل األرباح
والخسائر المتراكمة على أدوات حقوق الملكية
المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح
المحتجزة عند إستبعاد االستثمار.

لملعيار المحاسبي الدولي رقم  39؛ يتم
تصنيف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو
التكلفة المطفأة أو كمشتقات مصنفة كأدوات
تحوط في تحوط فعال ،حسب االقتضاء.
اإلعتراف األولي
يتم اإلعتراف بالمطلوبات المالية مبدئ ًيا بالقيمة
العادلة  ،وفي حالة عدم إدراج المطلوبات المالية
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ،بعد
تنزيل تكاليف المعامالت المباشرة.
تشتمل المطلوبات المالية للمجموعة على
على الذمم الدائنة التجارية واألخرى  ،السحب
على المكشوف من البنوك  ،التمويل بما في
ذلك السحب على المكشوف من البنوك وعقود
الضمان المالي واألدوات المالية المشتقة.
القياس الالحق
يعتمد قياس المطلوبات المالية على
تصنيفها كما هو موضح أدناه:
المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية المحتفظ بها
للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة ويتم إدراج جميع المطلوبات المالية
األخرى بالتكلفة المطفأة.
تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية
كمحتفظ بها للمتاجرة عندما تكون قد
أصدرت أساسًا لتحقيق ربح قصير األجل من
خالل أنشطة المتاجرة أو تشكل جزءًا من
محفظة األدوات المالية التي تدار معًا والتي
يوجد بها دليل على تحقيق األرباح على المدى
القصير مؤخرًا .تدرج األرباح والخسائر الناتجة
عن التغيرات في القيمة العادلة في بيان
الدخل الموحد للسنة التي تنشأ فيها.

ب) المطلوبات المالية
إن معايير تصنيف المطلوبات المالية بموجب
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9مماثلة

يتم إدراج أرباح أو خسائر المطلوبات المحتفظ
بها للمتاجرة في بيان الدخل الموحد.
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إن المطلوبات المالية المصنفة عند اإلعتراف
األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر يتم تصنيفها بتاريخ قيدها األولي
وفقط إذا تم استيفاء المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  .9تتألف المطلوبات
المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل
األرباح أو الخسائر من مشتقات أسعار التمويل
المنقسمة من اتفاقية التمويل.
التمويل
بعد القيد األولي ،يتم قياس أي تمويل
تم الحصول عليه الحقًا بالتكلفة المطفأة
باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي .يتم قيد
األرباح والخسائر في األرباح أو الخسائر عندما
يتم التوقف عن قيد المطلوبات وكذلك من
خالل عملية إطفاء سعر الربح الفعلي.
تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار
أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو
التكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر
الربح الفعلي .يدرج إطفاء سعر الربح الفعلي
كتكاليف تمويل في بيان الدخل الموحد.
عقود الضمانات المالية
إن عقود الضمانات المالية الصادرة من قبل
المجموعة هي تلك العقود التي تتطلب إجراء
دفعة لتعويض حاملها عن الخسائر التي
تتكبدها المجموعة بسبب عجز مدين محدد
تسديد دفعة عند استحقاقها وفقا لشروط
أداة الدين .يتم قيد عقود الضمانات المالية في
البداية كمطلوبات بالقيمة العادلة ،ومعدلة
حسب تكاليف المعامالت العائدة مباشرة إلى
إصدار الضمان .الحقًا ،يتم قياس المطلوبات
بأفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لتسوية
االلتزام الحالي في تاريخ التقرير والمبلغ المثبت
ناقصا اإلطفاء المتراكم ،أيهما أعلى.

 -3ملخص السياسات المحاسبية الهامة
(تتمة)
إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية عند
اإلعفاء من أو إلغاء أو انتهاء المطلوبات.
عندما يتم استبدال مطلوبات مالية موجودة
بأخرى من نفس المقرض على أساس بنود
مختلفة بشكل رئيسي ،أو قد تم تعديل بنود
المطلوبات الحالية بشكل رئيسي ،فإن ذلك
التبديل أو التعديل يعامل على أنه التوقف
عن قيد المطلوبات األصلية وقيد مطلوبات
جديدة .إن الفرق بين المبالغ المدرجة المعنية
يتم قيده في بيان الدخل الموحد.
( )2االنخفاض في القيمة
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ باإلعتراف بمخصص االنخفاض
في قيمة ﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ للموجودات
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺗﮐﻟﻔﺔ اﻟﻣطﻔﺄة واﻻﻟﺗزاﻣﺎت
اﻟﺻﺎدرة.
تقوم المجموعة بقياس مخصص االنخفاض
في قيمة مبلغ يساوي خسائر االئتمان
المتوقعة على مدى عمر االستخدام ،باستثناء
تلك األدوات المالية التي لم تزداد فيها مخاطر
االئتمان بشكل كبير منذ القيد األولي،
وفي هذه الحالة يتم قياس خسائر االئتمان
المتوقعة لمدة  12شهرًا.
تعتبر خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرًا
جزءًا من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج
عن حاالت تعثر محتملة على أداة مالية خالل 12
شهرًا بعد تاريخ إعداد التقرير.
قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
إن خسائر االئتمان المتوقعة تعتبر التقدير
األكثر احتماالً لخسائر االئتمان .وتقاس على
النحو التالي:
الموجودات المالية التي ال تنخفض
قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير:
كالقيمة الحالية للعجز في السيولة
النقدية (أي الفرق بين التدفقات

النقدية المستحقة للمنشأة وفقًا
للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة استالمها).
الموجودات المالية المنخفضة القيمة
االئتمانية في تاريخ التقرير :كالفرق بين
إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المقدرة المستقبلية؛
التزامات التمويل غير المسحوبة:
كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات
المستحقة
التعاقدية
النقدية
للمجموعة في حالة سحب االلتزام
والتدفقات النقدية التي تتوقع
المجموعة استالمها.
الموجودات المالية منخفضة القيمة
االئتمانية:
في تاريخ كل تقرير ،تقوم المجموعة بتقييم ما
إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة
المطفأة والموجودات المالية للديون المدرجة
بالقيمة العادلة من بنود الدخل الشامل
اآلخر منخفضة القيمة االئتمانية .ويكون بند
الموجودات المالية «منخفض القيمة االئتمانية»
عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على
التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لبند
الموجودات المالي.

يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي:
بالنسبة للموجودات المدرجة بالقيمة
أ)
العادلة ،يمثل انخفاض القيمة الفرق
ناقصا أي
بين التكلفة والقيمة العادلة ،
ً
خسارة انخفاض في القيمة تم االعتراف
بها سابقًا في بيان الدخل ؛
ب) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة،
فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق
بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
المستقبلية
النقدية
للتدفقات
المخصومة بمعدل عائد السوق الحالي
ألصل مالي مماثل؛ و
ت) بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة
المطفأة ،يمثل انخفاض القيمة الفرق
بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية
المستقبلية
النقدية
للتدفقات
مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي.
( )3تسوية األدوات المالية
يتم تسوية الموجودات المالية والمطلوبات
المالية ويدرج صافي المبلغ في بيان المركز
المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني
ملزم حاليًا لتسوية المبالغ المثبتة وتوجد
نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق
الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.

يتضمن الدليل على انخفاض قيمة أحد بند
الموجودات المالية وجود البيانات الملحوظة
التالية:
تعرض العميل إلى صعوبات مالية
كبيرة؛
اإلخالل بأحد العقود ،مثل حالة التعثر أو
التخلف عن السداد؛
اعادة هيكلة تمويل أو سلفة نقدية ما
من قبل المجموعة وفق شروط لم تكن
المجموعة لتوافق على غيرها؛
عندما يصبح من المحتمل ان يتعرض
العميل لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية
أخرى؛ أو
انحسار أحد األسواق النشطة للحصول
على ضمانات نتيجة الصعوبات المالية.

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
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(تتمة)
قياس القيمة العادلة
تقوم المجموعة بقياس األدوات المالية
والموجودات غير المالية بالقيمة العادلة في
كل تاريخ إعداد التقارير.
يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراضات
بأن المعاملة لبيع موجودات أو لتحويل
مطلوبات تحدث إما:
في السوق الرئيسي للموجودات أو
.1
المطلوبات ،أو
في غياب السوق الرئيسي ،في السوق
.2
ً
األكثر تفضيال للموجودات أو المطلوبات
إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس
قيمتها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في
البيانات المالية يتم تصنيفها ضمن تسلسل
القيمة العادلة ،والمبينة كما يلي ،استنادًا ألقل
مستوى من المدخالت األساسية لقياس القيمة
العادلة ككل.
المستوى األول :أسعار السوق المتداولة (غير
المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو
المطلوبات المماثلة.
المستوى الثاني :أساليب تقييم تستخدم
الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة
العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو
غير مباشرة)
المستوى الثالث :أساليب تقييم تستخدم
الحد األدنى من المدخالت الالزم لقياس القيمة
العادلة (مدخالت غير ملحوظة).
بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة
في البيانات المالية على أساس متكرر ،تحدد
المجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت
بين مستويات في التسلسل الهرمي بإعادة
تقييم التصنيف (استنادًا إلى أدنى مستوى
من المدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة
ككل) في نهاية كل فترة إلعداد التقارير
المالية.

البيانات المالية الموحدة

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

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة
المصنفــة بالعمــات األجنبيــة وفقــً لســعر
الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة بتاريــخ
إعــداد التقريــر .يتــم قيــد جميــع الفروقــات
الناتجــة عنــد تســوية أو تحويــل البنــود النقديــة
فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.
إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها
وفقــً للتكلفــة التاريخيــة بعملــة أجنبيــة يتــم
تحويلهــا باســتخدام أســعار التحويــل كمــا
بتواريــخ المعامــات األوليــة .يتــم تحويــل البنــود
غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها بالقيمــة
العادلــة بعملــة أجنبيــة معينــة باســتخدام
أســعار الصــرف بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة.
إن األربــاح أو الخســائر الناتجــة مــن تحويــل
البنــود غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة
العادلــة يتــم معاملتهــا بمــا يتماشــى مــع قيــد
األربــاح أو الخســائر مــن التغييــر فــي القيمــة
العادلــة للبنــد (علــى ســبيل المثــال ،فروقــات
التحويــل للبنــود حيــث يتــم قيــد أربــاح أو
خســائر القيمــة العادلــة ضمــن بنــود الدخــل
الشــامل األخــرى أو يتــم قيــد األربــاح أو الخســائر
أيضــً ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو
األربــاح أو الخســائر ،علــى التوالــي).
إن جميــع الموجــودات والمطلوبــات للشــركات
التابعــة األجنبيــة يتــم تحويلهــا إلــى عملــة
العــرض للمجموعــة بســعر التحويــل الســائد
بتاريــخ التقريــر المالــي ويتــم تحويــل بيانــات
الدخــل الخاصــة بهــا بالمتوســط المرجــح لســعر
التحويــل للســنة .إن فروقــات التحويــل التــي
تنتــج عنــد التحويــل يتــم نقلهــا مباشــرة إلــى
بنــد منفصــل فــي حقــوق الملكيــة.
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التقارير القطاعية
إن القطــاع يمثــل عنصــر مميــز للمجموعــة حيــث يعمــل إمــا فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات (قطــاع األعمــال) أو فــي تقديــم المنتجــات أو الخدمــات
ضمــن بيئــة اقتصاديــة محــددة (قطــاع جغرافــي) ،وهــذا يخضــع للمخاطــر والمزايــا التــي تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالقطاعــات األخــرى.
المطلوبات الطارئة
ال يتــم إدراج المطلوبــات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة ،بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا مــا لــم يكــن هنــاك احتمــال بعيــد الحــدوث لتدفــق خــارج للمــوارد
المتضمنــة للمزايــا االقتصاديــة .ال يتــم إدراج الموجــودات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون تدفــق داخــل منافــع
اقتصاديــة مرجحــا.
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الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات التمويلية:
إجارة
إجارة آجلة
شركة الملك
أخرى

143.595

144٫478

5.603

6٫166

13.276

11٫751

232

233

162.706

162٫628

الموجودات االستثمارية:
وكالة

4.198

4٫155

166.904

166٫783

العمالت األجنبية
يتــم تســجيل المعامــات بالعمــات األجنبيــة
فــي البدايــة مــن قبــل المجموعــة حســب ســعر
الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة المعنيــة
بتاريــخ تكــون المعاملــة فيــه مؤهلــة للقيــد
ألول مــرة.

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
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المصاريف التشغيلية
2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

43.790

46.293

استشارات قانونية ومهنية

16.414

34.083

سياق األعمال

11.725

14.658

إدارة عقارات (إيضاح )12

21.543

22.122

إيجار

3.957

4.458

مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

3.430

3.190

استهالك

6.602

5.748

9.984

15.656

117.445

146.208

مصاريف موظفين

أخرى
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تــم تخفيــض المتوســط المرجــح لعــدد األســهم للربــح األساســي للســهم مــن خــال شــراء المجموعــة ألســهمها خــال ســنة ( 2008إيضــاح  .)22خــال
الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019تــم بيــع أســهم بقيمــة  4.2مليــون درهــم.
تــم قيــد الخســارة المخففــة للســهم الواحــد للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2019بنفــس الخســارة األساســية للســهم فــي هــذه البيانــات الماليــة
الموحــدة ،حيــث أن تأثيــر األســهم العاديــة المحتملــة هــو مضــاد للتخفيــف.

