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نبذة عن أمالكأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

4

نبذة عن أمالكنبذة عن أمالك

أمــالك للتمويــل )ش.م.ع( هــي شــركة رائــدة فــي قطــاع التمويــل العقاري 
بمنطقة الشــرق األوســط، دأبت منذ تأسيســها كشــركة خدمات مالية 
فــي نوفمبــر 2000 علــى تزويــد عمالئهــا بمنتجــات وحلــول تمويــل عقــاري 
مبتكــرة ومتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية، بهــدف تلبية متطلباتهم 
ــًة  ومواكبــة التطــورات المتســارعة فــي الســوق. تأسســت »أمــالك« بداي
ــة  ــون االتحــادي لدول كشــركة مســاهمة خاصــة فــي دبــي بموجــب القان
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، ولكــن تــم تحويلهــا إلــى شــركة مســاهمة 

عامــة فــي عــام 2004.

وتمارس »أمالك« نشــاطها كشــركة تمويل مرخصة من مصرف اإلمارات 
العربيــة المتحــدة المركــزي، حيــث تركــز فــي المقــام األول علــى أنشــطة 
التمويــل واالســتثمار المهيكلــة مثــل اإلجــارة، والمرابحــة، والمضاربــة، 
والوكالــة، والمشــاركة، وتنفــذ جميــع أنشــطتها وفقــً ألحكام الشــريعة 

اإلســالمية وتماشــيً مــع أحــكام عقــد تأسيســها ونظامهــا األساســي.

وخــالل عــام 2007، وســعت »أمــالك« مــن نطــاق عملياتهــا وافتتحــت أول 
مكتــب دولــي لهــا فــي القاهــرة والــذي يعمــل تحــت اســم »شــركة أمــالك 
ــي  ــا اســتثمار ف ــاري- مصــر ش.م.م« ولديه ــل واالســتثمار العق للتموي
شــركة شــقيقة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحــت اســم »أمــالك 

العالميــة للتمويــل العقــاري«.

وبفضــل أدائهــا المتميــز ومنتجاتهــا المبتكــرة، حصدت »أمالك« العديد 
مــن الجوائــز المرموقــة خــالل مســيرة عملهــا. وتعــد هــذه الجوائــز خيــر 
دليــل علــى مــا تقدمــه الشــركة مــن خدمــات رائــدة ومــا تبذلــه مــن 
جهــود مســتمرة نحــو االبتــكار، كمــا تعــد تجســيدًا اللتزامهــا بقيمهــا 

ــرة.  المؤسســية القائمــة علــى االجتهــاد والمثاب

ومن الجوائز السابقة التي فازت بها:

الجائزة العالمية اإلسالمية لألعمال  

أفضل شركة تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة   

المســؤولية  مجــال  فــي  إســالمي  تمويــل  شــركة  أفضــل   
اإلمــارات  دولــة  فــي  االجتماعيــة 

عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  

وتوفــر »أمــالك« اليــوم لألفــراد والشــركات مجموعــة متنوعــة مــن حلــول 
التمويــل العقــاري المخصصــة وفقــً الحتياجاتهم ومتطلباتهم، والتي 
تمكنهــم مــن تحقيــق أهدافهــم بامتــالك عقــار فــي دولــة اإلمــارات. 
وتواصــل »أمــالك« التزامهــا ليــس فقــط بخدمــة عمالئهــا، بــل أيضــً 

ــر إيجابــي فــي مجتمــع اإلمــارات ككل. بتحقيــق أث
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بالنيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة "أمــالك 
للتمويــل"، يطيــب لــي أن أضــع بيــن أيديكــم التقريــر 
ــذي  ــام 2020، وال ــركة لع ــال الش ــج أعم ــنوي لنتائ الس
ــطتنا  ــا وأنش ــرز إنجازاتن ــة وأب ــج المالي ــّدد النتائ يح

ــي. الناجحــة خــالل العــام الماض

ــة اإلمــارات وباقــي دول  ــة علــى دول ــال شــك صعــب للغاي كان العــام 2020 وب
المنطقــة، بــل وعلــى العالــم أجمــع، نتيجــة التحديــات االقتصاديــة الهائلــة 

وغيــر المســبوقة التــي فرضتهــا جائحــة "كوفيــد-"19.

