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تقرير مدقق الحسابات املستقل
إلى السادة املساهمين
شركة أمالك للتمويل ش.م.ع.
دبي
اإلمارات العربية املتحدة
تقرير حول تدقيق البيانات املالية املوحدة

الرأي

قمنا بتدقيق البيانات املالية املوحدة لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع ("الشركة") وشركاتها التابعة (ويشار إليها ً
معا بـ "املجموعة") ،والتي تشمل بيان املركز
املالي املوحد كما في  31ديسمبر  ،2020وبيان األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوحد وبيان التدفقات النقدية املوحد وبيان التغيرات في حقوق امللكية
ً
ملخصا السياسات املحاسبية الهامة.
املوحد للسنة املنتهية في ذلك التاريخ ،وإيضاحات حول البيانات املالية املوحدة ،بما في ذلك
برأينا ،إن البيانات املالية املوحدة املرفقة تظهر بصورة عادلة ،من جميع النواحي الجوهرية ،املركز املالي املوحد للمجموعة كما في  31ديسمبر  2020وأدائها املالي
ً
املوحد وتدفقاتها النقدية املوحدة للسنة املنتهية بذلك التاريخ وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية.

أساس الرأي

ً
لقد قمنا بتدقيقنا وفقا للمعايير الدولية للتدقيق .إن مسؤولياتنا بموجب تلك املعايير موضحة في فقرة مسؤولية مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية
املوحدة من تقريرنا .إننا مستقلون عن املجموعة وفق معايير السلوك الدولية ملجلس املحاسبين " قواعد السلوك للمحاسبين املهنيين" إلى جانب متطلبات
السلوك األخالقي األخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة املتعلقة بتدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للمجموعة .هذا ،وقد التزمنا بمسؤولياتنا األخالقية األخرى
وفقا لهذه املتطلبات ولقواعد السلوك للمحاسبين املهنيين الصادرة عن مجلس املعايير األخالقية الدولية للمحاسبين .ونعتقد بأن ّبينات التدقيق الثبوتية التي
حصلنا عليها كافية ومالئمة لتكوين أساس للرأي الذي توصلنا إليه.

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمور التدقيق الرئيسية بموجب تقديرنا املنهي ،هي األكثر أهمية في تدقيقنا للبيانات املالية املوحدة للفترة الحالية .وتم تناول هذه االمور في سياق تدقيقنا
للبيانات املالية املوحدة ككل ،وفي تكوين رأينا حولها ،وال نبدي رأيا منفصال بشأن هذه األمور.
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تقرير مدقق الحسابات املستقل
إلى مساهمي شركة أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أمر التدقيق الرئيس ي
االنخفاض في قيمة املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية

كيفية تناول األمرفي أعمال التدقيق

كما في  31ديسمبر  ،2020بلغ إجمالي املوجودات االستثمارية والتمويلية لقد حصلنا على توضيح تفصيلي حول إجراءات عملية أعمال املوجودات
للمجموعة  2.6مليار درهم ،وبلغت مخصصات انخفاض القيمة ذات الصلة االستثمارية والتمويلية للمجموعة والسياسات املحاسبية للمعيار الدولي للتقارير
 628مليون درهم ،بما في ذلك  117مليون درهم مقابل تعرض املرحلة األولى املالية رقم  9األدوات املالية بما في ذلك التقديرات املحاسبية الهامة واألحكام
املستخدمة .لقد قمنا باإلستعانة بالخبراء لدينا ملساعدتنا في تدقيق نماذج املعيار
والثانية و  511مليون درهم مقابل التعرضات املصنفة ضمن املرحلة . 3
الدولي للتقارير املالية رقم  9في  31ديسمبر .2020
يعتبر تدقيق انخفاض قيمة املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية أمر
تدقيق رئيس ي للتركيز ً
نظرا لحجمه (يمثل  ٪56من إجمالي املوجودات) ويعود قمنا باختبار تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل عناصر التحكم ذات الصلة والتي
ذلك إلى التقديرات واألحكام الهامة املستخدمة في تصنيف املوجودات تضمنت اختبار:
االستثمارية والتمويلية في مراحل مختلفة ،وتحديد متطلبات املخصصات  الرقابة القائمة على النظام اآللي وغير اآللي حول االعتراف في الوقت املناسب
ذات الصلة ،واألحكام واالفتراضات والتقديرات املعقدةاملستخدمة في نماذج
النخفاض قيمة املوجودات االستثمارية والتمويلية والسلفيات؛
خسائر االئتمان املتوقعة .راجع إيضاح  3حول البيانات املالية املوحدة  الرقابة على نماذج إحتساب الخسائر اإلئتمانية املتوقعة؛
للسياسة املحاسبية ،إيضاح  2-5لالطالع على األحكام الهامة والتقديرات  الرقابة على تقديرات تقييم الضمان؛ و
املستخدمة من قبل اإلدارة واإليضاح  31لإلفصاح عن مخاطر االئتمان.
 الضوابط على الحوكمة وعملية اإلعتماد املتعلقة بمخصصات انخفاض القيمة
ونماذج الخسائر اإلئتمانية املتوقعة بما في ذلك إعادة التقييم املستمر من قبل
اإلدارة.

تعترف املجموعة بمخصصات خسائر االئتمان املتوقعة بمبلغ يساوي
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ملدة ً 12
شهرا (املرحلة  )1أو الخسائر اإلئتمانية
املتوقعة الكاملة على مدى الحياة (املرحلة  .)2يتطلب مخصص خسائر قمنا باإلطالع وتقييم صحة النظرية املتعلقة بنماذج الخسائر اإلئتمانية املتوقعة
إئتمانية متوقعة على مدى الحياة الكامل ألداة مالية إذا كانت مخاطر من خالل اإلستعانة بالخبراء الداخليين لدينا لضمان امتثالها ملتطلبات املعايير
االئتمان على تلك األداة املالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف املبدئي .الدولية إلعداد التقارير املالية .قمنا باختبار الدقة الحسابية لنموذج الخسائر
اإلئتمانية املتوقعة من خالل إجراء عمليات إعادة اإلحتساب .لقد تحققنا من
تعتبر خسائر اإلئتمان املتوقعة هي تقدير مرجح للقيمة الحالية لخسائر تناسق مختلف املدخالت واالفتراضات التي تستخدمها املجموعة لتحديد انخفاض
ق
االئتمان .حيث يتم قياسها بالقيمة الحالية للفر بين التدفقات النقدية القيمة.
نتيجة دخول املجموعة العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة
الحصول عليها من وزن عدة سيناريوهات مستقبلية ،مخصومة بمعدل الربح
الفعلي لألصل .تقوم املجموعة باستخدام نماذج إحصائية إلحتساب
الخسائر اإلئتمانية املتوقعة واملتغيرات األساسية املستخدمة في هذه
الحسابات هي احتمالية التعثر ،الخسارة الناتجة عن التعثر؛ والتعرض عند
عند التعثر ،والتي تم تعريفها في إيضاح  3حول البيانات املالية املوحدة.
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تقرير مدقق الحسابات املستقل
إلى مساهمي شركة أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
كيفية تناول األمرفي أعمال التدقيق
أمر التدقيق الرئيس ي
االنخفاض في قيمة املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية (تتمة)
يتم تصنيف قياس مبالغ الخسائر االئتمانية املتوقعة للتعرضات املصنفة
كاملرحلة  1واملرحلة  2من خالل النماذج ذات التدخل غير اآللي املحدود ،ومع
ذلك ،من املهم أن تكون نماذج (احتمالية التعثر ،الخسارة الناتجة عن التعثر
والتعرض عند التعثر وتعديالت االقتصاد الكلي) سارية املفعول طوال فترة
التقرير .يتم تصنيف التعرضات كمنخفضة القيمة عند وجود شك في قدرة
املقترض على الوفاء بالتزامات الدفع للمجموعة ً
وفقا للشروط التعاقدية
األصلية.
يتم قياس املرحلة  3النخفاض قيمة املوجودات االستثمارية والتمويلية
اإلسالمية على أساس القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتوقعة
املستقبلية ،بما في ذلك سعر السوق الذي يمكن مالحظته أو القيمة العادلة
للضمانات .يتم إحتساب الخسارة على أساس العجز في القيمة املدرجة
للموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية مقارنة بصافي القيمة الحالية
للتدفقات النقدية املستقبلية باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي .وتشمل
العوامل التي يتم أخذها في االعتبار عند تحديد خسائر انخفاض القيمة في
الحسابات املقدرة بشكل فردي إجمالي القروض للعميل ،تصنيف املخاطر،
قيمة الضمانات واحتمال نجاح التملك ،والتكاليف املترتبة على استرداد
الديون.
لقد تسبب تفش ي فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-في أوائل عام  2020في
العالم في إحداث اضطرابات في الحياة الطبيعية وتباطؤ في األعمال بطرق
عديدة ،إذ تأثر االقتصاد العاملي واألنظمة املصرفية بشكل ملحوظ .وقد
اتخذت الحكومات والبنوك في العديد من دول العالم تدابير استثنائية
للتخفيف من األثر املالي واالقتصادي لجائحة كوفيد ،19-حيث شمل ذلك
مجموعة من عمليات وقف السداد املختلفة للعمالء ودعم السيولة
وتخفيف رأس املال من املنظمين.
لقد تم دمج تأثير جائحة كوفيد  19-وما تبعها من برامج الدعم واإلعفاءات
االقتصادية التي أطلقتها حكومة دولة اإلمارات العربية املتحدة واملصرف
املركزي في قياس البنك للخسائر االئتمانية املتوقعة .لقد قام البنك بتحديث
توقعاته لالقتصاد الكلي وطبق تعديالت الخسائر االئتمانية املتوقعة على
مستوى املحفظة على محافظ األفراد والشركات ً
بناء على املحافظ
والقطاعات املتأثرة.
ولقد أخذت املجموعة في االعتبار الظروف والبيئة االستثنائية التي خلفها
تفش ي الوباء ،إلى جانب التدابير التي أطلقها مصرف اإلمارات املركزي بموجب
خطة الدعم االقتصادي الشامل املوجهة لتحديد خسائر االئتمان املقدرة.
كما أخذت املجموعة بالحسبان كذلك اإلرشادات الصادرة عن مجلس
معايير املحاسبة الدولية في  27مارس  2020وإرشادات لجنة بازل الصادرة في
 4أبريل  2020لتصنيف التعرضات في املراحل املختلفة وتحديد الخسائر
االئتمانية املتوقعة ذات الصلة.

بالنسبة للمخصصات مقابل التعرضات املصنفة كاملرحلة  1واملرحلة  ،2حصلنا على
توضيح ملنهجية املجموعة ،وقمنا بتقييم االفتراضات األساسية وكفاية البيانات
املستخدمة من قبل اإلدارة .قمنا بتقييم تحديد املجموعة للزيادة الهامة في مخاطر
االئتمان واألساس الناتج لتصنيف التعرضات في مراحل مختلفة .بالنسبة لعينة من
التعرضات ،قمنا بتقييم مدى مالءمة تحديد مراحل املجموعة.
وبالنسبة لالفتراضات املستقبلية التي تستخدمها إدارة املجموعة في إحتساب الخسائر
اإلئتمانية املتوقعة ،قمنا بإجراء مناقشات مع اإلدارة وقمنا بالتثبت من االفتراضات
باستخدام املعلومات العامة املتاحة.
قمنا باختيار عينة من املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية وقمنا بفحص دقة
التعرض عند التعثر ،احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر املستخدمة من قبل
اإلدارة في إحتسابات الخسائر اإلئتمانية املتوقعة.
لقد أجرينا مناقشات مع اإلدارة لفهم تقييم املجموعة لتأثير تفش ي كوفيد 19-وتقييم
التعديالت املتعلقة بالخسائر االئتمانية املتوقعة ،والتي أخذتها اإلدارة في عين االعتبار.
باالضافة الى ذلك ،كجزء من مراجعتنا االئتمانية ،قمنا بتقييم ما إذا كانت
املخصصات املتعلقة بأهم العمالء ضمن املرحلة  2واملرحلة  ،3بما في ذلك العمالء
املستفيدين من تأجيل السداد ،تعد تقييمات معقولة.
بالنسبة للتعرضات التي تم تحديد أنها تنخفض بشكل فردي ،قمنا باختبار عينات من
املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية وقمنا بفحص وتقييم تقديرات اإلدارة
للتدفقات النقدية املستقبلية ،وقمنا بإعادة إجراء حسابات املخصصات الناتجة.
باالضافة الى ذلك ،قمنا بمراجعة التقديرات واالفتراضات التي استخدمتها اإلدارة حول
إحتساب الخسائر الناتجة عن التعثر للتعرضات منخفضة القيمة بشكل فردي من
خالل اختبار قابلية التنفيذ وكفاية تقييم الضمانات األساسية واالستردادات املقدرة
للتعثر.
باإلضافة إلى أعاله ،بالنسبة لعمالء اجارة اآلجلة :قمنا بمراجعة تقارير إنجاز املشاريع
ملحفظة املشاريع قيد االنشاء املقدمة من قبل فريق عمل العقارات التابع لإلدارة وقمنا
بالتحقق من موقف اإلدارة من حالة كل مشروع على أساس العينات مقابل آخر تقرير
صادر من دائرة األراض ي في دبي.
ً
 قمنا بمراجعة املخصص مقابل املشاريع املتوقفة حاليا والجاري العمل بها ضمن
ً
محفظة اإلجارة اآلجلة استنادا إلى املعايير الرئيسية التالية التي حددتها اإلدارة
ً
استنادا إلى خبرتهم ومعرفتهم بالسوق:
نسبة العمل املنجز؛
تاريخ املطور؛ و
أسهم املشروع السلبية.
قمنا بتقييم اإلفصاح في البيانات املالية املوحدة املتعلقة بهذا املجال مقابل متطلبات
املعايير الدولية للتقارير املالية.
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تقرير مدقق الحسابات املستقل
إلى مساهمي شركة أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)

أمور التدقيق الرئيسية (تتمة)
أمر التدقيق الرئيس ي
التقييم العادل للعقارات االستثمارية

كيفية تناول األمرفي أعمال التدقيق

تمثل العقارات االستثمارية  )٪42 :2019( ٪31من إجمالي موجودات
املجموعة .يتم إدراج العقارات االستثمارية بمبلغ  1.25مليار درهم (:2019
 2.32مليار درهم) في بيان املركز املالي املوحد .يتم قياس العقارات
االستثمارية للمجموعة بموجب نموذج القيمة العادلة ،مع عرض التغييرات
في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة املوحد.

لقد حصلنا على توضيح للعقارات االستثمارية للمجموعة والضوابط ذات الصلة على
املدخالت واالفتراضات التي تستخدمها املجموعة في تقييم العقارات االستثمارية.
باإلضافة إلى ذلك ،تضمنت أعمالنا املنجزة لإلجراءات التالية ،من بين أمور أخرى بشأن
تقييمات املجموعة:

تقوم اإلدارة بتحديد القيم العادلة للعقارات االستثمارية على أساس ربع
ً
سنوي واستخدمت مقيم خارجي من طرف ثالث ً
وفقا لتقييم  – RICSوفقا
للمعايير املهنية ومتطلبات املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  13قياس
القيمة العادلة ،وأخذت في االعتبار ،حيثما كان ذلك ً
متاحا ،التدفقات
النقدية املخصومة واألدلة على معامالت السوق للعقارات واملواقع املماثلة
لتلك الخاصة بعقارات املجموعة .تشتمل محفظة املجموعة على عقارات
التجزئة واملكاتب والعقارات السكنية .يستند تقييم العقارات االستثمارية
بالقيمة العادلة إلى حد كبير على التقديرات واالفتراضات ،مثل قيم املبيعات
القابلة للتحقيق ،قيمة اإليجار ،معدل اإلشغال ،معدل الخصم ،حالة
الصيانة ،االستقرار املالي للمستأجرين،ومعرفة السوق واملعامالت التاريخية.
ً
نظرا لحجم وتعقيد تقييم العقارات االستثمارية وأهمية اإلفصاحات املتعلقة
باالفتراضات املستخدمة في التقييم ،فقد قمنا بتقييم ذلك كأمر تدقيق
رئيس ي.

قمنا باختبار تقييم تصميم وتنفيذ وفعالية تشغيل الضوابط الرئيسية للعمليات حول
تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية؛
قمنا بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية املقيم واإلطالع على شروط التعاقد مع املجموعة
ً
لتحديد أن نطاق عملهم كان كافيا ألغراض التدقيق؛
وافقنا على التقييم الكلي في تقرير امل ُ ّ
قيم للمبلغ املذكور في بيان املركز املالي املوحد؛
قمنا باختبار عينة ،من دقة البيانات املقدمة إلى املقيم من قبل املجموعة؛
عندما حددنا التقديرات واالفتراضات املعتمدة خارج النطاقات املقبولة ،ناقشناها مع
ُ
املقيم وإدارة املجموعة لفهم األساس املنطقي وراء التقديرات التي تم إجراؤها.
قمنا بإعادة أداء الدقة الحسابية للتقييمات على أساس العينة.
قمنا بتقييم اإلفصاحات في البيانات املالية املوحدة مقابل متطلبات املعايير الدولية
للتقارير املالية.

قمنا باإلستعانة بأخصائي التقييم العقاري الداخلي لدينا ملراجعة العقارات
ً
املختارة التي تم تقييمها من قبل مقيمين خارجيين وداخليا من قبل اإلدارة
وتقييم ما إذا كان تقييم العقارات قد توافق مع متطلبات املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم .13
ل
ملزيد من التفاصيل ،راجع اإليضاحات التالية حو البيانات املالية :
 إيضاح  - 3السياسات املحاسبية الهامة املتعلقة بالعقارات اإلستثمارية؛
 إيضاح  - 2-5األحكام املحاسبية الهامة واملصادر الرئيسية للتقدير غير
املؤكد في تقييم العقارات االستثمارية؛ و
 إيضاح  - 13العقارات االستثمارية.

معلومات أخرى
إن مجلس اإلدارة واإلدارة هم املسؤولون عن املعلومات األخرى .تتكون املعلومات األخرى من تقرير رئيس مجلس اإلدارة  .لقد حصلنا على تقرير مجلس اإلدارة
قبل تاريخ تقرير مدقق الحسابات .إن املعلومات األخرى ال تتضمن البيانات املالية املوحدة وتقرير تدقيقنا حولها.
إن رأينا حول البيانات املالية املوحدة ال يشمل املعلومات األخرى ،وال نعبر بأي شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.
تتمثل مسؤوليتنا بالنسبة ألعمال تدقيقنا للبيانات املالية في االطالع على املعلومات األخرى ،وفي سبيل ذلك نقوم بتحديد فيما إذا كانت هذه املعلومات األخرى
غير متوافقة جوهر ًيا مع البيانات املالية املوحدة أو املعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق ،أو إذا اتضح بطريقة أخرى أنها تتضمن أخطا ًء
ً
استنادا إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه املعلومات
مادية .إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في املعلومات األخرى ،فإنه يتعين علينا اإلفصاح عن ذلك،
ُ
األخرى التي حصلنا عليها قبل تاريخ هذا التقرير .ليس لدينا ما نفصح عنه في هذا الشأن.
إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في التقرير السنوي عند قيامنا باالطالع عليه ،فإنه يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة.
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إلى مساهمي شركة أمالك للتمويل ش.م.ع (تتمة)

مسؤوليات االدارة والقائمين على الحوكمة في اعداد البيانات املالية املوحدة

ً
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات املالية املوحدة وعرضها بصورة عادلة وفقا للمعايير الدولية للتقارير املالية ،وكذلك عن وضع نظام الرقابة الداخلية
التي تراها اإلدارة ضرورية لتمكن ها من اعداد البيانات املالية املوحدة بصورة عادلة خالية من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
عند إعداد البيانات املالية املوحدة ،ان اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة البنك على االستمرار كمنشأة مستمرة واالفصاح ،عند االقتضاء ،عن أمور االستم راريــة
واعتماد مب ــدأ االستمراري ــة املحاسبي ،ما لم تنوي اإلدارة تصفية البنك أو وقف أعماله ،أو عند غياب بديل واقعي سوى القيام بذلك.
إن املكلفون بالحوكمة مسؤولون عن االشراف على مسار إعداد التقارير املالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات املالية املوحدة
تتمثل أهدافنا بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن
عال من التأكيد ،وال يضمن أن عملية التدقيق التي ّتمت وفقا للمعايير الدولية
خطأ ،وإصدار تقرير املدقق الذي يشمل رأينا .ان التأكيد املعقول هو مستوى ٍ
ُ
للتدقيق سوف تكشف ً
دائما أي خطأ جوهري في حال وجوده .وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ ،وتعتبر جوهرية بشكل فردي أو مجمع فيما إذا كان
من املتوقع تأثيرها على القرارات االقتصادية املتخذة من قبل املستخدمين ً
بناء على هذه البيانات املالية املوحدة.
كجزء من عملية التدقيق وفقا ملعايير التدقيق الدولية ،فإننا نمارس التقدير املنهي ونحافظ على الشك املنهي طوال فترة التدقيق .كما نقوم أيضا:
 بتحديد وتقييم مخاطر االخطاء الجوهرية في البيانات املالية املوحد ة ،سواء كانت ناشئة عن احتيال أو عن خطأ ،بالتصميم والقيام بإجراءات التدقيق
بما ينسجم مع تلك املخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة توفر أساسا لرأينا .ان مخاطر عدم اكتشاف خطأ جوهري ناتج عن االحتيال تفوق
تلك الناتجة عن الخطأ ،حيث يشمل االحتيال التواطؤ ،التزوير ،الحذف املتعمد ،سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي.
 باالطالع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف ،ولكن ليس بغرض إبداء رأي حول
فعالية الرقابة الداخلية.



بتقييم مالءمة السياسات املحاسبية املتبعة ومعقولية التقديرات املحاسبية وااليضاحات املتعلقة بها املعدة من قبل اإلدارة.
باستنتاج مدى مالءمة استخدام اإلدارة ملبدأ االستمرارية املحاسبي ،وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها ،في حال وجود حالة جوهرية من عدم
اليقين متعلقة بأحداث أو ظــروف قد تثير شكوكا جوهرية حول قدرة املجموعة على االستمرار .وفي حال االستنتاج بوجود حالة جوهرية من عدم التيقن،
يتوجب علينا لفت االنتباه في تقريرنا إلى اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات املالية املوحدة ،أو ،في حال كانت هذه اإليضاحات غير كافية يتوجب
علينا تعديل رأينا .هذا ونعتمد في استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا .ومع ذلك ،قد تؤدي االحداث أو الظروف
املستقبلية باملجموعة إلى توقف أعمال املجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.

 بتقييم العرض الشامل للبيانات املالية املوحدة وهيكلها والبيانات املتضمنة فيها ،بما في ذلك اإليضاحات ،وفيما إذا كانت البيانات املالية املوحدة تظهر
العمليات واالحداث ذات العالقة بطريقة تحقق العرض العادل.
 بالحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة فيما يتعلق باملعلومات املالية للمنشآت أو األنشطة التجارية داخل املجموعة إلبداء الرأي حول البيانات املالية
املوحدة .إننا مسؤولون عن التوجيه واإلشراف والقيام بأعمال التدقيق على صعيد املجموعة ونتحمل كامل املسؤولية عن رأينا حول التدقيق.
إننا نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنها نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني املح دد لها والنتائج الجوهرية املترتبة على أعمال التدقيق
بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
ً
ُ
ً
تصريحا ملسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك املنهي فيما يتعلق باالستقاللية ،ونطلعهم على كافة العالقات واألمور األخرى التي
إننا نقدم أيضا
قد ُيعتقد بصورة معقولة أنها تؤثر على استقالليتنا ،والضوابط ذات الصلة ،إن وجدت.
وتتضمن االمور التي يتم التواصل بشأنها مع املكلفين بالحوكمة ،قيامنا بتحديد االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات املالية املوحدة للفترة الحالية،
والتي تعد أمور تدقيق رئيسية .نقوم باإلفصاح عن هذه االمور في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني عنها ،أو عندما نقرر
في حاالت نادرة للغاية ،أال يتم اإلفصاح عن امر معين في تقريرنا في حال ترتب على اإلفصاح عنه عواقب سلبية قد تفوق املنفعة العامة املتحققة منه.

6

تقرير مدقق الحسابات املستقل
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إفصاح عن متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
ً
وفقا ملتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015نفيد بما يلي:
 أننا قد حصلنا على كافة املعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛


أنه تم إعداد البيانات املالية املوحدة ،من جميع جوانبها الجوهرية بما يتطابق مع األحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة
رقم ( )2لسنة 2015؛
أن املجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛



أن املعلومات املالية الواردة بتقرير مجلس اإلدارة ،تتوافق مع الدفاتر الحسابية للمجموعة؛



كما في  31ديسمبر  ،2020تجاوزت الخسائر املتراكمة للشركة  ٪50من رأس مالها .وحسب ما تقضيه املادة  302من القانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية املتحدة رقم ( )2لسنة  ،2015في ظل هذه الظروف ،يتعين على مجلس إدارة املجموعة عقد جمعية عمومية التخاذ قرار بشأن حل املجموعة
أو االستم رار في أنشطتها .ومن املقرر عقد هذا االجتماع في أبريل 2020؛
يظهر اإليضاح رقم  11حول البيانات املالية املوحدة للمجموعة ،اإلستثمارات في األسهم خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020؛
يظهر اإليضاح رقم  29حول البيانات املالية املوحدة للمجموعة أهم املعامالت مع األطراف ذات العالقة مع الشروط واألحكام التي قد تم بموجبها
إبرام تلك املعامالت ومبادئ إدارة تضارب املصالح؛
ً
أنه ،طبقا للمعلومات التي توفرت لنا ،لم يلفت إنتباهنا أي أمر يجعلنا نعتقد أن املجموعة قد إرتكبت خالل السنة املالية املنتهية في  31ديسمبر 2020
ً
أي مخالفات لألحكام السارية للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )2لسنة  2015أو لعقد تأسيس الشركة مما قد يؤثر جوهريا
على أنشطتها أو مركزها املالي كما في  31ديسمبر 2020؛ و
يبين اإليضاح رقم  32حول البيانات املالية املوحدة املساهمات االجتماعية التي تمت خالل السنة.









ً
عالوة على ذلك ،وفقا ملتطلبات املادة ( )114من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )14لعام  ،1980نفيدكم بأننا قد حصلنا على كافة
املعلومات واإليضاحات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.
ديلويت آند توش (الشرق األوسط)

أكب ــر أحمــد
رقم القيد1141 :
 15مارس 2021
دبي ،اإلمارات العربية املتحدة

7

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان الدخل املوحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

إيضاحات
4

ايرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
ايرادات الرسوم
ايرادات من الودائع
خسارة القيمة العادلة للعقارات االستثمارية
عوائد اإليجار
خسارة من بيع عقارات استثمارية
الربح من سداد دين
الدخل من سداد مع العمالء
ايرادات أخرى

13
13
17
2-20
5

انخفاض القيمة على:
املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
عقارات استثمارية
موجودات أخرى
دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية
إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية
سداد القيمة العادلة للودائع االستثمارية
مصاريف تشغيلية

12
17
17
6

حصة من نتائج شركة شقيقة

14

10
13

الخسارة قبل التوزيعات على املمولين  /املستثمرين
7

توزيعات على املمولين  /املستثمرين
الخسارة للسنة
العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم

27

حصص غير مسيطرة

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

8

الخسارة املخففة للسهم (درهم)

8

ً
تشكل اإليضاحات من  1إلى  33املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.