النقد واألرصدة لدى البنوك
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2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

نقد في الصندوق

60

59

أرصدة لدى البنوك

63.297

92٫755

ودائع لدى البنوك

119.758

163٫173

نقد وأرصدة لدى البنوك

183.115

255٫987

التوزيعات للممولين/للمستثمرين

تــم إجــراء توزيــع األربــاح بيــن المموليــن والمســاهمين وفقــً لألســس الموضوعــة مــن قبــل هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية وبموجــب االتفاقيــات مــع
المموليــن المعنييــن.
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الخسارة األساسية والمخففة (تتمة)

الخسارة األساسية والمخففة

ناقصًا :النقد المقيد والودائع
يتــم احتســاب (الخســارة)  /الربــح للســهم بتقســيم (خســارة)  /أربــاح الســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة األم بعــد خصــم أتعــاب أعضــاء مجلــس
اإلدارة والــزكاة ،مــن خــال المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة.
يتــم احتســاب (الخســارة المخففــة)  /الربــح المخفــف للســهم بتقســيم (الخســائر) األربــاح العائــدة لمســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح
لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة زائــدًا المتوســط المرجــح لعــدد األســهم التــي ســتصدر عنــد تحويــل جميــع األســهم المحتملــة العاديــة
المخففــة إلــى أســهم عاديــة:

(خسائر) السنة العائدة لمساهمي الشركة األم ،بعد خصم أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة
(باأللف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي للسهم (باأللف)

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

()322.640

()268٫507

1.475.230

1٫475٫000

ودائع تنظيمية بدون فترة استحقاق (إيضاح )1-8

()35.000

()35٫000

نقد مقيد (إيضاح )2-8

()90.004

()133٫901

58.111

87٫086

النقد وما يعادله
1-8

تمثــل الودائــع لــدى أحــد البنــوك المحليــة وتحــت رهــن المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة وفقــً للوائــح المصــرف المركــزي
للترخيــص.
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أدرجــت المجموعــة فــي نهايــة الســنة مبلــغ  90مليــون درهــم ( 31ديســمبر  134 :2018مليــون درهــم) مــن النقــد المقيــد .وهــذا يمثــل حصــة
المجموعــة مــن النقــد المحتفــظ بــه وتحــت ســيطرة مشــروع مشــترك (إيضــاح .)13

تأثير التخفيف:
أداة المضاربة (باأللف)
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير التخفيف

1.511.857

1٫511٫857

2.987.087

2٫986٫857

عائدة لمساهمي الشركة األم:
الخسارة األساسية للسهم (درهم)

()0.22

()0.18

الخسارة المخففة للسهم (درهم)

()0.22

()0.18

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة

75

74

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
-9
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية (تتمة)

إن صافي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

2.290.170

2.613.790

خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

144.688

90.060

2.434.858

2.703.850

الموجودات التمويلية
إجارة
إجارة آجلة
شركة الملك
مرابحة عقارات
أخرى

مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح )6-2
مجموع الموجودات التمويلية

2.269.645

2.432.347

244.594

312.659

170.514

168.411

817

1.107

65.039

74.500

2.750.609

2٫989٫024

()490.751

()485٫174

2.259.858

2٫503٫850

 1يناير
الحركة خالل السنة  -صافي

الموجودات االستثمارية:
وكالة
مجموع الموجودات االستثمارية

البيانات المالية الموحدة

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:

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

175.000

200٫000

175.000

200٫000

2.434.858

2٫703٫850

في  31ديسمبر

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

485.174

637.109

5.577

()151.935

490.751

485.174

1-9

يشــتمل مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة علــى مبلــغ  68مليــون درهــم ( 78 : 2018مليــون درهــم) بخصــوص األربــاح المعلقــة للموجــودات
التمويليــة واالســتثمارية المنخفضــة القيمــة.

2-9

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم  ،6-2فــإن مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة هــو أفضــل تقديــر لــإدارة ويســتند علــى االفتراضــات التــي
تأخــذ فــي االعتبــار عــدة عوامــل وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم .9

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

البيانات المالية الموحدة

77

76

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
-10

األوراق المالية االستثمارية

-11

األسهم (القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر)

الدفعات مقدما على العقارات االستثمارية

2019

2018

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

7.769

7.714

في  1يناير

322.818

322.818

تم تسديدها خالل السنة

()30.037

-

()292.781

()146.781

-

176.037

مخصصات

 31ديسمبر 2019

في  31ديسمبر
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

األسهم (القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر)

اإلجمالي

المستوى األول

المستوى
الثاني

المستوى
الثالث

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

7.769

-

-

7.769

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

 31ديسمبر 2018

األسهم (القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر)

اإلجمالي

المستوى األول

المستوى الثاني

المستوى الثالث

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

7٫714

-

-

7٫714

هــذه تمثــل الدفعــات مقدمــً مــن قبــل المجموعــة بشــأن االســتحواذ علــى الوحــدات فــي مشــروعين عقارييــن قيــد التطويــر فــي دبــي .تــم تأجيــل
كال المشــروعين لعــدد مــن الســنوات وإن تاريــخ االنتهــاء غيــر محــدد بعــد .قامــت المجموعــة بالبــدء فــي اجــراءات تحكيــم فــي  2013بمطــور واحــد
لتســهيل إرجــاع المبالــغ المدفوعــة مقدمــً بمبلــغ  780مليــون درهــم وبقيمــة مدرجــة صفــر 0درهــم ( 31ديســمبر  146 :2018مليــون درهــم) .خــال الســنة،
تــم منــح التحكيــم لصالــح المجموعــة مــن خــال إلغــاء اتفاقيــات مــع إتفاقيــة بيــع وشــراء األصليــة واإلضافــة إليهــا .يتــم تقديــم الســلف المدفوعــة مــن
ـاء علــى التقييــم.
قبــل المجموعــة للمطــور بالكامــل وفقً ــا لتوصيــات البنــك المركــزي والمصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس اإلدارة بنـ ً
ـاء علــى حكــم صــادر مــن المحكمــة ،تــم تســوية الســلف علــى العقــارات اإلســتثمارية بقيمــة  30مليــون درهــم بموجــب اســتصناع مــع مؤسســة
بنـ ً
ماليــة والتزامــات مرتبطــة بمبلــغ  39مليــون درهــم خــال الســنة .كمــا حصلــت المجموعــة علــى مبلــغ  13مليــون درهــم مقابــل تســوية هــذه المعاملــة
ربحــا بمبلــغ  21مليــون درهــم خــال الســنة.
وســجلت ً
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العقارات االستثمارية

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

الرصيد في  1يناير
حركة تحويل العمالت األجنبية
الرصيد في  31ديسمبر

في  1يناير

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

7.714

7.717

55

()3

7.769

7.714

اإلضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
خسارة القيمة العادلة عن عقارات استثمارية
تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
تحويل من عقارات قيد التطوير
في  31ديسمبر

البيانات المالية الموحدة

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

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

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

1.989.071

1٫821٫064

192.271

224٫155

()94.728

()20٫533

()18.241

()34٫785

20.576

()830

230.845

-

2.319.794

1٫989٫071

البيانات المالية الموحدة

79

78

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
-12

 -13عقارات قيد التطوير

العقارات االستثمارية (تتمة)

تتألــف العقــارات االســتثمارية مــن األراضــي والفلــل ووحــدات المبانــي المحتفــظ بهــا لإليجــار أو البيــع .وفقــً لسياســتها المحاســبية ،تــدرج المجموعــة
العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة.
تســتند القيــم العادلــة للعقــارات علــى تقييمــات أجريــت فــي نهايــة الســنة مــن قبــل مقيميــن مؤهليــن مهنيــا مســتقلين عــن المجموعــة يحملــون
المؤهــات المهنيــة ذات العالقــة المعتــرف بهــا ولديهــم خبــرة ذات عالقــة فــي المواقــع وقطاعــات العقــارات االســتثمارية التــي يتــم تقييمهــا .إن
نمــوذج التقييــم المســتخدم هــو وفقــً لمــا أوصــى بــه المعهــد الملكــي للمســاحين القانونييــن .ﺧﻼل اﻟﺳﻧﺔ ،اﺳﺗﺧدﻣت اﻹدارة اﻟﻧطﺎق اﻟﻣﻧﺧﻔض ﻟﻟﻘﯾم
اﻟﻌﺎدﻟﺔ لــكل اﻟﻌﻘﺎرات اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرﯾﺔ حيــث ﺗم اﺳﺗﺧدام أكثــر ﻣن واﺣد ﻣن مقيمــي القيمــة العادلــة.

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

230.845

212.849

تكلفة بيع العقارات قيد التطوير

-

()5.304

اإلضافات لتكاليف البناء المتكبدة

-

23.300

()230.845

-

-

230.845

في  1يناير

تحويل إلى العقارات االستثمارية (إيضاح )12
تشــتمل العقــارات االســتثمارية كمــا فــي  31ديســمبر  2019علــى قطعــة أرض ووحدتــان ( 31ديســمبر  :2018وحدتــان) فــي مصــر مملوكــة مــن قبــل
الشــركات التابعــة للمجموعــة بمبلــغ  195مليــون درهــم ( 176 :2018مليــون درهــم) .وتقــع جميــع العقــارات االســتثمارية األخــرى فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة .كمــا تتضمــن القيــم المدرجــة بمبلــغ  195مليــون درهــم ( 176 :2018مليــون درهــم) أربــاح تحويــل العمــات األجنبيــة ناتجــة عــن تحويــل
عمــات العقــارات االســتثمارية فــي مصــر والتــي تــم تضمينهــا فــي حقــوق الملكيــة.
باســتثناء العقــارات اإلســتثمارية فــي مشــروع مشــترك ،يتــم تصنيــف العقــارات االســتثمارية فــي المســتوى  2لقيــاس القيمــة العادلــة حيــث تــم
الحصــول عليهــا باســتخدام نهــج مقارنــة األســعار علــى أســاس معامــات مماثلــة لعقــارات مشــابهة .يتــم تعديــل أســعار بيــع العقــارات المماثلــة
حســب االختالفــات فــي الســمات الرئيســية مثــل حجــم العقــار وموقعــه .إن أهــم المدخــات إلــى نهــج التقييــم هــو الســعر المقــدر للقــدم المربــع
الواحــد لــكل موقــع معيــن .لــم يتــم إجــراء أيــة تحويــات مــن أو إلــى المســتوى  2خــال الســنة.
تعتمــد تقنيــة التقييــم المســتخدمة فــي العقــارات االســتثمارية فــي المشــروع المشــترك علــى طريقــة الدخــل التــي تســتخدم مدخــات هامــة ال
يمكــن مالحظتهــا  ،وبالتالــي يتــم تصنيفهــا فــي المســتوى  .3تتضمــن المدخــات المســتخدمة مــن قبــل المقييــم ســعر بيــع يتــراوح مــا بيــن 166
درهــم إلــى  337درهــم لــكل متــر مربــع بفتــرة اســتهالك لمــدة  4ســنوات بنســبة  %8مــن ســعر القيمــة العادلــة.
إن الزيادة (/النقص) الجوهرية في قيمة اإليجار المقدرة حسب السوق سوف يؤدي إلى ارتفاع(/انخفاض) جوهري في القيمة العادلة للعقارات.
كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019فــإن العقــارات االســتثمارية التــي لهــا قيمــة عادلــة بمبلــغ  1.509مليــون درهــم ( 31ديســمبر  1.064 :2018مليــون درهــم) تــم
رهنهــا  /التنــازل عنهــا لصالــح وكيــل الضمــان كجــزء مــن إعــادة الهيكلــة (إيضــاح .)17

دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية
مصاريف تشغيل مباشرة (تشتمل الصيانة والتصليحات) تنتج دخل إيجار
األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

57.498

64.447

()21.543

()22.122

35.955

42.325

في  31ديسمبر

خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ، 2019قامــت المجموعــة
بتحويــل العقــارات قيــد التطويــر إلــى عقــارات اســتثمارية بســبب
التغييــر فــي اســتخدام العقــارات قيــد التطويــر.
فــي  1أكتوبــر  ،2014أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة مشــروع مشــترك مــع
طــرف آخــر لتطويــر قطعــة أرض مملوكــة بالشــراكة فــي منطقــة نــد
الحمــر .اســتحوذت شــركة أمــاك للتمويــل (ش.م.ع) على حصة بنســبة
 ٪50فــي الورقــاء جاردنــز ذ.م.م ،منشــأة تحــت الســيطرة المشــتركة
لتطويــر قطعــة أرض مملوكــة بالشــراكة فــي منطقــة نــد الحمــر .لــدى
المجموعــة حصــة بنســبة  ٪50فــي الموجــودات والمطلوبــات واإليــرادات
والمصاريــف الخاصــة بالمشــروع المشــترك ووفقــا لذلــك بموجــب
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة الدوليــة رقــم  11تعتبــر عمليــة
تحــت الســيطرة المشــتركة .وبمــا أن األرض هــي قيــد التطويــر وبهــدف
اســتبعادها فــي الســوق ،تــم التعامــل معهــا كعقــار قيــد التطويــر
مــع تكلفــة أوليــة تســاوي قيمتــه العادلــة عنــد التحويــل مــن محفظــة
العقــارات االســتثمارية بمبلــغ  330مليــون درهــم .إن المصاريــف الالحقــة
لتطويــر األرض إلعــادة بيعهــا يتــم إدراجهــا فــي تكلفــة العقــار .إن
النقــد الــذي يحتفــظ بهــا المشــروع المشــترك مقيــد ،نظــرا ألنــه مل َتـ َزم
تعاقديــا لتطويــر األراضــي فــي إطــار اتفاقيــة المشــروع المشــترك .تبلــغ
حصــة المجموعــة مــن هــذا الرصيــد النقــدي المقيــد فــي  31ديســمبر
 2019مبلــغ  90مليــون درهــم ( 31ديســمبر  134 :2018مليــون درهــم).