وتعكــس النتائــج الماليــة لشــركة أمــالك خــالل العــام 2020 هــذه البيئــة 
ــة الصعبــة. وخــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر،  االقتصادي
2020، ســجلت شــركة أمــالك والشــركات التابعــة لهــا خســارة صافيــة بقيمــة 
438 مليــون درهــم إماراتــي، مقارنــة بخســارة بلغــت 320 مليــون درهــم 
إماراتــي فــي عــام 2019. ومــع ذلــك، ارتفعــت اإليــرادات إلــى 283 مليــون درهــم 
ــي فــي عــام 2019 باســتثناء خســائر  ــي مــن 279 مليــون درهــم إمارات إمارات
الناتجــة عــن  العقــارات االســتثمارية والمكاســب  العادلــة علــى  القيمــة 
تســوية الديــون. وقامــت "أمــالك" بمــزادات تســوية الديــون خــالل العــام، 
والتــي كانــت مبــادرة جديــدة وحققــت مكاســب بقيمــة 129 مليــون درهــم. 
وبلغــت حقــوق المســاهمين 245 مليــون درهــم فــي تاريخ 31 ديســمبر 2020. 

إال أننا متفائلون بما يحمله المســتقبل، ال ســيما مع ظهور أولى عالمات 
ــأن هــذا  التعافــي االقتصــادي خــالل األشــهر القليلــة الماضيــة، ونعتقــد ب
االتجــاه ســوف يتســارع مــع زيــادة جهــود التطعيــم واســتئناف النشــاط 

كلمة رئيس مجلس اإلدارةكلمة رئيس مجلس اإلدارة

االقتصــادي "الطبيعــي"وال شــك بــأن هــذا االنتعــاش ســيمتد إلــى قطــاع 
ــا  ــد علــى نتائجن ــك ســينعكس بشــكل جي ــأن ذل العقــارات، ونعتقــد ب

الماليــة فــي نهايــة عــام 2021.

حققــت شــركتنا خــالل العــام الماضــي عــدًدا مــن اإلنجــازات المهمــة، التــي 
تعتبر مدعاة للفخر والتفاؤل بالمســتقبل. فبداية نجحنا في الحصول 
علــى موافقــة الدائنيــن علــى الشــروط الجديــدة إلعــادة هيكلــة الديــون، 
األمــر الــذي منحنــا مرونــة أكبــر مــن أي وقــت مضــى وســمح لنــا بالتركيــز 

علــى مجــاالت أخــرى مهمــة مثــل تنميــة وتطويــر األعمــال. 

ومــع ذلــك، كان موضــع اهتمامنــا األول وســيبقى طــوال فتــرة انتشــار 
ــل". ونحــن  الجائحــة هــو صحــة وســالمة موظفــي شــركة "أمــالك للتموي
ملتزمــون بضمــان أعلــى مســتويات اإلنتاجيــة وبالبقــاء علــى اتصــال أثناء 

فتــرة العمــل عــن ُبعــد.

ومــع دخولنــا عــام 2021، نتطلــع إلــى استكشــاف مزيد مــن الفرص الجديدة 
التي ســتمكننا من التعامل مع التغيرات المســتمرة في الســوق، فيما 
نعيد التركيز على اســتراتيجيتنا األشــمل الرامية لتوجيه الشــركة نحو 
ــات إعــادة  ــع عملي ــر إشــراًقا. وقــد ســاهم اســتكمال جمي مســتقبل أكث
التفــاوض مــع ممولينــا حــول إعــادة هيكلــة ديوننــا فــي تعزيــز مرونــة 
شــركتنا، وســيمكننا بــال شــك مــن تحســين األداء التشــغيلي والمالــي".

وعلــى المــدى الطويــل، يتمثــل هدفنــا فــي مواصلــة النمــو المســتدام 
ــق القيمــة  ــة تحقي ــون بمواصل ــل". ونحــن ملتزم ــالك للتموي لشــركة "أم
لمســاهمينا وتوفيــر خدمــة متميــزة لعمالئنــا ورعايــة موظفينــا وتنفيــذ 

إدارة المخاطــر بحكمــة وتعّقــل، حيــث تأتــي هــذه الجوانــب فــي مقدمــة 
األولويــات علــى جــدول أعمــال شــركتنا.

وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أود اغتنــام هــذه الفرصــة للتعبيــر عــن 
امتنانــي العميــق لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، 
نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم دبــي »رعــاه اهلل«، علــى 
رؤيتــه الرشــيدة وقيادتــه الحكيمــة ودعمــه المســتمر للتمّيــز في مختلف 

القطاعــات فــي دولــة اإلمــارات.

كمــا أود أيضــً أن أتوجــه بالشــكر لفريــق إدارة الشــركة وجميــع موظفيهــا 
علــى عملهــم المتفانــي ومســاهماتهم الجــادة. وأود أيضــً أن أعــرب عــن 
تقديــري الكبيــر لعمالئنــا ومســاهمينا الكــرام علــى دعمهــم المســتمر 
خاللهــا  مــن  والتــي  للتمويــل"،  "أمــالك  بشــركة  وثقتهــم  ووالئهــم 
اســتطاعت  "أمــالك للتمويــل" مواجهــة العــام المضطــرب الــذي شــهده 

العالــم أجمــع".

علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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تعتبــر التحديــات التــي يواجهها العالــم في الوقت 
الحالــي مــن األصعــب فــي التاريــخ الحديــث. فقــد كان 
عــام 2020 عاًمــا مليًئــا بالتحديــات االســتثنائية، التــي 
ــا  ــا، تماًم ــل" اجتيازه ــالك للتموي ــركة "أم ــت ش حاول
كمــا فعلــت الشــركات فــي المنطقــة والعالــم أجمــع. 
ومــع أخــذ ذلــك فــي االعتبــار، ال بــّد لنــا مــن ان نعيــر 
ــًدا مــن االهتمــام حــول جميــع األشــخاص الذيــن  مزي
ــواء  ــا، س ــي مجتمعاتن ــة ف ــات الجائح ــروا بتداعي تأّث

بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر.

ــات. وكان أحــد  ــد للتحدي ومــن موقعنــا كمنظمــة، اســتجبنا بشــكل جّي
الجوانــب األساســية لهــذه االســتجابة هــو اتخــاذ إجــراءات ســريعة تتيــح 
ــاألدوات  ــم ب ــا بتزويده ــث قمن ــد، حي ــن ُبع ــل ع ــة العم ــا إمكاني لموظفين
الالزمــة التــي ســاعدت فــي الحفــاظ علــى إنتاجيتنــا وتواصلنــا خــالل هــذه 
األوقــات الصعبــة. وطــوال فتــرة الجائحــة، كانــت ســالمة ورفاهيــة موّظفينــا 
علــى رأس ســّلم أولوياتنــا، حيــث وّفرنــا حزمــة دعــم "كوفيــد19-" الخاصــة 
بالشــركات، والتــي قّدمــت مجموعــة واســعة مــن الخدمــات المجانيــة مــن 
أجــل توفيــر المعلومــات الطبيــة المتعلقــة بـــ "كوفيــد19-". ونظــًرا ألن 
الوضــع الحالــي ال يــزال ديناميكًيــا، فعلينــا  ان نبقــى يقظيــن كــي نتغّلــب 

علــى التحديــات التــي تمثلهــا هــذه األزمــة الصحيــة.

لكــن، وعلــى الرغــم مــن االضطــراب الناجــم عــن الجائحــة، إلّا أننــا تمكّنــا من 
الحفــاظ علــى المرونــة التشــغيلية ومــن تحقيــق مجموعــة مــن اإلنجــازات 

كلمة الرئيس التنفيذيكلمة الرئيس التنفيذي

المهمــة علــى مــدار العــام. فقــد نجحنــا فــي الحصــول علــى موافقــة 
دائنينــا بمــا يتماشــى مــع إســتراتيجية "أمــالك للتمويــل"، ممــا ســمح 
ــة علــى الرغــم مــن ظــروف الســوق المتقلبــة،  لنــا بــأن نكــون أكثــر مرون
ــة  ــر األعمــال. ومــن ناحي ــى نمــو وتطوي ــز عل ــك مــن التركي ــا كذل ومّكنن
ــا فــي تســوية تســهيالت المموليــن مــن الشــريحة "أ" ذات  أخــرى، نجحن
التكلفــة العاليــة بالكامــل فــي الربــع الثالــث مــن العــام الماضــي. وكان 
هــذا إنجــاًزا رئيســًيا آخــر لشــركة "أمــالك" فــي عــام 2020، حيــث مّكنتنــا هذه 
الخطــوة التــي تــم التخطيــط إليهــا بدقــة مــن التقــّدم أكثر نحــو أهدافنا. 
كمــا نجحنــا بإتمــام مــزاد تســوية الديــون فــي عــام 2020، والــذي كان بمثابــة 