8

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

164,710
4,630
2,558
()462,964
42,115
()84,242
129,005
87,383
46,017
()70,788

166,904
4,654
5,570
()18,241
57,498
()17,894
23,314
21,571
243,376

()204,257
()60,165
()1,579
()123,331
213,125
()112,008
19,579

()102,506
()8,274
()146,000
()96,362
()117,445
16,958

()339,424
()98,556

()210,253
()109,529

()437,980

()319,782

()451,103
13,123

()321,481
1,699

()437,980

()319,782

()0.30
()0.30

()0.22
()0.22

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان الدخل الشامل املوحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020

الخسارة للسنة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

()437,980

()319,782

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيتم إعادة تصنيفها ً
الحقا إلى الربح أو الخسارة:

فروقات أسعار صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبية

1,991

23,172

1,991

23,172

الدخل الشامل اآلخرللسنة
()435,989

إجمالي الخسارة الشامل للسنة
العائد إلى:
مساهمي الشركة األم

()449,112
13,123
()435,989

حصص غير املسيطرة

ً
تشكل اإليضاحات من  1إلى  33املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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()296,610

()298,309
1,699
()296,610

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان التدفقات النقدية املوحد
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

()437,980

()319,782

16
14

5,826
()19,579

6,602
()16,958

10
13

204,257
60,165
1,579
462,964
123,331
()213,125
98,556
()2,558
84,242
()129,005
()7,517
()87,383
619

102,506
8,274
146,000
18,241
96,362
109,529
()5,570
17,894
()21,274
1,163

144,392
4,057
1,946
()70,725

142,987
141,486
2,919
20,048

79,670
()1,321

307,440
()1,453

78,349

305,987

11,592
98,327
307,153
19,558
()5,392
14,684
2,125,000
()2,194,000
()1,994
2,558

16,557
75,634
43,897
()192,271
12,752
2,540,000
()2,515,000
()177
5,570

377,486

()13,038

109,803
()32,715
()485,235
()19,291
()5,404
5,935

50,963
()28,808
()356,605
()6,295
))1,159
1,867

صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية

()426,907

))340,037

الزيادة ( /النقص) في النقد وما يعادله
احتياطي تحويل العمالت األجنبية

28,928
()3,395
58,111

()47,088
18,113
87,086

83,644

58,111

111,577
86,204

-

إيضاحات
األنشطة التشغيلية
الخسارة للسنة
تعديالت لـ:
االستهالك
الحصة من نتائج شركة شقيقة
االنخفاض في قيمة:
املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية
عقارات استثمارية
املوجودات األخرى
دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية
خسارة القيمة العادلة من العقارات االستثمارية
إطفاء سداد القيمة العادلة على الودائع االستثمارية
سداد القيمة العادلة للودائع االستثمارية
توزيعات على املمولين  /املستثمرين
ايرادات من الودائع
الخسارة املحققة من بيع العقارات االستثمارية
الربح من سداد دين
الرب ح من سداد دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية
الربح من بيع أسهم في شركة شقيقة
الربح من سداد ذمم مدينة  /التزامات

12
13
17
17
7

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
الربح التشغيلي قبل التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:
موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
موجودات أخرى
مطلوبات أخرى

19

مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

19

النقد الناتج من العمليات

األنشطة االستثمارية
توزيعات أرباح من شركة شقيقة
عائدات من بيع سهم في شركة شقيقة
بيع عقارات استثمارية
الحركة في تدفقات النقد املقيد
إضافات لعقارات قيد التطوير
سداد ذمم مدينة من العمالء
سداد دفعات مقدمة للعقارات
عائدات من ودائع وكالة
إيداع ودائع وكالة
شراء أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية

14

9
13

16

ايرادات من الودائع
صافي النقد الناتج من ( /املستخدم في) األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
استالم تمويل إسالمي ألجل
سداد تمويل إسالمي ألجل
ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى
استرداد أداة مضاربة
دفعات للحصص غير املسيطرة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة
عائدات بيع أسهم خزينة

النقد وما يعادله في بداية السنة
9

النقد وما يعادله في نهاية السنة
املعامالت غيرالنقدية
تحويل العقارات االستثمارية إلى حقوق األقلية
تحويل العقارات االستثمارية لتسوية مطلوبات

ً
تشكل اإليضاحات من  1إلى  33املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
بيان التغيرات في حقوق امللكية املوحد (تتمة)
للسنة املنتهية في  31ديسمبر 2020
العائدة إلى مساهمي الشركة األم
احتياطي تحويل
العمالت األجنبية
ألف درهـم

الخسائر املتـراكمة
ألف درهـم

اإلجمالي
ألف درهـم

حصص
املسيطرة
ألف درهـم

1,459

()324,271

()1,454,033

1,004,548

106,335

1,110,883

-

()321,481

()321,481

1,699

()319,782

-

23,172

-

23,172

()298,309

1,699

()296,610

()6,295
-

()6,295
4,200
()2,302
()1,159
808,717

رأس املال
ألف درهـم

أسهم
الخزينة
ألف درهـم

االحتياطي
القانوني
ألف درهـم

االحتياطي
العام
ألف درهـم

االحتياطي
الخاص
ألف درهـم

أداة مضاربة
ألف درهـم

احتياطي
املضاربة
ألف درهـم

الرصيد املعدل في  31ديسمبر 2018

1,500,000

()93,048

122,650

122,650

99,265

215,472

810,088

4,316

الخسارة للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

الدخل الشامل اآلخر للسنة*

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,172

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23,172

()321,481

األموال املدفوعة ملالك املشروع**
بيع أسهم الخزينة
خسائر من بيع أسهم الخزينة
أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة
(إيضاح )30

-

4,200
-

-

-

-

-

-

-

-

-

()2,302

4,200
()2,302

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

()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

* يتعلق هذا بفروقات تحويل العمالت األجنبية للشركات التابعة للمجموعة في مصر.
**تمثل األموال املدفوعة الى مالك املشروع احتياطي استهالك رأس املال إلى الحصص غير املسيطرة في مشروع سكاي جاردنز.

ً
تشكل اإليضاحات من  1إلى  33املرفقة جزءا من هذه البيانات املالية املوحدة.
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أداة

االحتياطي العام
النخفاض القيمة
ألف درهـم

التغيرات
في
املتـراكمة
القيمة العادلة
ألف درهـم

غير

إجمالي حقوق
امللكية
ألف درهـم

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
األنشطة
-1
ً
تأسست أمالك للتمويل ش.م.ع ("الشركة") في دبي ،اإلمارات العربية املتحدة ،بتاريخ  11نوفمبر  2000كشركة مساهمة خاصة وفقا للقانون االتحادي رقم ()8
لسنة  1984وتعديالته في دولة اإلمارات العربية املتحدة .أثناء االجتماع العادي للمساهمين الذي عقد في  9مارس  ،2004تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة
عامة .إن القانون االتحادي رقم  2لسنة  2015في شأن الشركات التجارية أصبح ساري املفعول بداية من  28يونيو  ،2016وسيحل محل القانون االتحادي
الحالي رقم  8لسنة .1984
إن الشركة مرخصة من قبل مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي كشركة تمويل وتقوم بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية واالستثمارية التي تعتمد على
ً
وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية التي ّ
تحرم الربا وضمن نصوص عقد التأسيس
خدمات مثل اإلجارة واملرابحة واملضاربة والوكالة واملشاركة .تتم أنشط ة الشركة
والنظام األساس ي للشركة.
إن العنوان املسجل للشركة هو ص.ب  2441دبي ،اإلمارات العربية املتحدة.
السياسات املحاسبية الهامة
-2
تقييم افتراضات مبدأ االستمرارية
1-2
بسبب عدم اليقين ف ي توقعات التدفقات النقدية املستقبلية ،بدأت املجموعة عقد مفاوضات مع مموليها التجاريين في ينايـر  2019إلعادة هيكلة اتفاقية الشروط
العامة املبرمة في  2014واملعدلة في  .2016إعادة الهيكلة في  2014والشروط املعدلة في  2016من خالل خطة أعمال جديدة قد سمحت باستئناف األنشطة
التجارية االعتيادية التي مكنت من مواصلة عملية السداد بنجاح لنسبة  ٪48من إجمالي ديون املجموعة على مدى  4سنوات بموجب خطة إعادة الهيكلة التي
تبلغ مدتها  12سنة .ومع مرور الوقت وبالنظر إلى التغيـرات في ديناميكيات السوق وعوامل االقتصاد الكلي ،أثبتت خطة األعمال الجديدة أنها أقل قابلية للتطبيق
وغيـر نافعة للمجموعة على املدى الطويل .ونتيجة لذلك ،تواصلت إدارة املجموعة بمموليها التجاريين إلعادة التفاوض على شروط التمويل للسماح بمزيد من
املرونة في التكيف مع ظروف السوق الحالية .تم تطويـر خطة أعمال معدلة مع اتفاقية الشروط العامة املعدلة من قبل املجموعة وتم عرضها على جميع املمولين،
ً
ً
اعتبارا من  25يونيو  ،2020فقد تم إعادة التفاوض على
استنادا إلى اتفاقية الشروط العامة املعدلة املعمول بها والسارية
والتي نالت موافقة تامة بنسبة .٪ 100
ودائع استثمارية بقيمة  4.2مليار درهم ،وتتضمن امليزات الرئيسية التالية:



تم تأجيل األقساط الشهرية الرئيسية للممولين التجاريين من  25ينايـر  2019حتى  25يوليو .2020
ً
ً
اعتبارا من  25أغسطس  ،2020واملبلغ املتبقي املستحق السداد في أكتوبر .2026
يتم سداد  1.36مليار درهم على  74قسطا شهر ًيا




تقوم املجموعة بتطبيق  ٪75من عائدات بيع املوجودات العقارية املؤهلة في السداد املسبق للموجود في ترتيب عكس ي لالستحقاق.
ال يوجد تغييـر في معدل الربح بنسبة  ٪2في السنة وفترة إعادة الهيكلة األصلية.

إن الودائع االستثمارية املعاد تمويلها والتمويل اإلسالمي اآلخر مضمونة مقابل التنازل والرهن العقاري على االستثمارات العقارية للمجموعة املوجودة في اإلمارات
العربية املتحدة (إيضاح  ،)13التنازل عن التأمين ،رهن على الحسابات املصرفية (إيضاح  ،)9التنازل عن حقوق استالم املدفوعات فيما يتعلق بالشريعة
اإلسالمية .تمويل واستثمار محفظة املوجودات والضمانات املؤسسية للشركات التابعة للمجموعة .وسيحتفظ وكيل الضمان نيابة عن املمولين باألوراق املالية
املعروضة.
أسس اإلعداد
2-2
لقد تفشت جائحة كوفيد 19-بوتيرة متسارعة في عام  ،2020وذلك في ظل اكتشاف عدد كبير من الحاالت .ولقد ألقت اإلجراءات التي اتخذتها مختلف الحكومات
بهدف احتواء تفش ي الفيروس بظاللها على جميع األنشطة االقتصادية بشكل عام وعلى أعمال املجموعة املرتبطة محفظتها العقارية بشكل خاص .تكبدت
ً
خفاضا في حقوق امللكية بمبلغ
املجموعة خسارة قدرها  438مليون درهم خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  :2019( 2020خسارة  320مليون درهم) وشهدت ان
ُ
ً
 462مليون درهم .تعزى الخسارة بشكل أساس ي إلى خطي أعمال املجموعة ،أوال املحفظة العقارية التي تأثرت بشدة جراء تفش ي جائحة كوفيد 19-وشهدت
خسارة في القيمة العادلة قدرها  463مليون درهم؛ ً
ثانيا ،انخفاض قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية حيث تكبدت املجموعة خسارة قدرها  204مليون
درهم خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر .2020
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
-2
أسس اإلعداد (تتمة)
2-2
اتخذت إدارة املجموعة عدة خطوات ملعالجة املوقف ،تضمنت ما يلي:
 تخطيط اإلدارة ملواصلة الدعوة لسداد الديون حيث حققت تلك الدعوات عام  2020صافي ربح قدره  105مليون درهم.
 استعراض تأثير جائحة كوفيد 19-على وضع التدفقات النقدية ،وترى املجموعة أنه تمتلك موارد كافية لتحمل التأثير الناتج من تفش ي الجائحة ودعم
أنشطتها التشغيلية في املستقبل املنظور.
 مخطط لبيع املحفظة العقارية.
ً
بعد نهاية العام ،وجدت اإلدارة ً
ً
طلبا متزايدا على العقارات االستثمارية للمجموعة وتتوقع أن يستمر ذلك نظرا للمبادرات الحكومية املختلفة ومعرض إكسبو
 2020الذي سيقام خالل عام  2021وهو ما سيكون له إسهامات على الربح في نهاية املطاف.
أشار البنك املركزي في تقرير الفحص الخاص به إلى أنه في ظل الوضع الوبائي الحالي  ،من املحتمل أن تتكبد املجموعة املزيد من الخسائر وليس لديها رأس مال
كاف الستيعاب أي خسائر أخرى  ،لذلك نصح البنك املركزي بضرورة االمتناع عن االكتتاب في أي أنشطة تمويلية جديدة .من وجهة النظر التنظيمية ،
إجمالي ٍ
استبعد البنك املركزي أداة املضاربة لحساب إجمالي رأس مال املجموعة .وجه البنك املركزي الشركة بتقديم خطة بحلول  31مارس  2021لزيادة إجمالي رأس
املال عن طريق التحويل املبكر ألداة املضاربة إلى رأس مال.
لقد قررت اإلدارة أن اإلجراءات التي اتخذتها كافية للتخفيف من حالة عدم اليقين ،وبالتالي أعدت هذه البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.
تم عرض البيانات املالية املوحدة بالدرهم (الدرهم) وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف (ألف درهم) ما لم يرد خالف ذلك.
بيان التو افق
ً
يتم إعداد البيانات املالية املوح دة للمجموعة وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية والقواعد واألسس الشرعية املحددة من قبل هيئة الفتوى والرقابة
الشرعية للشركة ومتطلبات القوانين السارية املفعول في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
أسس التوحيد
تتألف البيانات املالية املوحدة من البيانات املالية ل شركة أمالك للتمويل ش.م.ع والشركات التابعة لها (املجموعة) كما في  31ديسمبر .2020
تتحقق السيطرة عندما تكون املجموعة معرضة ،أو لديها حقوق ،لعوائد متغيرة من ارتباطها مع الشركة املستثمر فيها ولديها القدرة على التأثير على تلك العوائد
من سلطتها على ال شركة املستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم املجموعة بالسيطرة على الشركة املستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى املجموعة:
 السلطة على الشركة املستثمر فيها (أي الحقوق الحالية التي تمنح املجموعة القدرة الحالية على توجيه أنشطة ذات عالقة في الشركة املستثمر فيها)؛
 التعرض للعوائد املتغيرة ،أو الحقوق للحصول على العوائد املتغيرة ،بسبب ارتباطها بالشركة املستثمر فيها؛ و
 القدرة على استخدام السلطة على الشركة املستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
يتم توحيد البيانات املالية للشركات التابعة بالكامل من تاريخ االستحواذ باعتباره التاريخ الذي تحصل فيه املجموعة على السيطرة ويستمر توحيد البيانات حتى
تاريخ توقف تلك السيطرة .تعد البيانات املالية للشركات التابعة لنفس فترة إعداد التقارير للشركة األم وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة .عند
الضرورة يتم إجراء التعديالت على البيانات املالية للشركات التابعة لجعل سياستها املحاسبية تتماش ى مع السياسات املحاسبية للمجموعة .إن جميع األرصدة
والدخل واملصاريف واألرباح والخسائر غير املحققة وتوزيعات األرباح ضمن املجموعة الناتجة عن املعامالت ضمن املجموعة يتم استبعادها بالكامل.
يتم احتساب التغيير في حصص ملكية الشركة التابعة ،بدون تغيير السيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
إن األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر بنود الدخل الشامل األخرى تعود ملساهمي الشركة األم للمجموعة والحصص غير املسيطرة ،حتى ولو كانت نتائج
ً
الحصص غير املسيطرة تظهر عجزا في الرصيد.
إذا خسرت املجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:


تتوقف عن قيد املوجودات (بما في ذلك الشهرة) واملطلوبات كموجودات ومطلوبات خاصة بالشركة التابعة



تتوقف عن قيد املبلغ املدرج ألي من الحصص غير املسيطرة



تتوقف عن قيد فروقات التحويل املتراكمة ،املسجلة في حقوق امللكية




تثبت القيمة العادلة للمبلغ املستلم
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به
15
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السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)
أسس إعداد البيانات املالية (تتمة)

أسس توحيد البيانات املالية (تتمة)
إن األنشطة الرئيسية للشركات التابعة هي نفسها كما للشركة األم .إن نسبة مساهمة املجموعة في الشركات التابعة كما يلي:
نسبة املساهمة
أسس توحيد البيانات بلد التأسيس
الشركة
2019
2020
%100
%100
مصر
شركة تابعة
أمالك للتمويل شركة مصر ش.م.م
%57.5
%57.5
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
إي إف أس للخدمات املالية ذ.م.م
%100
%100
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م إيضاح ()1-27
%100
%100
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
أمالك القابضة املحدودة
%100
%100
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
مرتفعات الورقاء ذ.م.م
%100
%100
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
أمالك كابيتال ذ.م.م
%100
%100
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
أمالك لالستثمار العقاري ذ.م.م
%100
%100
اإلمارات العربية املتحدة
شركة تابعة
أمالك املحدودة
%100
%100
مصر
شركة تابعة
أمالك مدينة نصر للعقارات االستثمارية
3-2

املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية

تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات املحاسبية التي تبدأ في  1يناير2020
تم تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التالية والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2020في هذه
البيانات املالية املوحدة .وقامت املجموعة في هذه السنة بتطبيق عدد من التعديالت والتفسيرات على املعايير الدولية للتقارير املالية الصادرة من قبل مجلس
املعايير املحاسبية الدولية والتي سوف تصبح ّ
فعالة بشكل إلزامي للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2020
لم يكن لتطبيق تلك املعايير أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو املبالغ املدرجة في هذه البيانات املالية املوحدة.
ّ
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة

ملخص

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات
املالية ،املعيار املحاسبي الدولي رقم  39األدوات املالية:
اإلعتراف والقياس واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 7
إفصاحات األدوات املالية املتعلقة بإعادة تشكيل معيار

التغييرات:
 تعديل متطلبات محاسبة التحوط املحددة ،بحيث تطبق املنشآت متطلبات
محاسبة التحوط بافتراض أن معيار معدل الفائدة الذي تستند إليه تحوط
التدفقات النقدية والتدفقات النقدية من أداة التحوط لن يتغير نتيجة إعادة
تشكيل معيار معدل الفائدة؛
 إلزام جميع عالقات التحوط التي تتأثر بشكل مباشر بإعادة تشكيل معيار سعر
الفائدة؛
 ليس الغرض منها تقديم إعفاء من أي عواقب أخرى ناتجة عن إعادة تشكيل معيار
معدل الفائدة (إذا لم تعد عالقة التحوط تستوفي بمتطلبات محاسبة التحوط
ألسباب أخرى غير تلك املحددة في التعديالت ،فإن التوقف عن محاسبة التحوط
مطلوب)؛ و
 تتطلب إفصاحات محددة حول مدى تأثر عالقات التحوط الخاصة باملنشآت
بالتعديالت.

معدل الفائدة
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املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية (تتمة)

تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات املحاسبية التي تبدأ في  1يناير( 2020تتمة)
ّ
ملخص
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3إندماج تعديالت في تعريف األعمال التجارية (تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  )3هي
تغييرات على الشروط املحددة في امللحق أ" ،دليل التطبيق" ،واألمثلة التوضيحية للمعيار
االعمال املتعلق بتعريف األعمال
الدولي للتقارير املالية رقم  3فقط .هي:
 توضيح أنه لكي يتم إعتبار األنشطة كأعمال تجارية ،يجب أن تتضمن مجموعة متكاملة
من األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ،كحد أدنى ،مدخالت وعملية جوهرية تساهم
ً
معا بشكل كبير في القدرة على إنشاء نواتج؛
 تضييق تعريفات األعمال والنواتج بالتركيز على السلع والخدمات املقدمة للعمالء وإزالة
اإلشارة إلى القدرة على خفض التكاليف؛ إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة
املنشآت على تقييم ما إن كان تم اإلستحواذ على عملية جوهرية؛
 إضافة إرشادات وأمثلة توضيحية ملساعدة املنشآت على تقييم ما إذا كان قد تم
الحصول على عملية جوهرية؛
 إزالة تقييم ما إذا كان املشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات
مفقودة واالستم رار في إنتاج املخرجات؛ و
 إضافة اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط ملعرفة ما إذا كانت مجموعة
األنشطة واملوجودات املستحوذ عليها ليست أعمال تجارية.
تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى ثالثة جوانب جديدة للتعريف الجديد:
املالية واملعيار املحاسبي الدولي رقم  8التغييرات في
 التعتيم .ركز التعريف الحالي فقط على حذف أو تحريف ،ومع ذلك ،خلص املجلس إلى
التقديرات واألخطاء املحاسبية املتعلق بتعريف املادية
أن إخفاء املعلومات الجوهرية باملعلومات التي يمكن حذفها يمكن أن يكون له تأثير
مماثل .على الرغم من أن مصطلح التعتيم جديد في التعريف ،إال أنه كان بالفعل ً
جزءا
من املعيار املحاسبي الدولي رقم ( 1املعيار املحاسبي الدولي  1 .30أ).
 من املتوقع بشكل معقول أن يؤثر .التعريف الحالي املشار إليه "يمكن أن يؤثر" والذي
شعر املجلس أنه قد ُيفهم على أنه يتطلب الكثير من املعلومات حيث أن أي ش يء ً
تقريبا
"يمكن" أن يؤثر على قرارات بعض املستخدمين حتى لو كانت االحتمالية بعيدة.
 املستخدمون األساسيون .يشير التعريف الحالي فقط إلى "املستخدمين" الذين يخش ى
املجلس مرة أخرى أنه قد ُيفهم على نطاق واسع للغاية على أنه يتطلب مراعاة جميع
املستخدمين املحتملين للبيانات املالية عند تحديد املعلومات التي يجب اإلفصاح عنها.
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املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة واملعدلة التي أصبحت سارية املفعول للسنة الحالية (تتمة)

تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات املحاسبية التي تبدأ في  1يناير( 2020تتمة)
ّ
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة
تعديالت على املراجع حول اإلطار املفاهيمي في املعايير الدولية للتقارير املالية -تعديالت
على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  2الدفع على أساس السهم ،املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم  3إندماجات األعمال ،املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  6استكشاف وتقييم
املوارد الطبيعية ،املعيار املحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات املالية ،املعيار املحاسبي
الدولي رقم  8السياسات املحاسبية ،التغييرات في التقديرات املحاسبية واألخطاء ،املعيار
املحاسبي الدولي رقم  34التقارير املالية املرحلية ،املعيار املحاسبي الدولي رقم 37
املخصصات ،املطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة ،املعيار املحاسبي الدولي رقم 38
املوجودات غير امللموسة ،تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية
رقم  12ترتيبات امتياز الخدمة ،تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير
املالية رقم  19تسديد اإللتزامات املالية بأدوات حقوق امللكية ،تفسير لجنة تفسيرات
املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  20تكاليف التصفية في مرحلة اإلنتاج ملنجم
سطحي ،تفسير لجنة تفسيرات املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية رقم  22املعامالت
ً
بعملة اجنبية والبدل املستلم أو املدفوع مقدما ،والتفسير رقم  32املوجودات غير
امللموسة -تكاليف املوقع اإللكتروني  -لتحديث تلك األحكام فيما يتعلق باملراجع إلى
واإلقتباس من اإلطار أو لإلشارة إلى ذلك عندما يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار
املفاهيمي.

ملخص
قامت املجموعة بتطبيق التعديالت على املعايير الدولية
للتقارير املالية أرقام  ،15 ،6 ،2املعايير املحاسبية الدولية
أرقام  ،38 ،37 ،34 ،8 ،1وتفسيرات لجنة تفسيرات املعايير
الدولية للتقارير املالية أرقام  20 ،19،12و  ،22والتفسير
رقم  21في السنة الحالية.

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16عقود اإليجار املتعلق بكوفيد –  19يوفر التعديل للمستأجرين إعفاء من تقييم ما إذا كان امتياز
ً
اإليجار املرتبط بكوفيد 19-هو تعديال لعقد اإليجار
– إمتيازات اإليجار ذات العالقة

بخالف ما ورد أعاله ،ال توجد معايير دولية أخرى جوهرية للتقارير املالية والتعديالت التي كانت سارية ألول مرة للسنة املالية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير .2020
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تعريفات
4-2
لقد تم استخدام املصطلحات التالية في البيانات املالية املوحدة مع معانيها املحددة:

االستثناء

ً
ً
هو عقد بيع بين طرفين يتعهد بموجبه طرف (البائع) بإنشاء موجودات أو عقارات لطرف آخر (املشتري) وفقا لبعض املواصفات املتفق عليها مسبقا وبأسعار
ً
ً
محددة مسبقا وتاريخ محدد مسبقا لتسليمها .إن العمل املتفق بشأنه ال يقتصر إنجازه على البائع بمفرده ،ويمكن تنفيذ جزء أو كل املشروع من قبل أطراف
ثالثة تحت رقابة ومسؤولية البائع .بموجب عقد االستثناء يمكن أن تكون املجموعة البائع أو املشتري ،حسب ما تقتض ي الحاجة.

اإلجارة (اإلجارة املنتهية بالتمليك)

اإلجارة هي عقد بحيث يقوم طرف (مؤجر) بتأجير بند موجودات ما إلى طرف آخر (مستأجر) ،بعد شراء/استحواذ على بند املوجودات ً
بناء على طلب املتعامل
مقابل دفعات إيجار محد دة وشروط/مدة إيجار محددة .إن مدة العقد باإلضافة ألساس دفعات اإليجار يتم االتفاق بشأنها في البداية .يحتفظ املؤجر بملكية
بند املوجودات خالل فترة العقد .وتنتهي اإلجارة بتحويل امللكية في بند املوجودات إلى املستأجر .بموجب عقد اإلجارة يمكن أن تعمل املجموعة كمؤجر أو
كمستأجر حسب ما تقتض ي الحاجة.