ســيتم قيــد اإليــرادات المخصصــة لبيــع األرض فــي وقــت نقل الســيطرة
لــأرض واإليــرادات المتعلقــة ببنــاء البنيــة التحتيــة خــال فتــرة بنــاء
البنيــة التحتيــة علــى أســاس أن المشــروع المشــترك لــه حــق ملــزم
فــي دفــع مقابــل األداء المنجــز حتــى اآلن .قــد تــم تخصيــص اإليــرادات
التعاقديــة بيــن االلتزاميــن المنفصليــن علــى أســاس القيمــة العادلــة
لــكل منهمــا.
بعــد االنتهــاء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة  ،تحتفــظ العقــارات قيــد
التطويــر لتقديــر رأس المــال أو لجنــي إيــرادات إيجاريــة  ،وبالتالــي تــم
تحويلهــا إلــى عقــارات اســتثمارية عنــد اســتيفاء المعاييــر المطلوبــة.
يمثــل رصيــد االســتثمار العقــاري فــي المشــروع المشــترك مبلــغ 231
مليــون درهــم مــن العقــارات قيــد التطويــر  ،باإلضافــة إلــى  81مليــون
درهــم علــى تشــييد المبانــي و  108مليــون درهــم مــن القيمــة العادلــة
علــى األرض خــال فتــرة الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019
تمثــل العناصــر التاليــة حصــة المجموعــة فــي الموجــودات والمطلوبــات
واإليــرادات والمصاريــف للعمليــة المشــتركة بعــد حــذف المعامــات
بيــن المجموعــة:

أبــرم المشــروع المشــترك خــال الســنة الحاليــة اتفاقــات لبيــع عــدد مــن
قطــع األراضــي الفرعيــة المقســمة ألرض نــد الحمــر .تطبيقــً لمتطلبــات
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم  ،15حــدد المشــروع
المشــترك اثنيــن مــن التزامــات األداء ضمــن هــذه االتفاقيــات وهمــا
لنقــل الســيطرة علــى األرض وتوفيــر البنيــة التحتيــة للقطعــة.

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة

81

80

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
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 -13عقارات قيد التطوير (تتمة)

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

-

230٫845

استثمار في شركة شقيقة (تتمة)

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

2019

2018

عقارت استثمارية
النقد واألرصدة لدى البنوك

419.625

-

ألف درهم

ألف درهم

90.004

133٫901

الموجودات

3.285.169

3٫143٫757

موجودات أخرى  -ذمم مدينة

5.137

8٫346

دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

()33.736

()4٫781

المطلوبات

()2.196.633

()2٫049٫160

481.030

368٫311

1.088.536

1٫094٫597

القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة

288.946

289٫005

-

60٫747

اإليرادات

287.068

256٫347

3.677

5٫617

األرباح للسنة

65.488

94٫287

5.086

-

حصة المجموعة في الربح

16.958

21.275

-

()5٫304

()161

()738

8.602

60٫322

عقارات قيد التطوير

صافي الموجودات
االيرادات
دخل عن الودائع
إيرادات أخرى
تكاليف مبيعات العقارات قيد التطوير
المصاريف التشغيلية
الربح للسنة

تتألــف االيــرادات للســنة مــن مبلــغ صفــر درهــم ( 61 :2018مليــون درهــم) بعــد اســتيفاء تحويــل الســيطرة علــى التزامــات أداء األرض ومبلــغ صفــر درهــم
( 5.3 :2018مليــون درهــم) بعــد إتمــام تطويــر البنيــة التحتيــة بنســبة  %100مــن قبــل المقــاول كمــا تــم التنــازل عــن كل المطلوبــات الطارئــة الرئيســية
خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  .2019تســتحق المبالــغ المدينــة المســتحقة بموجــب اتفاقيــات البيــع المعنيــة التــي تــم قيــد إيــرادات نقــل
ملكيــة األراضــي بشــأنها لتســوية المشــروع المشــترك خــال  12شــهر مــن تاريــخ إعــداد التقاريــر.

حقوق الملكية

خــال الســنة ،اســتلمت المجموعــة توزيعــات أربــاح بمبلــغ  16.56مليــون درهــم ( 16.5 :2018مليــون درهــم) مــن شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات .تســتند
المعلومــات الماليــة ونتائــج شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات علــى أحــدث حســابات اإلدارة المتوفــرة كمــا فــي  31أكتوبــر  :2018( 2019كمــا فــي  30نوفمبــر
 ،)2018وتــم اســتقراؤها للشــهرين المتبقييــن ( :2018شــهر) حتــى  31ديســمبر .2019
اســتنادًا إلــى النقــاش الجــاري مؤخــرًا مــع الســلطات التنظيميــة ،ســجل مؤشــر شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات مبلــغ صفــر درهــم ( 31ديســمبر :2018
بنــاء علــى ذلــك ،ســجلت المجموعــة حصــة بمبلــغ صفــر درهــم (31
 32.8مليــون درهــم) كأفضــل تقديــر لــه عــن بنــد مطلوبــات الــزكاة اإلضافيــة.
ً
ديســمبر  8.584 :2018مليــون درهــم) فــي حقــوق الملكيــة.
-15
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الموجودات األخرى

استثمار في شركة شقيقة

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

2.964

3.762

ذمم مدينة من أنشطة الوساطة

6.000

6.000

تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

11.348

20.322

دفعات مقدمًا

2.342

2.015

310

363

-

703

23.005

20.064

موجودات خاضعة لإليجار(إيضاح )3-2

9.065

-

أخرى (إيضاح )3-15

6.928

14.088

61.962

67.317

نسبة المساهمة

أمالك الدولية للعقارات ،شركة تمويل،
المملكة العربية السعودية

2019

2018

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

٪26.21

٪26.21

288.946

289.005

المبالغ المدفوعة مقدمًا

أرباح مستحقة القبض
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )29
الذمم المدينة المرهونة (إيضاح )2 - 15

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة

83

82

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
-15

الموجودات األخرى (تتمة)

-16

1-15

تــم إظهــار هــذا الرصيــد بالصافــي مــن مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا والمتأخــرة الســداد منــذ أكثــر مــن  12شــهرا مــن تاريــخ
إعــداد التقاريــر الماليــة .إن اإلدارة واثقــة مــن تحصيــل صافــي الرصيــد بالكامــل .خــال الســنة تــم تســجيل إنخفــاض القيمــة بمبلــغ 8.27
مليــون درهــم ( 31ديســمبر 18.9 :2018مليــون درهــم).

2-15

إن هــذا يمثــل القيمــة العادلــة للوحــدات المحتفــظ بهــا فيمــا يتعلــق بتســوية الموجــودات التمويليــة حيــث ســيتم تحويــل الوحــدات إلــى
العقــارات االســتثمارية فــي الفتــرة الالحقــة بعــد اإلنتهــاء مــن إجــراءات نقــل الملكيــة مــع إدارة األراضــي فــي دبــي.

3-15

إن الرصيــد بمبلــغ  5.14مليــون درهــم ( 31ديســمبر 8.3 :2018مليــون درهــم) متعلــق بالمبالــغ المســتحقة لشــركة حدائــق الورقــاء ذ م م
(إيضــاح .)13

-16

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية (تتمة)

:2018
أثاث وتركيبات
ألف درهم
التكلفة:
15٫855

53٫096

68٫951

اإلضافات خالل السنة

169

5٫491

5٫660

في  1يناير 2018
االستبعادات خالل السنة

()2

()110

()112

-

8٫446

8٫446

16٫022

66٫923

82٫945

تعديل السنة السابقة

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية

في  31ديسمبر 2018

الموجودات الثابتة (إيضاح )1-16
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح )2-16

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

10.424

16.742

424

472

10.848

17.214

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

االستهالك المتراكم:
14٫303

39٫844

54٫147

في  1يناير 2018
االستهالك المحمل للسنة

319

5٫429

5٫748

االستبعادات خالل السنة

()1

()106

()107

تعديل السنة السابقة

-

6٫415

6٫415

14٫621

51٫582

66٫203

في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية:

1-16
:2019

في  31ديسمبر 2018

فيما يلي بنود األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية:

1٫401

16٫742

15٫341

 2-16يتعلق المبلغ بمشاريع تكنولوجيا المعلومات الجارية.

أثاث وتركيبات

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

 -17الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى

التكلفة:
16٫022

66٫923

82٫945

في  1يناير 2019
اإلضافات خالل السنة

9

345

354

االستبعادات خالل السنة

-

()2

()2

المرابحة

()70

118

48

الوكالة

شهريًا

15.961

67.384

83.345

أخرى

شهريًا

 4يوليو 2020

سعر الشراء المستحق الدفع

شهريًا

 25أكتوبر 2026

تعديالت (خسائر) /مكاسب سعر الصرف
في  31ديسمبر 2019
االستهالك المتراكم:
في  1يناير 2019
االستهالك المحمل للسنة

14٫621

51٫582

66٫203

268

6.334

6.602

-

()2

()2

27

91

118

14.916

58.005

72.921

االستبعادات خالل السنة
تعديالت مكاسب سعر الصرف
في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019

البيانات المالية الموحدة

1.045

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

9.379

10.424

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم
207.228

تكرار األقساط

تاريخ القسط
النهائي

نسبة األرباح

شهريًا

 25أكتوبر 2026

٪2

207.228

 4يوليو 2020

٪4

49.923

128.375

٪4

114.430

294.250

٪2

4.011.781

4.011.781

4.383.362

4٫641٫634

عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة
(إيضاح )1-17

()327.247

()423٫609

4.056.115

4٫218٫025

يتــم تأميــن الودائــع االســتثمارية المعــاد هيكلتهــا والتمويــل اإلســامي اآلخــر مقابــل التنــازل عــن ورهــن العقــارات االســتثمارية للمجموعــة التــي تقــع
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة (إيضاحــات  12و )13والتنــازل عــن التأميــن ،ورهــن علــى حســابات البنــك (إيضــاح  )8والتنــازل عــن الحقــوق الســتالم
الدفعــات المتعلقــة بمحفظــة الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية وضمانــات الشــركات مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة .إن األوراق
الماليــة المقدمــة ســيتم االحتفــاظ بهــا مــن قبــل وكيــل ضمــان نيابــة عــن المموليــن.

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

البيانات المالية الموحدة

85

84

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
ّ
(تتمة)
 -17الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى
1-17

 -18تمويل إسالمي ألجل

تعديل القيمة العادلة المطفأة

في  1يناير
اإلطفاء المحمل للسنة

تــم تغييــر طبيعــة ودائــع الشــركة جوهريــا
نتيجــة إلعــادة الهيكلــة المنتهيــة فــي ،2014
ممــا أدى إلــى التــزام ثابــت يدفــع إلــى المموليــن
التجارييــن ومقدمــي دعــم الســيولة .إن القيمــة
االســمية لاللتزامــات الثابتــة المعــاد هيكلتهــا
فــي نهايــة الســنة هــي مبلــغ  4.383مليــون
درهــم ( 31ديســمبر  4.642 :2018مليــون درهــم).
وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة،
وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي شــروط
الودائــع االســتثمارية مــن خــال إعــادة الهيكلــة،
تــم إجــراء تقييــم القيمــة العادلــة لاللتزامــات
المعــاد هيكلتهــا علــى أســاس صافــي القيمــة
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا.
كمــا فــي  25نوفمبــر  ،2014تــم قيــد االلتزامــات
المعــاد هيكلتهــا فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة
فــي بيــان المركــز المالــي ممــا أدى إلــى تعديــل
أربــاح القيمــة العادلــة بمبلــغ  911مليــون درهــم
والتــي تــم تســجيلها فــي بيــان الدخــل الموحد.
تــم احتســاب القيمــة العادلــة المعدلــة
باســتخدام معــدل خصــم بنســبة  ٪5علــى
أســاس توقــع اإلدارة لعائــد الســوق والمعــدل
حســب مخاطــر محــددة للمجموعــة.

بلغــت  583مليــون درهــم ( 31ديســمبر :2018
 487مليــون درهــم) ،تعطــي أربــاح القيمــة
العادلــة المتبقيــة مــن  328مليــون درهــم كمــا
فــي  31ديســمبر  31( 2019ديســمبر 424 :2018
مليــون درهــم) ليتــم إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة
الســداد المتبقيــة.
بموجــب بنــود اتفاقيــة الشــروط العامــة
العــادة الهيكلــة لســنة  ،2014فإنــه يجــب علــى
المجموعــة توزيــع أي فائــض نقــدي وفقــً لبنــود
االتفاقيــة ،كمــا تــم تعديلــه فــي وقــت الحــق فــي
ـاء علــى تقييــم المركز النقدي
ديســمبر  ،2016بنـ ً
للمجموعــة كل  6أشــهر .تــم إجــراء أول تقييــم
فــي ديســمبر  2014و قــد أدى إلــى ســداد االلتــزام
إلــى المموليــن بمبلــغ  944مليــون درهــم وهــو
مــا يمثــل دفعــة مقدمــً مــن  22قســطًا شــهريًا
مجــدوالً فــي المســتقبل.
بموجــب آليــة التحويــل النقديــة ،إن التقييــم
الثانــي يقــوم علــى أســاس المركــز النقــدي كمــا
فــي  30يونيــو  2015وبالتالــي تــم ســداد دفعــة
مقدمــة بمبلــغ  558مليــون درهــم تمثــل 13
قســط شــهري فــي المســتقبل حتــى اكتوبــر
 ،2018تــم دفعهــا فــي  16يوليــو .2015

يجــب قيــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة
المطفــأة باســتخدام طريقــة معــدل التمويــل
الفعلــي .وبالتالــي ،فــإن األربــاح الناتجــة مــن
القيــد األولــي المســجلة ســيتم عكســها
بالكامــل علــى مــدى فتــرة  12ســنة للســداد،
مــع رســوم ناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد
كل ســنة .إن القيمــة المتراكمــة ألربــاح القيمــة
العادلــة المطفــأة كمــا فــي  31ديســمبر 2019

تــم إجــراء التقييــم الثالــث علــى أســاس المركــز
النقــدي كمــا فــي  31ديســمبر  2015وبالتالــي تــم
ســداد دفعــة مقدمــة بمبلــغ  137مليــون درهــم
تمثــل قســطين شــهريًا فــي المســتقبل حتــى
ديســمبر  ،2018تــم دفعــه فــي  25ينايــر .2017
وتــم إجــراء التقييــم الرابــع علــى اســاس المركــز
النقــدي كمــا فــي  30يونيــو  2017وبالتالــي تــم

البيانات المالية الموحدة

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

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

423.609

533٫691

()96.362

()110٫082

327.247

423٫609

ســداد دفعــة مقدمــة بمبلــغ  137مليــون درهــم
تمثــل قســطين شــهريًا فــي المســتقبل حتــى
فبرايــر  2018تــم دفعــه فــي  25يوليــو .2017
فــي ديســمبر  ،2016وافقــت شــركة أمــاك
مــع المموليــن لديهــا للتنــازل عــن عــدد مــن
الشــروط المقيــدة ،والتــي تضمنــت تعديــات
لبعــض القيــود للســماح لســجل الرهــن
للشــركة بالحفــاظ علــى أعلــى المســتويات
المتوقعــة وزيــادة األمــوال التــي ســتطرح فــي
إطــار معاييــر معينــة متفــق عليهــا مســبقا
وإزالــة القيــود المفروضــة علــى اســتحداث
المشــروعات .ال تؤثــر الشــروط الجديــدة علــى
فتــرة الســداد أو المبالــغ أو دفعــات األربــاح
للممو ليــن .
تــم ســداد دفعــة مقدمــة بقيمــة  684مليــون
درهــم تمثــل  10أقســاط شــهرية مجدولــة
مســتقبال حتــى ديســمبر  2018فــي  25ينايــر
.2018
يرجــى الرجــوع إلــى االيضــاح  1-2لألحــداث
الالحقــة لنهايــة العــام.