مبــادرة جديــدة حققــت مكاســب بقيمــة 129 مليــون درهــم إماراتــي.

وخــالل الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر، تمــت تســوية إجمالــي 
التعــرض البالــغ 257 مليــون درهــم المتعلقــة بثالثــة مموليــن بواقــع 206 
مليــون درهــم مــن الودائــع االســتثمارية و51 مليــون درهــم ألداة المضاربــة.

اما في شــهر يونيو، تم اإلعالن عن تعاون اســتراتيجي مع دائرة األراضي 
واألمــالك فــي دبــي، والــذي مــن شــأنه الســماح للعمــالء باالســتثمار فــي 
العقــارات الجاهــزة التــي يتــم صيانتهــا جيــًدا والمدرجــة فــي قائمــة "أمــالك 
للتمويــل"، وذلــك عــن طريــق خطــط ســداد ســهلة لمــدة تصــل إلــى ســت 
ســنوات. ومّكنتنــا هــذه الخطــوة مــن تخفيــف األعبــاء الماليــة لعمالئنــا 
خــالل هــذه األوقــات العصيبــة، والجديــر بالذكــر ان مبادرة خطة التقســيط 
كانــت جــزًءا مــن الجهــود الراميــة إلــى مســاعدة العمــالء فــي التغّلــب 
ــك،  ــرة الجائحــة كذل ــي ســببتها الجائحــة. وخــالل فت ــات الت ــى التحدي عل
عملنــا علــى تنفيــذ تدابيــر مثــل خطــة اإلغاثــة الخاصــة بـــ "كوفيــد19-"، 
ووّجهنــا جهودنــا فــي الوقــت عينــه نحــو االســتجابة الفوريــة لطلبــات 
العمــالء، وبطبيعــة الحــال علــى تحســين وتوســيع مبادراتنــا التــي ترّكــز 

علــى العمــالء.

ولقــد أثبتــت هــذه الجهــود نجاحهــا بحيــث أّثــرت بشــكل إيجابــي علــى 
أعمالنــا، حيــث بلــغ معــّدل رضــا عمالئنــا 71٪ لعــام 2020، أي أعلــى مّمــا كان 
عليــه فــي أي وقــت مضــى. هــذه النتيجــة رائعــة، وتجعلنــا نســتمر ببــذل 
الجهــود الحثيثــة التــي مــن شــأنها تعزيــز تجربــة عمالئنــا بشــكل أكبــر.

ومــن اإلنجــازات المهمــة األخــرى انتقــال "أمــالك" إلــى بــرج جروســفينور 
لألعمــال. وتكمــن أهميــة هــذه الخطــوة مــن منظور اســتراتيجي بشــكل 
أساســي. ويســعدني إتمام عملية النقل بسالســة تامة، دون أي انقطاع 

لعمالئنــا أو خدماتنــا الداخليــة.

أمــا مشــاريعنا المســتقبلية، فتتضّمــن إطــالق مشــروع علــى مســتوى 
الشــركة يشــمل خارطــة طريــق إلعــادة تنظيــم األعمــال، والتــي تهدف إلى 
تجديــد تركيزنــا علــى النمــو باإلضافــة إلــى خلــق القيمــة وتوجيــه الشــركة 

نحــو االســتدامة الماليــة.