اإلجارة اآلجلة (إجارة موصوفة في الذمة)
اإلجارة اآلجلة هي عقد بحيث توافق األطراف (أي املؤجر واملستأجر) على أن املؤجر ،بتاريخ محدد في املستقبل ،سيقوم بتقديم عقار بمواصفات محددة بعقد
اإليجار للمستأجر عند إتمامه وتسليمه من قب ل ّ
املطور الذي اشترى منه املؤجر ذلك العقار .إن فترة عقد اإليجار بموجب اإلجارة اآلجلة تبدأ فقط من تاريخ
استالم املستأجر للعقار من املجموعة .تنتهي اإلجارة اآلجلة بتحويل ملكية بند املوجودات إلى املستأجر .بموجب اإلجارة اآلجلة ،يمكن أن تعمل املجموعة كمؤجر
أو كمستأجر ،حسب ما تقتض ي الحالة.

شركة امللك
هي ملكية مشتركة بين منشأتين /شخصين أو أكثر في بند موجودات أو ممتلكات معينة دون وجود نية مشتركة للمشاركة في األعمال ،فيما يتعلق بهذه املوجودات
أو املمتلكات .ويتقاسم األطراف الدخل  /االيرادات الناتجة من هذه امللكية املشتركة ً
سواء عند تأجير أو بيع املوجودات أو املمتلكات.

املرابحة لصاحب أمر الشراء

املرابحة لصاحب أمر الشراء هي اتفاق بيع ،يبيع طرف (البائع) بموجبه لطرف آخر (املشتري) بند املوجودات سبق له شراؤه وحيازته ً
بناء على وعد املشتري بشرائه
بند املوجودات بشروط معينة .ويتعين على البائع اإلفصاح للمشتري عن تكلفة بند املوجودات والربح املتفق عليه .بموجب عقد املرابحة يمكن أن تعمل املجموعة
إما كبائع أو كمشتري حسب ما تقتض ي الحالة.

املضاربة
املضاربة لصاحب أمر الشراء هي عقد بين طرفين بحيث يقدم أحد األطراف املال (رب املال) إلى الطرف اآلخر (املضارب) ،الذي يوفر املال (رأس مال املضاربة)
إلى الطرف اآلخر (املضارب) .ثم يستثمر املضارب رأس مال املضاربة في مشروع أو نشاط معين في مقابل حصة متفق عليها من الربح .إن املضاربة هي عقد
استثماري ،ومع ذلك يتحمل املضارب الخسارة في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو خرق أي من شروط املضاربة من قبل املضارب .بموجب عقد املضاربة يمكن أن
تعمل املجموعة إما كمضارب أو كرب املال حسب ما تقتض ي الحالة.

الشريعة
هي جوهر القانون اإلسالمي وقد تم اقتباسها من القرآن الكريم والسنة الشريفة واإلجماع والقياس .وبما أن املجموعة هي مؤسسة تمويل إسالمي فإنها تطبق
مبادئ الشريعة في أنشطتها كما تفسرها هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
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استثما رات الوكالة
هي عقد الوكالة حيث بموجبه يقوم ("املوكل الرئيس ي") بتقديم مبلغ معين من املال ("رأس مال الوكالة") إلى وكيل ("الوكيل") لالستثمار بطريقة متوافقة مع أحكام
الشريعة اإلسالمية وحسب دراسة الجدوى  /الخطة االستثمارية املقدمة إلى "املوكل" من قبل الوكيل .يحق للوكيل مقدم الخدمات الحصول على رسوم محددة
(رسوم الوكالة) وكذلك ،إذا كان الوكيل يحقق عائدا يفوق مقدار الربح املتوقع (كما جاء في دراسة الجدوى االقتصادية  /خطة االستثمار) يجوز "للموكل" منح
الفائض إلى الوكيل كحافز له عن األداء املمتاز.
ومع ذلك ،يتوجب على الوكيل إعادة املبلغ املستثمر به في حالة اإلخفاق أو اإلهمال أو خرق أي من شروط الوكالة .يجوز للمجموعة إما استالم األموال من
املستثمرين كوكيل االستثمار الخاص بهم ("الوكيل") أو تقديم األموال لإلدارة  /االستثمار كموكل.

أداة املضاربة

ً
ً
هي أداة أصدرت لصالح وكيل التسهيل ،بصفته ممثال عن املمولين ونائبا عنهم (كوكيل) فيما يتعلق بحصتهم في محفظة التمويل العقاري والتي بموجبها يقوم
الوكيل بنقل الحقوق والفوائد واملزايا واملستحقات في محفظة التمويل العقاري لشركة أمالك شاهين املحدودة (كمصدر) .دخلت الشركة واملصدر (كرب للمال)
في املضاربة حيث سيتم االستثمار في محفظة التمويل العقاري على أنها رأس مال املضاربة من قبل الشركة.
ويتم تحصيل أداة املضاربة من خالل إجراء املجموعة دفعة بموجب عقد مضاربة للمصدر.

5-2

تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية

استخدام التقديرات
يتطلب إعداد البيانات املالية املوحدة من اإلدارة استخدام أحكامها وإجراء التقديرات واالفتراضات التي قد تؤثر على مبلغ املوجودات واملطلوبات املالية
واإليرادات واملصاريف املعلنة واإلفصاحات عن املطلوبات الطارئة واملخصصات الناتجة عن االنخفاض في القيمة والقيم العادلة .يتم تقييم التقديرات واألحكام
بصورة منتظمة وتستند إلى الخبرة السابقة وعوامل أخرى ،بما في ذلك توقعات األحداث املستقبلية التي يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف املتوفرة.
ٍ
فيما يلي البنود الهامة التي تتطلب استخدام التقديرات واألحكام:
( )1األدوات املالية
إن األحكام الصادرة في تطبيق السياسات املحاسبية والتي لها أكثر تأثير جوهري على املبالغ املعترف بها في البيانات املالية املوحدة للسنة املنتهية في  31ديسمبر
 2020تتعلق بـ:
 تصنيف املوجودات املالية :تقييم نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باملوجودات وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية للموجودات املالية هي عبارةفقط عن دفع املبلغ األساس ي وربح املبلغ األساس ي القائم.
 إحتساب الخسارة االئتمانية املتوقعة :تتعلق التغيرات في االفتراضات والتقديرات غير املؤكدة والتي لها تأثير جوهري على الخسارة االئتمانية املتوقعة للسنةاملنتهية في  31ديسمبر  .2020يعود التأثير بشكل رئيس ي إلى املدخالت واالفتراضات والتقنيات املستخدمة في احتساب الخسارة االئتمانية املتوقعة بموجب
منهجية املعيار الدولي للتقارير املالية رقم .9
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املدخالت واالفتراضات والتقنيات املستخدمة إلحتساب الخسارة االئتمانية املتوقعة
ان املفاهيم الرئيسية والتي لها التأثير األكثر أهمية وتتطلب درجة عالية من الحكم ،كما تعتبرها املجموعة أثناء تحديد الخسارة االئتمانية املتوقعة ،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 املجموعة بمقارنة مخاطر التعثر الناشئة على مدى العمر املتوقع لألصل املالي في تاريخ التقارير املالية باملخاطر املقابلة للتعثر في السداد عند نشوء األصل،
باستخدام مؤشرات املخاطر الرئيسية التي يتم استخدامها في عمليات إدارة املخاطر الحالية للمجموعة.
يتم إجراء تقييم لالرتفاعات الجوهرية في مخاطر االئتمان بشكل ربع سنوي على األقل لكل تعرض فردي ً
بناء على ثالثة عوامل .إذا كان أي من العوامل التالية
يشير إلى حدوث ارتفاع جوهري في مخاطر االئتمان قد حدث ،سوف يتم نقل األداة من املرحلة  1إلى املرحلة :2
ً
ً
استنادا إلى ّ
 . 1لقد وضعت املجموعة سقفا لالرتفاعات الجوهرية في مخاطر االئتمان
التغير في احتمالية التعثر على النحو املحدد في تصنيف مخاطر امللتزم
املتعلقة باإلعتراف املبدئي وكذلك أسقف احتمالية التعثر.
 . 2تجرى مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج املراحل وإجراء تعديالت ،حسب الضرورة ،لتعكس بشكل أفضل املراكز التي ارتفعت بشكل جوهري في مخاطرها.
ً
ً
ً
 . 3يحتوي املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9على افتراض قابل للنقض بأن األدوات التي تجاوز موعد استحقاقها  30يوما قد شهدت ارتفاعا جوهريا في
مخاطر االئتمان.
تعتمد التحركات بين املرحلة  2واملرحلة  3على ما إذا كانت املوجودات املالية قد انخفضت قيمتها االئتمانية كما في تاريخ التقارير املالية .يستند تحديد االنخفاض
في القيمة االئتمانية للتقييم الفردي للموجودات املالية كدليل موضوعي على االنخفاض في القيمة.
تقوم املجموعة بمراجعة محفظة القروض والذمم املدينة والذمم املدينة للتمويل اإلسالمي لتقييم انخفاض القيمة على أساس منتظم .عند تحديد ما إذا كان
ً
أحكاما فيما إذا كان هناك أ ي بيانات يمكن مالحظتها تشير إلى وجود انخفاض
ينبغي تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل ،تقوم املجموعة بإصدار
ملموس في التدفقات النقدية التعاقدية املستقبلية من قرض أو مجموعة متجانسة من القروض والذمم املدينة أو ذمم تمويل إسالمية .تتم مراجعة املنهجية
واالفتراضات املستخدمة لتقدير كل من مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية املستقبلية بانتظام لتقليل أي فروق بين تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.
من أجل مساعدة العمالء في التعامل مع األثر االقتصادي الناجم عن تفش ي جائحة كوفيد  ،19-عرضت أمالك للتمويل تأجيالت السداد على العمالء املتأثرين
بما يتماش ى مع توصيات مصرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي .وقد تم تصنيف العمالء ً
بناء على شدة تأثير األزمة ،حيث تم تحديد هؤالء العمالء الذين لم
ً
يواجهوا ً
جوهريا في جدارتهم االئتمانية ،كما كانت قبل الوباء ،في نفس املرحلة بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم .9
تأثيرا

عوامل االقتصاد الكلي واملعلومات التطلعية والسيناريوهات املتعددة
يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان املتوقعة لكل مرحلة وتقييم االرتفاعات الجوهرية في مخاطر االئتمان في االعتبار املعلومات املتعلقة باألحداث السابقة
ّ
ً
ً
والظروف الراهنة ،فضال عن التنبؤات املعقولة والداعمة لألحداث املستقبلية والظروف االقتصادية .سوف يتطلب تقدير وتطبيق املعلومات التطلعية أحكاما
جوهرية.
يتم بناء النموذج على أساس مدخالت احتمالية التعثر والخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض عند التعثر املستخدمة لتقدير مخصصات الخسارة االئتمانية
للمرحلة  1واملرحلة ً 2
بناء على متغيرات االقتصاد الكلي (أو التغيرات في متغيرات االقتصاد الكلي) مثل معدالت االشغال وأسعار النفط ومؤشر سعر السكن
ً
ً
والناتج املحلي اإلجمالي (حيث أمكن) والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بخسائر االئتمان في املحفظة ذات الصلة .إن أي سيناريو من سيناريوهات االقتصاد الكلي تم
استخدامه في احتساب املجموعة لخسائر االئتمان املتوقعة سيكون له توقعات ملتغيرات االقتصاد الكلي ذات الصلة.
سوف يكون تقدير خسائر االئتمان املتوقعة في املرحلة  1واملرحلة  2عبارة عن تقدير مخصوم لالحتماالت املرجحة والذي يأخذ في االعتبار ما ال يقل عن ثالثة
سيناريوهات مستقبلية لالقتصاد الكلي.
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عوامل االقتصاد الكلي واملعلومات التطلعية والسيناريوهات املتعددة (تتمة)
يستند سيناريو الحالة األساسية للمجموعة على توقعات االقتصاد الكلي التي نشرها الخبراء الخارجيون والبيانات األخرى العامة املتاحة .يتم تحديد
ً
استنادا إلى ظروف االقتصاد الكلي البديلة املعقولة .سيحدث تصميم
السيناريوهات الصاعدة والهابطة بالنسبة لسيناريو الحالة األساسية للمجموعة
السيناريوهات ،بما في ذلك تحديد سيناريوهات هابطة إضافية على األقل ً
سنويا وبشكل متكرر إذا اقتضت الظروف ذلك.
ً
ً
إن السيناريوهات هي االحتمال املرجح وفقا ألفضل تقدير للمجموعة الحتماالتها النسبية استنادا 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 املحافظ الخاضعة للخسائر االئتمانية
املتوقعة بنفس االحتماالت.
يتم إجراء تقييم دوري للحساسية نتيجة الحركة في كل متغير اقتصادي كلي واألوزان املعنية ضمن السيناريوهات الثالثة بشكل دوري من قبل املجموعة.
في بعض الحاالت ،قد ال تحتوي املدخالت والنماذج املستخدمة في إحتساب الخسائر اإلئتمانية املتوقعة ً
دائما على جميع خصائص السوق في تاريخ البيانات
املالية املوحدة .لعكس هذا ،يتم إجراء بعض التعديالت أو التراكبات النوعية ً
أحيانا كتعديالت مؤقتة عندما تكون هذه االختالفات جوهرية .تخضع هذه الحاالت
لعملية حوكمة املجموعة للرقابة.

تعريف التعثر:

ً
سوف يكون تعريف التعثر املستخدم في قياس خسائر االئتمان املتوقعة والتقييم املستخدم لتحديد الحركة بين املراحل متوافقا مع تعريف التعثر املستخدم
ألغراض إدارة مخاطر االئتمان الداخلية .ال يقوم املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9بتعريف التعثر ،ولكنه يحتوي على افتراض قابل للنقض بأن التعثر
ً
قد يحدث عندما يكون التعرض أكبر من  90يوما من تاريخ االستحقاق.

العمر املتوقع
عند قياس خسارة االئتمان املتوقعة ،تأخذ املجموعة في االعتبار الفترة التعاقدية القصوى التي تتعرض لها املجموعة ملخاطر االئتمان .يجب أخذ جميع الشروط
التعاقدية في االعتبار عند تحديد العمر املتوقع ،بما في ذلك خيارات الدفع املسبق وخيارات التمديد وخيارات التجديد .بالنسبة لبعض تسهيالت االئتمان
املتجددة التي ليس لها تاريخ استحقاق ثابت ،يتم تقدير العمر املتوقع على أساس الفترة التي تتعرض فيها املجموعة ملخاطر االئتمان وكذلك عندما ال يتم تخفيف
خسائر االئتمان من خالل إجراءات اإلدارة.

الحوكمة
باإلضافة إلى إطار إدارة املخاطر القائمة ،أنشأت املجموعة لجنة مجموعة عمل داخلية لإلشراف على عملية االنخفاض في القيمة في إطار املعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم  .9تتكون مجموعة العمل من ممثلين رفيعي املستوى من اإلدارة املالية وإدارة املخاطر ،وسوف تكون مسؤولة عن مراجعة واعتماد املدخالت
واالفتراضات الرئيسية املستخدمة في تقديرات املجموعة املتعلقة بخسارة االئتمان املتوقعة .كما تقوم بتقييم مدى مالءمة نتائج املخصصات اإلجمالية التي يتم
إدراجها في البيانات املالية للمجموعة.
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5-2
استخدام التقديرات (تتمة)
( )2القيمة العادلة لألدوات املالية
في حال عدم وجود أسواق نشطة لتحديد القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية املدرجة في بيان املركز املالي املوحد ،يتم تحديدها باستخدام مجموعة
متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل استخدام النماذج الحسابية .يتم الحصول على املدخالت لهذه النماذج من بيانات السوق التي يمكن مالحظتها حيثما
ً
أمكن ذلك ،في حال لم يكن هذا ممكنا ،فإن بعض التقديرات تكون مطلوبة لتحديد القيمة العادلة .تتضمن األحكام النظر في السيولة ومدخالت النماذج مثل
االرتباط والتقلبات في املشتقات طويلة األجل.
تخضع القيمة العادلة إلطار مراقبة مصمم لضمان تحديدها أو التحقق من صحتها ،من خالل وظيفة مستقلة عن املخاطر.
( )3خسارة انخفاض القيمة في االستثمارات في الشركات الشقيقة واملنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة
تقوم اإلدارة بمراجعة حصتها من االستثمارات في الشركات الشقيقة واملنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة لتقييم انخفاض القيمة على أساس منتظم .عند
تحديد التقييم ،تقوم اإلدارة بمقارنة املبلغ القابل لالسترداد مع القيمة املدرجة لالستثمار .يتطلب تقدير املبلغ القابل لالسترداد استخدام القيمة في االستخدام
ب أن تقوم املجموعة بعمل تقدير للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من الشركات الشقيقة واملنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة واختيار معدل خصم
مناسب من أجل إحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.
( )4اإللتزامات الطارئة الناتجة عن الدعاوى
ً
نظرا لطبيعة عملياتها ،قد تشارك املجموعة في الدعاوى الناشئة في سياق األعمال اإلعتيادية .يستند مخصص االلتزامات الطارئة الناشئة عن الدعاوى إلى
احتمال تدفق املوارد 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.
( )5تقييم استثمارات األسهم غير املتداولة
ً
إن تقييم استثمارات األسهم غير املتداولة يستند عادة على إحدى األمور التالية:
املعامالت حسب األسعار السائدة في السوق؛

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة بصورة كبيرة؛




التدفقات النقدية املتوقعة املخصومة باألسعار الحالية التي تنطبق على بنود ذات شروط وخواص مخاطرة مشابهة؛ أو
نماذج تقييم أخرى.

إن تحديد التدفقات النقدية وعوامل الخصم الستثمارات األسهم غير املتداولة يتطلب إجراء تقديرات جوهرية .تقوم املجموعة بمراجعة أساليب التقييم بشكل
دوري وتختبر صالحيتها باستخدام إما األسعار من معامالت السوق الحالية امللحوظة في نفس األداة أو من البيانات األخرى امللحوظة املتوفرة في السوق.
( )6االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة
عندما توجد مؤشرات على أن القيمة املدرجة لالستثمار في شركات شقيقة لن تكون قابلة للتحصيل ،يتم قيد انخفاض في القيمة .إن املبلغ 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 املجموعة والذي
يمكن تحقيقه في معاملة بيع لالستثمار.
( )7املخصصات واملطلوبات الطارئة وااللتزامات
يتم قيد املخصص عندما يكون لدى املجموعة التزام حالي فعلي أو قانوني نتيجة ألحداث ماضية وأنه من املحتمل أن يتطلب تدفق خارجي للموارد ،والتي تجسد
مزايا اقتصادية ،لسداد االلتزامات ويمكن إجراء تقدير معقول ملبلغ االلتزام.
تقاس املخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقديرات اإلدارة للنفقات املطلوبة لسداد االلتزام الحالي في تاريخ تقديم التقرير .إن سعر الخصم املستخدم لتحديد
القيمة الحالية يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود والزيادات املحددة لتلك املطلوبات.
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ً
( )8إعادة تقييم العقارات االستثمارية والدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية
ً
تدرج املجموعة عقاراتها االستثمارية والدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة ،ويتم قيد التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل املوحد.
تقوم املجموعة بالع مل مع خبراء تقييم مستقلين من أجل تقييم القيمة العادلة خالل السنة .يتم تقييمها وفق تقنية تقييم مناسبة بالرجوع إلى الدليل الذي
يستند إلى السوق وباستخدام أسعار املقارنة التي تم تعديلها لبعض عوامل السوق املحددة مثل طبيعة وموقع وحالة العقار.
( )9تخصيص سعر املعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء
قررت املجموعة تطبيق طريقة املدخالت عند تخصيص سعر املعاملة بين التزام أداء معين في العقد .عند تطبيق طريقة املدخالت تستخدم املجموعة القيمة
العادلة اللتزامات كل طرف الحتساب قيمة املعاملة.
قررت املجموعة تطبيق طريقة املدخالت عند تخصيص سعر املعاملة اللتزام األداء حيث يتم قيد اإليرادات مع مرور الوقت .تعتبر املجموعة أن استخدام طريقة
ً
املدخالت التي تتطلب قيد اإليرادات على أساس الجهود التي تبذلها املجموعة الستيفاء التزام األداء يقدم أفضل صورة لإليرادات املحققة فعال .عند تطبيق
طريقة املدخالت تقوم املجموعة بتقدير التكلفة إلتمام املشاريع من أجل تحديد مبلغ اإليرادات الذي يمكن قيده .تشمل هذه التقديرات تكلفة توفير البنية
التحتية واملطالبات املتوقعة من املقاولين كما تم تقييمها من قبل استشاري املشروع وتكلفة الوفاء بالتزاماتها التعاقدية األخرى مع العمالء.
األحكام
ً
باإلضافة إلى املخصصات املحددة مقابل القروض والذمم املدينة والذمم املدينة للتمويالت االسالمية الجوهرية بصورة فردية ،تقوم املجموعة أيضا بتكوين
مخصص جماعي لالنخفاض في القيمة لقيد بأنه في أي تاريخ العداد التقارير ،سيكون هناك مبلغ للقروض والذمم املدينة والذمم املدينة للتمويالت االسالمية
ً
ً
التي انخفضت قيمتها حتى لو لم يظهر بعد الدليل الذي يعد سببا قائما لقيد الخسارة (والتي تعرف بـ"مدة الظهور").

االنخفاض في قيمة املوجودات غير املالية
تقوم املجموعة بمراجعة موجوداتها غير املالية لتقييم االنخفاض في القيمة ،إذا كان يوجد مؤشر لالنخفاض في القيمة .لتحديد فيما إذا كان االنخفاض في
القيمة يجب اإلعالن عنه في بيان الدخل ،تقوم املجموعة بإجراء األحكام سواء كانت هناك أية معلومات يمكن مالحظتها تدل على وجود انخفاض في القيم املدرجة
للموجودات غير املالية.

استيفاء التزامات األداء
يجب على املجموعة تقييم كل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا استوفيت التزامات األداء مع مرور الوقت أو في وقت محدد من أجل تحديد الطريقة املناسبة
ً
لقيد اإليرادات .ولقد قامت املجموعة بالتقييم استنادا إلى اتفاقيات البيع والشراء املتفق عليها مع العمالء ونصوص القوانين واللوائح ذات الصلة ،حيث تم إبرام
ً
العقود لتقديم موجودات عقارية للعمالء ،ولم تخصص املجموعة بند موجودات ذو استخدامات بديلة للمجموعة وعادة يكون لها حق ملزم في دفعات األداء
املنجز حتى اآلن .في هذه الظروف تثبت املجموعة اإليرادات مع مرور الوقت .وفي حالة عدم حدوث ذلك يتم قيد اإليرادات في وقت محدد.

تحديد أسعار املعامالت
يجب على املجموعة تحديد سعر املعاملة في كل من عقودها مع العمالء .عند اتخاذ هذه االجراءات ،تقوم املجموعة بتقييم أثر أي مبلغ متغير في العقد ،بسبب
الخصومات أو الشروط الجزا ئية أو وجود أي عنصر تمويل جوهري في العقد وأي مبلغ غير نقدي في العقد.
ً
ً
لتحديد تأثير املبلغ املتغير تستخدم املجموعة طريقة "املبلغ األكثر احتماال" طبقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  15حيث يتم تحديد سعر املعاملة
ً
بالرجوع الى طريقة املبلغ األكثر احتماال بين مجموعة من املبالغ املحتملة.

تحويل السيطرة في عقود العمالء
في الحاالت التي تقرر بها املجموعة أنها استوفت التزامات األداء في وقت من األوقات ،تثبت اإليرادات عند تحويل السيطرة على بند امل وجودات الذي هو موضوع
ً
العقد إلى العميل .في حالة عقود بيع املوجودات العقارية ،يتم ذلك عادة عندما يتم تسليم السيطرة على الوحدة إلى العميل.
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إن بعض املعايير الجديدة والتعديالت على املعايير والتفسيرات ال يسري مفعولها للسنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2020مع عدم اختيار املجموعة اتباعها في وقت
مبكر .وبالتالي ،لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات املالية املوحدة.
ّ
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة
إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة  -املرحلة ( 2تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية،
املعيار املحاسبي الدولي رقم  39األدوات املالية :اإلعتراف والقياس ،املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  7األدوات
املالية اإلفصاحات ،املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  4عقود التأمين واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم 16
عقود اإليجار)

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2021

توفر التعديالت في إعادة تشكيل معيار سعر الفائدة  -املرحلة ( 2تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية
رقم  ،9املعيار املحاسبي الدولي رقم  ،39املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  ،7املعيار الدولي للتقارير املالية رقم
 ،4واملعيار الدولي للتقارير املالية رقم  )16وسيلة عملية للتعديالت التي تتطلبها إعادة التشكيل ،وتوضيح أن
ً
محاسبة التحوط لم يتم إيقافها فقط نتيجة إلعادة تشكيل ايبور ،وإدخال اإلفصاحات التي تسمح
للمستخدمين بفهم طبيعة ومدى املخاطر الناشئة عن إعادة تشكيل ايبور الذي تتعرض له املنشأة وكيفية
إدارة املنشأة لتلك املخاطر باإلضافة إلى تقدم املنشأة في اإلنتقال من ايبور إلى معدالت مرجعية بديلة ،وكيف
تدير املنشأة هذا االنتقال.
تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  :3إندماج األعمال املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي
تهدف التعديالت إلى تحديث مرجع قديم لإلطار املفاهيمي في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  3دون تغيير
جوهري في متطلبات املعيار.

 1يناير 2022

تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  16ممتلكات وآالت ومعدات املتعلق بالعائدات قبل االستخدام
املقصود
تمنع التعديالت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات أي عائدات من بيع األصناف
املنتجة أثناء إحضار ذلك األصل إلى املوقع والحالة الالزمة له ليكون ً
قادرا على العمل بالطريقة املقصودة من
ً
قبل اإلدارة .وبدال من ذلك ،تعترف املنشأة بعائدات بيع هذه البنود ،وتكلفة إنتاج تلك البنود ،في الربح أو
الخسارة.

 1يناير 2022

تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  37املخصصات ،املطلوبات املحتملة واملوجودات املحتملة املتعلق
بالعقود املثقلة باإللتزامات  -تكلفة تنفيذ العقد

 1يناير 2022

تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد" .يمكن أن تكون
التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد إما تكاليف إضافية للوفاء بهذا العقد (على سبيل املثال العمالة واملواد
املباشرة) أو تخصيص التكاليف األخرى املرتبطة مباشرة بتنفيذ العقود (على سبيل املثال تخصيص رسوم
اإلهالك لبند من املمتلكات واآلالت واملعدات املستخدمة في تنفيذ العقد).
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يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

ّ
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة
تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم  1عرض البيانات املالية املتعلقة بتصنيف املطلوبات كمتداولة أو غير
متداولة
تهدف التعديالت إلى تعزيز االتساق في تطبيق املتطلبات من خالل مساعدة الشركات على تحديد ما إذا كان يجب
تصنيف الديون واملطلوبات األخرى التي لها تاريخ تسوية غير مؤكد كمتداولة أو غير متداولة (مستحقة أو يحتمل أن
تكون مستحقة السداد خالل سنة واحدة) في بيان املركز املالي.