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

-

38.559

الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري (إيضاح ب)

85.648

56.012

البنك العقاري المصري العربي (إيضاح ج)

20.735

17.114

قناة السويس

8.679

-

115.062

111.685

استصناع  -تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة (إيضاح أ)

أ)

االستصناع  -تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة
خــال ســنة  ،2008دخلــت المجموعــة فــي اتفاقيــة اســتصناع  -تمويــل إجــارة آجلــة مــع بنــك إســامي لتمويــل شــراء وحــدات كوندومونيــوم
ـاء علــى حكــم قضائــي مناســب تــم تســويته خــال العــام.
مكتبيــة فــي عقــار قيــد اإلنشــاء حاليــً .بنـ ً
ب) الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري
كمــا فــي نهايــة الســنة ،بلغــت التســهيالت طويلــة األجــل المقدمــة مــن الشــركة المصريــة إلعــادة التمويــل العقــاري للشــركة التابعــة للمجموعة
فــي مصــر مبلــغ  375مليــون جنيــه مصــري ( 31ديســمبر  274 :2018مليــون جنيــه مصــري) لتمويــل أنشــطة الشــركة التابعــة .يترتــب علــى هــذه
التســهيالت معــدل أربــاح بنســبة تتــراوح مــن  ٪1إلــى  %21ســنويًا ( :2018مــن  ٪1إلــى  %21ســنويًا) تســتحق الدفــع علــى أســاس شــهري لمــدة
أقصاهــا  20ســنة.
ت) البنك العقاري المصري العربي
كمــا فــي نهايــة الســنة ،بلغــت التســهيالت طويلــة األجــل المقدمــة مــن البنــك العقــاري المصــري العربــي للشــركة التابعــة للمجموعــة فــي مصر
مبلــغ  91مليــون جنيــه مصــري ( 31ديســمبر  84 :2018مليــون جنيــه مصــري) لتمويــل أنشــطة الشــركة التابعــة .يترتــب علــى هــذه التســهيالت
معــدل ربــح بحــد أقصــى  ٪1.5ســنويًا إلــى متوســط ســعر كوريــدور مــن البنــك المركــزي المصــري ( :2018ال شــيء) ويســتحق علــى أســاس شــهري
خــال فتــرة أقصاهــا  7ســنوات.

 -19مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

في  1يناير
المخصص خالل السنة
المدفوع خالل السنة
في  31ديسمبر

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

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

4.398

6.551

1.163

766

()1.453

()2.919

4.108

4.398

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -20المطلوبات األخرى

 -21رأس المال
 31ديسمبر
2018
ألف درهم

 1يناير
2018
ألف درهم

 31ديسمبر
2019
ألف درهم

(معاد بيانه)

(معاد بيانه)

مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع

54.530

68٫167

54.046

دخل إيجار غير مكتسب

7.288

5٫556

11.055

توزيعات أرباح مستحقة الدفع

6.559

6٫563

6.578

أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويالت اإلسالمية األخرى

4.763

2٫988

3.912

مخصص مطالبات قضائية (إيضاح )1-20

13.770

14٫475

14.475

ذمم دائنة لعمالء (إيضاح )2-20

154.314

154.314

154.314

56

56

456

ودائع التأمين

7.370

8٫942

6.535

دائنو إدارة العقارات

2.873

4٫683

7.156

9.065

-

-

62.702

26٫305

39.399

323.290

292٫049

297.926

زكاة مستحقة الدفع

التزامات اإليجار (إيضاح )3-2
ذمم دائنة أخرى (إيضاح )3-20

 1-20يمثــل ذلــك مخصــص بمبلــغ  14مليــون درهــم ( 31ديســمبر  14.5 :2018مليــون درهــم) مقابــل بعــض الدعــاوى القضائيــة فــي دولــة اإلمــارات
العربيــة المتحــدة ،وتشــتمل علــى دعــاوى مرفوعــة مــن وضــد المجموعــة ،وباألخــص تتعلــق ببعــض معامــات البيــع والتمويــل.
 2-20فــي عــام  ،2008أبرمــت المجموعــة اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع المطــور لإلســتحواذ علــى مبنــى قيــد التطويــر ضمــن مشــروع عقــاري قيــد التطويــر،
وتــم بيــع جــزء معيــن مــن المبنــى إلــى عميــل آخــر مقابــل إيــرادات بيــع بقيمــة  154مليــون درهــم مــن خــال توقيــع اتفاقيــة بيــع وشــراء مــع
ـتنادا إلــى الفهــم الــذي يفيــد أن كال مــن اتفاقيــات البيــع والشــراء ترتبطــان بنفــس المعاملــة لاللتزامــات المقابلــة للســلف
العميــل المعنــي .اسـ ً
التــي تــم اســتالمها مــن العمــاء والبالغــة  154مليــون درهــم لــم يــت تســجيلها بشــكل منفصــل وتــم إظهارهــا مــع خصــم علــى الســلفيات
للمبانــي قيــد التطويــر .وخــال الســنة الحاليــة ،وبعــد إنهــاء موضــوع التحكيــم فــي مصلحــة المجموعــة وإنهــاء اتفاقيــة البيــع والشــراء مــع
المطويــر ،فقــد أصبــح المبلــغ المقــدم مســتحق الدفــع للعميــل .وقــد أجــرت المجموعــة إعــادة تقييــم اللتزاماتهــا نحــو العميــل ومــن ثــم تقــوم
فــي الوقــت الحالــي بتصحيــح قيدالســنة الســابقة مــن خــال االعتــراف بااللتــزام وتعديــل الخســائر المتراكمــة االفتتاحيــة بقميــة  154مليــون
ردهــم لتــدارك هــذا الخطــأ.

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل
 1.500.000.000سهم قيمة السهم  1درهم
( 31ديسمبر  1.500.000.000 – 2018سهم عادي قيمة السهم  1درهم)

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

1.500.000

1.500.000

أداة المضاربة
قامــت المجموعــة بإصــدار أداة مضاربــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم عاديــة (إيضــاح  )26عنــد إتمــام شــروط معينــة .فــي وقــت إصــدار أداة المضاربــة،
أقــر المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة غيــر العاديــة بتاريــخ  28ســبتمبر  2014بزيــادة رأس مــال الشــركة بمبلــغ يصــل حتــى  2.1مليــار درهــم
مــن وقــت آلخــر بهــذا المبلــغ أو المبالــغ التــي قــد تكــون مطلوبــة .
 -22أسهم الخزينة
خــال عــام  ،2008قامــت المجموعــة بشــراء  25مليــون ســهم مــن أســهمها ،أي مــا يعــادل  %1.67مــن رأس المــال المصــدر .تــم تســجيل هــذه األســهم
فــي بيــان المركــز علــى أنهــا أســهم خزينــة .خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019تــم بيــع أســهم الخزينــة.
 -23االحتياطي القانوني
وفقــً للقانــون االتحــادي رقــم ( )2لســنة  2015فــي دولــة اإلمــارات لعربيــة المتحــدة والنظــام األساســي للشــركة ،يجــب تحويــل  %10مــن أربــاح الســنة إلــى
االحتياطــي القانونــي .يجــوز للشــركة أن تقــرر التوقــف عــن هــذه التحويــات الســنوية عندمــا يصبــح إجمالــي االحتياطــي مســاويًا  %50مــن رأس المــال
المدفــوع.
 -24االحتياطي العام
حســب متطلبــات النظــام األساســي للشــركة ،يجــب تحويــل  %10مــن أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي العــام .ووفقــً لنظــام الشــركة األساســي ،يتوقــف
التحويــل إلــى االحتياطــي العــام بموجــب قــرار مــن الجمعيــة العموميــة العاديــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة أو عندمــا يصبــح هــذا االحتياطــي
مســاويًا  %50مــن رأســمال الشــركة المدفــوع .ســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتياطــي ألغــراض تحددهــا الجمعيــة العموميــة أثنــاء االجتمــاع الســنوي
العــادي وبنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة.
 -25االحتياطي الخاص
إن االحتياطي الخاص الذي تم تكوينه حسب توصية المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير قابل للتوزيع.

 3-20ويتضمــن ذلــك مبلــغ  34مليــون درهــم ( 31ديســمبر  5 :2018مليــون درهــم) ،التــي تتعلــق بالدخــل المؤجــل والمطلوبــات األخــرى لشــركة حدائــق
الورقــاء ذ م م (إيضــاح .)13
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البيانات المالية الموحدة

89

88

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -26أداة المضاربة

 -26أداة المضاربة (تتمة)

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

أداة المضاربة (القيمة االسمية)

1.025.560

1.025.560

احتياطي أداه المضاربة

()810.088

()810.088

215.472

215.472

أداة المضاربة (القيمة المدرجة)

فــي  25نوفمبــر  ،2014تــم إصــدار أداة المضاربــة بمبلــغ  1.300مليــون درهــم والتــي تســتحق فــي  30نوفمبــر  2026مــن خــال شــركة ألغــراض خاصــة
مملوكــة مــن قبــل المجموعــة .عنــد اســتحقاق أداة المضاربــة إلــى الحــد الــذي ال يمكــن اســتردادها ســوف يتــم تحويلهــا بشــكل الزامــي إلــى أســهم
عاديــة للشــركة بقيمــة اســمية للســهم الواحــد  1درهــم.
تتألف أداة المضاربة في وقت اإلصدار من:
قيمة اسمية بمبلغ  1.300مليون درهم
.1
معــدل ربــح متوقــع بنســبة  %1ســنويًا علــى األرصــدة القائمــة كل ســنة ،يســتحق الدفــع كدفعــات عينيــة ،ويحــق للشــركة االختيــار أن تقــوم
.2
بتوزيعــات نقديــة أو باألســهم.
إصــدار طــارئ  500مليــون ســهم ينطبــق فقــط إلــى حــد بقــاء أداة المضاربــة قائمــة عنــد االســتحقاق .إن عــدد األســهم الطارئــة التــي ســوف يتــم
.3
إصدارهــا تقســم بالتناســب مــع مبلــغ أداة المضاربــة المتبقــي القائــم.
تشــتمل أداة المضاربــة مــن بنــد يطبــق لزيــادة محتملــة فــي األربــاح المتوقعــة ألداة المضاربــة .وســيتم احتســاب مبلــغ كزيــادة فــي األربــاح المطبقــة مــن
 ٪2إلــى  ٪8علــى المبالــغ المســتحقة للمموليــن التجارييــن (إيضــاح  .)17ســوف يتــم تطبيــق مــا ســبق ذكــره فــي حــال اختــارت المجموعــة عــدم اســترداد
المبلــغ المناســب مــن أداة المضاربــة مباشــرة بعــد بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة.

وفقــا لتقديــر الشــركة ،إن األربــاح المحققــة مــن بيــع العقــارات
االســتثمارية المؤهلــة (إيضــاح  )12والدفعــات مقدمــً عــن العقــارات
االســتثمارية (إيضــاح  )11والعقــارات قيــد التطويــر (إيضــاح  )13ســوف يتــم
اســتخدامها الســترداد أداة المضاربة جنبا إلى جنب المبلغ المســتحق
ذو الصلــة مــن الدفعــات العينيــة .عنــد اســترداد أداة المضاربــة ،ســوف
يكــون هنــاك انخفــاض نســبي فــي إصــدار أســهم التحويــل الطارئــة
المســتحقة .فــي حــال تــم إتمــام بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة،
ولكنــه ال يوجــد اســتهالك متماثــل ألداة المضاربــة  ،ســوف تخضــع
األربــاح المتوقعــة للتغييــر كمــا هــو موضــح أعــاه .تبلــغ العقــارات
االســتثمارية المؤهلــة بقيمــة مدرجــة إجماليــة  1.997مليــون درهــم كمــا
فــي  31ديســمبر  31( 2019ديســمبر  1.762 :2018مليــون درهــم) والتــي
تنتــج عنهــا قيمــة عادلــة إجماليــة للعقــارات المســتبعدة المؤهلــة
بمبلــغ  2.652مليــون درهــم ( 31ديســمبر  2.652 :2018مليــون درهــم).
تــم تســجيل أداة المضاربــة بالقيمــة العادلــة عنــد إصدارهــا .وتــم
تســجيل الفــرق بيــن القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة والقيمــة المدرجــة
للودائــع بمبلــغ  1.027مليــون درهــم كأربــاح فــي بيــان الدخــل لســنة
 2014وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة .الحقــً للقيــد
األولــي ،لــن يتــم إعــادة قيــاس القيمــة المدرجــة لــأداة .تــم تحويــل أربــاح
القيمــة العادلــة بمبلــغ  1.027مليــون درهــم عنــد القيــد األولــي مــن
أداة المضاربــة مــن الخســائر المتراكمــة إلــى احتياطــي أداة المضاربــة.
وســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتيــاط فــي حــال وجــود أي ســداد ألداة
المضاربــة أو إصــدار أســهم فــي الشــركة عنــد اســتحقاق أداة المضاربــة.
وســوف يتــم إدراج أي اختــاف بيــن القيمــة االســمية لألســهم الصــادرة
للتحويــل والقيمــة المدرجــة ألداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة
فــي األربــاح غيــر الموزعة/الخســائر المتراكمــة.