التــي  التحديــات  2021، فإننــا نواجــه بعــض  مــا يتعلــق بعــام  فــي  أمــا 
يســببها االضطــراب المســتمر الناجــم عــن الجائحــة. ومــع ذلــك، فإننــا 
ســنحافظ علــى تفاؤلنــا ونســير بثقــة تامــة نحــو الفــرص المســتقبلية 
ــي  ــوال التــزام وتفان ــق ل ــم يكــن ليتحّق ــه ل ــك كل ــا. إلّا ان ذل التــي تنتظرن
كامــل فريــق عملنــا، والدعــم الكبيــر الــذي لقينــاه مــن جميــع موظفينــا 
الذيــن واصلــوا القيــام بعملهــم بــكل إخــالص علــى الرغــم من التخفيض 
ــف وضمــان اســتمرارية  المؤقــت ألجورهــم، ممــا ســاعد فــي إدارة التكالي

ــاء. األعمــال خــالل المراحــل األولــى مــن تفشــي الوب

فــي الختــام، أود أن أتقــّدم بالشــكر مــن مجلــس اإلدارة وفريــق اإلدارة 
ــم الراســخين خــالل هــذه  ــم وتفانيه ــع موظفــي "أمــالك" لدعمه وجمي

األوقــات غيــر المســبوقة.

إلــى عمالئنــا ومســاهمينا وأصحــاب  اإلشــارة بشــكل خــاص  أوّد  كمــا 
المســتمرين. ودعمهــم  ثقتهــم  علــى  المخلصيــن  المصلحــة 

عارف الهرمي البستكي

الرئيس التنفيذي
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مجلس اإلدارةمجلس اإلدارة

السيد/ علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ خالد سالم الحليان
عضو مجلس إدارة

السيد/ هشام عبداهلل القاسم 
عضو مجلس إدارة

السيد/ مصطفى اسماعيل كرم
عضو مجلس إدارة

سعادة اللواء/ أحمد حمدان بن دلموك 
عضو مجلس إدارة

عارف الهرمي البستكي
الرئيس التنفيذي

أحمد عمر سعيد سالمه 
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

علي الشمالي 
رئيس العمليات و تكنولوجيا المعلومات

رواد الخوجة 
مدير الشؤون القانونية

لما تقي الدين
أمانة سر الشركة و الشريعة

السيد/ عصام الدين كلداري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ فاروق محمود أرجمند
عضو مجلس إدارة

اإلدارة التنفيذيةاإلدارة التنفيذية

راما نايدو
رئيس إدارة المخاطر المؤوسسية

محمد ساجد لطيف
رئيس القسم المالي

محمد المازمي
رئيس قسم التحصيل

محمد باري
رئيس تكنولوجيا المعلومات 

سيد كاشف حسين 
رئيس قسم اإليرادات

نيليش دونا
رئيس قسم اإلستراتيجية وتطوير المنظمة 
والقائم بأعمال رئيس قسم الموارد البشرية 

والشؤون اإلدارية

ياسر محمد عصر 
رئيس قسم إدارة المشاريع العقارية ورئيس 

قسم اإلستثمار العقاري

منى كاظم الشمس
رئيس قسم االمتثال والرقابة

نيشما شلندوالل ناجاريا  
القائم بأعمال رئيس قسم التدقيق الداخلي  
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ما الذي يقود رحلتناما الذي يقود رحلتنا

قيمنا المؤسسيةقيمنا المؤسسية

رؤيتنا

المتخصصــة  العقــاري  التمويــل  نكــون مؤسســة  أن 
والتــي تركــز علــى العمــالء المفّضلــة فــي دولــة اإلمــارات 

العربيــة المتحــدة.

رسالتنا

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

ورعاية موظفينا.

مركزية العميل

تلبيــة احتياجــات العمــالء هــو جوهــر كل مــا نقــوم 
ــز  ــق التمي ــا نحــو تحقي ــكل طاقتن ــه. نحــن نســعى ب ب
ــر خدمــة متفوقــة  فــي خدمــة العمــالء مــن خــالل توفي
لعمالئنــا فــي الوقــت المناســب، بكفــاءة عاليــة، وبنهــج 
متســق. هدفنــا هــو تحويــل رضــا العمــالء إلــى مفهــوم 

والء ومســاندة العمــالء.