 1يناير 2023

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  4عقود التأمين تمديد اإلعفاء املؤقت من تطبيق املعيار الدولي للتقارير
املالية رقم 9

 1يناير 2023

يغير التعديل تاريخ انتهاء الصالحية لإلعفاء املؤقت في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  4من تطبيق املعيار الدولي
للتقارير املالية رقم  9األدوات املالية ،بحيث تكون الشركات مطالبة بتطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9للفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير .2023
 1يناير 2022

دورة التحسينات السنوية  2020-2018على املعايير الدولية للتقارير املالية
تقوم بإجراء تعديالت على املعايير التالية:
 املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  :1تطبيق املعايير الدولية للتقارير املالية للمرة األولى  -يسمح التعديل للشركة
التابعة التي تطبق الفقرة د ( 16أ) من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  1لقياس فروق الترجمة التراكمية
باستخدام املبالغ املدرجة من قبل الشركة األمً ،
بناء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى املعايير الدولية للتقارير
املالية.
 املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  - 9األدوات املالية  -يوضح التعديل الرسوم التي تفرضها املنشأة عندما تقوم
بتطبيق اختبار " "٪10في الفقرة ب  3.3.6من املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9في تقييم ما إذا كان سيتم
إلغاء االعتراف بالتزام مالي .تقوم املنشأة بإدراج فقط الرسوم املدفوعة أو املستلمة بين املنشأة (املقترض)
واملقرض ،بما في ذلك الرسوم املدفوعة أو املستلمة من قبل املنشأة أو املقرض نيابة عن الطرف اآلخر.
 املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  16عقود اإليجار  -يزيل التعديل على املثال التوضيحي رقم  13املرفق للمعيار
الدولي للتقارير املالية رقم  16من املثال التوضيحي لسداد التحسينات على عقد اإليجار من قبل املؤجر من
أجل حل أي لبس محتمل فيما يتعلق بمعالجة حوافز اإليجار التي قد تنشأ بسبب الكيفية التي يتم بها توضيح
حوافز اإليجار في ذلك املثال.
 املعيار املحاسبي الدولي رقم  41الزراعة  -يزيل التعديل املتطلبات الوارد في الفقرة  22من املعيار املحاسبي
الدولي رقم  41للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي
باستخدام تقنية القيمة الحالية.
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السياسات املحاسبية الهامة (تتمة)

6-2

املعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد (تتمة)

ّ
واملعدلة
املعايير الدولية للتقارير املالية الجديدة

يسري تطبيقها للفترات
السنوية التي تبدأ من أو بعد

املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  :17عقود التأمين

 1يناير 2023

يتطلب املعيار الدولي للتقارير املالية  17أن يتم قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء باإللتزامات ويوفر
ً
ً
نهجا أكثر توحيدا للقياس والعرض لجميع عقود التأمين .تم تصميم هذه املتطلبات لتحقيق هدف قائم على مبدأ
محاسبي متسق لعقود التأمين .يحل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17محل املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 4
عقود التأمين كما في  1يناير 2023

تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  :17عقود التأمين

 1يناير 2023

يقوم املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17بتعديل معالجة املخاوف وتحديات التنفيذ التي تم تحديدها بعد نشر
املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17عقود التأمين في سنة  .2017فيما يلي التغييرات الرئيسية:
 تأجيل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17ملدة سنتين إلى الفترات السنوية التي تبدأ في
أو بعد  1يناير .2023
 استبعاد نطاق إضافي لعقود بطاقات االئتمان والعقود املماثلة التي توفر تغطية تأمينية باإلضافة إلى استبعاد
نطاق اختياري لعقود القروض التي تنقل مخاطر تأمين كبيرة.
 االعتراف بالتدفقات النقدية إلستحواذ التأمين املتعلقة بالتجديدات املتوقعة للعقد ،بما في ذلك أحكام
االنتقال والتنفيذ وتوجيه التدفقات النقدية إلستحواذ التأمين املعترف بها في األعمال املستحوذة في اندماج
األعمال.
 توضيح تطبيق املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  17في البيانات املالية املرحلية ،مما يسمح باختيار السياسة
املحاسبية على مستوى املنشأة.
 توضيح تطبيق هامش الخدمة التعاقدية العائد إلى خدمة عائد االستثمار والخدمات املتعلقة باالستثمار
والتغييرات في متطلبات اإلفصاح.
 توسيع خيار تخفيف املخاطر ليشمل عقود إعادة التأمين املبرمة واملشتقات غير املالية.
 تعديالت تتطلب من املنشأة عند اإلعتراف املبدئي باإلعتراف بالخسائر في عقود التأمين املثقلة باإللتزامات
الصادرة لإلعتراف بالربح في عقود إعادة التأمين املحتفظ بها.
 عرض مبسط لعقود التأمين في بيان امل ركز املالي بحيث تقدم الجهات موجودات ومطلوبات عقود التأمين في
ً
بيان املركز املالي املحدد باستخدام محافظ عقود التأمين بدال من مجموعات عقود التأمين.
 تخفيفات انتقالية إضافية إلندماج األعمال وتخفيفات إنتقالية إضافية لتاريخ تطبيق خيار تخفيف املخاطر
واستخدام نهج انتقال القيمة العادلة.
تعديالت على املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  10البيانات املالية املوحدة واملعيار املحاسبي الدولي رقم 28
استثما رات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة ( )2011املتعلقة بمعالجة بيع أو املساهمة في املوجودات بين املستثمر
والشركات الزميلة أو املشاريع املشتركة.

تأجيل سريان التطبيق إلى
أجل غير مسمى .ال يزال
التطبيق مسموح به.

قامت املجموعة بتقييم تأثير املعايير أعاله .و ً
بناء على ذلك التقييم ،ف ليس للمعيار أعاله أي تأثير جوهري على البيانات املالية املوحدة للمجموعة كما في تاريخ
التقرير.
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إن السياسات املحاسبية الهامة املتبعة في إعداد البيانات املالية املوحدة مدرجة أدناه:
اإلعتراف باإليرادات
يتم اإلعتراف ب اإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من املرجح تدفق املنافع االقتصادية إلى املجموعة ويمكن عندها قياس اإليرادات بصورة معقولة ،بغض النظر
عن الزمن الذي تم فيه سداد الدفعة .يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ املقبوضة أو املستحقة القبض مع األخذ بعين االعتبار شروط الدفعات
التعاقدية املحددة .استنتجت املجموعة أنها تعمل كمورد أساس ي في جميع ترتيبات إيراداتها ألنها امللتزم الرئيس ي في جميع ترتيبات اإليرادات ولها حق في التسعير
ً
وتكون معرضة أيضا ملخاطر االئتمان .يتم قيد اإليرادات في بيان الدخل كما يلي:

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

شركة امللك
يتم قيد دخل شركة امللك على أساس جزء زمني وذلك خالل مدة اإليجار أو تحويل املخاطر الجوهرية ومزايا امللكية للممتلكات إلى املشتري

املرابحة

ً
يتم احتساب أرباح املرابحة املؤجلة على أساس الفترة الزمنية على مدى فترة العقد استنادا لصافي مبالغ املرابحة القائمة.

املضاربة
يتم احتساب اإليرادات أو الخسائر من تمويل املضاربة على أساس الفترة الزمنية إذا كان يمكن تقديرها بصورة معقولة .عدا ذلك يتم قيد اإليرادات عند توزيعها
من قبل املضارب ،بينما يتم إدراج الخسائر في بيان الدخل عند اإلعالن عنها من قبل املضارب.

املشاركة
يتم احتساب الدخل على أساس صافي رأسمال املشاركة املستثمر على مدى الفترة الزمنية التي تمثل العائد الفعلي على بند املوجودات.

رسوم املعامالت
يتم قيد رسوم املعامالت املقدرة لتغطية تكاليف املعامالت عند املوافقة على التسهيالت.

اإليرادات من عقود العمالء
ثبتت املجموعة اإليرادات من عقود العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما ظهر في املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 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 املعاملة :سعر املعاملة هو املبلغ الذي تتوقع املجموعة أن يحق لها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات التي وعدت العميل بها،
ً
باستثناء املبالغ التي ُحصلت نيابة عن أطراف ثالثة.
الخطوة رقم  - 4تخصيص سعر املعاملة اللتزامات األداء في عقود العمالء :بخصوص العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام لألداء ،فإن املجموعة سوف تخصص
سعر معاملة لكل التزام لألداء بقيمة تمثل املبلغ الذي تتوقع املجموعة أن يكون من حقها في مقابل استيفاء كل التزام أداء.
الخطوة رقم  - 5قيد اإليرادات عندما (أو كما) تستوفي املنشأة التزام األداء.
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اإلعتراف باإليرادات (تتمة)
تستوفي املجموعة التزام األداء وقيد اإليرادات مع مرور الوقت ،إذا تحقق أحد الشروط التالية:
حصول العميل واستهالكه في وقت متزامن للمنافع املقدمة من أداء املجموعة بمجرد أداء املجموعة لها؛ أو
-1
أن ينش ئ أداء املجموعة أو يحسن بند موجودات يسيطر عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين بند املوجودات؛ أو
-2
أال ينش ئ أداء املجموعة بند موجودات ذو استخدام بديل للمجموعة وللمنشأة حق ملزم في دفعات األداء املنجز حتى اآلن.
-3

اإليرادات من عقود العمالء
بخصوص التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط املذكورة أعاله ،يتم قيد اإليرادات في وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.
عند استيفاء املجموعة اللت زام األداء من خالل تقديم السلع أو الخدمات التي وعدت بها ،ينشأ عن ذلك بند موجودات العقد على أساس املبلغ املحقق من خالل
األداء .عندما يتجاوز املبلغ املقبوض من العميل مبلغ اإليرادات املثبت تنشأ مطلوبات العقد.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبلغ املقبوض أو املستحق القبض ،مع األخذ بعين االعتبار البنود التعاقدية املحددة باستثناء الضرائب والرسوم .تقوم
املجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل معايير محددة لتحديد فيما إذا كانت تعمل كمورد رئيس ي أم كوكيل .استنتجت املجموعة بأنها تعمل كمورد رئيس ي في
جميع ترتيبات إيراداتها.
يتم قيد اإليرادات في بيان الدخل املوحد املرحلي إلى الحد الذي يكون فيه من املرجح تدفق املزايا االقتصادية إلى املجموعة وإن اإليرادات والتكاليف ،حيثما
ينطبق ،يمكن قياسها بصورة معقولة.

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 املمنوحة يتم قيد ها 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.

ايرادات الودائع

ً
يتم احتساب ايرادات الودائع على أساس الفترة الزمنية استنادا لتقديرات اإلدارة والدخل السابق من ودائع مشابهة.

تخصيص األرباح
ً
يتم احتساب تخصيص األرباح ما بين املمولين واملساهمين وفقا إلجراءات املجموعة النموذجية وتؤخذ موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة
باملجموعة.
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.
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املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
إن املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية هي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق نشط.
تثبت املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية في البداية بالقيمة العادلة ،وهي املبلغ النقدي إلنشاء موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية بما في ذلك أية
ً
تكاليف معامالت ،وتقاس الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي .يتم إدراج دخل املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية في بيان
الدخل وتدرج كدخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية .في حالة االنخفاض في القيمة ،تدرج خسائر االنخفاض في القيمة كخصم من القيمة
املدرجة للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية ،وتثبت في بيان الدخل كمصاريف انخفاض في القيمة.
تقوم املجموعة في نهاية كل فترة إعداد تقارير ما إذا كان هناك دليل موضوعي على أن املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية منخفضة القيمة .تعتبر
املوجودات 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 املوجودات ("حدث خسارة") ويكون لحدث (أو أحداث) الخسارة تأثير على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة
لبند املوجودات املالي أو مجموعة من املوجودات املالية التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
إن املعايير التي تستخدمها املجموعة 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 املحلية التي ترتبط بالتقصير في السداد عن املوجودات في املحفظة؛ و
 وفاة املدين
ً
تقوم املجموعة أوال 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 املجموعة عدم وجود دليل
موضوعي على حدوث انخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية التي تم تقييمها بشكل فردي ،فإنها تدرجه في مجموعة من املوجودات
ً
التمويلية واالستثمارية االسالمية التي لها خصائص مخاطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييمهم جماعيا بخصوص االنخفاض في القيمة .إن املوجودات 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 املوجودات 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 املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية يتم تقييمها بشكل جماعي بخصوص االنخفاض في القيمة وتقديرها
على أساس االتجاهات التاريخية الحتمالية التقصير عن السداد ،وتوقيت التحصيالت ومقدار الخسائر املتكبدة .إن معدالت التقصير عن السداد ،ومعدالت
الخسائر والتوقيت املتوقع للتحصيالت في املستقبل 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 املدرجة للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية
املتوقعة (باستثناء خسائر االئتمان املستقبلية التي لم يتم تكبدها) مخصومة باستخدام سعر الربح الفعلي األصلي للموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية.
يتم تخفيض القيمة املدرجة 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 املحدد
بموجب العقد.
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املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية (تتمة)
عندما تكون املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية غير قابلة للتحصيل ،يتم شطبها مقابل مخصص االنخفاض في القيمة ذي العالقة .إذا لم يكن هناك
ً
أي مخصص انخفاض في القيمة ذي عالقة ،يتم شطب املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية من بيان الدخل الشامل .يتم إدراج املبالغ املحصلة الحقا،
ً
إن وجدت ،في بيان الدخل .إذا انخفض مبلغ االنخفاض في القيمة الحقا بسبب وقوع حدث بعد الشطب ،يتم إدراج املخصص إلى بيان الدخل.
العقارات االستثمارية
يتم قياس العقارات االستثمارية في البداية بالتكلفة ،وتشتمل على تكاليف املعامالت .يشتمل املبلغ املدرج على تكلفة إحالل جزء من العقارات االستثمارية
ً
املوجودة في الوقت الذي تظهر فيه تلك التكلفة إذا تم تلبية معيار القيد ،ويتم استثناء تكلفة الخدمة اليومية للعقارات االستثمارية .الحقا للقيد األولي ،يتم
ً
إظهار العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان املركز املالي .يتم تحديد القيمة العادلة في البيانات املالية املوحدة استنادا إلى
التقييمات املنجزة من قبل مثمن معتمد خارجي مستقل .إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغييرات في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية مدرجة في بيان
الدخل للسنة التي تظهر فيها.
يتم التوقف عن قيد العقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو عندما يتم سحبها من االستخدام ومن غير املتوقع أن يكون هناك أية مزايا اقتصادية
مستقبلية من استبعادها .إن الفرق بين صافي املبالغ املحصلة واملبلغ املدرج للموجودات يتم قيده في بيان الدخل في الفترة التي يتم فيها التوقف عن قيده.
ً
ً
يتم تحديد القيمة العادلة بأسعار السوق املفتوح استنادا إلى التقييمات التي تجرى بواسطة مثمنين ومستشارين مستقلين .بالنسبة للدفعات مقدما للعقارات
ً
االستثمارية يتم تعديل التقييم بالنسبة للمبالغ التي سيتم دفعها وفقا 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 املالك أو
العقارات قيد التطوير ،فإن التكلفة املقررة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في تاريخ التغير في االستخدام .إذا أصبحت العقارات التي يشغلها املالك أو
العقارات قيد التطوير عقارات استثمارية ،تقوم املجموعة باحتساب هذه العقارات وفقا للسياسة املنصوص عليها في املوجودات 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 املباعة وغير املباعة قيد التطوير تدرج بالتكلفة ناقصا أي انخفاض في القيمة.
تشتمل التكلفة على تكلفة األرض والبنية التحتية واإلنشاء والنفقات األخرى ذات العالقة مثل األتعاب املهنية والتكاليف الهندسية العائدة للعقارات ،والتي يتم
رسملتها عندما تكون األنشطة الضرورية للحصول على العقارات جاهزة لالستخدام املقصود منها قيد التنفيذ.
حيث يتم قيد االيرادات خالل مدة العقد ،يتم إدراج الحصة املرتبطة بالتكاليف في العقارات قيد التطوير بتكلفة املبيعات في بيان الدخل.
يعرف االنتهاء كإصدار مبكر لشهادة اإلنجاز العملي ،أو عندما تعتبر اإلدارة أن املشروع أنجز .عند االنتهاء ،فإن التكلفة فيما يتعلق بالعقارات لغرض البيع أو
زيادة رأس املال  /اإليجارات يتم حذفها من العقارات قيد اإلنشاء وتحويلها إلى العقارات املحتفظ بها للبيع بسعر التكلفة.
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األوراق املالية االستثمارية
يتم قيد جميع االستثمارات في البداية بالتكلفة باعتبارها القيمة العادلة للمبلغ املدفوع 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 وفقا لشروط العقد أو عند استحقاق الدفعة الخاصة بها.

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بعد القيد األولي ،يتم إعادة قياس االستثمارات املصنفة على أنها "بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر" بالقيمة العادلة .إن األرباح والخسائر غير
املحققة تدرج كعنصر منفصل من حقوق امللكية إلى أن يتم التوقف عن قيد االستثمار ،أو تحديده على أنه منخفض القيمة .يتم تحويل األرباح والخسائر
التراكمية ألدوات حقوق امللكية املثبتة في بنود الدخل الشامل األخرى إلى األرباح غير املوزعة عند استبعاد االستثمار.
االستثمارات في الشركات الشقيقة والعمليات املشتركة
ً
ً
إن الشركة الشقيقة هي منشأة تمارس عليها املجموعة تأثيرا جوهريا .إن التأثير الجوهري هو القدرة على املشاركة في اتخاذ قرارات السياسة املالية والتشغيلية
للشركة املستثمر فيها ولكنه ليس سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.
إن املشروع املشترك هو نوع من الترتيبات املشتركة حيث يكون لألطراف التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب الحق في صافي موجودات املشروع املشترك .إن
السيطرة املشتركة هي املشاركة في السيطرة املتفق عليها تعاقديا على الترتيب ،والتي توجد فقط عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة ذات العالقة موافقة
باإلجماع من قبل األطراف املشاركة بالسيطرة.
لدى املجموعة حصة في العمليات املشتركة وتثبت فيما يتعلق بحصصها في العمليات املشتركة:


املوجودات ،بما في ذلك حصتها من أية موجودات محتفظ بها بالتضامن؛



املطلوبات ،بما في ذلك حصتها من أية مطلوبات متكبدة بالتضامن؛



اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناش ئ عن العمليات املشتركة؛



حصة اإليرادات من بيع الناتج من العمليات املشتركة؛ و



املصاريف ،بما في ذلك حصتها من أية مصاريف تكبدتها بالتضامن.

إن االعتبارات التي أخذت في تحديد التأثير الجوهري أو السيطرة املشتركة مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة.
يتم احتساب استثمارات املجموعة في شركاتها الشقيقة باستخدام طريقة حقوق امللكية .بموجب طريقة حقوق امللكية ،فإن االستثمارات في الشركة الشقيقة
تتثبت في البداية بالتكلفة .يتم تعديل القيمة املدرجة لالستثمارات لقيد التغيرات في حصة املجموعة من صافي موجودات الشركة الشقيقة منذ تاريخ االستحواذ.
يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالشركة الشقيقة في القيمة املدرجة لالستثمارات وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي بخصوص االنخفاض في القيمة.
يعكس بيان الدخل حصة املجموعة من نتائج عمليات الشركة الشقيقة .إن أي تغير في بنود الدخل الشامل األخرى لتلك الشركات املستثمر فيها يعرض كجزء
من بنود الدخل الشامل األخرى للمجموعة .باإلضافة إلى ذلك ،عندما يكون هناك تغير مثبت مباشرة في حقوق امللكية للشركة الشقيقة ،تدرج املجموعة حصتها
من أي تغيرات ،عند االقتضاء ،في بيان التغيرات في حقوق امللكية .إن األرباح والخسائر غير املحققة الناتجة من املعامالت بين املجموعة والشركة الشقيقة أو
املشروع املشترك يتم حذفها إلى حد الحصة في الشركة الشقيقة أو املشروع املشترك.
يظهر مجموع حصة املجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة في بيان األرباح أو الخسائر خارج األرباح التشغيلية ويمثل األرباح أو الخسائر بعد خصم
الضرائب والحصص غير املسيطرة في الشركات التابعة للشركة الشقيقة.
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أثاث ،تجهيزات ومعدات مكتبية
ً
تظهر املوجودات الثابتة بالتكلفة ناقصا االستهالك املتراكم وأي انخفاض في القيمة .يحتسب االستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار
املقدرة الستخدام املوجودات وهي كما يلـي:
مكاتب
األثاث والتركيبات
أجهزة الكمبيوتر واملعدات املكتبية

 25سنة
 7-4سنوات
 5-3سنوات

ً
تظهر األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة وتحول إلى فئة املوجودات املناسبة عند استخدامها وتستهلك وفقا للسياسات املحاسبية للمجموعة.
يتم مراجعة القيمة املدرجة للموجودات الثابتة بخصوص االنخفاض في القيمة عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى عدم إمكانية تحصيل القيمة
املدرجة بها .عند وجود مثل هذا املؤشر وعندما تزيد القيمة املدرجة عن القيمة املمكن تحصيلها فإنه يتم تخفيض قيمة املوجودات إلى املبلغ املمكن تحصيله
ً
باعتباره األعلى للقيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع وقيمتها املستخدمة.
إن املصاريف التي تنفق إلحالل عنصر أحد بنود املوجودات الثابتة التي تدرج في الحسابات بصورة منفصلة يتم رسملتها وتشطب القيمة املدرجة للعنصر الذي
تم إحالله .أما املصاريف الالحقة األخرى فيتم رسملتها فقط عندما تزيد من املزايا االقتصادية املستقبلية للبند املتعلق باملوجودات الثابتة .يتم قيد جميع
املصاريف األخرى في بيان الدخل املوحد عند حدوث املصاريف.
الدائنون واملبالغ املستحقة الدفع
يتم قيد املطلوبات للمبال غ املستحقة الدفع في املستقبل للبضائع أو الخدمات املستلمة ،سواء استلمت املجموعة فواتير من املوردين أو لم تستلم.
املخصصات
يتم قيد املخصصات عندما يكون لدى املجموعة التزام حالي قانوني أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة وأنه من املرجح أن يكون تدفق خارج للموارد املتضمنة للمزايا
ً
االقتصادية ضروريا لسداد االلتزام ،ويمكن إجراء تقدير موثوق ملبلغ االلتزام.
عقود اإليجار
ً
إن عقود اإليجار حيث يحتفظ املؤجر فعليا بجميع مخاطر ومزايا ملكية بند املوجودات يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية .يتم قيد عقود اإليجار التشغيلية
كمصروف في بيان الدخل على أساس القسط الثابت على مدى فترة العقد.
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
بخصوص املوظفين مواطني دولة اإلمارات العربية املتحدة ،تقوم املجموعة باملشاركة في صندوق اشتراكات التقاعد لدى الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات
االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من روا تب املوظفين .تقتصر التزامات املجموعة على هذه االشتراكات والتي تثبت في بيان الدخل عند استحقاقها.
تقوم املجموعة بتكوين مخصص ملكافأة نهاية الخدمة للموظفين الوافدين .تستند املبالغ املستحقة الدفع عن هذه املزايا على الراتب النهائي وطول مدة خدمة
ً
املوظفين خضوعا إلتمام الحد األدنى من فترة الخدمة .يؤخذ مخصص للتكاليف املتوقعة لهذه املزايا على مدى فترة الخدمة.
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أسهم الخزينة
يتم قيد أدوات حقوق امللكية التي يتم إعادة شراؤها (أسهم الخزينة) بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق امللكية .ال يتم قيد أية أرباح أو خسائر في بيان األرباح أو
الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو إلغاء أدوات حقوق امللكية للمجموعة .يتم قيد أي فرق بين القيمة الدفترية واملبالغ ،في حالة إعادة إصدارها ،في حقوق
امللكية.
احتساب تاريخ املتاجرة والسداد
إن جميع مشتريات ومبيعات املوجودات املالية "بالطريقة العادية" يتم قيدها " بتاريخ املتاجرة" أي تاريخ شراء أو بيع املجموعة لبند املوجودات .إن املشتريات أو
املبيعات بالطرق العادية تمثل املشتريات أو املبيعات للموجودات املالية التي تتطلب توصيل املوجودات خالل فترة زمنية محددة حسب النظام أو العرف املتبع
في السوق.
األدوات املالية
( )1اإلعتراف األولي والقياس
أ) املوجودات املالية

اإلعتراف األولي

ُيصنف أي من املوجودات املالية عند االعتراف املب دئي كمقاس :بالتكلفة املطفأة ،أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،أو بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر .وتتضمن املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة للمجموعة املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية والنقد واألرصدة البنكية لدى
البنوك وموجودات أخرى باستثناء املبالغ املدفوعة ً
مقدما.
ً
يتم قيد جميع املوجودات املالية في البداية بالقيمة العادلة زائدا ،في حالة املوجودات املالية غير املسجلة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،تكاليف
املعامالت العائدة إلى استحواذ املوجودات املالية.
ً
إن املشتريات أو املبيعات للموجودات املالية التي تستلزم توصيل املوجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقا للقوانين أو العرف السائد في السوق (املشتريات
بالطريقة العادية) يتم قيدها بتاريخ املتاجرة ،أي التاريخ الذي التزمت فيه املجموعة بشراء أو بيع بند املوجودات.

القياس الالحق
يعتمد القياس الالحق للموجودات املالية على تصنيفها كما هو موضح في فئتين:


 املوجودات املالية بالقيمة العادلة (بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر)
بالتكلفة املطفأة

أداة الدين
يتم قياس األصل املالي (أداة الدين) بالتكلفة املطفأة إذا استوفت كل من الشروط التالية ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 أن يتم االحتفاظ ب األصل املالي ضمن نموذج األعمال يهدف إلى االحتفاظ باملوجودات املالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و
 أن يترتب على الشروط التعاقدية لألصل املالي توفر تدفقات نقدية في تواريخ محددة تمثل فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على املبلغ األصلي القائم.
إن التمويل والذمم املدينة بما فيها املبالغ املقدمة هي موجودات مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في سوق نشط .بعد القياس
ً
األولي ،يتم قياس تلك املوجودات املالية الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي ناقصا أي االنخفاض في القيمة .تحتسب التكلفة املطفأة
ً
باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي .يدرج إطفاء سعر الربح الفعلي ضمن
دخل التمويل في بيان الدخل املوحد .تثبت الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان الدخل.
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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:


 تنشأ الشروط التعاقدية لألصل املالي في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تكون عبارة فقط عن مدفوعات املبلغ األساس ي والفائدة على املبلغ األساس ي
يتم االحتفاظ باألصل املالي ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع املوجودات املالية؛ و

القائم.