فــي  12أغســطس  ،2015اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــً ســداد
 200مليــون درهــم مقابــل أداة المضاربــة ممــا أدى إلــى انخفــاض أداة
المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة بمبلــغ  42مليــون درهــم و 158
مليــون درهــم علــى التوالــي .إن القيمــة االســمية القائــم ألداة المضاربــة
فــي  31ديســمبر  2019بلــغ  1.026مليــون درهــم ( 31ديســمبر :2018
1.100مليــون درهــم) .دفعــت الشــركة أيضــً  9مالييــن درهــم بشــأن
مصاريــف الدفعــات العينيــة المســتحقة نتيجــة لســداد أداة المضاربــة
علــى التوالــي بنســبة  ٪1مــن أداة المضاربــة القائمــة مــن تاريــخ إعــادة
الهيكلــة لتاريــخ الســداد .قــد ســجل هــذا التحمــل فــي الخســائر
المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة.
فــي  23نوفمبــر  ،2017اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــا ســداد 75
مليــون درهــم مقابــل أداة المضاربــة التــي خفضــت أداة المضاربــة
واحتياطــي أداة المضاربــة بمبلــغ  16مليــون درهــم و  59مليــون درهــم
علــى التوالــي .تبلــغ القيمــة االســمية ألداة المضاربــة القائمــة فــي 31
ديســمبر  2019مبلــغ  1.026مليــون درهــم ( 31ديســمبر  1.026 :2018مليــون
درهــم) .كمــا دفعــت الشــركة مبلــغ  25مليــون درهــم بشــأن أربــاح
الدفعــات العينيــة نتيجــة لســداد رأس المــال بموجــب أداة المضاربــة
حيــث بلغــت نســبة  ٪1مــن أداة المضاربــة القائمــة مــن تاريــخ الســداد
األول إلــى تاريــخ الســداد الثانــي .قــد ســجل هــذا التحمــل فــي الخســائر
المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة.
كان الحــد األقصــى لعــدد األســهم التــي قــد تحــول بموجــب األداة فــي
 31ديســمبر  2019هــو  1.512مليــون ( 31ديســمبر  1.512 :2018مليــون).

تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة وفــق أفضــل تقديــرات اإلدارة
بشــأن التدفقــات النقديــة المتوقعــة التــي ســوف تنشــأ ،مخصومــة
بتكلفــة حقــوق ملكيــة الشــركة .لهــذا الغــرض ،تــرى اإلدارة بــأن األداة
ســوف تســترد بالكامــل فــي العــام الثانــي عشــر وتســوية مصاريــف
الدفعــات العينيــة لفتــرة  12ســنة بنفــس التاريــخ.
تــم احتســاب القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة باســتخدام تكلفــة
حقــوق الملكيــة بنســبة  ٪14.96محتســبة بموجــب نمــوذج تســعير
الموجــودات الرأســمالية حيــث أن العائــد المضمــون مســتند علــى
ســندات حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طويلــة األجــل؛ إن مقيــاس
بيتــا الــذي تــم تحديــده مســتند إلــى مقيــاس بيتــا للشــركة المماثلــة
التــي تعمــل فــي ذات النشــاط وعــاوة مخاطــر الســوق مســتندة علــى
ظــروف الســوق الحاليــة وهــو مــا يعكــس العائــد المتوقــع اإلضافــي
علــى االســتثمار المضمــون.

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -27الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي

 -27الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي (تتمة)

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

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م

2019

2018

إيضاح

ألف درهم

ألف درهم

1-27

113.449

127٫549

()11.710

()21٫214

101.739

106٫335

إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

:2018
أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م
ألف درهم

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

19٫214

37

()9٫606

()20٫575

-

()936

()640

-

إجمالي الدخل ( /الخسارة) الشاملة للسنة

8٫968

()21٫474

العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

2٫959

()9٫126

اإليرادات
المصاريف العمومية واإلدارية

األرباح( /الخسائر) المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م

التوزيعات إلى الممولين /المستثمرين

2019

2018

إيضاح

ألف درهم

ألف درهم

1-27

()7.805

2٫959

9.504

()9٫126

1.699

()6٫167

إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

 1-27تمتلــك المجموعــة حصــة رأس مــال بنســبة  ٪100مــن شــركة أمــاك ســكاي جاردنــز ذ.م.م .اســتخدمت المجموعــة شــركة أمــاك ســكاي جاردنــز
ذ.م.م كمنشــأة ذات غــرض خــاص ،لالســتحواذ باالشــتراك مــع طــرف آخــر علــى شــقق معينــة فــي بنايــة تدعــى مشــروع ســكاي جاردنــز
(«المشــروع») .تملــك المجموعــة اآلن حصــة بنســبة  ٪67مــن المشــروع .بموجــب أحــكام اتفاقيــة المشــروع مــع الطــرف المقابــل ،ســيتم اقتســام
أربــاح بنســبة  ٪67للمجموعــة و ٪33للطــرف اآلخــر .التمويــل المقــدم تــم تصنيفــه كحقــوق ملكيــة ضمــن أمــاك ســكاي جاردنــز وبالتالــي زيــادة
الحصــص غيــر المســيطرة علــى مســتوى المجموعــة.

بيان المركز المالي الملخص
:9102

النقد واألرصدة لدى البنوك
العقارات االستثمارية

فيما يلي المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة .وتستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل الحذوفات داخل الشركة.

موجودات أخرى

بيان اإليرادات الملخص
:2019

المبالغ المستحقة لطرف ذي عالقة

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م

ألف درهم

ألف درهم

اإليرادات

17.328

23.314

المصاريف العمومية واإلدارية

()4.818

()58

-

()894

خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

()36.160

-

إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للسنة

()23.650

22.362

()7.805

9.504

التوزيعات إلى الممولين /المستثمرين

العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

البيانات المالية الموحدة

خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

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

المطلوبات األخرى
إجمالي حقوق الملكية

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م

ألف درهم

ألف درهم

8.506

-

340.740

-

643

6.012

-

()33.157

()8.614

()409

341.275

()27.554

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير المسيطرة

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

227.826

()15.844

113.449

()11.710

341.275

()27.554

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -27الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي (تتمة)

 -28المعلومات القطاعية

:2018

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

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م

ألف درهم

ألف درهم

27٫330

-

-

30٫037

376٫900

-

135

6٫012

تمويل اسالمي ألجل

-

()38٫559

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

-

()46٫916

()10٫551

()490

393٫814

()49٫916

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

المطلوبات األخرى
إجمالي حقوق الملكية
العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

266٫265

()28٫702

الحصص غير المسيطرة

127٫549

()21٫214

393٫814

()49٫916

بيان التدفقات النقدية الملخص
:2019

القطاعات التشغيلية
إن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع للسنة المنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي:
:2019
تمويل عقاري
ألف درهم

استثمارات عقارية
ألف درهم

تمويل استثمارات
في شركات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

103.800

96.683

42.893

243.376

توزيعات للممولين /للمستثمرين

()44.561

()47.042

()17.926

()109.529

مخصصات االنخفاض في القيمة

()107.123

()148.540

()1.117

()256.780

إطفاء أرباح القيمة العادلة

()35.541

()51.520

()9.301

()96.362

مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)

()77.915

()29.856

()9.674

()117.445

-

-

16.958

16.958

()161.340

()180.275

21.833

()319.782

الدخل التشغيلي

الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
نتائج القطاع
الحصص غير المسيطرة

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م

ألف درهم

ألف درهم

التشغيلية

10.065

1.901

اإلستثمارية

-

12.752

()28.889

()14.653

()18.824

-

التمويلية
صافي النقص في النقد وما يعادله
:2018

أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات
المالية ذ.م.م

ألف درهم

ألف درهم

12٫636

()2٫107

التمويلية

()16٫965

2٫100

صافي النقص في النقد وما يعادله

()4٫329

()7

التشغيلية

البيانات المالية الموحدة

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

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

()1.699
()321.481

:2018
تمويل عقاري
ألف درهم

استثمارات عقارية
ألف درهم

تمويل استثمارات
في شركات
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الدخل التشغيلي

133٫435

134٫952

17٫586

285٫973

توزيعات للممولين /للمستثمرين

()48٫174

()46٫711

()17٫267

()112٫152

مخصصات االنخفاض في القيمة

()42٫724

()142٫926

()20٫276

()205٫926

إطفاء أرباح القيمة العادلة

()51٫553

()49٫047

()9٫482

()110٫082

مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)

()91٫623

()43٫787

()10٫798

()146٫208

تكلفة مبيعات العقارات قيد التطوير

-

()5٫304

-

()5٫304

الحصة من نتائج الشركة الشقيقة

-

-

21٫275

21٫275

()100٫639

()152٫823

()18٫962

()272٫424

نتائج القطاع

6٫167

الحصص غير المسيطرة

()266٫257

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

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -28المعلومات القطاعية (تتمة)

 -29المعامالت مع األطراف ذات العالقة

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

إن األطــراف ذات العالقــة تمثــل الشــركات الشــقيقة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات
التــي تحــت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة أو المتأثــرة جوهريــً مــن قبــل تلــك األطــراف .تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعــة علــى األســعار وشــروط
الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــات.

:2019

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

تمويل عقاري

استثمارات عقارية

تمويل استثمارات
في شركات وأخرى

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات القطاعية

3.021.941

1.831.111

454.240

5.307.292

المطلوبات القطاعية

938.900

3.081.888

477.787

4.498.575

6.309

-

293

6.602

306

-

-

306

االستهالك
المصاريف الرأسمالية

 31ديسمبر :2019
مساهمين
رئيسيين

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة العليا

أطراف أخرى ذات
عالقة

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

النقد واألرصدة لدى البنوك

-

-

1.682

1.682

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية

-

13.606

5.682

19.288

117.688

-

941.789

1.059.477

118

-

946

1.064

األوراق المالية االستثمارية

:2018

مطلوبات أخرى

تمويل عقاري

استثمارات عقارية

تمويل استثمارات
في شركات وأخرى

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

الموجودات القطاعية

3٫431٫864

1.867.776

437٫400

5٫737٫040

المطلوبات القطاعية

1٫203٫944

2٫938٫376

483٫477

4٫626٫157

االستهالك

5٫558

-

190

5٫748

المصاريف الرأسمالية

3٫488

-

377

3٫865

إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي( :تتمة)

 31ديسمبر :2018
مساهمين
رئيسيين

أعضاء مجلس اإلدارة
واإلدارة العليا

أطراف أخرى ذات
عالقة

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

النقد واألرصدة لدى البنوك

-

-

7.265

7.265

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية

-

15.256

8.358

23.614

األوراق المالية االستثمارية

-

-

7.249

7.249

117.688

-

941.789

1.059.477

-

-

703

703

46

-

821

867

الودائع االستثمارية
موجودات أخرى (إيضاح )15
مطلوبات أخرى

إن المعامالت مع األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل هي كما يلي:

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -29المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)

 -30االلتزامات والمطلوبات الطارئة

 31ديسمبر :2019

االلتزامات
أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
العليا

أطراف أخرى
ذات عالقة

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

-

372

285

657

2.459

-

19.677

22.136

مساهمين
رئيسيين
الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية
توزيعات للممولين /للمستثمرين
 31ديسمبر :2018
مساهمين
رئيسيين

أعضاء مجلس
اإلدارة واإلدارة
العليا

أطراف أخرى ذات
عالقة

المجموع

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

-

545

418

963

2.403

-

19.231

21.634

الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية
االسالمية
توزيعات للممولين /للمستثمرين

2019

2018

إيضاح

ألف درهم

ألف درهم

التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيالت

1-30

210.819

290.336

التزامات بخصوص الدفعات المقدمة للعقارات االستثمارية

2-30

-

23.251

التزامات بخصوص عقارات استثمارية

3-30

18.192

65.348

229.011

378.935

 1-30تشــتمل االلتزامــات المتعلقــة بالتســهيالت االئتمانيــة علــى االلتزامــات لتقديــم التســهيالت التــي جــرى تصميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمــاء
المجموعــة .إن االلتزامــات عــاد ًة يكــون لهــا تواريــخ صالحيــة محــددة وشــروط أخــرى إللغائهــا وتتطلــب دفــع رســوم .ونظــرًا ألن االلتزامــات هــذه
يمكــن أن تنتهــي صالحيتهــا دون القيــام بســحبها ،فــإن إجمالــي المبالــغ التعاقديــة ال تمثــل بالضــرورة االحتياجــات النقديــة المســتقبلية.
 2-30هذه تمثل التزامات نحو مطوري العقارات أو البائعين بخصوص مشتريات العقارات.
 3-30هذه تمثل التزامات تجاه المطورين العقاريين فيما يتعلق بتطوير العقارات االستثمارية.

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
إن التعويضات المدفوعة لموظفي اإلدارة العليا في المجموعة كما يلي:

رواتب ومزايا أخرى

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

12.280

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

283
12.563

14.365
1.872
16.237

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2019مبينة في االيضاح ( 30ب).