االبتكار

العمــل،  مــكان  فــي  االبتــكار  ونلهــم  ندعــم  نحــن 
ــز  ــة، وتعزي ــا التنظيمي ــاء قدراتن ــا لبن ــي إطــار أهدافن ف
ــكاري، والتعــاون  ــي واالبت ــر اإلبداع ــى التفكي ــا عل قدرتن

للعمــل. واالســتعداد 

النزاهة

تلتــزم أمــالك بالحفــاظ علــى ثقافة النزاهة، حيث نحرص 
علــى توفيــر بيئــة عمــل تتميــز بالصــدق، واإلنصــاف، 
وأعلــى المعاييــر األخالقيــة. ونحــن فخــورون بعالقاتنــا 

القائمــة علــى الثقــة مــع مســاهمينا.

رعاية الموظفين

نحــن نقــّدر موظفينــا، وملتزمــون دائًمــا بتعزيــز رفاههــم، 
وتوفيــر فــرص التدريــب والتنميــة المهنيــة والشــخصية 
عملنــا  بيئــة  لتحســين  جاهديــن  نســعى  كمــا  لهــم. 

وتشــجيع الســلوكيات المرغوبــة.

المسؤولية االجتماعية

إن المشــاركة فــي المبــادرات الداعمــة لمــكان العمــل، 
والســوق، والمجتمــع، والبيئــة هــي جــزٌء أساســي مــن 
أعمالنا. نحن ملتزمون بالمســاهمة المجتمعية وترك 

أثــر إيجابــي فــي المجتمــع الــذي نخدمــه.

خلق القيمة

نحــن نســعى جاهديــن لخلــق القيمــة للمســاهمين 
والعمــالء والمســتثمرين والمجتمــع بشــكل عــام. كمــا 
نهــدف إلــى توظيــف خبراتنــا وروح االبتــكار المتأصلــة 
لدينــا لتحقيــق النمــو المســتدام لشــركتنا، ولخدمــة 

ــح مســاهمينا فــي الوقــت نفســه. مصال
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أمالك على مر السنينأمالك على مر السنين

تأسست كشركة مساهمة
خاصة في دبي،

اإلمارات العربية المتحدة

2000
التحول إلى شركة   

مساهمة عامة متوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية

إدراج شركة أماك في سوق   
دبي المالي

2004
إصدار حقوق االكتتاب  
إصدار الصكوك بنجاح  

2005

تنفيذ خطة إعادة   
الهيكلة المعتمدة في 

نوفمبر 2014
استيفاء 2.8 مليار درهم   

من المطلوبات نقًدا

2014
استئناف تداول األسهم   

في سوق دبي المالي في 
يونيو 2015

استرداد 200 مليون درهم   
من أداة المضاربة خالل 

العام األول بعد إعادة 
الهيكلة

دفعة سداد مقدمة   
للممولين بقيمة 558 

مليون درهم إماراتي

2015
كانــت فتــرة توقــف فيهــا نمــو شــركة أماك. 

ومــع ذلــك اعتمدت
اإلدارة استراتيجيات استباقية شملت:

مواصلة العمل كشركة تمويل  
اإلدارة الفعالة للمحفظة  

اإلدارة القوية للسيولة  
ترشيد التكاليف  

التفاوض على خفض المتطلبات   
وااللتزامات

حماية قيمة المساهمن  

2009 
2013 -

أمــالك  شــركة  فــي  االســتثمار 
العقــاري  واالســتثمار  للتمويــل 
)شــركة تابعة مملوكة بالكامل 

ومقرهــا مصــر( 

2007
فترة األزمة المالية في دولة اإلمارات

إيقاف تداول األسهم في سوق
دبي المالي

2008

2018

20192020

إطالق صندوق أمالك   
للتمويل العقاري األول

االستثمار في شركة أمالك   
العالمية للتمويل العقاري 

في المملكة العربية 
السعودية )شركة زميلة(

2006

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

إماراتــي درهــم  مليــون   274

2016
درهــم  مليــون   100 اســترداد 

المضاربــة أداة  مــن 

سداد دفعة مقدمة 
للممولين قدرها 684 

مليون درهم

أمالك تعلن استئناف   
التفاوض مع مموليها 

بشأن شروط إعادة 
الهيكلة

  أمالك ُتعلن عن إنجاز 
مشروع سكن العّمال

سداد ١٥٧ مليون درهم   
للممولين )الشريحة ب( في 

عام ٢٠٢٠ والتسوية الكاملة 
لمقدمي دعم السيولة 
)الشريحة أ( في عام ٢٠٢٠

االنتهاء من إعادة هيكلة   
الديون في عام ٢٠٢٠

تسوية ديون بقيمة ٢٥٧ مليون   
درهم نتج عنها تسوية لثالثة 

ممولين بالكامل
أمالك مصر تحقق زيادة في   

األرباح بنسبة ٦٨٪ مقارنة 
بالعام الماضي

2017
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الحوكمة المؤسسيةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها استراتيجيتنا