حقوق امللكية
عند اإلعتراف املبدئي باالستثمار في حقوق امللكية غير املحتفظ بها للمتاجرة ،قد تختار املجموعة بشكل نهائي عرض التغييرات الالحقة في القيمة العادلة في
الدخل الشامل اآلخر ،مع االعتراف فقط بإيرادات األرباح املوزعة في الربح أو الخسارة .تتم هذه اإلختيارات على أساس استثمار من خالل استثمار.
باإلضافة إلى ذلك ،يجوز للمجموعة ،عند االعتراف املبدئي ،أن تقوم بتحديد أصل مالي بشكل نهائي والتي بخالف ذلك تلبي متطلبات القياس بالتكلفة املطفأة 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 املحاسبي الذي قد ينشأ بخالف ذلك.
تقييم نموذج األعمال
تقوم منشآت المجموعة بإجراء تقﯾﯾم لهدف نموذج األعمال الذي تم بموجبه اإلحتفاظ باألصل المالي علﯽ مستوى املحفظة ألن هذا ﯾعﮐس على نحو أفضل
طرﯾقة إدارة األعمال وتقدﯾم المعلومات إلﯽ اإلدارة .تتضمن املعلومات التي تم أخذها باإلعتبار:
 السياسات واألهداف املعلنة للمحفظة وتشغيل تلك السياسات في املمارسة؛
 كيف يتم تقييم أداء املحفظة وإعداد التقارير عنها؛ و
 المخاطر التي تؤثر علﯽ أداء نموذج األعمال (الموجودات المالﯾة املحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وﮐﯾفﯾة إدارة هذه المخاطر.
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 املالي عند االعتراف املبدئي.
يتم تعريف "الربح" كبدل للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر االئتمان املرتبطة باملبلغ األصلي القائم خالل فترة زمنية معينة وملخاطر 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 املبلغ األصلي القائم ،تأخذ املجموعة باإلعتبار الشروط التعاقدية
لألداة .ويشمل ذلك تقييم ما إذا كان األصل املالي يتضمن على فترة تعاقدية يمكن أن تقوم بتغيير الوقت أو مبلغ التدفقات النقدية التعاقدية بحيث ال تستوفي
هذا الشرط .عند إجراء التقييم ،تأخذ املجموعة في االعتبار:
 شروط الدفع املسبق والتمديد؛
 الشروط التي تحد من مطالبة املجموعة بالتدفقات النقدية من املوجودات املحددة (مثل ترتيبات املوجودات غير املستلزمة)؛ و
 امليزات التي تعدل البدل للقيمة الزمنية للنقود  -على سبيل املثال إعادة الضبط الدوري ملعدل الربح.
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إعادة تصنيف
ً
ال يتم إعادة تصنيف املوجودات املالية بعد االعتراف بها مبدئيا ،إال في الفترة بعد قيام املجموعة بتغيير نموذج أعمالها إلدارة املوجودات املالية.
إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف باألصل املالي (أو ،حيثما ينطبق ،الجزء من بند موجودات املالية أو الجزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة) عندما:
 تنتهي الحقوق في الحصول على التدفقات النقدية من بند املوجودات
 تحول املجموعة حقوقها الستالم ال تدفقات النقدية من بند املوجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات النقدية املستلمة بالكامل
دون تأخير جوهري لطرف ثالث بموجب ترتيب "تمرير"؛ وإما
(أ) أن تحول املجموعة بشكل فعلي جميع املخاطر واملزايا املتعلقة ببند املوجودات ،أو
ً
ّ
(ب) ال تكون املجموعة قد ّ
حولت وال احتفظت فعليا بجميع مخاطر ومزايا بند املوجودات ،إال أنها حولت السيطرة على بند املوجودات.
عندما تحول املجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية من بند املوجودات أو تدخل في ترتيب تمرير ،فإنها تقوم بتقييم إذا وإلى أي مدى احتفظت
ً
بمخاطر ومزايا امللكية .وعندما ال تكون املجموعة قد ّ
حولت أو احتفظت فعليا بجميع مخاطر ومزايا بند املوجودات ،ولم تحول السيطرة على بند املوجودات،
ً
تستمر املجموعة بقيد بند املوجودات ضمن نطاق استمرار املجموعة باستخدام بند املوجودات .في هذه الحالة ،تقوم املجموعة أيضا بقيد مطلوبات مرتبطة
به .يتم قياس بند املوجودات املحول واملطلوبات املرتبطة به على أساس يعكس الحقوق وااللتزامات التي احتفظت بها املجموعة.
ال يتم اإلعتراف بأي ربح/خسارة متراكمة تم اإلعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق باألوراق املالية االستثمارية في األسهم املصنفة بالقيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر في حساب الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق املالية.
يتم االعتراف بأي فائدة في املوجودات املالية املحولة املؤهلة إللغاء اإلعتراف التي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل املجموعة كأصل أو التزام منفصل.
الشطب
ً
ً
بشكل عام عندما تستنفذ املجموعة كافة
يتم شطب املوجودات املالية (إما جزئيا أو كليا) عندما ال يكون هناك احتمال واقعي لالسترداد .يكون هذا هو الحال
ٍ
الجهود القانونية واإلصالحية السترداد املبالغ من املتعاملين .ومع ذلك ،يمكن أن تخضع امل وجودات املالية املشطوبة لألنشطة التنفيذية من أجل االمتثال
إلجراءات املجموعة املتعلقة باسترداد املبالغ املستحقة.
التمويل والسلفيات
تتضمن عبارة "التمويل اإلسالمي واملوجودات االستثمارية" في بيان املركز املالي ما يلي:
ً
ً
مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا إليها تكاليف املعامالت املباشرة اإلضافية ،وبعد ذلك بالتكلفة املطفأة
التمويالت والسلفيات املقاسة بالتكلفة املطفأة :يتم قياسها
باستخدام طريقة الربح الفعلي.
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إستثمارات في األوراق املالية
تتضمن عبارة " اإلستثمارات في األوراق املالية " في بيان املركز املالي إستثمارات في أوراق مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
تختار املجموعة 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 امللكية 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 املتراكمة على أدوات حقوق امللكية املعترف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى األرباح املحتجزة عند إستبعاد االستثمار.
ب) املطلوبات املالية
إن معايير تصنيف املطلوبات املالية بموجب املعيار الدولي للتقارير املالية رقم  9مماثلة مللعيار املحاسبي الدولي رقم 39؛ يتم تصنيف املطلوبات املالية كمطلوبات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو التكلفة املطفأة أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في تحوط فعال ،حسب االقتضاء.
اإلعتراف األولي
ً
يتم اإلعتراف باملطلوبات املالية مبدئيا بالقيمة العادلة ،وفي حالة عدم إدراج املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،بعد تنزيل تكاليف
املعامالت املباشرة.
تشتمل املطلوبات املالية للمجموعة على على الذمم الدائنة التجارية واألخرى ،السحب على املكشوف من البنوك ،التمويل بما في ذلك السحب على املكشوف
من البنوك وعقود الضمان املالي واألدوات املالية املشتقة.
القياس الالحق
يعتمد قياس املطلوبات املالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

املطلوبات املالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم قياس املطلوبات املالية املحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ويتم إدراج جميع املطلوبات املالية األخرى بالتكلفة املطفأة.
ً
تقوم املجموعة بتصنيف املطلوبات املالية كمحتفظ بها للمتاجرة عندما تكون قد أصدرت أساسا لتحقيق ربح قصير األجل من خالل أنشطة املتاجرة أو تشكل
ً
ً
ً
جزءا من محفظة األدوات املالية التي تدار معا والتي يوجد بها دليل على تحقيق األرباح على املدى القصير مؤخرا .تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في
القيمة العادلة في بيان الدخل املوحد للسنة التي تنشأ فيها.
يتم إدراج أرباح أو خسائر املطلوبات املحتفظ بها للمتاجرة في بيان الدخل املوحد.
إن املطلوبات املالية املصنفة عند اإلعتراف األولي بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم تصنيفها بتاريخ قيدها األولي وفقط إذا تم استيفاء املعيار
الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  .9تتألف املطلوبات املالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر من مشتقات أسعار التمويل املنقسمة من
اتفاقية التمويل.
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التمويل

ً
بعد القيد األولي ،يتم قياس أي تمويل تم الحصول عليه الحقا بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي .يتم قيد األرباح والخسائر في األرباح أو
الخسائر عندما يتم التوقف عن قيد املطلوبات وكذلك من خالل عملية إطفاء سعر الربح الفعلي.
ً
تحتسب التكلفة املطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عالوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي .يدرج إطفاء
سعر الربح الفعلي كتكاليف تمويل في بيان الدخل املوحد.

عقود الضمانات املالية
إن عقود الضمانات املالية الصادرة من قبل املجموعة هي تلك العقود التي تتطلب إجراء دفعة لتعويض حاملها عن الخسائر التي تتكبدها املجموعة بسبب عجز
مدين محدد سداد دفعة عند استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين .يتم قيد عقود الضمانات املالية في البداية كمطلوبات بالقيمة العادلة ،ومعدلة حسب
ً
تكاليف املعامالت العائدة مباشرة إلى إصدار الضمان .الحقا ،يتم قياس املطلوبات بأفضل تقدير للمصاريف املطلوبة لسداد االلتزام الحالي في تاريخ التقرير
واملبلغ املثبت ناقصا اإلطفاء املتراكم ،أيهما أعلى.
إلغاء اإلعتراف
يتم إلغاء اإلعتراف ب املطلوبات املالية عند اإلعفاء من أو إلغاء أو انتهاء املطلوبات .عندما يتم استبدال مطلوبات مالية موجودة بأخرى من نفس املقرض على
أساس بنود مختلفة بشك ل رئيس ي ،أو قد تم تعديل بنود املطلوبات الحالية بشكل رئيس ي ،فإن ذلك التبديل أو التعديل يعامل على أنه التوقف عن قيد املطلوبات
األصلية وقيد مطلوبات جديدة .إن الفرق بين املبالغ املدرجة املعنية يتم قيده في بيان الدخل املوحد.
االنخفاض في القيمة
()2
تقوم املجموعة باإلعتراف بمخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات المالﯾة المقاسة بالتﮐلفة المطفأة وااللتزامات الصادرة.
تقوم املجموعة بقياس مخصص االنخفاض في قيمة مبلغ يساوي خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر االستخدام ،باستثناء تلك األدوات املالية التي لم تزداد
ً
فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ القيد األولي ،وفي هذه الحالة يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  12شهرا.
ً
ً
ً
تعتبر خسائر االئتمان املتوقعة ملدة  12شهرا جزءا من خسائر االئتمان املتوقعة التي تنتج عن حاالت تعثر محتملة على أداة مالية خالل  12شهرا بعد تاريخ
إعداد التقرير.
قياس خسائر االئتمان املتوقعة:
ً
إن خسائر االئتمان املتوقعة تعتبر التقدير األكثر احتماال لخسائر االئتمان .وتقاس على النحو التالي:
•
•
•

املوجودات املالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير :كالقيمة الحالية للعجز في السيولة النقدية (أي الفرق بين التدفقات النقدية
ً
املستحقة للمنشأة وفقا للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها).
املوجودات املالية املنخفضة القيمة االئتمانية في تاريخ التقرير :كالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املقدرة
املستقبلية؛
التزامات التمويل غير املسحوبة :كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية املستحقة للمجموعة في حالة سحب االلتزام والتدفقات
النقدية التي تتوقع املجموعة استالمها.
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االنخفاض في القيمة (تتمة)
()2
املوجودات املالية منخفضة القيمة االئتمانية:
في تاريخ كل تقرير ،تقوم املجموعة بتقييم ما إذا كانت املوجودات املالية املدرجة بالتكلفة املطفأة واملوجودات املالية للديون املدرجة بالقيمة العادلة من بنود
الدخل الشامل اآلخر منخفضة القيمة االئتمانية .ويكون بند املوجودات املالية "منخفض القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات
النقدية املستقبلية املقدرة لبند املوجودات املالي.
يتضمن الدليل على انخفاض قيمة أحد بند املوجودات املالية وجود البيانات امللحوظة 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 املجموعة وفق شروط لم تكن املجموعة لتوافق على غيرها؛
• عندما يصبح من املحتمل ان يتعرض العميل لإلفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛ أو
• انحسار أحد األسواق النشطة للحصول على ضمانات نتيجة الصعوبات املالية.
يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي:
ً
أ) بالنسبة للموجودات املدرجة بالقيمة العادلة ،يمثل انخفاض القيمة الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة ،ناقصا أي خسارة انخفاض في القيمة تم
ً
االعتراف بها سابقا في بيان الدخل؛
ب) بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة ،فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية
املخصومة بمعدل عائد السوق الحالي ألصل مالي مماثل؛ و
ج) بالنسبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفأة ،يمثل انخفاض القيمة الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية املستقبلية
مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي.
( )3سداد األدوات املالية
ً
يتم سداد املوجودات املالية واملطلوبات املالية ويدرج صافي املبلغ في بيان املركز املالي املوحد فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم حاليا لسداد املبالغ املثبتة
وتوجد نية للسداد على أساس الصافي أو لتحقيق املوجودات وسداد املطلوبات بالتزامن.
املطلوبات الطارئة
ال يتم إدراج املطلوبات الطارئة في البيانات املالية ،بل يتم اإلفصاح عنها ما لم يكن هناك احتمال بعيد الحدوث لتدفق خارج للموارد املتضمنة للمزايا االقتصادية.
ال يتم إدراج املوجودات الطارئة في البيانات املالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق داخل منافع اقتصادية مرجحا.
قياس القيمة العادلة
تقوم املجموعة بقياس األدوات املالية واملوجودات غير املالية بالقيمة العادلة في كل تاريخ إعداد التقارير.
يستند قياس القيمة العادلة إلى االفتراضات بأن املعاملة لبيع موجودات أو لتحويل مطلوبات تحدث إما:
في السوق الرئيس ي للموجودات أو املطلوبات ،أو
.1
ً
في غياب السوق الرئيس ي ،في السوق األكثر تفضيال للموجودات أو املطلوبات
.2
إن جميع املوجودات واملطلوبات التي تقاس قيمت ها العادلة أو يتم اإلفصاح عنها في البيانات املالية يتم تصنيفها ضمن تسلسل القيمة العادلة ،واملبينة كما يلي،
ً
استنادا ألقل مستوى من املدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل.
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( )3سداد األدوات املالية (تتمة)
املست وى األول :أسعار السوق املتداولة (غير املعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو املطلوبات املماثلة.
املستوى الثاني :أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من املدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة)
املستوى الثالث :أساليب تقييم تستخدم الحد األدنى من املدخالت الالزم لقياس القيمة العادلة (مدخالت غير ملحوظة).
بخصوص املوجودات واملطلوبات املثبتة في البيانات املالية على أساس متكرر ،تحدد املجموعة فيما إذا كانت التحويالت قد تمت بين مستويات في التسلسل
ً
الهرمي بإعادة تقييم التصنيف (استنادا إلى أدنى مستوى من املدخالت األساسية لقياس القيمة العادلة ككل) في نهاية كل فترة إلعداد التقارير املالية.
تحدد إدارة املجموعة السياسات واإلجراءات لكل من قياس القيمة العادلة املتكررة ،مثل العقارات االستثمارية واملوجودات املالية املتوفرة للبيع غير املدرجة.
يشترك مثمنون خارجيون في عملية تقييم املوجودات الجوهرية ،مثل العقارات االستثمارية .تشتمل معايير االختيار على معلومات السوق والشهرة واالستقاللية
وفيما إذا تم الحفاظ على املعايير املهنية.
بتاريخ إعداد كل تقرير مالي ،تقوم اإلدارة بتحليل الحركات في القيم للم وجودات واملطلوبات التي يلزم إعادة قياسها أو إعادة تقييمها حسب السياسات املحاسبية
الخاصة باملجموعة .ومن أجل هذا التحليل ،تتحقق اإلدارة من املدخالت الرئيسية املطبقة في أحدث تقييم بمطابقة املعلومات املستخدمة في احتساب التقييم
مع العقود واملستندات املعنية األخرى.
كما تقوم اإلدارة ،باالشتراك مع املثمنين الخارجيين للمجموعة ،بمقارنة كل التغييرات في القيمة العادلة لكل من املوجودات واملطلوبا ت مع املصادر ذات عالقة
ً
الخارجية من أجل تحديد فيما إذا كان التغيير معقوال.
لغرض إفصاحات القيمة العادلة ،قامت املجموعة بتحديد أصناف املوجودات واملطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر املوجودات أو املطلوبات
واملستوى الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاله.
العمالت األجنبية
يتم تسجيل املعامالت بالعمالت األجنبية في البداية من قبل املجموعة حسب سعر الصرف الفوري للعملة املستخدمة املعنية بتاريخ تكون املعاملة فيه مؤهلة
للقيد ألول مرة.
ً
يتم تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية املصنفة بالعمالت األجنبية وفقا لسعر الصرف الفوري للعملة املستخدمة بتاريخ إعداد التقرير .يتم قيد جميع
الفروقات الناتجة عند سداد أو تحويل البنود النقدية في بيان األرباح أو الخسائر.
ً
إن البنود غير النقدية التي يتم قياسها وفقا للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار التحويل كما بتواريخ املعامالت األولية .يتم تحويل
البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية معينة باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة .إن األرباح أو الخسائر الناتجة
من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتماش ى مع قيد األرباح أو الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند (على سبيل
ً
املثال ،فروقات التحويل للبنود حيث يتم قيد أرباح أو خسائر القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو يتم قيد األرباح أو الخسائر أيضا ضمن بنود
الدخل الشامل األخرى أو األرباح أو الخسائر ،على التوالي).
ُ
تحول جميع املوجودات واملطلوبات للشركات التابعة األجنبية إلى عملة العرض للمجموعة بسعر الصرف السائد بتاريخ التقرير املالي ويتم تحويل بيانات الدخل
للمجموعة باملتوسط املرجح لسعر التحويل للسنة .إن فروقات التحويل التي تنتج عند التحويل يتم نقلها مباشرة إلى بند منفصل في حقوق امللكية.
التقارير القطاعية
إن القطاع يمثل عنصر مميز للمجموعة حيث يعمل إما في تقدي م املنتجات أو الخدمات (قطاع األعمال) أو في تقديم املنتجات أو الخدمات ضمن بيئة اقتصادية
محددة (قطاع جغرافي) ،وهذا يخضع للمخاطر واملزايا التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى.
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ايرادات من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

-4

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

املوجودات التمويلية:
إجارة
إجارة آجلة
شركة امللك
أخرى

145,938
6,637
9,850
227

143,595
5,603
13,276
232

162,652

162,706

املوجودات االستثمارية:
وكالة

-5

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

25,190
7,517
4,415
8,895

13,194
8,377

46,017

21,571

املصاريف التشغيلية

مصاريف موظفين
استشارات قانونية ومهنية
سياق األعمال
إدارة عقارات (إيضاح )13
إيجار
مصاريف تتعلق بتكنولوجيا املعلومات
استهالك
أخرى

-7

164,710

166,904

ايرادات أخرى

عكس مطلوبات لم تعد مستحقة الدفع
الربح من بيع حصة في شركة شقيقة (إيضاح )14
استرداد الدعوى القانونية
أخرى

-6

2,058

4,198

التوزيعات للممولين/للمستثمرين

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

28,609
15,860
9,045
20,397
3,810
3,556
5,826
24,905

43,790
16,414
11,725
21,543
3,957
3,430
6,602
9,984

112,008

117,445

ً
تم إجراء توزيع األرباح بين املمولين واملساهمين وفقا لألسس املوضوعة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبموجب االتفاقيات مع املمولين املعنيين.
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الخسارة األساسية واملخففة
-8
يتم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم خسارة السنة العائدة ملساهمي الشركة األم بعد خصم أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة ،من خالل املتوسط املرجح
لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
ً
يتم احتساب الخسارة املخففة للسهم بتقسيم الخسارة العائدة ملساهمي الشركة األم على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة زائدا
املتوسط امل رجح لعدد األسهم التي ستصدر عند تحويل جميع األسهم املحتملة العادية املخففة إلى أسهم عادية:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

(خسائر) السنة العائدة ملساهمي الشركة األم ،بعد خصم أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة (باأللف)

()451,103

()322,640

املتوسط املرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساس ي للسهم (باأللف)
تأثير التخفيف:

1,483,949

1,475,230

أداة املضاربة (باأللف)

1,499,550

1,511,857

املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية املعدلة لتأثير التخفيف

2,983,499

2,987,087

عائدة ملساهمي الشركة األم:
الخسارة األساسية للسهم (درهم)

()0.30

()0.22

الخسارة املخففة للسهم (درهم)

()0.30

()0.22

تم تخفيض املتوسط املرجح لعدد األسهم للربح األساس ي للسهم من خالل شراء املجموعة ألسهمها خالل سنة ( 2008إيضاح  .)22خالل السنة املنتهية في 31
ديسمبر  2020تم بيع أسهم خزينة بقيمة  2.8مليون درهم ( 31ديسمبر  4.2 :2019مليون درهم).
تم قيد الخسارة املخففة للسهم الواحد للسنة املنتهية في  31ديسمبر  2020بنفس الخسارة األساسية للسهم في هذه البيانات املالية املوحدة ،حيث أن تأثير
األسهم العادية املحتملة هو مضاد للتخفيف.
-9

النقد واألرصدة لدى البنوك

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك
ودائع لدى البنوك

58
83,587
105,445

60
63,297
119,758

نقد وأرصدة لدى البنوك
ً
ناقصا :النقد املقيد والودائع
ودائع تنظيمية بدون فترة استحقاق (إيضاح )1-9
نقد مقيد (إيضاح )2-9

189,090

183,115

()35,000
()70,446

()35,000
()90,004

النقد وما يعادله

83,644

58,111

1-9
2-9

ً
تمثل الودائع لدى أحد البنوك املحلية وتحت رهن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا للوائح املصرف املركزي للترخيص.
أدرجت املجموعة في نهاية السنة مبلغ  70مليون درهم ( 31ديسمبر  90 :2019مليون درهم) من النقد املقيد .وهذا يمثل حصة املجموعة من النقد
املحتفظ به وتحت سيطرة مشروع مشترك (إيضاح .)13
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املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

املوجودات التمويلية

مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح )6-2

2,191,063
212,284
166,372
503
75,791
2,646,013
()627,970

2,269,645
244,594
170,514
817
65,039
2,750,609
()490,751

إجارة
إجارة آجلة
شركة امللك
مرابحة عقارات
أخرى

مجموع املوجودات التمويلية

2,018,043

2,259,858

املوجودات االستثمارية:
وكالة
مجموع املوجودات االستثمارية

244,000

175,000

244,000

175,000

2,262,043

2,434,858

إن صافي املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية حسب املنطقة الجغرافية كما يلي:

داخل دولة اإلمارات العربية املتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية املتحدة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

2,042,462
219,581

2,290,170
144,688

2,262,043

2,434,858

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:

2020
ألف درهم
الخسائر االئتمانية املتوقعة

2019
ألف درهم
الخسائر االئتمانية املتوقعة

الرصيد في  1يناير
مخصصات النخفاض القيمة مرصودة خالل السنة
تسديدات  /مستردت خالل السنة

490,751
208,063
()3,806

485,174
106,354
()3,848

مبالغ مشطوبة خالل السنة
سعر تسويات صرف العملة وتسويات أخرى
الرصيد الختامي

204,257
()65,687
()1,351
627,970

102,506
()89,696
()7,233
490,751

1-10
2-10

يشتمل مخصص االنخفاض في القيمة على مبلغ  102مليون درهم ( 68 : 2019مليون درهم) بخصوص األرباح املعلقة للموجودات التمويلية
واالستثمارية املنخفضة القيمة.
ً
يعد مخصص االنخفاض في القيمة هو أفضل تقدير لإلدارة ويستند على االفتراضات التي تأخذ في االعتبار عدة عوامل وفقا للمعيار الدولي إلعداد
التقارير املالية رقم .9
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األسهم (القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر)
 31ديسمبر2020

األسهم (القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر)

اإلجمالي
ألف درهم
8,420

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

8,420

7,769

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة
املستوى األول
املستوى الثاني املستوى الثالث
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
8,420
-

 31ديسمبر 2019

اإلجمالي
ألف درهم
7,769

االستثمارات املدرجة بالقيمة العادلة
املستوى األول
املستوى الثاني
ألف درهم
ألف درهم
-

األسهم (القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر)
ُ
لم تجرى أية تحويالت لألوراق املالية في فئات املستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة في السنة الحالية والسنة السابقة.
يبين الجدول التالي السداد من األرصدة االفتتاحية إلى أرصدة اإلقفال للمستوى الثالث من القيمة العادلة:

الرصيد في  1يناير
حركة صرف العمالت األجنبية
إضافة خالل السنة
الرصيد في  31ديسمبر
-12

املستوى الثالث
ألف درهم
7,769

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

7,769
10
641

7,714
55
-

8,420

7,769

الدفعات مقدما على العقارات االستثمارية

في  1يناير
مسددة خالل السنة
مخصص *
في  31ديسمبر
في  1يناير
متكبدة للسنة
الختامي

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

292,781
()292,781

322,818
()30,037
()292,781

-

-

()292,781
-

()146,781
))146,000

()292,781

()292,781

ً
هذه تمثل الدفعات مقدما من قبل املجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات في مشروعين عقاريين قيد التطوير في دبي .تم تأجيل كال املشروعين لعدد من
ً
السنوات وإن تاريخ االنتهاء غير محدد بعد .قامت املجموعة بالبدء في اجراءات تحكيم في  2013بمطور واحد لتسهيل إرجاع املبالغ املدفوعة مقدما بمبلغ 780
مليون درهم وبقيمة مدرجة صفر درهم ( 31ديسمبر  :2019صفر درهم) .خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2019تم منح التحكيم لصالح املجموعة من خالل
إلغاء اتفاقيات مع إتفاقية بيع وشراء األصلية واإلضافة إليها .يتم تقديم السلف املدفوعة من قبل املجموعة للمطور بالكامل ً
وفقا لتوصيات البنك املركزي
واملصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة ً
بناء على التقييم.
و ً
بناء على حكم صادر من املحكمة ،تم سداد السلف على العقارات اإلستثمارية بقيمة  30مليون درهم بموجب استثناء مع مؤسسة مالية والتزامات مرتبطة
بمبلغ  39مليون درهم خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر .2019
44
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العقارات االستثمارية

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

في  1يناير
اإلضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
خسارة القيمة العادلة عن عقارات استثمارية
تحويل من حصة األقلية
تحويل من عقارات قيد التطوير
تحويل إلى املمتلكات ،اآلالت واملعدات
تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية
مخصص خالل السنة