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -30االلتزامات والمطلوبات الطارئة (تتمة)

 -31إدارة المخاطر

المطلوبات الطارئة
دخلــت المجموعــة ببعــض الدعــاوى
أ)
القضائيــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة
المتحــدة ،وتشــتمل علــى دعــاوى مرفوعــة
مــن وضــد المجموعــة ،وباألخــص تتعلــق
ببعــض معامــات البيــع والتمويــل.
تدافــع المجموعــة عــن حقوقهــا فــي هــذه
القضايــا ،واســتنادًا إلــى الــرأي المقــدم مــن
المستشــار القانونــي ،تعتقــد المجموعــة
أنــه مــن غيــر المرجــح نجــاح اإلجــراءات التــي
اتخذتهــا األطــراف المقابلــة ،باســتثناء
قضايــا تــم تكويــن مخصــص مقابلهــا
بمبلــغ  1مليــون درهــم ( 3 :2018مليــون
درهــم).
ب) كمــا فــي  31ديســمبر  ،2019كان لــدى
المجموعــة مطلوبــات طارئــة خاصــة
بمكافــأة أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة
بمبلــغ  1.12مليــون درهــم ( 31ديســمبر
 :2018ال شــي درهــم) .إن مكافــأة أعضــاء
مجلــس اإلدارة ،التــي تخضــع للقانــون
االتحــادي رقــم ( )2لســنة  2015فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وقــد تمــت
الموافقــة عليهــا بمبلــغ  1.16مليــون
درهــم ( 2.25 :2018مليــون درهــم) مــن
قبــل الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي
 10ابريــل  2019وتــم دفعــه خــال الســنة
المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2019
ج) كمــا قــام المطــور الــذي بــدأت الشــركة
بإجــراءات تحكيــم ضــده فــي عــام 2013
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم 11
بــدوره بتقديــم دعــوى تحكيــم ضــد
المجموعــة خــال الســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر  2017بمبلــغ  669مليــون درهــم
الســترداد الخســائر المزعومــة .واســتنادا
إلــى المشــورة التــي قدمهــا المستشــار
القانونــي للطــرف الثالــث ،اســتنتجت
الشــركة بأنــه لــن يكــون مــن المرجــح أن
ينجــح الطــرف المقابــل فــي هــذا اإلجــراء.

بالرغــم مــن أن المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة
المجموعــة إال أنــه يتــم إدراتهــا مــن خــال عمليــة
تعريــف وقيــاس ومراقبــة مســتمرة تخضــع
لحــدود المخاطــر وضوابط أخــرى .إن عملية إدارة
المخاطــر هامــة الســتدامة المجموعــة .تتعــرض
المجموعــة لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة
ومخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية.

البيانات المالية الموحدة

إن المخاطــر الرئيســة التــي تتعــرض لهــا
المجموعــة فيمــا يتعلــق بالقيــام بأعمالهــا
وعملياتهــا وبالوســائل والهيــكل التنظيمــي
الــذي تســتخدمه مــن أجــل إدارة المخاطــر
اســتراتيجيا وذلــك لتطويــر أمــوال المســاهمين
مبينــة أدنــاه.
إن مجلــس اإلدارة («المجلــس») مســؤول
عــن المراجعــة المســتمرة واعتمــاد سياســات
المخاطــر لــدى المجموعــة والخطــط
االســتراتيجية متوســطة األجــل والســنوية
والتــي يتــم مــن خاللهــا صياغــة اســتراتيجية
األعمــال واألهــداف والغايــات .يقــوم مجلــس
اإلدارة بمراجعــة ملــف المخاطــر الخاصــة
بالمجموعــة للتأكــد مــن أنهــا تقــع ضمــن
سياســات المخاطــر لــدى المجموعــة ومحــددات
قــدرة تحمــل المخاطــر .كذلــك يفّ ــوض الســلطة
لــإدارة العليــا للقيــام باألعمــال اليوميــة ضمــن
محــددات السياســة واالســتراتيجية المقــررة،
بينمــا يضمــن أن العمليــات وأدوات المراقبــة
كافيــة إلدارة سياســة المخاطــر واالســتراتيجية
للمجمو عــة .
تعتبــر اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن تنفيــذ
اســتراتيجية المخاطــر لــدى المجموعــة
والسياســة اإلرشــادية الموضوعــة مــن قبــل
مجلــس اإلدارة ،بمــا فــي ذلــك التحديــد
والتقييــم المســتمر لجميــع المخاطــر الهامــة
علــى األعمــال وتصميــم وتنفيــذ المراقبــة
الداخليــة المناســبة لتقليلهــا إلــى أدنــى
مســتوى .يتــم ذلــك مــن خــال اللجــان اإلداريــة
العليــا التاليــة:
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إن لجنــة التدقيــق مســؤولة أمــام مجلس اإلدارة
عــن ضمــان التــزام المجموعــة بنظــام فعــال
للماليــة والمحاســبة ومراقبــة إدارة المخاطــر
ومراقبــة االلتــزام بمتطلبــات الســلطات
ا لتنظيميــة .
إن هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية الخاصــة
بالمجموعــة مســؤولة عــن مراجعــة األنشــطة
واالســتثمارية
والتمويليــة
التشــغيلية
للمجموعــة للتأكــد مــن تماشــيها وتوافقهــا
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية .وبمــا أن الهيئة
عبــارة عــن مجلــس إشــرافي فــإن مهماتهــا
أيضــً تدقيــق أنشــطة العمــل المنفــذة وتقديــم
تقريــر مســتقل إلــى المســاهمين .يتم تنســيق
الفتــاوى والبيانــات الرســمية الصــادرة عــن
هيئــة الفتــوى والرقابــة الشــرعية وتطبيقهــا
مــن إدارة المجموعــة .تســعى إدارة المجموعــة
للحصــول علــى التوجيــه مــن مجلــس الفتــوى
والرقابــة الشــرعية لتطبيــق فتــواه وبياناتــه
الرســمية.
إن إدارة االئتمــان مســؤولة عــن إدارة وتقييــم
المحفظــة ووضــع السياســة واإلجــراءات
االئتمانيــة وتحليــل مخاطــر البلــد والطــرف
المقابــل والموافقــة علــى  /مراجعــة تقاريــر
التعــرض للمخاطــر ومراقبــة التقيــد باألنظمــة
المتعلقــة بالمخاطــر والتعامــل مــع الموجــودات
المنخفضــة القيمــة وإدارة المحفظــة.
إن لجنــة الموجــودات والمطلوبــات مســؤولة
بشــكل رئيســي عــن تحديــد الخطــط
االســتراتيجية طويلــة األمــد والمبــادرات
التكتيكيــة قصيــرة األمــد لإلرشــاد لتخصيــص
الموجــودات والمطلوبــات بشــكل احتــرازي
وذلــك لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية
الخاصــة بالمجموعــة .تقــوم لجنــة الموجــودات
والمطلوبــات بمراقبــة الســيولة ومخاطــر
الســوق لــدى المجموعــة وملــف المخاطــر
الخاصــة بالمجموعــة فــي ســياق التطــورات
االقتصاديــة وتقلبــات الســوق لضمــان أن
أنشــطة المجموعــة متوافقــة مــع التوجيهــات
المتعلقــة بالمخاطــر والمزايــا المعتمــدة مــن
قبــل مجلــس اإلدارة.
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إن لجنــة المخاطــر هــي المســؤولة عــن إدارة
المخاطــر .يتــم قيــاس مخاطــر المجموعــة
باســتخدام طريقــة تعكــس كل مــن الخســائر
المتوقــع حدوثهــا فــي الظــروف العاديــة
والخســائر غيــر المتوقعــة والتــي هــي تقديــر
للخســائر الفعليــة النهائيــة اســتنادًا إلــى
نمــاذج إحصائيــة .تســتخدم النمــاذج االحتمــاالت
المأخــوذة مــن الخبــرة الســابقة والمعدلــة
لتعكــس البيئــة االقتصاديــة .كذلــك تأخــذ
الشــركة في االعتبار أســوأ الســيناريوهات التي
قــد تحــدث بحالــة وقــوع حــوادث كان مــن غيــر
المرجــح وقوعهــا .كمــا تتحمــل المســؤولية عــن
تحديــد مخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية
التــي تنشــأ عــن أنشــطة المجموعــة وتقديــم
التوصيــات للجــان ذات الصلــة بالسياســات
واإلجــراءات المناســبة إلدارة التعــرض لتلــك
المخاطــر وتفعيــل األنظمــة الالزمــة لتنفيــذ
اإلجــراءات الرقابيــة الفعالــة.
إن مراقبــة وضبــط المخاطــر يتــم بصــورة
أساســية اســتنادًا للحــدود الموضوعــة مــن قبل
المجموعــة .تعكــس هــذه الحــدود إســتراتيجية
األعمــال وبيئــة الســوق للمجموعــة باإلضافة إلى
مســتوى المخاطــر التــي تكــون المجموعــة على
اســتعداد لتحملهــا .باإلضافــة لذلــك ،تقــوم
المجموعــة بمراقبــة وقيــاس القــدرة اإلجماليــة
لتحمــل المخاطــر فيمــا يتعلــق بإجمالــي
التعــرض للمخاطــر علــى مســتوى كافــة أنــواع
المخاطــر واألنشــطة.
يتــم إعــداد وتوزيــع تقاريــر مخاطــر مصممــة
خصيصــً لتغطــي جميــع مســتويات المجموعــة
لضمــان أن جميــع األقســام تســتطيع الحصــول
علــى المعلومــات الشــاملة والضروريــة
والحديثــة.
تركزات المخاطر الزائدة
تنشــأ التركــزات عندمــا يشــترك عــدد مــن
األطــراف المقابلــة فــي أنشــطة متشــابهة ،
أو فــي أنشــطة بنفــس المنطقــة الجغرافيــة
أو عندمــا يكــون لهــم ســمات اقتصاديــة
مماثلــة ممــا قــد يجعــل لديهــم االســتعداد

لمواجهــة التزامــات تعاقديــة تتأثــر بشــكل
مماثــل بالتغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة
أو السياســية أو غيرهــا .تشــير التركــزات إلــى
الحساســية النســبية ألداء المجموعــة نحــو
التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه
أو علــى منطقــة جغرافيــة معينــة .تتعلــق
مخاطــر المجموعــة بشــكل رئيســي بالســوق
العقــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة
وباألخــص فــي دبــي.
مــن أجــل تجنــب تركــزات المخاطــر الزائــدة،
تتضمــن سياســات وإجــراءات المجموعــة
إرشــادات محــددة تركــز علــى حــدود الطــرف
المقابــل مــع االحتفــاظ بمحافــظ ماليــة متنوعــة.
بنــاء عليــه ،تتــم مراقبــة تركــزات مخاطــر
االئتمــان المحــددة وإدارتهــا.
مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي المخاطــر التــي
يعجــز فيهــا متعامــل أو طــرف مقابــل فــي
الوفــاء بالتزامــه ويتســبب فــي خســارة ماليــة
للمجموعــة .تنتــج مثــل تلــك المخاطــر عــن
األنشــطة التمويليــة اإلســامية التــي تقــوم
بهــا المجموعــة .إن المخاطــر االئتمانيــة مراقبــة
بشــكل فعــال وفقــً للسياســات االئتمانية التي
تعــ ّرف بوضــوح صالحيــات التمويــل الممنوحــة
والسياســات واإلجــراءات .لمزيــد مــن التفاصيــل
بخصــوص تشــكيل الموجــودات التمويليــة
اإلســامية الرجــاء مراجعــة اإليضــاح رقــم .9
تحــاول المجموعــة ضبــط المخاطــر االئتمانيــة
بمراقبــة التعــرض للمخاطــر والحــد مــن
المعامــات مــع األطــراف المقابلــة المحــددة
والتقييــم المســتمر لمــاءة األطــراف المقابلــة.
أنشــأت المجموعــة محفظــة ذمــم مدينــة
ســليمة وتحتفــظ بهــا وفقــً لسياســة ائتمــان
محــددة معتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة.
يتألــف نظــام تقييــم االئتمــان لــدى المجموعــة
مــن تقييــم مصمــم بشــكل جيــد بخصــوص
االئتمــان وإجــراءات تخويــل ومراجعــة لغــرض
التأكيــد علــى االحتــراز فــي أنشــطة الشــركة
التمويليــة وضمــان نوعية محفظــة الموجودات.
يتــم إعطــاء أهميــة خاصــة إلدارة الموجــودات

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

التمويليــة غيــر المنتجــة.
تقــوم المجموعــة بصــورة دائمــة بمراقبــة
التعــرض للمخاطــر االئتمانيــة الكليــة
وتتبــع طــرق تحليليــة ونظاميــة نحــو
هيكلهــا االئتمانــي المصنــف حســب األفــراد
والمجموعــات والصناعــة ولذلــك فــإن محفظــة
االئتمــان منوعــة بشــكل جيــد قطاعيــً وحســب
الجنســيات ،مــع عــدم وجــود تركيــز جوهــري.
تقــدم المجموعــة تمويــل اإلجــارة كمــا يتضــح
مــن خــال تشــكيلة المحفظــة حيــث يتــم حجــز
ملكيــة العقــار لــدى المجموعــة لحيــن تســديد
كل دفعــات اإليجــار المســتحقة .ينتــج عــن ذلــك
رهــن كامــل علــى المبالــغ الممولــة (إيجــارات
ثابتــة) .إن عمــاء المجموعــة يقيمــون بصــورة
رئيســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.
قياس المخاطر االئتمانية
يعتبــر تقديــر مخاطــر االئتمــان لغــرض إدارة
المخاطــر عمليــة معقــدة وتتطلــب اســتخدام
النمــاذج نظــرًا ألن التعرضــات تتنــوع تماشــيًا
مــع التغيــرات فــي ظــروف الســوق والتدفقــات
النقديــة المتوقعــة ومــرور الوقــت .إن تقييــم
مخاطــر االئتمــان لمحفظــة الموجــودات تتطلــب
مزيــدًا مــن التقييمــات فيمــا يتعلــق بالتعثــرات
المحتمــل حدوثهــا ونســب الخســارة المرتبطــة
بهــا .تقــوم المجموعــة بقيــاس مخاطــر االئتمــان
باســتخدام مدخــات احتمــال التعثــر ومســتوى
التعــرض عنــد التعثــر والخســارة باحتمــال
التعثــر .وهــذا مشــابه للنهــج المســتخدم
لغــرض قيــاس خســارة االئتمــان المتوقعــة
بموجــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر
الماليــة رقــم .9
قياس خسائر االئتمان المتوقعة
يوضــح المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة
رقــم  9نمــوذج «مــن ثــاث مراحــل» لتحديــد
ـاء علــى التغيــرات فــي
االنخفــاض فــي القيمــة بنـ ً
جــودة االئتمــان منــذ القيــد األولــي علــى النحــو
الموجــز أدنــاه:
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التعــرض مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى العمــر االفتراضــي
(المرحلــة  )2إلــى خســائر االئتمــان المتوقعــة خــال  12شــهرًا (المرحلة .)1