الحوكمة المؤسسيةالحوكمة المؤسسية استراتيجيتنا استراتيجيتنا

ويتولــى مجلــس اإلدارة مهــام اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية التــي تضمــن 
ــة ضمــن مختلــف أنحــاء المؤسســة،  ــرار سلســة ومركزي ــع ق ــة صن عملي
األمــر الــذي يتيــح لمجلــس اإلدارة لعــب دور فعــال ونشــط فــي عمليــة 
ــق الهيــكل اإلداري الســليم، بمــا يتوافــق  ــع القــرار واإلشــراف وتطبي صن

مــع األهــداف طويلــة المــدى لشــركة أمــالك. 

وتضــم لجــان مجلــس إدارة أمــالك كًلا مــن لجنــة التدقيــق ، لجنــة المخاطر 
، ولجنــة الترشــيحات والمكافــآت. أمــا لجــان اإلدارة التنفيذيــة فهــي لجنــة 

اإلدارة، لجنــة األصــول والخصــوم، ولجنــة االئتمــان. 

ويضم مجلس اإلدارة في عضويته حاليًا كاًل من:

السيد/ علي إبراهيم محمد  
رئيس مجلس اإلدارة  

السيد/ عصام الدين كلداري  
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

السيد/ خالد سالم الحليان  

السيد/ فاروق محمود أرجمند  

السيد/ هشام عبداهلل القاسم  

سعادة اللواء/ أحمد حمدان بن دلموك  

ــية  ــة المؤسس ــر الحوكم ــى معايي ــالك بأعل ــركة أم ــزم ش تلت
بنــاًء علــى تشــريعات هيئــة األوراق والســلع الماليــة فــي دولــة 
اإلمــارات، وســوق دبــي المالــي، وتعليمــات مصــرف اإلمــارات 

ــزي. ــدة المرك ــة المتح العربي

مسترشــــدة برؤيتهــــا ورســــالتها تســعى أمــالك 
علـــى  والتركيـــز  مســـتدام،  نمـــو  إلســـتراتيجية 
العمـــالء والتميــز التشــغيلي مدعومــة بالحكمــة 

ــية. ــؤولية المؤسســ ــة والمســ والحوكمــ

عروض القيمة 

ــة  ــتكون المنتجــات المتميــزة القائمـ فــي عــام 2021، سـ
علـى احتياجـات السـوق هـي محـرك األعمـال. وسـوف 
ـــرة، ومجموعــة كاملــة مــن  تكـــون المنتجـــات المبتكـ
ـــة وخدمـــة العمـــالء المتميـــزة هـــي  ـــات العقاريـ الخدمـ
محـور التركيـز لنـا فـي ظـل ظـروف تنافسـية للغايـة.

قدرات الشركة

ـتراتيجية الرئيســية األخــرى  ســتتضمن األولويــات االسـ
تحسـين تقديم خدمة العمالء من خالل التكنولوجيا 
ـر  ـاءة وتطويـ ـادة الكفـ ـة العمليــات لزيـ ـادة هندسـ وإعـ
ـــر  ـــر وتطويـ ـــتهدفة وإدارة المخاطـ ـــات المسـ المنتجـ
الموظفيـن التدريجـي وإدارة المواهـب ، باإلضافـة إلـى 