2,319,794
38,893
()467,533
()462,964
()111,577
()8,338
3,744
()60,165

1,989,071
192,271
()94,728
()18,241
230,845
20,576
-

في  31ديسمبر

1,251,854

2,319,794

ً
تتألف العقارات االستثمارية من األراض ي والفلل ووحدات املباني املحتفظ بها لإليجار أو البيع .وفقا لسياستها املحاسبية ،تدرج املجموعة العقارات االستثمارية
بالقيمة العادلة.
تستند القيمة العادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية السنة من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين عن املجموعة يحملون املؤهالت املهنية ذات العالقة
ً
املعترف بها ولديهم خبرة ذات عالقة في املواقع وقطاعات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها .إن نموذج التقييم املستخدم هو وفقا ملا أوص ى به املعهد امللكي
للمساحين القانونيين .خالل السنة ،استخدمت اإلدارة النطاق المنخفض للقﯾم العادلة لﮐل العقارات االستثمارﯾة حيث تم استخدام أﮐثر من واحد من مقيمي
القيمة العادلة.
تم تسجيل مخصصات بقيمة  60مليون درهم على العقارات املحجوزة خالل العام ً
وفقا لتوصيات املصرف املركزي.
تشتمل العقارات االستثمارية كما في  31ديسمبر  2020على قطعة أرض ووحدتان ( 31ديسمبر  :2019وحدتان) في مصر مملوكة من قبل الشركات التابعة
للمجموعة بمبلغ  198مليون درهم ( 195 :2019مليون درهم) .وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة .كما تتضمن القيمة
املدرجة بمبلغ  198مليون درهم ( 195 :2019مليون درهم) أرباح تحويل العمالت األجنبية ناتجة عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في مصر والتي تم
تضمينها في حقوق امللكية.
باستثناء العقارات اإلستثمارية في مشروع مشترك ،يتم تصنيف العقارات االستثمارية في املستوى  2لقياس القيمة العادلة حيث تم الحصول عليها باستخدام
نهج مقارنة األسعار على أساس معامالت مماثلة لعقارات مشابهة .يتم تعديل أسعار بيع العقارات املماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم
العقار وموقعه .إن أهم املدخالت إلى نهج التقييم هو السعر املقدر للقدم املربع الواحد لكل موقع معين .لم يتم إجراء أية تحويالت من أو إلى املستوى  2خالل
السنة.
تعتمد تقنية التقييم املستخدمة في العقارات االستثمارية في املشروع املشترك على طريقة الدخل التي تستخدم مدخالت هامة ال يمكن مالحظتها ،وبالتالي يتم
تصنيفها في املستوى  .3تتضمن املدخالت املستخدمة من قبل املقييم سعر بيع يتراوح ما بين  105درهم إلى  170درهم لكل متر مربع بفترة استهالك ملدة  4سنوات
بنسبة  %10من سعر القيمة العادلة.
إن الزيادة (/النقص) الجوهرية في قيمة اإليجار املقدرة حسب السوق سوف يؤدي إلى ارتفاع(/انخفاض) جوهري في القيمة العادلة للعقارات.
كما في  31ديسمبر  ،2020فإن العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبلغ  892مليون درهم ( 31ديسمبر  1,509 :2019مليون درهم) تم رهنها  /التنازل
عنها لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة (إيضاح .)17
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العقارات االستثمارية (تتمة)

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

دخل اإليجار املشتق من العقارات االستثمارية
مصاريف تشغيل مباشرة (تشتمل الصيانة والتصليحات) تنتج عوائد اإليجار

42,115
()20,397

57,498
()21,543

األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة

21,718

35,955

خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  ،2020قامت امل جموعة بتحويل العقارات قيد التطوير إلى عقارات استثمارية بسبب التغيير في استخدام العقارات قيد
التطوير.
في  1أكتوبر  ،2014أبرمت املجموعة اتفاقية مشروع مشترك مع طرف آخر لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر .استحوذت شركة أمالك
للتمويل (ش.م.ع) على حصة بنسبة  ٪50في الورقاء جاردنز ذ.م.م ،منشأة تحت السيطرة املشتركة لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر.
لدى املجموعة حصة بنسبة  ٪50في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف الخاصة باملشروع املشترك ووفقا لذلك بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير
املالية الدولية رقم  11تعتبر عملية تحت السيطرة املشتركة .وبما أن األرض هي قيد التطوير وبهدف استبعادها في السوق ،تم التعامل معها كعقار قيد التطوير
مع تكلفة أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة العقارات االستثمارية بمبلغ  330مليون درهم .إن املصاريف الالحقة لتطوير األرض إلعادة بيعها
َ
يتم إدراجها في تكلفة العقار .إن النقد الذي يحتفظ بها املشروع املشترك مقيد ،نظرا ألنه ملت َزم تعاقديا لتطوير األراض ي في إطار اتفاقية املشروع املشترك.
تبلغ حصة املجموعة في هذا الرصيد النقدي املقيد في  31ديسمبر  70 ،2020مليون درهم ( 31ديسمبر  90 :2019مليون درهم) .تمثل العقارات االستثمارية في
رصيد املشروع املشترك ال ش يء ( 31ديسمبر  231 ،2019مليون درهم ،تحويل من عقارات قيد التطوير ،إضافة  5.4مليون درهم ( 31ديسمبر  81 :2019مليون
درهم) على تشييد املباني و  36مليون درهم خسارة القيمة العادلة ( 31ديسمبر  109 :2019مليون ربح من القيمة العادلة) خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر
.2020
تمثل العناصر التالية حصة املجموعة في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف للعملية املشتركة بعد حذف املعامالت بين املجموعة:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

عقارت استثمارية
النقد واألرصدة لدى البنوك (إيضاح )9
موجودات أخرى – ذمم مدينة
دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

240,965
70,446
11,137
()15,898

419,625
90,004
5,137
()33,736

صافي املوجودات

306,650

481,030

االيرادات*
دخل من الودائع
إيرادات أخرى
تكاليف املبيعات
املصاريف التشغيلية
الربح للسنة

9,353
1,300
3,772
()6,463
()1,142
6,820

3,677
5,086
()161
8,602

* تتعلق بجزء من األرض املباعة متعلق باتفاقية البيع القديمة.
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تأثيركوفيد 19-على العقارات االستثمارية
1-13
في  11مارس  ،2020أعلنت منظمة الصحة العاملية أن الساللة الجديدة من فيروس كورونا املستجد ،أو كوفيد ،19-جائحة عاملية وأوصت باتخاذ بتدابير الحتواء
انتشاره والتخفيف من حدته في جميع أنحاء العالم .يواصل جائحة كوفيد 19-التأثير ً
سلبا على النشاط االقتصادي في قطاع العقارات وساهم في تقلبات كبيرة
وضغط هبوطي على القيم العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة .لقد تطور تأثير الفيروس بسرعة ونتيجة لذلك قد يؤثر ذلك على قدرة املجموعة على
االعتراف باإليرادات بسبب التغيرات في احتمالية التحصيل وخفض العوائد اإليجارية.
ً
ً
(استنادا إلى أفضل املعلومات املتاحة)
اعتبارا من  31ديسمبر  ،2020أخذت املجموعة في الحسبان التأثير املحتمل
عند تحديد تقييمات العقارات االستثمارية
لحاالت عدم اليقين التي أحدثتها تفش ي جائحة كوفيد 19-وأخذت في االعتبار شمول املستأجرين ب التدابير االقتصادية واإلغاثية.
لقد تمت معالجة التأثير الكلي كجزء من الخسارة غير املحققة على العقارات االستثمارية في هذه البيانات املالية املوحدة .تخضع أي تغييرات يتم إجراؤها على
التقييمات لتقدير التأثير اإلجمالي لجائحة كوفيد 19-ملستويات عالية ً
جدا من عدم اليقين ،حيث ال يتوفر ً
حاليا سوى قدر ضئيل من املعلومات املستقبلية
املعقولة والقابلة للدعم والتي يمكن أن تستند إليها هذه التغييرات.
وفي ظل أي تنبؤات اقتصادية ،تنطوي التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجة عالية من عدم اليقين ،ومن ثم قد تختلف النتائج الفعلية بشكل جوهري عن تلك
املتوقعة.
-14

استثمارفي شركة شقيقة

نسبة املساهمة
2019
2020
٪18.35

أمالك الدولية للعقارات ،شركة تمويل ،اململكة العربية السعودية

٪26.21

2020
ألف درهم
206,123

2019
ألف درهم
288,946

يوضح الجدول التالي تلخيص املعلومات املالية الستثمارات املجموعة في شركة أمالك الدولية للعقارات:

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

املوجودات
املطلوبات
حقوق امللكية

3,865,742
()2,667,653

3,285,169
()2,196,633

1,198,089

1,088,536

القيمة املدرجة الستثمارات املجموعة

206,123

288,946

اإليرادات

284,002

287,068

األرباح للسنة

97,619

65,488

حصة املجموعة في الربح

19,579

16,958

خالل السنة ،استلمت املجموعة توزيعات أرباح بمبلغ  11.6مليون درهم ( 16.6 :2019مليون درهم) من شركة أمالك الدولية للعقارات .تستند املعلومات املالية
ونتائج شركة أمالك الدولية للعقارات على أحدث حسابات اإلدارة املتوفرة كما في  30نوفمبر  :2019( 2020كما في  31أكتوبر  ،)2019وتم استقراؤها للشهر
املتبقي ( :2019شهرين) حتى  31ديسمبر .2020
قامت املجموعة خالل السنة ببيع نسبة  ٪ 30من حصتها في الشركة الزميلة من خالل االكتتاب العام األولي الذي أطلقته شركة  AIREللتمويل وسجلت ً
ربحا قدره
 7.5مليون درهم من هذه الصفقة في اإليرادات األخرى
.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
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املوجودات األخرى

ً
املبالغ املدفوعة مقدما
ذمم مدينة من أنشطة الوساطة (إيضاح )1 – 15
تسجيل األراض ي ورسوم الخدمات
ً
دفعات مقدما
أرباح مستحقة القبض
الذمم املدينة املرهونة (إيضاح )2 – 15
موجودات خاضعة لإليجار
أخرى (إيضاح )3-15

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,686
9,696
2,509
166
23,591
20,790

2,964
6,000
11,348
2,342
310
23,005
9,065
6,928

58,438

61,962

1-15

تم تسوية املبلغ مع العميل خالل السنة وسجلت املجموعة ر ً
بحا بقيمة  9مليون درهم من عملية التسوية.

2-15
3-15

إن هذا يمثل القيمة العادلة للوحدات املحتفظ بها فيما يتعلق بسداد املوجودات التمويلية حيث سيتم تحويل الوحدات إلى العقارات االستثمارية في
الفترة الالحقة بعد اإلنتهاء من إجراءات نقل امللكية مع إدارة األراض ي في دبي.
يتضمن الرصيد  11.14مليون درهم ( 31ديسمبر  5.14 :2019مليون درهم) يتعلق بذمم مدينة الورقاء جاردنز ش.م.م (إيضاح .)13

-16

األثاث والتركيبات واملعدات املكتبية

املوجودات الثابتة (إيضاح )1-16
أعمال رأسمالية قيد التنفيذ (إيضاح )2-16
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2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

13,706
1,593

10,424
424

15,299

10,848

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
األثاث والتركيبات واملعدات املكتبية (تتمة)
-16
فيما يلي بنود األثاث والتركيبات واملعدات املكتبية:
1-16

:2020
املركز الرئيس ي
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية
ألف درهم

أثاث وتركيبات
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

التكلفة:
في  1يناير 2020
اإلضافات خالل السنة
تحويل من العقارات االستثمارية
االستبعادات خالل السنة
تعديالت (خسائر) /أرباح سعر الصرف

8,338
-

15,961
133
()400
8

67,384
692
()1,251
()423

83,345
825
8,338
()1,651
()415

في  31ديسمبر2020

8,338

15,702

66,402

90,442

االستهالك املتراكم:
في  1يناير 2020
االستهالك املحمل للسنة
االستبعادات خالل السنة
تعديالت أرباح ( /خسائر) سعر الصرف

167
-

14,916
329
()400
6

58,005
5,330
()1,251
()366

72,921
5,826
()1,651
()360

في  31ديسمبر2020

167

14,581

61,718

76,736

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر2020

8,171

4,684

851

13,706

:2019
أثاث وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر ومعدات مكتبية
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

التكلفة:
في  1يناير 2019
اإلضافات خالل السنة
االستبعادات خالل السنة
تعديالت (خسائر) /أرباح سعر الصرف

16,022
9
()70

66,923
345
()2
118

82,945
354
()2
48

في  31ديسمبر 2019

15,961

67,384

83,345

االستهالك املتراكم:
في  1يناير 2019
االستهالك املحمل للسنة
االستبعادات خالل السنة
تعديالت أرباح ( /خسائر) سعر الصرف

14,621
268
27

51,582
6,334
()2
91

66,203
6,602
()2
118

في  31ديسمبر 2019

14,916

58,005

72,921

صافي القيمة الدفترية:
في  31ديسمبر 2019

1,045

9,379

 2-16يتعلق املبلغ بمشاريع تكنولوجيا املعلومات الجارية.
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10,424

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
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الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى

تكرار
األقساط
املرابحة
الوكالة
أخرى
سعر الشراء املستحق الدفع

ً
شهريا
ً
شهريا
ً
شهريا
ً
شهريا

تاريخ القسط النهائي نسبة األرباح

 25أكتوبر 2026
 4يوليو 2020
 4يوليو 2020

٪2
٪4
٪4

 25أكتوبر 2026

٪2

عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة (إيضاح )1-17

2020

2019

ألف درهم

ألف درهم

3,856,399

207,228
49,923
114,430
4,011,781

3,856,399
()417,041

4,383,362
()327,247

3,439,358

4,056,115

يتم تأمين الودائع االستثمارية املعاد هيكلتها والتمويل اإلسالمي اآلخر مقابل ا لتنازل عن ورهن العقارات االستثمارية للمجموعة التي تقع في دولة اإلمارات العربية
املتحدة (إيضاح  (13والتنازل عن التأمين ،ورهن على حسابات البنك (إيضاح  )9والتنازل عن الحقوق الستالم الدفعات املتعلقة بمحفظة املوجودات التمويلية
واالستثمارية اإلسالمية وضمانات الشركات من الشركات التابعة للمجموعة .إن األوراق املالية املقدمة سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل ضمان نيابة عن املمولين.
1-17

تعديل القيمة العادلة املطفأة

في  1يناير
اإلطفاء املحمل للسنة
عك س قيمة عادلة غير مطفأة نتيجة إعادة الهيكلة
ربح من إعادة هيكلة القيمة العادلة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

327,247
()123,331
()284,052
497,177

423,609
()96,362
-

417,041

327,247

ً
تم تغيير طبيعة ودائع الشركة جوهريا نتيجة إلعادة الهيكلة املنتهية في  ،2014مما أدى إلى التزام ثابت يدفع إلى املمولين التجاريين ومقدمي دعم السيولة .ووفقا
للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية ،وبسبب التغيرات الجوهرية في شروط الودائع االستثمارية من خالل إعادة الهيكلة ،تم إجراء تقييم القيمة العادلة
لاللتزامات املعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعاقد عليها .كما في  25نوفمبر  ،2014تم قيد االلتزامات املعاد هيكلتها في البداية
بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي ما أدى لتعديل أرباح القيمة العادلة بمبلغ  911مليون درهم وتم تسجيلها في بيان الدخل املوحد.
في يونيو  ،2020قامت الشركة مرة أخرى بإعادة هيكلة ودائع املمولين التجاريين؛ حيث بلغت القيمة االسمية لاللتزامات الثابتة املعاد هيكلتها في نهاية الفترة
 4,219مليون درهم ( 31ديسمبر  4,219 :2019مليون درهم) .عند إعادة الهيكلة املعدلة ،تم تغيير طرق السداد بشكل جوهري مما أدى إلى وجود سداد أقساط
مجدولة وغير مجدولة .يتناول إيضاح  1-2شروط السداد.
يتم احتساب تعديل القيمة العادلة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي البالغ  .٪4.89بلغت القيمة التراكمية ألرباح القيمة العادلة املطفأة حتى  30يونيو
 2020ما قيمته  627مليون درهم ( 31ديسمبر  584 :2019مليون درهم) مما يوفر أرباح في القيمة العادلة املتبقية بقيمة  284مليون درهم كما في  30يونيو
 31( 2020ديسمبر  328 :2019مليون درهم)  .ومع ذلك ،عند إعادة الهيكلة في عام  ،2020تمت زيادة أرباح القيمة العادلة املتبقية كما في  30يونيو  2020إلى
 497مليون درهم والتي سيتم عكسها بالكامل على مدى فترة السداد حتى أكتوبر  ،2026مع تحميل ناتج على بيان الدخل املوحد كل سنة.
ً
يتم الحقا قياس االلتزامات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الفعلي.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى (تتمة)
-17
تسوية دين
2-17
ً
بناء على اتفاقية الشروط العامة املعدلة ،أنهت املجموعة عرض تسوية الديون في  24سبتمبر  2020و  14ديسمبر  .2020تم عرض مقابل نقدي قدره  96مليون
درهم للممولين مقابل تسوية تعرضاتهم وقام بعض املمولين بتسوية تعرضهم البالغ  257مليون درهم والتي تشمل ودائع استثمارية بقيمة  205مليون درهم،
وأداة املضاربة بقيمة  50مليون درهم ،واألرباح العينية  1.5مليون درهم .ونتيجة لهذه التسوية ،سجلت املجموعة ً
ربحا بقيمة  105مليون درهم في بيان الدخل
بعد تسوية إطفاء تعديل القيمة العادلة من إعادة الهيكلة بمبلغ  24مليون درهم ،كما سجلت ر ً
بحا بقيمة  31مليون درهم يتعلق بأداة املضاربة في بيان التغييرات
في حقوق امللكية.
-18

تمويل إسالمي ألجل

الشركة املصرية إلعادة التمويل العقاري (إيضاح أ)
البنك العقاري املصري العربي (إيضاح ب)
قناة السويس  -مصر
البنك األهلي املصري

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

113,922
43,228
27,460
9,744

85,648
20,735
8,679
-

194,354

115,062

الشركة املصرية إلعادة التمويل العقاري
أ)
كما في نهاية السنة ،بلغت التسهيالت طويلة األجل املقدمة من الشركة املصرية إلعادة التمويل العقاري للشركة التابعة للمجموعة في مصر مبلغ  489مليون
جنيه مصري ( 31ديسمبر  375 :2019مليون جنيه مصري) لتمويل أنشطة الشركة التابعة .يترتب على هذه التسهيالت معدل أرباح بنسبة تتراوح من  ٪1إلى
ً
ً
 %19سنويا ( :2019من  ٪1إلى  %21سنويا) تستحق الدفع على أساس شهري ملدة أقصاها  20سنة.
البنك العقاري املصري العربي
ب)
كما في نهاية السنة ،بلغت التسهيالت طويلة األجل املقدمة من البنك العقاري املصري العربي للشركة التابعة للمجموعة في مصر مبلغ  186مليون جنيه مصري
ً
( 31ديسمبر  91 :2019مليون جنيه مصري) لتمويل أنشطة الشركة التابعة .يترتب على هذه التسهيالت معدل ربح بحد أقص ى  ٪1.5سنويا إلى متوسط سعر
كوريدور من البنك املركزي املصري ( :2019ال ش يء) ويستحق على أساس شهري خالل فترة أقصاها  7سنوات.
-19

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

في  1يناير
املخصص خالل السنة
املدفوع خالل السنة

4,108
619
()1,321

4,398
1,163
()1,453

في  31ديسمبر

3,406

4,108
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
-20

املطلوبات األخرى

مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع
عوائد اإليجار غير مكتسب
توزيعات أرباح مستحقة الدفع
أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويالت اإلسالمية األخرى
مخصص مطالبات قضائية (إيضاح )1-20
ذمم دائنة لعمالء (إيضاح )2-20
زكاة مستحقة الدفع
ودائع التأمين
ذمم مستحقة السداد عن إدارة العقارات
التزامات إيجارية
ذمم دائنة أخرى (إيضاح )3-20

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

41,853
255
6,515
1,500
11,553
56
47,886

54,530
7,288
6,559
4,763
13,770
154,314
56
7,370
2,873
9,065
62,702

109,618

323,290

1-20

ً
مخصصا مقابل بعض إجراءات التقاض ي في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،والتي تتضمن مطالبات مرفوعة من وضد املجموعة،
يتضمن ذلك
وبخاصة املتعلقة ببعض معامالت البيع والتمويل.

2-20

أبرمت املجموعة في عام  2008اتفاقية بيع وشراء مع أحد املطورين مطور لشراء العديد من املباني قيد التطوير .وعند االنتهاء من هذه االتفاقية،
أبرمت املجموعة اتفاقية بيع وشراء منفصلة مع أحد العمالء تم بموجبها بيع جزء معين من املبنى لهذا العميل مقابل  154مليون درهم .وقامت
احا بلغت  79مليون درهم .قامت املجموعة ً
املجموعة خالل العام بتسوية التزامها تجاه العميل وسجلت أرب ً
أيضا بالتسوية مع أحد العمالء وسجلت
ً
أرباحا بقيمة  9مليون درهم إماراتي (إيضاح .)15.1

3-20

يتضمن ذلك مبلغ  16مليون درهم ( 31ديسمبر  34 :2019مليون درهم) يتعلق باإليرادات املؤجلة واملطلوبات األخرى لشركة الورقاء جاردنز ذ.م.م
(إيضاح .)13

 -21رأس املال

2020
ألف درهم
املصرح به واملصدر واملدفوع بالكامل
 1,500,000,000سهم قيمة السهم  1درهم
( 31ديسمبر  1,500,000,000 – 2019سهم عادي قيمة السهم  1درهم)

1,500,000

2019
ألف درهم

1,500,000

أداة املضاربة
قامت املجموعة بإصدار أداة مضاربة قابلة للتحويل إلى أسهم عادية (إيضاح  )26عند إتمام شروط معينة .في وقت إصدار أداة املضاربة ،أقر املساهمين في
اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ  28سبتمبر  2014بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل حتى  2.1مليار درهم من وقت آلخر بهذا املبلغ أو املبالغ التي
قد تكون مطلوبة .
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 -22أسهم الخزينة
خالل عام  ،2008قامت املجموعة بشراء  25مليون سهم من أسهمها ،أي ما يعادل  %1.67من رأس املال املصدر .تم تسجيل هذه األسهم في بيان املركز على أنها
أسهم خزينة .خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2020تم بيع أسهم الخزينة بقيمة  20.8مليون درهم ( 31ديسمبر  4.2 :2019مليون درهم).
االحتياطي القانوني
-23
ً
وفقا للقانون االتحادي رقم ( )2لسنة  2015في دولة اإلمارات لعربية املتحدة والنظام األساس ي للشركة ،يجب تحويل  %10من أرباح السنة إلى االحتياطي القانوني.
ً
يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن هذه التحويالت السنوية عندما يصبح إجمالي االحتياطي مساويا  %50من رأس املال املدفوع.
االحتياطي العام
-24
ً
حسب متطلبات النظام األساس ي للشركة ،يجب تحويل  %10من أرباح السنة إلى االحتياطي العام .ووفقا لنظام الشركة األساس ي ،يتوقف التحويل إلى االحتياطي
ً
العام بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة أو عندما يصبح هذا االحتياطي مساويا  %50من رأسمال الشركة املدفوع.
سوف يتم استخدام هذا االحتياطي ألغراض تحددها الجمعية العمومية أثناء االجتماع السنوي العادي وبناء على توصية من مجلس اإلدارة.
االحتياطي الخاص
-25
إن االحتياطي الخاص الذي تم تكوينه حسب توصية املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة غير قابل للتوزيع.
-26

أداة املضاربة

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

أداة املضاربة (القيمة االسمية)
احتياطي أداه املضاربة

975,220
()770,324

1,025,560
()810,088

أداة املضاربة (القيمة املدرجة)

204,896

215,472

في  25نوفمبر  ،2014تم إصدار أداة املضاربة بمبلغ  1.300مليون درهم والتي تستحق في  30نوفمبر  2026من خالل شركة ألغراض خاصة مملوكة من قبل
املجموعة .عند استحقاق أداة املضاربة إلى الحد الذي ال يمكن استردادها سوف يتم تحويلها بشكل الزامي إلى أسهم عادية للشركة بقيمة اسمية للسهم الواحد
 1درهم.
تتألف أداة املضاربة في وقت اإلصدار من:
قيمة اسمية بمبلغ  1.300مليون درهم
.1
ً
معدل ربح متوقع بنسبة  %1سنويا على األرصدة القائمة كل سنة ،يستحق الدفع كدفعات عينية ،ويحق للشركة االختيار أن تقوم بتوزيعات نقدية أو
.2
باألسهم.
إصدار طارئ  500مليون سهم ينطبق فقط إلى حد بقاء أداة املضاربة قائمة عند االستحقاق .إن عدد األسهم الطارئة التي سوف يتم إصدارها تقسم
.3
بالتناسب مع مبلغ أداة املضاربة املتبقي القائم.
عند استرداد أداة املضاربة ،سوف يكون هناك انخفاض نسبي في إصدار أسهم التحويل الطارئة املستحقة.