قياس خسائر االئتمان المتوقعة (تتمة)
		

		

		

		

		

يتــم تصنيــف األدوات الماليــة غيــر منخفضــة القيمــة االئتمانيــة
عنــد تاريــخ القيــد األولــي فــي المرحلــة األولــى ويتــم مراقبــة
مخاطــر ائتمانهــا بشــكل مســتمر مــن قبــل المجموعــة.
إذا تــم تحديــد زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر االئتمــان منــذ القيــد
األولــي ،يتــم نقــل األداة الماليــة إلــى «المرحلــة  ،»2ولكــن ال يتــم
اعتبارهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة .إذا كانــت األداة الماليــة
منخفضــة قيمــة االئتمــان ،يتــم نقــل األداة الماليــة إلــى المرحلــة
الثالثــة.
يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة لــأدوات الماليــة فــي
المرحلــة  1بمبلــغ يســاوي حصــة مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة
علــى مــدى العمــر االفتراضــي التــي تنتــج عــن حــاالت التعثــر
المحتملــة خــال األشــهر االثنــي عشــر المقبلــة.
فيمــا يتــم قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة لــأدوات الماليــة
فــي المرحلــة  2و 3اســتنادًا إلــى العمــر االفتراضــي لهــا .يتــم
قيــاس خســائر االئتمــان المتوقعــة بعــد خصــم المعلومــات
ا لمســتقبلية .
ﯾﺗم ﻗﯾﺎس خســائر االئتمــان المتوقعــة علــى المشــتريات أو
الموجــودات الماليــة منخفضــة قيمــة االئتمــان األصليــة اســتنادًا
إلــى العمــر االفتراضــي لهــا.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
تســتخدم الشــركة العديــد مــن المؤشــرات لتحديــد أي زيــادات كبيــرة
فــي مخاطــر االئتمــان .ينبغــي اعتبــار حــدوث أي مــن هــذه المؤشــرات
مؤشــرًا علــى الزيــادة الجوهريــة فــي مخاطــر االئتمــان ،وبالتالــي ســيتم
تصنيــف األداة الماليــة ذات العالقــة كمرحلــة  2وينطبــق عليهــا خســائر
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر االســتخدام .فيمــا يلــي المؤشــرات
الرئيســية
		 وضع بطاقة النتائج داخليًا
		 حالة عجز العميل عن السداد
		 حالة قائمة المراقبة
		 إحتمالية التعثر
		 حالة إعادة هيكلة العمالء
		 توجيه من السلطة التنظيمية
االنتقال إلى المرحلة السابقة
االنتقال إلى المرحلة السابقة من المرحلة  2إلى المرحلة 1
تســتمر المجموعــة فــي مراقبــة هــذه األدوات الماليــة لفتــرة ال تقــل عــن
 12أشــهر للتأكــد ممــا إذا كان خطــر التخلــف عــن الســداد قــد انخفــض
كاف قبــل تغييــر هــذا
لوقــت
علــى أســاس تلبيــة معيــار معيــن،
ٍ
ٍ
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تلتــزم المجموعــة بفتــرة اختبــار لمــدة  3دفعــات كحــد أدنــى (للدفعــات
التــي تســدد علــى أســاس ربــع ســنوي أو لمــدة أقــل) ولمــدة  12شــهرًا
(فــي الحــاالت التــي تزيــد فيهــا مــدة دفــع األقســاط عــن ربــع ســنة) بعــد
إعــادة الهيكلــة ،قبــل رفــع التصنيــف مــن المرحلــة  3إلــى .2
االنتقال إلى الخلف من المرحلة  3إلى المرحلة 2
تراقــب المجموعــة أن التســهيل األساســي قــد أصبــح منتظمــً ،وهــو
حالــي ولــم يعــد يفــي بتعريــف اإلئتمــان منخفــض القيمــة أو يكــون فــي
وضــع التخلــف قبــل إعــادة تصنيفــه مــن المرحلــة  .3تخضــع أي ترقيــة
للتعــرض غيــر المنفــذ لحالــة األداء لفتــرة تخفيــف تبلــغ  12شــهرًا مــن
تاريــخ الســداد المنتظــم فــي إعــادة الســداد .إن أي تســهيل مصنــف
فــي المرحلــة  3ال يمكــن تصنيفــه مباشــرة فــي المرحلــة 1ويجــب أن
يســتوفي معاييــر االنتقــال إلــى الخلــف لالنتقــال مــن المرحلــة  2إلــى
المرحلــة  1كمــا هــو موثــق أعــاه.
المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج خسائر االئتمان
المتوقعة
ينطــوي تقييــم الزيــادة الجوهريــة في مخاطر االئتمان وحســاب خســائر
االئتمــان المتوقعــة علــى معلومــات مســتقبلية .قامــت المجموعــة
بإجــراء تحليــل تاريخــي وتحديــد المتغيــرات االقتصاديــة الرئيســية
التــي تؤثــر علــى مخاطــر االئتمــان وخســائر االئتمــان المتوقعــة لــكل
محفظــة.
تختلــف هــذه المتغيــرات االقتصاديــة واألثــر المرتبــط بهــا علــى
مدخــات احتمــال التعثــر ومســتوى التعــرض عنــد التعثــر والخســارة
باحتمــال التعثــر باختــاف األدوات الماليــة .كمــا تــم تطبيــق قــرار الخبيــر
فــي هــذه العمليــة .يتــم توفيــر توقعــات هــذه المتغيــرات االقتصاديــة
(«الســيناريو االقتصــادي األساســي») مــن قبــل فريــق المخاطــر التابــع
للمجموعــة علــى أســاس ربــع ســنوي.

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
المعلومات الكمية
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى
يظهر الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لعناصر بيان المركز المالي .يظهر الحد األقصى للتعرض بالمبالغ اإلجمالية.

أرصدة لدى البنوك (إيضاح )8
الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية (إيضاح )9
دفعات مقدمًا عن العقارات االستثمارية (إيضاح )11
موجودات أخرى (عدا المصاريف المدفوعة مقدمًا) (إيضاح )15
إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية

إجمالي الحد األقصى
للتعرض

إجمالي الحد األقصى
للتعرض

2019

2018

ألف درهم

ألف درهم

183.055

255.928

2.434.858

2.703.850

-

176.037

58.998

63.555

2.676.911

3.199.370

عندمــا يتــم قيــد األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة ،فــإن المبالــغ الظاهــرة أعــاه تمثــل التعــرض لمخاطــر االئتمــان ولكــن ليــس بالحــد األقصــى للتعــرض
الــذي قــد يحــدث فــي المســتقبل نتيجــة التغيــرات فــي القيــم .لمزيــد مــن التفاصيــل حــول الحــد األقصــى للتعــرض للمخاطــر االئتمانيــة لــكل صنــف
مــن األدوات الماليــة ،يجــب الرجــوع إلــى اإليضاحــات المحــددة .إن أثــر الضمانــات وأســاليب تخفيــف المخاطــر األخــرى مبيــن أدنــاه.
تــدار المــاءة االئتمانيــة للموجــودات الماليــة مــن قبــل المجموعــة باســتخدام تصنيــف ائتمانــي داخلــي .يظهــر الجــدول أدنــاه نوعيــة االئتمــان حســب
صنــف الموجــودات الماليــة اســتنادا علــى نظــام تصنيــف االئتمــان لــدى المجموعــة.

يتــم تحديــد تأثيــر هــذه المتغيــرات االقتصاديــة علــى مدخــات احتمــال
التعثــر ومســتوى التعــرض عنــد التعثــر والخســارة باحتمــال التعثــر
مــن خــال إجــراء تحليــل إحصائــي لفهــم األثــر الــذي أحدثتــه التبــدالت
فــي هــذه المتغيــرات تاريخيــً علــى معــدالت التعثــر ومكونــات الخســارة
باحتمــال التعثــر ومســتوى التعــرض عنــد التعثــر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)
 31ديسمبر 2019
متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
بتاريخ التقرير

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير

المبلغ المدرج

مخاطر منخفضة/
معتدلة

قائمة المراقبة

شروط إعادة
التفاوض

أقل من  30يوم

 30إلى  60يوم

 90-61يوم

أكثر من  90يوم

المبلغ المدرج

مخصص
االنخفاض في
القيمة

المبلغ اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

183.055

183.055

-

-

-

-

-

-

-

-

-

موجوداتتمويليةواستثماريةاسالمية

2.434.858

1.169.432

-

213.344

299.830

161.723

83.878

139.670

366.981

()286.224

653.205

دفعاتمقدمةعنالعقاراتاالستثمارية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()292.782

292.782

58.998

47.382

6.030

-

-

-

-

-

6.000

()31.486

37.486

2.676.911

1.399.869

6.030

213.344

299.830

161.723

83.878

139.670

372.981

()610.492

983.473

أرصدة لدى البنوك

موجوداتأخرى
(عداالمصاريفالمدفوعةمقدما)

 31ديسمبر 2018
متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
بتاريخ التقرير

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير

المبلغ المدرج

مخاطر منخفضة/
معتدلة

قائمة المراقبة

شروط إعادة
التفاوض

أقل من  30يوم

 30إلى  60يوم

 90-61يوم

أكثر من  90يوم

المبلغ المدرج

مخصص
االنخفاض في
القيمة

المبلغ اإلجمالي

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

أرصدة لدى البنوك

255٫928

255٫928

-

-

-

-

-

-

-

-

-

موجوداتتمويليةواستثماريةاسالمية

2٫703٫850

1٫477٫927

12٫853

178٫226

382٫177

118٫495

62٫955

145٫272

325٫945

(*)274٫646

600٫591

دفعاتمقدمةعنالعقاراتاالستثمارية

176.037

-

146٫000

-

-

-

-

-

30٫037

()8٫582

38٫619

موجوداتأخرى
(عداالمصاريفالمدفوعةمقدما)

63٫555

37٫233

20٫322

-

-

-

-

-

6٫000

()32٫955

38٫955

3.199.370

1.771.088

179.175

178.226

382.177

118.495

62.955

145.272

361.982

()316.183

678.165

*باإلضافة إلى المرحلة  / 3المخصص المحدد أعاله ،قامت المجموعة أيضًا بتكوين مخصصات لمحفظة أخرى ضمن المرحلة
 1والمرحلة  2والمشاريع التي تم تقييمها بشكل فردي بمبلغ  204.53مليون درهم ( 31ديسمبر  210.53 :2018مليون درهم).
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -31إدارة المخاطر (تتمة)

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر أسعار الربح (تتمة)

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
إن التمويــل المقــدم مــن قبــل المجموعــة مغطــى تمامــا كبنــد موجــودات وفقــً ألحــكام الشـــريعة اإلســـامية .يتــم تمويــل العقــارات اســـتنادًا إلــى
«القيمــة المقــدرة لــدى المجموعــة» .تماثــل القيمــة المقــدرة ،فــي حالــة العقــارات الجديــدة ،ســعر القــدم المربــع المحــدد مــن قبــل المطــورون ثــم يتــم
التقييــم مــن قبــل مثمــن مســتقل وكذلــك بإجــراء تقييــم داخلــي .وفــي حــال العقــارات األقــدم ،تســتند القيمــة المقــدرة علــى تقريــر التقييــم الصــادر
عــن المثمنيــن الخارجييــن المســتقلين بصفــة دوريــة.

يظهــر الجــدول التالــي حساســية التغيــرات المعقولــة الممكــن حدوثهــا فــي أســعار الربــح ،مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى ،علــى بيــان الدخــل
للمجموعــة.
إن حساســية بيــان الدخــل تمثــل تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار الربــح علــى صافــي األربــاح المقبوضــة لســنة واحــدة اســتنادًا إلــى الموجــودات
الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي تحقــق أربــاح المحتفــظ بهــا فــي  31ديســمبر .2019

إن التأميــن علــى العقــارات هــو تأميــن إلزامــي ،ويؤمــن علــى العقــار ضــد جميــع المخاطــر بالقيمــة المذكــورة فــي عقــد البيــع أو مبلــغ التقييــم المقــدم
مــن قبــل المســاح حســب طبيعــة الحالــة .يتــم االحتفــاظ بالقيمــة المؤمــن عليهــا بقيمــة العقــار األصليــة علــى مــدى فتــرة التمويــل.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.
قامــت المجموعــة بوضــع سياســات إدارة المخاطــر وحدودهــا حيــث تتــم مراقبــة التعــرض لمخاطــر الســوق ويتــم قياســها ومراقبتهــا مــع إشــراف
اســتراتيجي يمــارس مــن قبــل مجلــس اإلدارة ولجنــة الموجــودات والمطلوبــات .إن هــذه الوحــدات مســؤولة عــن تطويــر وتطبيــق سياســة مخاطــر
الســوق ومنهــج قياس/مراقبــة المخاطــر ومراجعــة كل المنتجــات التجاريــة الجديــدة وحــدود المنتجــات.
مخاطر أسعار العمالت األجنبية
إن مخاطــر أســعار العمــات األجنبيــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــأداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار
تحويــل العمــات األجنبيــة .نظــرًا ألن درهــم اإلمــارات والريـــال الســعودي مرتبــط بالــدوالر األمريكــي فــإن األرصــدة بالريـــال الســعودي ال تعتبــر بانهــا تمثل
مخاطــر عمــات أجنبيــة جوهرية.
2019

العملة
الجنيه المصري

2018

 %التغير في
سعر العملة

التأثير على
األرباح

التأثير على
حقوق الملكية

 %التغير في
سعر العملة

التأثير على
األرباح

التأثير على
حقوق الملكية

بالدرهم

ألف درهم

ألف درهم

بالدرهم

ألف درهم

ألف درهم

%5

99

11.203

%5

18

9.649

		
مخاطر أسعار الربح
تنشــأ مخاطــر أســعار الربــح مــن احتمــال تأثيــر التغيــرات فــي معــدالت الربــح علــى الربحيــة المســتقبلية أو القيمــة العادلــة لــأدوات الماليــة .فــي
البيانــات الماليــة للمجموعــة هنــاك بنديــن يؤديــان إلــى مثــل هــذا التعــرض .مثــال /الموجــودات التمويليــة اإلســامية وااللتزامــات التمويليــة ،كمــا
تظهــر علــى جهــات الموجــودات والمطلوبــات لديهــا علــى التوالــي .إن مخاطــر أســعار الربــح للمجموعــة هــي بحدهــا األدنــى علــى المــدى القصيــر.
إن أســعار الربــح للموجــودات التمويليــة هــي مركــب مــن ســعر أيبــور والســعر الداخلــي الــذي مــن المتوقــع أن يتقلــب بشــكل مســتمر اســتنادا علــى
حركــة ســعر أيبــور .تقــوم المجموعــة بمراجعــة أســـعار الربــح بصفــة دوريــة خــال اجتمــاع لجـــنة الموجــودات والمطلوبــات لديهــا إذا كان ذلــك ضروريــً
وتوصــى بتغييــر الســعر اســتنادًا إلــى وضــع الســوق وجــو المنافســة.