53

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
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أداة املضاربة (تتمة)
-26
تم تسجيل أداة املضاربة بالقيمة العادلة عند إصدارها .وتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألداة املضاربة والقيمة املدرجة للودائع بمبلغ  1,027مليون درهم
ً
ً
كأرباح في بيان الدخل لسنة  2014وفقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية .الحقا للقيد األولي ،لن يتم إعادة قياس القيمة املدرجة لألداة .تم تحويل أرباح
القيمة العادلة بمبلغ  1,027مليون درهم عند القيد األولي من أداة املضاربة من الخسائر املتراكمة إلى احتياطي أداة املضاربة .وسوف يتم استخدام هذا االحتياط
في حال وجود أي سداد ألداة املضاربة أو إصدار أسهم في الشركة عند استحقاق أداة املضاربة .وسوف يتم إدراج أي اختالف بين القيمة االسمية لألسهم الصادرة
للتحويل والقيمة املدرجة ألداة املضاربة واحتياطي أداة املضاربة في األرباح غير املوزعة/الخسائر املتراكمة.
تم تحديد القيمة العادلة ألداة املضاربة وفق أفضل تقديرات اإلدارة بشأن ا لتدفقات النقدية املتوقعة التي سوف تنشأ ،مخصومة بتكلفة حقوق ملكية الشركة.
لهذا الغرض ،ترى اإلدارة بأن األداة سوف تسترد بالكامل في العام الثاني عشر وسداد مصاريف الدفعات العينية لفترة  12سنة بنفس التاريخ.
تم احتساب القيمة العادلة ألداة املضاربة باستخدام تكلفة حقوق امللكية بنسبة  ٪ 14.96محتسبة بموجب نموذج تسعير املوجودات الرأسمالية حيث أن العائد
املضمون مستند على سندات حكومة اإلمارات العربية املتحدة طويلة األجل؛ إن مقياس بيتا الذي تم تحديده وفق مقياس بيتا للشركة املماثلة التي تعمل في ذات
النشاط عالوة على مخاطر السوق مستندة على ظروف السوق الحالية وهو ما يعكس العائد املتوقع اإلضافي على االستثمار املضمون.
ً
في  12أغسطس  ،2015اختار مجلس إدارة الشركة طوعا سداد  200مليون درهم مقابل أداة املضاربة مما أدى إلى انخفاض أداة املضاربة واحتياطي أداة
املضاربة بمبلغ  42مليون درهم و  158مليون درهم على التوالي .إن القيمة االسمية القائم ألداة املضاربة في  31ديسمبر  2020بلغ  1,026مليون درهم (31
ً
ديسمبر 1,100 :2019مليون درهم) .دفعت الشركة أيضا  9ماليين درهم بشأن مصاريف الدفعات العينية املستحقة نتيجة لسداد أداة املضاربة على التوالي
بنسبة  ٪ 1من أداة املضاربة القائمة من تاريخ إعادة الهيكلة لتاريخ السداد .قد سجل هذا التحمل في الخسائر املتراكمة في حقوق امللكية.
في  23نوفمبر  ،2017اختار مجلس إدارة الشركة طوعا سداد  75مليون درهم مقابل أداة املضاربة التي خفضت أداة املضاربة واحتياطي أداة املضاربة بمبلغ 16
مليون درهم و  59مليون درهم على التوالي .تبلغ القيمة االسمية ألداة املضاربة القائمة في  31ديسمبر  2020مبلغ  1,026مليون درهم ( 31ديسمبر 1,026 :2019
مليون درهم) .كما دفعت الشركة مبلغ  25مليون درهم بشأن أرباح الدفعات العينية نتيجة لسداد رأس املال بموجب أداة املضاربة حيث بلغت نسبة  ٪1من
أداة املضاربة القائمة من تاريخ السداد األول إلى تاريخ السداد الثاني .قد سجل هذا التحمل في الخسائر املتراكمة في حقوق امللكية.
قامت املجموعة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2020باسترداد أداة مضاربة قيمتها  50مليون درهم عبر آلية تسوية الديون (إيضاح .)17
كان الحد األقص ى لعدد األسهم التي قد تحول بموجب األداة في  31ديسمبر  2020هو  1,438مليون ( 31ديسمبر  1,512 :2019مليون).
الشركات التابعة الجوهرية اململوكة بشكل جزئي
-27
إن املعلومات املالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهرية غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه:

إيضاح
1-27

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م
إي إف إس للخدمات املالية ذ.م.م

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

-

113,449
()11,710

-

101,739

األرباح( /الخسائر) املخصصة للحصة غير املسيطرة الجوهرية:

إيضاح
1-27

أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م
إي إف إس للخدمات املالية ذ.م.م
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2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1,413
11,710

()7,805
9,504

13,123

1,699
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1-27

الشركات التابعة الجوهرية اململوكة بشكل جزئي (تتمة)
تمتلك املجموعة حصة رأس مال بنسبة  ٪100من شركة أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م .استخدمت املجموعة شركة أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م كمنشأة
ذات غرض خاص ،لالستحواذ باالشتراك مع طرف آخر على شقق معينة في بناية تدعى مشروع سكاي جاردنز ("املشروع") .تملك املجموعة اآلن حصة
بنسبة  ٪67من املشروع .بموجب أحكام اتفاقية املشروع مع الطرف املقابل ،سيتم اقتسام أرباح بنسبة  ٪67للمجموعة و ٪33للطرف اآلخر .التمويل
املقدم تم تصنيفه كحقوق ملكية ضمن أمالك سكاي جاردنز وبالتالي زيادة الحصص غير املسيطرة على مستوى املجموعة .وخالل عام  ،2020قام
املشروع بتوزيع املوجودات وتم نقل  ٪33من الوحدات في املبنى املتعلقة بحقوق امللكية غير املسيطرة إليها .تم فصل الوحدات في املبنى وتم شطب
الحقوق غير املسيطرة بعد نقل ملكية العقارات في  29فبراير .2020

2-27

وافق املساهمون على إنهاء أنشطة الشركة وتصفية أعمالها ،وخالل عام  2020تم حل الشركة وتصفيتها بموجب قرار مصدق من الكاتب العدل في
دبي .وقد تمت تسوية جميع موجودات ومطلوبات الشركة كما في  31ديسمبر . 2020

فيما يلي املعلومات املالية امللخصة لهذه الشركات التابعة .وتستند هذه املعلومات إلى املبالغ قبل الحذوفات داخل الشركة.

بيان اإليرادات امللخص
:2020
أمالك سكاي جاردنز إي إف إس للخدمات
املالية ذ.م.م
ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
اإليرادات
املصاريف العمومية واإلدارية
التوزيعات إلى املمولين /املستثمرين
خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

12,967
()3,596
()89,820

27,950
()62
()334
-

إجمالي (الخسارة) /الدخل الشامل للسنة

()80,449

27,554

العائدة إلى الحصص غير املسيطرة

1,413

11,710

:2019
أمالك سكاي جاردنز إي إف إس للخدمات املالية
ذ.م.م
ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
اإليرادات
املصاريف العمومية واإلدارية
التوزيعات إلى املمولين /املستثمرين
خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

17,328
()4,818
()36,160

23,314
()58
()894
-

إجمالي (الخسارة)  /الدخل الشامل للسنة

()23,650

22,362

العائدة إلى الحصص غير املسيطرة

()7,805

9,504
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الشركات التابعة الجوهرية اململوكة بشكل جزئي (تتمة)

بيان املركز املالي امللخص
:2020
أمالك سكاي جاردنز إي إف إس للخدمات
املالية ذ.م.م
ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
النقد واألرصدة لدى البنوك
العقارات االستثمارية
املوجودات االستثمارية  -الوكالة
موجودات أخرى
املبالغ املستحقة لطرف ذي عالقة
املطلوبات األخرى
إجمالي حقوق امللكية

10,054
139,343
10,000
566
()495,420
()706

-

()336,163

-

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير املسيطرة

()336,163
-

-

()336,163

-

:2019
أمالك سكاي جاردنز إي إف إس للخدمات املالية
ذ.م.م
ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
النقد واألرصدة لدى البنوك
العقارات االستثمارية
موجودات أخرى
املبالغ املستحقة لطرف ذي عالقة
املطلوبات األخرى
إجمالي حقوق امللكية

8,506
340,740
643
()8,614

6,012
()33,157
()409

341,275

()27,554

العائدة إلى:
مساهمي الشركة األم
الحصص غير املسيطرة

227,826
113,449

()15,844
()11,710

341,275

()27,554
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الشركات التابعة الجوهرية اململوكة بشكل جزئي (تتمة)

بيان التدفقات النقدية امللخص
:2020
أمالك سكاي جاردنز
ذ.م.م
ألف درهم

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

اإلستثمارية

3,663
()10,000
7,885

-

صافي النقص في النقد وما يعادله

1,548

-

التشغيلية
التمويلية

:2019
أمالك سكاي جاردنز إي إف إس للخدمات املالية
ذ.م.م
ذ.م.م
ألف درهم
ألف درهم
اإلستثمارية

10,065
()28,889

1,901
12,752
()14,653

التشغيلية

صافي النقص في النقد وما يعادله

()18,824

-

التمويلية
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 -28املعلومات القطاعية
ألغراض إدارية تم تنظيم املجموعة في ثالثة قطاعات لألعمال ،تمويل العقارات (وتشتمل على األنشطة التمويلية واالستثمارية) ،واالستثمار العقاري (يشتمل
على املعامالت العقارية) وتمويل االستثمار في الشركات.
تقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات األعمال الخاصة بها لغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص املوارد وتقييم األداء.
القطاعات التشغيلية
إن إيرادات ومصاريف املجموعة لكل قطاع للسنة املنتهية في  31ديسمبر هي كما يلي:

:2020

الدخل التشغيلي
توزيعات للممولين /للمستثمرين
مخصصات االنخفاض في القيمة
تسوية القيمة العادلة على الودائع االستثمارية
إطفاء أرباح القيمة العادلة
مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)
الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
نتائج القطاع

تمويل عقاري
ألف درهم

عقارات استثمارية
ألف درهم

تمويل استثمارات
في شركات
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

211,219
()28,581
()264,901
213,125
()68,767
()67,479
()5,384

()345,459
()50,798
()376
()47,866
()33,588
()478,087

63,452
()19,177
()724
()6,698
()10,941
19,579
45,491

()70,788
()98,556
()266,001
213,125
()123,331
()112,008
19,579
()437,980
()13,123

الحصص غير املسيطرة

()451,103

:2019
تمويل عقاري
ألف درهم

عقارات استثمارية
ألف درهم

تمويل استثمارات
في شركات
ألف درهم

املجموع
ألف درهم

الدخل التشغيلي
توزيعات للممولين /للمستثمرين
مخصصات االنخفاض في القيمة
إطفاء أرباح القيمة العادلة
مصاريف (تشمل مصاريف مخصصة)

103,800
()44,561
()107,123
()35,541
()77,915
-

96,683
()47,042
()148,540
()51,520
()29,856
-

42,893
()17,926
()1,117
()9,301
()9,674
16,958

243,376
()109,529
()256,780
()96,362
()117,445
16,958

نتائج القطاع

()161,340

()180,275

21,833

()319,782
()1,699

الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
الحصص غير املسيطرة

()321,481
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 -28املعلومات القطاعية (تتمة)
املوجودات واملطلوبات القطاعية
يعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية الخاصة باملجموعة كما في  31ديسمبر:

:2020
تمويل عقاري
ألف درهم

عقارات استثمارية
ألف درهم

تمويل استثمارات في
شركات وأخرى
املجموع
ألف درهم
ألف درهم

املوجودات القطاعية

2,306,320

1,234,185

450,762

3,991,267

املطلوبات القطاعية

239,236

3,076,71

430,790

3,746,736

االستهالك

5,563

-

263

5,826

املصاريف الرأسمالية

1,438

-

556

1,994

:2019
تمويل عقاري
ألف درهم

عقارات استثمارية
ألف درهم

تمويل استثمارات في
شركات وأخرى
املجموع
ألف درهم
ألف درهم

املوجودات القطاعية

3,021,941

1,831,111

454,240

5,307,292

املطلوبات القطاعية

938,900

3,081,888

477,787

4,498,575

االستهالك

6,309

-

293

6,602

املصاريف الرأسمالية

306

-

-

306

 -29املعامالت مع األطراف ذات العالقة
إن األطراف ذات العالقة تمثل الشركات الشقيقة واملساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي تحت السيطرة
ً
أو السيطرة املشتركة أو املتأثرة جوهريا من قبل تلك األطراف .يتم الحصول موافقة إدارة املجموعة على األسعار وشروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت .ويتم
إجراء املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيس ي وفق نفس الشروط واألحكام السائدة وقت إجراء معامالت مماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي:

 31ديسمبر:2020
مساهمين رئيسيين
ألف درهم
النقد واألرصدة لدى البنوك
املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
األوراق املالية االستثمارية
مطلوبات أخرى

113,130
44

أعضاء مجلس اإلدارة أطراف أخرى ذات
املجموع
عالقة
واإلدارة العليا
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
10,101
-

59

10,609
3,617
905,313
352

10,609
13,718
1,018,443
396

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 -29املعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)
إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي( :تتمة)

 31ديسمبر :2019
مساهمين رئيسيين
ألف درهم
النقد واألرصدة لدى البنوك
املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
األوراق املالية االستثمارية
مطلوبات أخرى

117,688
118

أعضاء مجلس اإلدارة أطراف أخرى ذات
املجموع
عالقة
واإلدارة العليا
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
13,606
-

1,682
19,288
1,059,477
1,064

1,682
5,682
941,789
946

إن املعامالت مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان الدخل هي كما يلي:

 31ديسمبر:2020
مساهمين
رئيسيين
ألف درهم
الدخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
توزيعات للممولين /للمستثمرين

2,384

مجلس أطراف
أعضاء
اإلدارة واإلدارة العليا ذات عالقة
ألف درهم
ألف درهم
245
-

أخرى
املجموع
ألف درهم
420
21,461

175
19,077

 31ديسمبر :2019
أعضاء مجلس اإلدارة أطراف
ذات عالقة
مساهمين رئيسيين واإلدارة العليا
ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم
الدخل من املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية
توزيعات للممولين /للمستثمرين

2,459

372
-

285
19,677

أخرى
املجموع
ألف درهم
657
22,136

تعويضات موظفي اإلدارة العليا
إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:

رواتب ومزايا أخرى
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر  2020مبينة في االيضاح ( 30ب).
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2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

9,484
218

12,280
283

9,702

12,563

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 -30االلتزامات واملطلوبات الطارئة

االلتزامات

التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيالت
التزامات بخصوص عقارات استثمارية

إيضاح

2020
ألف درهم

2019
ألف درهم

1-30
2-30

152,435
-

210,819
18,192

152,435

229,011

 1-30تشتمل االلتزامات املتعلقة بالتسهيالت االئتمانية على االلتزامات لتقديم التسهيالت التي جرى تصميمها للوفاء بمتطلبات عمالء املجموعة .إن االلتزامات
ً
ً
عادة يكون لها تواريخ صالحية محددة وشروط أخرى إللغائها وتتطلب دفع رسوم .ونظرا ألن االلتزامات هذه يمكن أن تنتهي صالحيتها دون القيام بسحبها،
فإن إجمالي املبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية املستقبلية.
 2-30هذه تمثل التزامات تجاه املطورين العقاريين فيما يتعلق بتطوير العقارات االستثمارية.

املطلوبات الطارئة

ً
أ) كانت املجموعة طرفا في بعض الدعاوى القضائية في دولة اإلمارات العربية املتحدة ،وتشتمل على دعاوى مرفوعة من وضد املجموعة ،وباألخص تتعلق ببعض
ً
معامالت البيع والتمويل .تدافع املجموعة عن حقوقها في هذه القضايا ،واستنادا إلى الرأي املقدم من املستشار القانوني ،تعتقد املجموعة أنه من غير
املرجح نجاح اإلجراءات التي اتخذتها األطراف املقابلة ،باستثناء قضايا تم تكوين مخصص مقابلها بمبلغ  1مليون درهم ( 1 :2019مليون درهم).
ب) كما في  31ديسمبر  ،2020كان لدى املجموعة التزام طارئ ملكافأة أعضاء مجلس اإلدارة املقترحة بمبلغ  1.12مليون درهم ( 1.12 :2019مليون درهم) .تمت
املوافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ،التي ينظمها القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم ( )2لعام  ،2015بقيمة ال ش يء درهم وذلك
خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية ( :2019تمت املوافقة على  1.16مليون درهم في اجتماع الجمعية العمومية املنعقدة بتاريخ  10أبريل  2019وتم
سدادها خالل السنة املنتهية في  31ديسمبر .)2019
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بالرغم من أن املخاطر متأصلة في أنشطة املجموعة إال أنه يتم إدراتها من خالل عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود املخاطر وضوابط أخرى.
إن عملية إدارة املخاطر هامة الستدامة املجموعة .تتعرض املجموعة ملخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق واملخاطر التشغيلية.
إن املخاطر الرئيسة التي تتعرض لها املجموعة فيما يتعلق بالقيام بأعمالها وعملياتها وبالوسائل والهيكل التنظيمي الذي تستخدمه من أجل إدارة املخاطر
استراتيجيا وذلك لتطوير أموال املساهمين مبينة أدناه.
إن مجلس اإلدارة ("املجلس") مسؤو ل عن املراجعة املستمرة واعتماد سياسات املخاطر لدى املجموعة والخطط االستراتيجية متوسطة األجل والسنوية والتي
يتم من خاللها صياغة استراتيجية األعمال واألهداف والغايات .يقوم مجلس اإلدارة بمراجعة ملف املخاطر الخاصة باملجموعة للتأكد من أنها تقع ضمن
سياسات املخاطر لدى املجموعة ومحددات قدرة تحمل املخاطر .كذلك ّيفوض السلطة لإلدارة العليا للقيام باألعمال اليومية ضمن محددات السياسة
واالستراتيجية املقررة ،بينما يضمن أن العمليات وأدوات املراقبة كافية إلدارة سياسة املخاطر واالستراتيجية للمجموعة.
تعتبر اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية املخاطر لدى املجموعة والسياسة اإلرشادية املوضوعة من قبل مجلس اإلدارة ،بما في ذلك التحديد
والتقييم املستمر لجميع املخاطر الهامة على األعمال وتصميم وتنفيذ املراقبة الداخلية املناسبة لتقليلها إلى أدنى مستوى .يتم ذلك من خالل اللجان اإلدارية
العليا التالية:
إن لجنة التدقيق مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن ضمان التزام املجموعة بنظام فعال للمالية واملحاسبة ومراقبة إدارة املخاطر ومراقبة االلتزام بمتطلبات
السلطات التنظيمية.
إن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة باملجموعة مسؤولة عن مراجعة األ نشطة التشغيلية والتمويلية واالستثمارية للمجموعة للتأكد من تماشيها وتوافقها
ً
مع أحكام الشريعة اإلسالمية .وبما أن الهيئة عبارة عن مجلس إشرافي فإن مهماتها أيضا تدقيق أنشطة العمل املنفذة وتقديم تقرير مستقل إلى املساهمين .يتم
تنسيق الفتاوى والبيانات الرسمية الص ادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وتطبيقها من إدارة املجموعة .تسعى إدارة املجموعة للحصول على التوجيه من
مجلس الفتوى والرقابة الشرعية لتطبيق فتواه وبياناته الرسمية.
إن إدارة االئتمان مسؤولة عن إدارة وتقييم املحفظة ووضع السياسة واإلجراءات االئتمانية وتحليل مخاطر البلد والطرف املقابل واملوافقة على  /مراجعة تقارير
التعرض للمخاطر ومراقبة التقيد باألنظمة املتعلقة باملخاطر والتعامل مع املوجودات املنخفضة القيمة وإدارة املحفظة.
إن لجنة املوجودات واملطلوبات مسؤولة بشكل رئيس ي عن تحديد الخطط االستراتيجية طويلة األمد واملبادرات التكتيكية قصيرة األمد لإلرشاد لتخصيص
املوجودات واملطلوبات بشكل احترازي وذلك لتحقيق األهداف االستراتيجية الخاصة باملجموعة .تقوم لجنة املوجودات واملطلوبات بمراقبة السيولة ومخاطر
السوق لدى املجموعة وملف املخاطر الخاصة باملجموعة في سياق التطورات االقتصادية وتقلبات السوق لضمان أن أنشطة املجموعة متوافقة مع التوجيهات
املتعلقة باملخاطر واملزايا املعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.
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إن لجنة املخاطر هي املسؤولة عن إدارة املخاطر .يتم قياس مخاطر املجموعة باستخدام طريقة تعكس كل من الخسائر املتوقع حدوثها في الظروف العادية
ً
والخسائر غير املتوقعة والتي هي تقدير للخسائر الفعلية النهائية استنادا إلى نماذج إحصائية .تستخدم النماذج االحتماالت املأخوذة من الخبرة السابقة واملعدلة
لتعكس البيئة االقتصادية .كذلك تأخذ الشركة في االعتبار أسوأ السيناريوه ات التي قد تحدث بحالة وقوع حوادث كان من غير املرجح وقوعها .كما تتحمل
املسؤولية عن تحديد مخاطر السوق واملخاطر التشغيلية التي تنشأ عن أنشطة املجموعة وتقديم التوصيات للجان ذات الصلة بالسياسات واإلجراءات املناسبة
إلدارة التعرض لتلك املخاطر وتفعيل األنظمة الالزمة لتنفيذ اإلجراءات الرقابية الفعالة.
ً
إن مراقبة وضبط املخاطر يتم بصورة أساسية استنادا للحدود املوضوعة من قبل املجموعة .تعكس هذه الحدود إستراتيجية األعمال وبيئة السوق للمجموعة
باإلضافة إلى مستوى املخاطر التي تكون املجموعة على استعداد لتحملها .باإلضافة لذلك ،تقوم املجموعة بمراقبة وقياس القدرة اإلجمالية لتحمل املخاطر فيما
يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر على مستوى كافة أنواع املخاطر واألنشطة.
ً
يتم إعداد وتوزيع تقارير مخاطر مصممة خصيصا لتغطي جميع مستويات املجموعة لضمان أن جميع األقسام تستطيع الحصول على املعلومات الشاملة
والضرورية والحديثة.
تركزات املخاطر الزائدة
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف املقابلة في أنشطة متشابهة ،أو في أنشطة بنفس املنطقة الجغرافية أو عندما يكون لهم سمات اقتصادية مماثلة
مما قد يجعل لديهم االستعداد ملواجهة التزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية أو السياسية أو غيرها .تشير التركزات إلى
الحساسية النسبية ألداء املجموعة نحو التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال بذاته أو على منطقة جغرافية معينة .تتعلق مخاطر املجموعة بشكل رئيس ي
بالسوق العقاري في دولة اإلمارات العربية املتحدة وباألخص في دبي.
من أجل تجنب تركزات املخاطر الزائدة ،تتضمن سياسات وإجراءات املجموعة إرشادات محددة تركز على حدود الطرف املقابل مع االحتفاظ بمحافظ مالية
متنوعة .بناء عليه ،تتم مراقبة تركزات مخاطر االئتمان املحددة وإدارتها.
مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي املخاطر التي يعجز فيها متعامل أو طرف مقابل في الوفاء بالتزامه ويتسبب في خسارة مالية للمجموعة .تنتج مثل تلك املخاطر عن األنشطة
ً
وفقا للسياسات االئتمانية التي ّ
تعرف بوضوح صالحيات التمويل املمنوحة
التمويلية اإلسالمية التي تقوم بها املجموعة .إن املخاطر االئتمانية مراقبة بشكل فعال
والسياسات واإلجراءات .ملزيد من التفاصيل بخصوص تشكيل املوجودات التمويلية اإلسالمية الرجاء مراجعة اإليضاح رقم .9
تحاول املجموعة ضبط املخاطر االئتمانية بمراقبة التعرض للمخاطر والحد من املعامالت مع األطراف املقابلة املحددة والتقييم املستمر ملالءة األطراف املقابلة.
ً
أنشأت املجموعة محفظة ذمم مدينة سليمة وتحتفظ بها وفقا لسياسة ائتمان محددة معتمدة من قبل مجلس اإلدارة .يتألف نظام تقييم االئتمان لدى املجموعة
من تقييم مصمم بشكل جيد بخصوص االئتمان وإجراءات تخويل ومراجعة لغرض التأكيد على االحتراز في أنشطة الشركة التمويلية وضمان نوعية محفظة
املوجودات .يتم إعطاء أهمية خاصة إلدارة املوجودات التمويلية غير املنتجة.
تقوم املجموعة بصورة دائمة بمراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية الكلية وتتبع طرق تحليلية ونظامية نحو هيكلها االئتماني املصنف حسب األفراد واملجموعات
ً
والصناعة ولذلك فإن محفظة االئتمان منوعة بشكل جيد قطاعيا وحسب الجنسيات ،مع عدم وجود تركيز جوهري.
تقدم املجموعة تمويل اإلجارة كما يتضح من خالل تشكيلة املحفظة حيث يتم حجز ملكية العقار لدى املجموعة لحين سداد كل دفعات اإليجار املستحقة .ينتج
عن ذلك رهن كامل على املبالغ املمولة (إيجارات ثابتة) .إن عمالء املجموعة يقيمون بصورة رئيسية في دولة اإلمارات العربية املتحدة.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
قياس املخاطر االئتمانية
ً
ً
يعتبر تقدير مخاطر االئتمان لغرض إدارة املخاطر عملية معقدة وتتطلب استخدام النماذج نظرا ألن التعرضات تتنوع تماشيا مع التغيرات في ظروف السوق
ً
والتدفقات النقدية املتوقعة ومرور الوقت .إن تقييم مخاطر االئتمان ملحفظة املوجودات تتطلب مزيدا من التقييمات فيما يتعلق بالتعثرات املحتمل حدوثها
ونسب الخسارة املرتبطة بها .تقوم املجموعة بقياس مخاطر االئتمان باستخدام مدخالت احتمال التعثر ومستوى التعرض عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر.
وهذا مشابه للنهج املستخدم لغرض قياس خسارة االئتمان املتوقعة بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم .9
قياس خسائر االئتمان املتوقعة
ً
يوضح املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  9نموذج "من ثالث مراحل" لتحديد االنخفاض في القيمة بناء على التغيرات في جودة االئتمان منذ القيد األولي
على النحو املوجز أدناه:


يتم تصنيف األدوات املالية غير منخفضة القيمة االئتمانية عند تاريخ القيد األولي في املرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر ائتمانها بشكل مستمر من
قبل املجموعة.



إذا تم تحديد زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ القيد األولي ،يتم نقل األداة املالية إلى "املرحلة  ،"2ولكن ال يتم اعتبارها منخفضة القيمة
االئتمانية .إذا كانت األداة املالية منخفضة قيمة االئتمان ،يتم نقل األداة املالية إلى املرحلة الثالثة.
يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة لألدوات املالية في املرحلة  1بمبلغ يساوي حصة من خسائر االئتمان املتوقعة على مدى العمر االفتراض ي التي
تنتج عن حاالت التعثر املحتملة خالل األشهر االثني عشر املقبلة.
ً
فيما يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة لألدوات املالية في املرحلة  2و 3استنادا إلى العمر االفتراض ي لها .يتم قياس خسائر االئتمان املتوقعة بعد
خصم املعلومات املستقبلية.
ً
ﯾتم قﯾاس خسائر االئتمان املتوقعة على املشتريات أو املوجودات املالية منخفضة قيمة االئتمان األصلية استنادا إلى العمر االفتراض ي لها.





الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
ً
تستخدم الشركة العديد من املؤشرات لتحديد أي زيادات كبيرة في مخاطر االئتمان .ينبغي اعتبار حدوث أي من هذه املؤشرات مؤشرا على الزيادة الجوهرية في
مخاطر االئتمان ،وبالتالي سيتم تصنيف األداة املالية ذات العالقة كمرحلة  2وينطبق عليها خسائر االئتمان املتوقعة على مدى عمر االستخدام .فيما يلي
املؤشرات الرئيسية
ً
 وضع بطاقة النتائج داخليا



حالة عجز العميل عن السداد
حالة قائمة املراقبة



إحتمالية التعثر




حالة إعادة هيكلة العمالء
توجيه من السلطة التنظيمية

االنتقال إلى املرحلة السابقة
االنتقال إلى املرحلة السابقة من املرحلة  2إلى املرحلة 1
تستمر املجموعة في مراقبة هذه األدوات املالية لفترة ال تقل عن  12أشهر للتأكد مما إذا كان خطر التخلف عن السداد قد انخفض على أساس تلبية معيار
ً
كاف قبل تغيير هذا التعرض من خسائر االئتمان امل توقعة على مدى العمر االفتراض ي (املرحلة  )2إلى خسائر االئتمان املتوقعة خالل  12شهرا
معين،
ٍ
لوقت ٍ
(املرحلة .)1
ً
تلتزم املجموعة بفترة اختبار ملدة  3دفعات كحد أدنى (للدفعات التي تسدد على أساس ربع سنوي أو ملدة أقل) وملدة  12شهرا (في الحاالت التي تزيد فيها مدة دفع
األقساط عن ربع سنة) بعد إعادة الهيكلة ،قبل رفع التصنيف من املرحلة  3إلى .2
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان (تتمة)
االنتقال إلى الخلف من املرحلة  3إلى املرحلة 2
ً
تراقب املجموعة أن التسهيل األساس ي قد أصبح منتظما ،وهو حالي ولم يعد يفي بتعريف اإلئتمان منخفض القيمة أو يكون في وضع التخلف قبل إعادة تصنيفه
ً
من املرحلة  .3تخضع أي ترقية للتعرض غير املنفذ لحالة األداء لفترة تخفيف تبلغ  12شهرا من تاريخ السداد املنتظم في إعادة السداد .إن أي تسهيل مصنف في
املرحلة  3ال يمكن تصنيفه مباشرة في املرحلة  1ويجب أن يستوفي معايير االنتقال إلى الخلف لالنتقال من املرحلة  2إلى املرحلة  1كما هو موثق أعاله.
املعلومات املستقبلية املدرجة في نموذج خسائر االئتمان املتوقعة
ينطوي تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان املتوقعة على معلومات مستقبلية .قامت املجموعة بإجراء تحليل تاريخي وتحديد
املتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان املتوقعة لكل محفظة.
تختلف هذه املتغيرات االقتصادية واألثر املرتبط بها على مدخالت احتمال التعثر ومستوى التعرض عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر باختالف األدوات
املالية .كما تم تطبيق قرار الخبير في هذه العملية .يتم توفير توقعات هذه املتغيرات االقتصادية ("السيناريو االقتصادي األساس ي") من قبل فريق املخاطر التابع
للمجموعة على أساس ربع سنوي.
يتم تحديد تأثير هذه املتغيرات االقتصادية على مدخالت احتمال التعثر ومستوى التعرض عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر من خالل إج راء تحليل إحصائي
ً
لفهم األثر الذي أحدثته التبدالت في هذه املتغيرات تاريخيا على معدالت التعثر ومكونات الخسارة باحتمال التعثر ومستوى التعرض عند التعثر.
املعلومات الكمية
الحد األقص ى للتعرض ملخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى
يظهر الجدول أدناه الحد األقص ى للتعرض للمخاطر االئتمانية لعناصر بيان املركز املالي .يظهر الحد األقص ى للتعرض باملبالغ اإلجمالية.

الحد
الحد إجمالي
إجمالي
األقص ى للتعرض األقص ى للتعرض
2019
2020
ألف درهم
ألف درهم
أرصدة لدى البنوك (إيضاح )8
املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية (إيضاح )9
ً
موجودات أخرى (عدا املصاريف املدفوعة مقدما) (إيضاح )15

189,032
2,262,043
56,752

183,055
2,434,858
58,998

إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية

2,507,827

2,676,911

عندما يتم قيد األدوات املالية بالقيمة العادلة ،فإن املبالغ الظاهرة أعاله تمثل التعرض ملخاطر االئتمان ولكن ليس بالحد األقص ى للتعرض الذي قد يحدث في
املستقبل نتيجة التغيرات في القيم .ملزيد من التفاصيل حول الحد األقص ى للتعرض للمخاطر االئتمانية لكل صنف من األدوات املالية ،يجب الرجوع إلى
اإليضاحات املحددة .إن أثر الضمانات وأساليب تخفيف املخاطر األخرى مبين أدناه.
تدار املالءة االئتمانية للموجودات املالية من قبل املجموعة باستخدام تصنيف ائتماني داخلي .يظهر الجدول أدناه نوعية االئتمان حسب صنف املوجودات
املالية استنادا على نظام تصنيف االئتمان لدى املجموعة.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
مخاطر االئتمان (تتمة)

 31ديسمبر2020
غيرمنخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

أرصدة لدى البنوك
موجودات تمويلية واستثمارية اسالمية
دفعات مقدمة عنالعقارات االستثمارية
موجوداتأخرى
(عدااملصاريفاملدفوعةمقدما)

متأخرة لكن غيرمنخفضة القيمة
بتاريخ التقرير

املبلغ املدرج
ألف درهم

قائمة
مخاطر
منخفضة/معتدلة املر اقبة
ألف درهم
ألف درهم

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير
مخصص
االنخفاض في املبلغ
املبلغ
شروط إعادة أقل من  30 30إلى 60
اإلجمالي
القيمة
 90-61يوم أكثرمن  90يوم املدرج
يوم
يوم
التفاوض
ألف درهم
ألف درهم ألف درهم
ألف درهم ألف درهم ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

189,032
2,262,043
-

189,032
609,294
-

241,058
-

310,838
-

280,902
-

170,071
-

67,372
-

114,912
-

467,595
-

()481,110
()292,782

948,705
292,782

56,752

52,224

4,528

-

-

-

-

-

-

-

-

2,507,827

850,550

245,586

310,838

280,902

170,071

67,372

114,912

467,595

()773,892

1,241,487
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
مخاطر االئتمان (تتمة)

 31ديسمبر 2019
غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

املبلغ املدرج
ألف درهم
أرصدة لدى البنوك
موجودات تمويلية واستثمارية اسالمية
دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية
موجودات أخرى
(عدا املصاريف املدفوعة مقدما)

قائمة
مخاطر
منخفضة/معتدلة املراقبة
ألف درهم
ألف درهم

183,055
183,055
1,169,432 2,434,858
58,998

47,382

1,399,869 2,676,911

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
بتاريخ التقرير

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقرير
مخصص
االنخفاض في
أكثر من  90املبلغ
شروط إعادة أقل من  30 30إلى 60
املبلغ اإلجمالي
القيمة
املدرج
 90-61يوم يوم
يوم
يوم
التفاوض
ألف درهم
ألف درهم ألف درهم
ألف درهم ألف درهم ألف درهم
ألف درهم
ألف درهم

-

213,344
-

299,830
-

161,723
-

83,878
-

139,670
-

366,981
-

()286,224
()292,782

653,205
292,782

6,030

-

-

-

-

-

6,000

()31,486

37,486

6,030

213,344

299,830

161,723

83,878

139,670

372,981

()610,492

983,473

* باإلضافة إلى املرحلة  / 3املخصص املحدد على النحو الوارد أعاله ،قامت املجموعة ً
أيضا بتكوين مخصصات ملحفظة أخرى تندرج ضمن إطار املرحلة  1واملرحلة  ،2كما تبلغ قيمة املشاريع التي تم تقييمها بشكل فردي
 xxxمليون درهم ( 31ديسمبر  204.53 :2019مليون درهم).
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى
ً
ً
إن التمويل املقدم من قبل املجموعة مغطى تماما كبند موجودات وفقا ألحكام الشـريعة اإلسـالمية .يتم تمويل العقارات اسـتنادا إلى "القيمة املقدرة لدى
املجموعة" .تماثل القيمة املقدرة ،في حالة العقارات الجديدة ،سعر القدم املربع املحدد من قبل املطورون ثم يتم التقييم من قبل مثمن مستقل وكذلك بإجراء
تقييم داخلي .وفي حال العقارات األقدم ،تستند القيمة املقدرة على تقرير التقييم الصادر عن املثمنين الخارجيين املستقلين بصفة دورية.
إن التأمين على العقارات هو تأمين إلزامي ،ويؤمن على العقار ضد جميع املخاطر بالقيمة املذكورة في عقد البيع أو مبلغ التقييم املقدم من قبل املساح حسب
طبيعة الحالة .يتم االحتفاظ بالقيمة املؤمن عليها بقيمة العقار األصلية على مدى فترة التمويل.
مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.
قامت املجموعة بوضع سياسات إدارة املخاطر وحدودها حيث تتم مراقبة التعرض ملخاطر السوق ويتم قياسها ومراقبتها مع إشراف استراتيجي يمارس من قبل
مجلس اإلدارة ولجنة املوجودات واملطلوبات .إن هذه الوحدات مسؤولة عن تطوير وتطبيق سياسة مخاطر السوق ومنهج قياس/مراقبة املخاطر ومراجعة كل
املنتجات التجارية الجديدة وحدود املنتجات.
مخاطر أسعار العمالت األجنبية
إن مخاطر أسعار العمالت األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية املستقبلية لألداة املالية بسبب التغيرات في أسعار تحويل العمالت
ً
األجنبية .نظرا ألن درهم اإلمارات والريـال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالريـال السعودي ال تعتبر بانها تمثل مخاطر عمالت أجنبية جوهرية.

2020
 %التغيرفي
سعر العملة
بالدرهم
العملة
الجنيه املصري

%5+

التأثير على
األرباح
ألف درهم

2019
التأثير على
حقوق امللكية
ألف درهم

11,559+ 290 +

 %التغير في
سعر العملة
بالدرهم
%5 +

التأثير على
األرباح
ألف درهم
99 +

التأثير على
حقوق امللكية
ألف درهم
11,203+

مخاطر أسعار الربح
تنشأ مخاطر أسعار الربح من احتمال تأثير التغيرات ف ي معدالت الربح على الربحية املستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات املالية .في البيانات املالية للمجموعة
هناك بندين يؤديان إلى مثل هذا التعرض .مثال /املوجودات التمويلية اإلسالمية وااللتزامات التمويلية ،كما تظهر على جهات املوجودات واملطلوبات لديها على
التوالي .إن مخاطر أسعار الربح للمجموعة هي بحدها األدنى على املدى القصير .إن أسعار الربح للموجودات االستثمارية هي مركب من سعر أيبور والسعر
الداخلي الذي من املتوقع أن يتقلب بشكل مستمر استنادا على حركة سعر أيبور .تقوم املجموعة بمراجعة أسـعار الربح بصفة دورية خالل اجتماع لجـنة
ً
ً
املوجودات واملطلوبات لديها إذا كان ذلك ضروريا وتوص ى بتغيير السعر استنادا إلى وضع السوق وجو املنافسة.
تمثل االلتزامات التمويلية عقود تعاقدية بأسعار ثابتة/بالحد األعلى وتحدد عند بدء العقد .وال يعد ألي تغيير في السعر أي تأثير على الترتيبات املنفذة من قبل.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
مخاطر أسعار الربح (تتمة)
يظهر الجدول التالي حساسية التغيرات املعقولة املمكن حدوثها في أسعار الربح ،مع ثبات جميع املتغيرات األخرى ،على بيان الدخل للمجموعة.
ً
إن حساسية بيان الدخل تمثل تأثير التغيرات املفترضة في أسع ار الربح على صافي األرباح املقبوضة لسنة واحدة استنادا إلى املوجودات املالية واملطلوبات املالية
التي تحقق أرباح املحتفظ بها في  31ديسمبر .2020

2020
ألف درهم
تأثير أ  50 +نقطة أساس تغيير في سعر أيبور
تأثير أ  100 +نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

10,770+
21,541 +

2019
ألف درهم
12,271+
24,543 +

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية .تنتج مخاطر أسعار
األسهم غير التجارية عن محفظة املجموعة االستثمارية التي تشمل أسهم متداولة غير جوهرية.
مخاطر السداد املبكر
إن مخاطر السداد املبكر هي املخاطر عندما تتعرض املجموعة لخسارة مالية ألن األطراف املقابلة قامت بالسداد مبكرا أو بعد الوقت املتوقع.
َ
املحصل في حالة السداد مبكرا هو أكثر من القيمة املدرجة لبند املوجودات في تاريخ السداد
ال تتعرض املجموعة ألية مخاطر سداد مبكر بصورة جوهرية حيث أن املبلغ
املبكر ،وذلك باالحتفاظ بمبلغ األرباح املؤجلة أو بإضافة هامش إلى سعر بيع بند موجودات اإلجارة كربح سداد مبكر .يقوم فريق التحصيل بمراقبة وضع الذمم املدينة
للعميل بشكل يومي.
مخاطرالسيولة
ً
يلخص الجدول أدناه استحقاقات املطلوبات املالية والبنود خارج امليزانية العمومية الخاصة باملجموعة استنادا إلى سداد االلتزامات التعاقدية غير املخصومة .إن
الدفعات التي تخضع لإلشعار تعامل كأن اإلشعار واجب تقديمه في الحال.
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 -31إدارة املخاطر(تتمة)
مخاطر السيولة (تتمة)
في  31ديسمبر2020

معدل الربح املتوقع
%
ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
تمويالت إسالمية ألجل

%4 - %2
% 21- %1

بنود خارج امليزانية العمومية
التزامات

املجموع
سنة
حتى
واحدة
ألف درهم

حتى سنة واحدة
أقل من  3 3إلى 6
أشهر
أشهر
ألف درهم
ألف درهم

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

62,003

62,209

123,554

247,765

1,101,663

2,853,698

-

4,203,126

11,496

10,770

21,012

43,279

96,602

95,494

-

235,375

73,499

72,978

144,566

291,044

1,198,265

2,949,192

-

4,438,501

24,236

9,402

 6أشهر إلى
سنة
ألف درهم

46,769

54,083

80,407

-

-

134,490

في  31ديسمبر 2019

معدل الربح املتوقع
%
ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
تمويالت إسالمية ألجل
بنود خارج امليزانية العمومية
التزامات

%4 - %2
% 21- %1

حتى سنة واحدة
أقل من 3
أشهر
ألف درهم

 3إلى 6
أشهر
ألف درهم

 6أشهر إلى
سنة
ألف درهم

املجموع
حتى
واحدة
ألف درهم

93,196

92,133

158,349

343,678

2,719,695

6,652

6,244

12,214

25,110

56,508

55,907

99,848

98,377

170,563

368,788

2,776,203

2,205,986

52,484

31,313

70

144,330

228,127

سنة

 1إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من 5
سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

2,150,079

-

5,213,452

-

137,525

-

5,350,977

884

-

-

229,011

أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 -31إدارة املخاطر(تتمة)
مخاطرالسيولة (تتمة)
تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات واملطلوبات
ً
إن تحليالت تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات والبنود خارج امليزانية العمومية املحللة استنادا إلى الفترة الزمنية املتوقعة 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  31ديسمبر2020
حتى سنة واحدة
أقل من  3أشهر
ألف درهم
املوجودات
نقد وودائع لدى البنوك

املجموع
 3إلى  6أشهر
ألف درهم

 6أشهرإلى 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

83,644

-

-

83,644

70,446

-

35,000

189,090

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
األوراق املالية االستثمارية
عقارات استثمارية
استثمارات في شركة شقيقة
موجودات أخرى
أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

311,962
46,908

38,796
8,420
52,873

79,671
61,365

430,429
8,420
161,146

1,437,989
903,255

393,625
187,453

-

2,262,043
8,420
1,251,854

22,600

520

14,256

37,376

206,123
21,062

-

-

206,123
58,438

-

-

-

-

-

-

15,299

15,299

إجمالي املوجودات

465,114

100,609

155,292

721,015

2,638,875

581,078

50,299

3,991,267

املطلوبات
ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى

38,162

38,162

76,325

152,649

767,487

2,519,222

-

3,439,358

تمويل إسالمي ألجل
مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى

7,869
-

7,289
-

14,323
-

29,481
-

69,378
-

95,495
-

3,406

194,354
3,406

45,536

2,028

2,892

50,456

59,162

-

-

109,618

إجمالي املطلوبات

91,567

47,479

93,540

232,586

896,027

2,614,717

3,406

3,746,736

التزامات

9,402

24,236

46,769

80,407

54,083

-

-

134,490

صافي نقص السيولة

364,145

28,894

14,983

408,022

1,688,765

()2,033,639

46,893

110,041

صافي فجوة السيولة املتراكمة

364,145

393,039

408,022

408,022

2,096,787

63,148

110,041

110,041
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
 -31إدارة املخاطر(تتمة)
مخاطرالسيولة (تتمة)

جدول مخاطر السيولة أعاله
تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات واملطلوبات (تتمة)
في  31ديسمبر 2019
املجموع

حتى سنة واحدة
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 5
سنوات
ألف درهم

بنود من دون فترة
استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

املوجودات
نقد وودائع لدى البنوك

58,111

23,245

-

81,356

66,759

-

35,000

183,115

موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية
األوراق املالية االستثمارية
عقارات استثمارية

280,322
82,108

47,119
82,108

102,025
164,217

429,466
328,433

554,662
7,769
1,708,711

1,450,730
282,650

-

2,434,858
7,769
2,319,794

استثمارات في شركة شقيقة
موجودات أخرى

35,062

24,038

2,862

61,962

288,946
-

-

-

288,946
61,962

أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

-

-

-

-

-

-

10,848

10,848

إجمالي املوجودات

455,603

176,510

269,104

901,217

2,626,847

1,733,380

45,848

5,307,292

املطلوبات
ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى
تمويل إسالمي ألجل

70,437
4,657

70,437
4,332

164,353
17,529

23,479
8,540

2,942,505
41,625

949,257
55,908

-

4,056,115
115,062

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مطلوبات أخرى

-

-

-

-

-

-

4,108

4,108

121,059

23,174

22,741

166,974

2,002

154,314

-

323,290

إجمالي املطلوبات

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 املتراكمة

206,966

254,220

324,234

324,234

()35,935

537,966

579,706

579,706

في  31ديسمبر 2019
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
إدارة املخاطر (تتمة)
-31
مخاطر السيولة (تتمة)
عقب إعادة الهيكلة املالية ،قامت املجموعة بتخفيض جوهري ملخاطر السيولة لديها .ستكون املجموعة قادرة على االستمرار في الوفاء بالتزاماتها في املستقبل
القريب دون أي عدم تطابق جوهري في السيولة.
املخاطر التشغيلية
إن املخاطر التشغيلية هي مخاطر الخسارة الناتجة من تعطل األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجية .عندما تتعطل األنظمة عن العمل
يمكن للمخاطر التشغيلية أن تؤدي إلى أضرار خاصة بالسمعة ويكون لذلك أثار قانونية أو تشريعية أو تؤدي إلى الخسارة املالية .ال يمكن للمجموعة أن تتوقع
تجنب جميع املخاطر التشغيلية ولكن من خالل إطار الرقابة العامة ومن خالل املتابعة واالستجابة للمخاطر املحتملة ،تستطيع املجموعة أن تدير هذه املخاطر.
تتضمن أدوات الرقابة فصل الواجبات بصورة فعالة ووضع إجراءات للدخول على األنظمة والتفويض والسداد وتدريب العاملين وعمليات التقييم ويتضمن ذلك
استخدام التدقيق الداخلي.
إدارة رأس املال
إن األهداف الرئيسية من إدارة رأس املال الخاص باملجموعة هي ضمان التزام املجموعة بمتطلبات رأس املال املفروضة من الخارج وأن تحتفظ املجموعة بتصنيف
ائتماني قوي ونسب جيدة خاصة برأس املال لكي تدعم أعمالها وتزيد من حقوق املساهمين ألقص ى حد ممكن.
تقوم املجموعة بإدارة هيكل رأس املال لديها وتجري تعديالت عليه في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية وسمات املخاطرة في أنشطتها .تمثل إعادة الهيكلة
السارية في  21يناير  2020التغيير الجوهري في هيكل رأس مال املجموعة .يتألف هيكل رأس املال من رأس املال وأسهم الخزينة واالحتياطي القانوني واالحتياطي
العام واالحتياطي الخاص والتغيرات املتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي تحويل العمالت األجنبية وأداة املضاربة واحتياطي أداة املضاربة والخسائر املتراكمة
وتم قياسها بمبلغ  0.2مليون درهم كما في  31ديسمبر  0.7 :2019 31( 2020مليون درهم).
القيمة العادلة للموجودات واملطلوبات املالية
القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للمجموعة في تاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية كما هو مبين في هذه البيانات املالية.
املساهمات االجتماعية
-32
ً
تنتهج الشركة استراتيجية املسؤولية االجتماعية للشركات وهي مسجلة رسميا في غرفة تجارة وصناعة دبي لبرنامج غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للشركات .لم
تقدم الشركة أي مساهمات اجتماعية خالل العام.
كوفيد 19-والخسائر االئتمانية املتوقعة
-33
تم اإلعالن عن اكتشاف فيـروس كورونا املستجد (كوفيد )19-في أوائل عام  2020ثم انتشر على مستوى العالم ،مما تسبب في إحداث تباطؤ في األنشطة التجارية
واالقتصادية .واستجابة مع ذلك الوضع ،أطلقت الحكومات والبنوك املركزية تدابيـر دعم وإعفاءات اقتصادية (بما في ذلك اإلعفاء من السدد) بهدف الحد من
تأثيـر الفيـروس على األفراد والشركات.
عند تحديد الخسائر االئتمانية املتوقعة في الربع الثالث من عام  ،2020أخذت املجموعة بالحسبان التأثيـر املحتمل ً
(بناء على أفضل املعلومات املتاحة) لعدم
اليقين الناجم عن جائحة كوفيد.19-
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
كوفيد 19-والخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)
-33
ً
تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم 9
بموجب املعيار الدولي إلعداد التقاريـر املالية رقم  ،9ال يجب نقل القروض من املرحلة  1إلى املرحلة  2إال إن كانت عرضة لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان منذ
نشأتها .وتحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان عند وجود زيادة جوهرية بشأن مخاطر التعثـر على مدى العمر املتوقع ألي أداة مالية.
وتواصل املجموعة تقييم املقترضين ملؤشرات أخرى لعدم احتمالية السداد ،مع األخذ بعين االعتبار السبب األساس ي ألي صعوبات مالية وما إذا كان من املحتمل
أن تكون تلك الصعوبات مؤقتة على إثر تفش ي كوفيد 19-أو هي صعوبات طويلة املدى.
خالل عام  ،2020تبنت املجموعة برنامج تعفي بموجبه عمالءها املتضررين من السداد عن طريق تأجيل الربح  /رأس املال املستحق ملدة شهر إلى تسعة أشهر.
تعتبـر إعفاءات السداد هذه بمثابة سيولة قصيـرة األجل ملعالجة األمور املتعلقة بالتدفقات النقدية للمقترض .قد تشيـر اإلعفاءات املقدمة للعمالء إلى زيادة
جوهرية في مخاطر االئتمان .،إال أن املجموعة تعتقد أن تمديد إعفاءات السداد املذكورة لن تؤدي بالضرورة إلى حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان أو
الترحيل املرحلي ألغراض حساب الخسائر االئتمانية املتوقعة ،حيث يتم توفيـرها ملساعدة املقترضين املتضررين من تفش ي جائحة كوفيد 19-على استئناف
عملية السداد بانتظام .في هذه املرحلة ،ال تتوفر معلومات كافية لتمكين املجموعة من ا لتفريق الفردي بين قيود السيولة قصيـرة األجل للمقترضين وتغييـر
ّ
املوجهة.
مخاطر االئتمان على مدى الحياة .يتوافق هذا النهج مع توقعات مصرف اإلمارات املركزي كما هو مشار إليه في إخطار خطة الدعم االقتصادي الشاملة
تم تقييم األثر املحاسبي لتمديد التسهيالت االئتما نية ملرة واحدة بسبب تفش ي جائحة كوفيد 19-وتم التعامل معه ً
وفقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقاريـر املالية
 9لتعديل شروط التعاقد.

معقولية املعلومات املستقبلية والترجيحات املحتملة
تخضع أي تغييـرات يتم إجراؤها على الخسائـر االئتمانية املتوقعة لتقديـر التأثيـر الكلي لتفش ي جائحة كوفيد 19-إلى مستويات عالية من عدم اليقين حيث
تتوفر معلومات محدودة مستقبلية محدودة ً
حاليا تستند إليها هذه التغييـرات.
قامت املجموعة ً
سابقا بإجراء تحليل تاريخي وتحديد املتغيـرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وقد تم تطبيق الخسائر االئتمانية املتوقعة
لكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية .تختلف هذه املتغيـرات االقتصادية وتأثيـرها املرتبط الحتمالية التعثر والخسائر عند التعثر والخسارة
ً
بافتراض التعثـر على أي من األدوات املالية .ويتم الحصول على تنبؤات هذه املتغيـرات االقتصادية ("السيناريو االقتصادي األساس ي واملتصاعد والتنازلي") خارجيا
على أساس ربع سنوي.
كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية ،تخضع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين األساس ي ،وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية بشكل
كبيـر عن تلك املتوقعة.
تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد
ً
يتضمن الجدول التالي تحليال للمبلغ املؤجل واألرصدة املستحقة للعمالء داخل دولة اإلمارات املستفيدين من تأجيل السداد.
املجموع
ألف درهم
في  31ديسمبر( 2020غيرمدقق)
املبلغ املؤجل
التمويل اإلسالمي

5,017

التعرض
التمويل اإلسالمي

32,937

عدد العمالء

3
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أمالك للتمويل (ش.م.ع) والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات املالية املوحدة
كما في  31ديسمبر 2020
كوفيد 19-والخسائر االئتمانية املتوقعة (تتمة)
-33
تحليل للعمالء املستفيدين من تأجيل السداد (تتمة)
ً
وفقا ملتطلبات مصرف اإلمارات املركزي ،قامت املجموعة بتقسيم عمالئها املستفيدين من تأجيل السداد إلى مجموعتين على النحو التالي:

املجموعة  :1تشمل العمالء الذين ال ُيتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية الخاصة بهم ،بما يتجاوز مشكالت السيولة ويتأثرون بشكل مؤقت
وخفيف بأزمة كوفيد.19-

بالنسبة لهؤالء العمالءُ ،يعتقد أن تأجيالت السداد ستكون فعالة بالنسبة لهم ،وبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيالت بشكل جوهري .وسيظل
هؤالء العمالء في املرحلة الحالية ً
وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية  ،9على األقل طوال فترة األزمة ،أو فترة تأثرهم ،أيهما أقصر.

املجموعة  :2تشمل العمالء املتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية ،اإلضافة إلى مشاكل السيولة التي سيتم معالجتها بتأجيالت السداد.
كاف في مخاطر االئتمان بما يؤدي النتقالهم ملرحلة أخرى وفق املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم  .9تستمر املجموعة
بالنسبة لهؤالء العمالء ،هناك تدهور ٍ
في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء ،وال سيما املؤشرات على عدم القدرة املحتملة على سداد أي من التزاماتهم عند استحقاقها .ال يوجد لدى املجموعة
مثل هؤالء العمالء.
يستمر تأثير أزمة كوفيد 19-في تباطؤ االقتصاد الحقيقي .في ضوء ذلك ،اتبعت املجموعة ً
ً
استباقيا وعلى أساس مستمر لجميع العمالء ،وتواصل املجموعة
نهجا
النظر في شدة ومدى التأثير املحتمل لكوفيد 19-على القطاعات االقتصادية والتوقعات ،والتدفقات النقدية ،والقوة املالية ،واملرونة والتغيير في ملف تعريف
جنبا إلى جنب مع السجل السابق والتعديالت التي تتم بشكل مستمرً .
املخاطر ً
وفقا لذلك ،تخضع جميع قرارات التدريج والتجميع ملراجعة منتظمة للتأكد من
ً
اعتبارا من تاريخ التقرير.
أنها تعكس وجهة نظر دقيقة لتقييم املجموعة للجدارة االئتمانية للعمالء ،والتنظيم والتجميع
األرصدة العالقة والخسائر االئتمانية املتوقعة ذات الصلة للعمالء في دولة اإلمارات العربية املتحدة
ً
يوضح الجدول أدناه تحليال لألرصدة املستحقة وحساب الخسائر االئتمانية املتوقعة للعمالء داخل دولة اإلمارات املستفيدين من تأجيل السداد
املجموع
ألف درهم
املجموعة 1
32,937
املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية
يطرح :الخسائر االئتمانية املتوقعة
()754
32,183
إجمالي التغييرات في التعرض عند التعثـر منذ ديسمبر2019
فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في التعرض عند التعثـر منذ  31ديسمبر  2019على العمالء داخل دولة اإلمارات املستفيدين من تأجيل السداد.
املجموع
ألف درهم
39,958
التعرض عند التعثـر كما في  1يناير2020
إضافات خالل الفترة
مبالغ معاد سدادها  /إلغاء االعتراف خالل الفترة
()7,021
التعرض عند التعثـر كما في  31ديسمبر2020

32,937
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