تأثير أ  50نقطة أساس تغيير في سعر أيبور
تأثير أ  100نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

2019
ألف درهم

2018
ألف درهم

12.271
24.543

14.106
28.213

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطــر أســعار األســهم تمثــل مخاطــر انخفــاض القيمــة العادلــة لألســهم نتيجــة للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم وقيمــة األســهم
الفرديــة .تنتــج مخاطــر أســعار األســهم غيــر التجاريــة عــن محفظــة المجموعــة االســتثمارية التــي تشــمل أســهم متداولــة غيــر جوهريــة.
مخاطر التسديد المبكر
إن مخاطــر التســديد المبكــر هــي المخاطــر عندمــا تتعــرض المجموعــة لخســارة ماليــة ألن األطــراف المقابلــة قامــت بالتســديد مبكــرا أو بعــد الوقــت
المتوقــع.
المحصــل فــي حالــة التســديد مبكــرا هــو أكثــر مــن القيمــة المدرجة
ال تتعــرض المجموعــة أليــة مخاطــر تســديد مبكــر بصــورة جوهريــة حيــث أن المبلــغ
َ
لبنــد الموجــودات فــي تاريــخ التســديد المبكــر ،وذلــك باالحتفــاظ بمبلــغ األربــاح المؤجلــة أو بإضافــة هامــش إلــى ســعر بيــع بنــد موجــودات اإلجــارة كربــح
تســديد مبكــر .يقــوم فريــق التحصيــل بمراقبــة وضــع الذمــم المدينــة للعميــل بشــكل يومي.
مخاطر السيولة
يلخــص الجــدول أدنــاه اســتحقاقات المطلوبــات الماليــة والبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة الخاصــة بالمجموعــة اســتنادًا إلــى تســديد االلتزامــات
التعاقديــة غيــر المخصومــة .إن الدفعــات التــي تخضــع لإلشــعار تعامــل كأن اإلشــعار واجــب تقديمــه فــي الحــال.

إن االلتزامــات التمويليــة ،هــي عقــود تعاقديــة بأســعار ثابتة/بالحــد األعلــى وتحــدد عنــد بــدء العقــد .إن أي تغييــر فــي الســعر ليــس لــه تأثيــر علــى
الترتيبــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -31إدارة المخاطر(تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
في  31ديسمبر 2019
حتى سنة واحدة

المجموع

أقل من  3أشهر
ألف درهم

 3إلى  6أشهر
ألف درهم

 6أشهر إلى سنة
ألف درهم

حتى سنة واحدة
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من  5سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

%4 - %2

93.196

92.133

158.349

343.678

2.719.695

2.150.079

-

5.213.452

تمويالت إسالمية ألجل

% 21- %1

6.652

6.244

12.214

25.110

56.508

55.907

-

137.525

99.848

98.377

170.563

368.788

2.776.203

2.205.986

-

5.350.977

معدل الربح المتوقع
%

بنود خارج الميزانية العمومية
التزامات

144.330

228.127

52.484

31.313

حتى سنة واحدة

المجموع

أقل من  3أشهر

 3إلى  6أشهر

 6أشهر إلى سنة

حتى سنة واحدة

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

884

-

-

229.011

في  31ديسمبر 2018
 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من  5سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

معدل الربح المتوقع

اإلجمالي
ألف درهم

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

%4 - %2

210٫567

233٫268

462٫148

905٫983

2٫551٫908

1٫666٫263

-

5٫124٫154

تمويالت إسالمية ألجل

%21 - %1

4٫104

7٫354

8٫782

20٫240

82٫146

25٫621

-

128٫007

214٫671

240٫622

470٫930

926٫223

2٫634٫054

1٫691٫884

-

5٫252٫161

281٫276

380

2٫262

283٫918

95٫017

-

-

378٫935

%

بنود خارج الميزانية العمومية
التزامات

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة
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108

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -31إدارة المخاطر(تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات
إن تحليالت تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة استنادًا إلى الفترة الزمنية المتوقعة
لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها .إن األرقام الواردة في هذا الجدول تشتمل على تأثير تعديل القيمة العادلة لكل بيان مركز مالي
وتستثنى األرباح التي لم تستحق بعد في نهاية السنة.
في  31ديسمبر 2019
حتى سنة واحدة
أقل من  3أشهر
ألف درهم

المجموع

 3إلى  6أشهر
ألف درهم

 6أشهر إلى سنة
ألف درهم

حتى سنة واحدة
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

بنود من دون فترة
استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات
نقد وودائع لدى البنوك
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
األوراق المالية االستثمارية
عقارات استثمارية
استثمارات في شركة شقيقة
موجودات أخرى
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
إجمالي الموجودات

58.111

23.245

-

81.356

66.759

-

35.000

183.115

280.322

47.119

102.025

429.466

554.662

1.450.730

-

2.434.858

-

-

-

-

7.769

-

-

7.769

82.108

82.108

164.217

328.433

1.708.711

282.650

-

2.319.794

-

-

-

-

288.946

-

-

288.946

35.062

24.038

2.862

61.962

-

-

-

61.962

-

-

-

-

-

-

10.848

10.848

455.603

176.510

269.104

901.217

2.626.847

1.733.380

45.848

5.307.292

المطلوبات
70.437

70.437

23.479

164.353

2.942.505

949.257

-

4.056.115

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

4.657

4.332

8.540

17.529

41.625

55.908

-

115.062

-

-

-

-

-

-

4.108

4.108

مطلوبات أخرى

121.059

23.174

22.741

166.974

2.002

154.314

-

323.290

إجمالي المطلوبات

196.153

97.943

54.760

348.856

2.986.132

1.159.479

4.108

4.498.575

التزامات

52.484

31.313

144.330

228.127

884

-

-

229.011

صافي نقص السيولة

206.966

47.254

70.014

324.234

()360.169

573.901

41.740

579.706

صافي فجوة السيولة المتراكمة

206.966

254.220

324.234

324.234

()35.935

537.966

579.706

579.706

تمويل إسالمي ألجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -31إدارة المخاطر(تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
جدول مخاطر السيولة أعاله
تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات (تتمة)
في  31ديسمبر 2018
حتى سنة واحدة
أقل من  3أشهر
ألف درهم

المجموع

 3إلى  6أشهر
ألف درهم

 6أشهر إلى سنة
ألف درهم

حتى سنة واحدة
ألف درهم

 1إلى  5سنوات
ألف درهم

أكثر من  5سنوات
ألف درهم

بنود من دون فترة
استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات
87٫086

-

-

87٫086

133٫901

-

35٫000

255٫987

نقد وودائع لدى البنوك

338٫343

87٫992

205٫917

632٫252

521٫766

1٫549٫832

-

2٫703٫850

األوراق المالية االستثمارية

-

-

-

-

-

-

7٫714

7٫714

دفعات مقدمًا عن عقارات استثمارية

-

-

-

-

30٫037

146٫000

-

176٫037

عقارات استثمارية

-

-

250٫780

250٫780

1٫045٫339

692٫952

-

1٫989٫071

عقارات قيد التطوير

-

-

-

-

230٫845

-

-

230٫845

استثمارات في شركة شقيقة

-

86٫702

-

86٫702

-

202٫303

-

289٫005

39٫821

17٫462

1٫688

58٫971

8٫346

-

-

67٫317

-

-

-

-

-

-

17٫214

17٫214

465٫250

192٫156

458٫385

1٫115٫791

1٫970٫234

2٫591٫087

59٫928

5٫737٫040

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية

موجودات أخرى
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية
إجمالي الموجودات
المطلوبات

-

157٫297

361٫552

518٫849

1٫884٫851

1٫814٫325

-

4٫218٫025

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

2٫347

5٫654

5٫654

13٫655

33٫850

64٫180

-

111٫685

-

-

-

-

-

-

4٫398

4٫398

مطلوبات أخرى

101٫467

2٫278

3٫044

106٫789

30٫946

154٫314

-

292٫049

إجمالي المطلوبات

103٫814

165٫229

370٫250

639٫293

1٫949٫647

2٫032٫819

4٫398

4٫626٫157

281٫276

380

2٫262

283٫918

95٫017

-

-

378٫935

صافي نقص السيولة

80٫160

26٫547

85٫873

192٫580

()74٫430

558٫268

55٫530

731٫948

صافي فجوة السيولة المتراكمة

80٫160

106٫707

192٫580

192٫580

118٫150

676٫418

731٫948

731٫948

تمويل إسالمي ألجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

التزامات

البيانات المالية الموحدة

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

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

البيانات المالية الموحدة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة (تتمة)
كما في  31ديسمبر ٢٠١٩
 -32إعادة بيان أرقام «المقارنة» للسنة السابقة

 -31إدارة المخاطر (تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
عقــب إعــادة الهيكلــة الماليــة ،قامــت المجموعــة بتخفيــض جوهــري لمخاطــر الســيولة لديهــا .ســتكون المجموعــة قــادرة علــى االســتمرار فــي الوفــاء
بالتزاماتهــا فــي المســتقبل القريــب دون أي عــدم تطابــق جوهــري فــي الســيولة.

المخاطر التشغيلية
إن المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل األنظمــة أو بســبب الخطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث الخارجيــة .عندمــا تتعطــل
األنظمــة عــن العمــل يمكــن للمخاطــر التشــغيلية أن تــؤدي إلــى أضــرار خاصــة بالســمعة ويكــون لذلــك أثــار قانونيــة أو تشــريعية أو تــؤدي إلــى الخســارة
الماليــة .ال يمكــن للمجموعــة أن تتوقــع تجنــب جميــع المخاطــر التشــغيلية ولكــن مــن خــال إطــار الرقابــة العامــة ومــن خــال المتابعــة واالســتجابة
للمخاطــر المحتملــة ،تســتطيع المجموعــة أن تديــر هــذه المخاطــر .تتضمــن أدوات الرقابــة فصــل الواجبــات بصــورة فعالــة ووضــع إجــراءات للدخــول
علــى األنظمــة والتفويــض والتســوية وتدريــب العامليــن وعمليــات التقييــم ويتضمــن ذلــك اســتخدام التدقيــق الداخلــي.

وفقً ــا لمتطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم  1عــرض البيانــات الماليــة والمعيــار المحاســبي رقــم  8السياســات المحاســبية التغييــرات فــي
التقديــرات المحاســبية واألخطــاء ،تمــت إعــادة بيــان أرقــام «المقارنــة» المدرجــة أدنــاه للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر .2018

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال لديهــا وتجــري تعديــات عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة وســمات المخاطــرة فــي
أنشــطتها .تمثــل إعــادة الهيكلــة الســارية فــي  25نوفمبــر  2014التغييــر الجوهــري فــي هيــكل رأس مــال المجموعــة .يتألــف هيــكل رأس المــال مــن
رأس المــال وأســهم الخزينــة واالحتياطــي القانونــي واالحتياطــي العــام واالحتياطــي الخــاص والتغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة واحتياطــي
تحويــل العمــات األجنبيــة وأداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة والخســائر المتراكمــة وتــم قياســها بمبلــغ  0.7مليــون درهــم كمــا فــي  31ديســمبر
 1.004 :2018 31( 2019مليــون درهــم).
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
إن القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة للمجموعــة بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة كمــا وردت فــي هــذه البيانــات
المالية.

البيانات المالية الموحدة

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

ألف درهم

ألف درهم

ألف درهم

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2018
بيان المركز المالي
مطلوبات أخرى
أرباح محتجزة

إدارة رأس المال
إن األهــداف الرئيســية مــن إدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة هــي ضمــان التــزام المجموعــة بمتطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج وأن
تحتفــظ المجموعــة بتصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب جيــدة خاصــة بــرأس المــال لكــي تدعــم أعمالهــا وتزيــد مــن حقــوق المســاهمين ألقصــى حــد
ممكــن.

كما تم بيانه سابقًا

إعادة البيان

معاد بيانه

284٫516

154٫314

438٫830

()1٫299٫719

()154٫314

()1٫454٫033

لــم يكــن إلعــادة التصنيــف أعــاه تأثيــر علــى الخســارة المدرجــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــد للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2018

 -33إعادة التصنيف
تــم إعــادة تصنيــف بعــض أرقــام الســنة الســابقة لتقديــم عــرض للعــام الحالــي بمــا يتماشــى مــع البيانــات الماليــة المدققــة للســنة المنتهيــة فــي 31
ديســمبر .2019
 -34المساهمات االجتماعية
تواصــل الشــركة اســتراتيجية المســؤولية االجتماعيــة للشــركات ومســجلة رســميًا مــع غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي لبرنامــج عالمــة غرفــة دبــي
للمســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات .وقــد قدمــت الشــركة المســاهمات االجتماعيــة بشــكل رئيســي إلــي مركــز النــور لألطفــال ذوي االحتياجــات
الخاصــة ومركــز راشــد للمعاقيــن نحــو األنشــطة اإلنســانية خــال الســنة.

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

البيانات المالية الموحدة