ــالمـة التجاريــة للشــركة. ـز العـ تعزيـ

النمو

ــي  ـ ــص فـ ــاري متخصــ ـ ــل عقـ ـ ــزود تمويـ ـ ــا مـ ـ بصفتهـ
ـــدف  ـــالك هـ أمـ ـــركة  ـــت شـ ـــد وضعـ ـــة، فقـ المنطقـ
ـــق النمو المســـتدام في صلب اســـتراتيجيتها.  تحقيـ
ـال  ـً علــى أعمـ ـا الرئيســي منصبـ وسـيكون تركيزهـ
ـارات  ـــن العقـ ـــمل كاًل مـ ـــي تشـ ـــاري التـ ـــل العقـ التمويـ
ـــق  ـــك لتحقيـ ـــاء، وذلـ ـــد اإلنشـ ـــارات قيـ ـــزة والعقـ الجاهـ
ـــي مصـــادر دخلهـــا الرئيســـية. وتســـعى  ــو فـ ـ النمـ
ــن  ـ ــن المنافســين مـ ـ ــها عـ ـ ــز نفسـ ــى تمييـ ــالك إلـ أمـ
ــى  ـ ــول علـ ـ ــرة والحصـ ـ ــات مبتكـ ـ ــم منتجـ ـ ــال تقديـ ـ خـ

ــوق ـ ــي السـ ـ ــا فـ ـ حصتهـ

ـــة  ـــق قيمـ ـــً بخلـ ـــالك أيضـ ـــركة أمـ ـــزم شـ ـــا تلتـ كمـ
ـــة األمـــد مـــن محفظتهـا االســـتثمارية العقاريـة،  طويلـ
ـــي  ـــع األراضـ ـــر قطـ ـــر بتطويـ ـــالل التفكيـ وذلـــك مـــن خـ
ـــة  ـــي محاولـ ـــبين، فـ ـــركاء مناسـ ـــع شـ ـــاون مـ بالتعـ
ــياق  ـ ــي سـ ـ ــن فـ ـ ــاه المموليـ ـ ــا تجـ ـ ــاء بالتزاماتهـ ـ للوفـ
ــرع. ـ ــل وأسـ ـ ــكل أفضـ ـ ــة بشـ ـ ــادة الهيكلـ ـ ــة إعـ ـ عمليـ

التمويل

ـــى المــدى  ـــتدام علـ ـــل والمسـ ـــل األمثـ ـــزال التمويـ  ال يـ
ـز الرئيســي للشــركة.   الطويــل يمثــل محــور التركيـ
وسـوف يدعـم هـذا الميزانيـة العموميـة واسـتراتيجية 

نمــو الربحيــة لشــركة أمــالك.  

ــا نجحــت أمـــالك فــي إتمــام عمليــات التفــاوض مـــع  كمـ
ـــا  ـــة بينمـ ـــل الحاليـ مموليهـــا علـــى شــروط التمويـ
ــرة  ـ ــل المبتكـ ـ ــاكل التمويـ ـ ــاف هيـ ـ ــل استكشـ ـ تواصـ

ــتدام. ـ ــال مسـ ـ ــكل رأس مـ ـ ــق هيـ ـ ــدف تحقيـ ـ بهـ

لجان مجلس اإلدارة:

يتولــى المجلــس مجتمعــً مســؤولية تحقيــق النجــاح طويــل األمــد 
للمســاهمين.  للتمويــل، وتقديــم قيمــة مســتدامة  أمــالك  لشــركة 
ــر القيــادة والتوجيــه للمؤسســة علــى أســس  ويتمثــل دوره فــي توفي
المخاطــر  عــن  بالكشــف  تســمح  فعالــة  لضوابــط  ووفقــً  حكيمــة 

وتقييمهــا وإدارتهــا بكفــاءة. 

تشمل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة في شركة أمالك: 

لجنة التدقيق  

لجنة المخاطر   

لجنة الترشيحات والمكافآت  

لجنة اإلدارة التنفيذية:

توفر اإلدارة التنفيذية اإلشــراف والقيادة الفعالة لتنفيذ االســتراتيجيات 
ــن لجــان  ــن خــالل عــدد م ــد م ــة األم ــى الطويل ــرة إل المؤسســية القصي
اإلدارة التنفيذيــة. وإلــى جانــب وضــع وتنفيــذ اســتراتيجيات أعمــال أمالك، 
تتولــى هــذه اللجــان مســؤولية مراقبــة وإدارة األداء المالــي، وتخصيــص 
المــال، وإدارة المخاطــر، وإدارة الشــؤون التشــغيلية  اســتثمارات رأس 

واإلداريــة. 

تشمل لجان اإلدارة التنفيذية لدى شركة أمالك كاًل من:

لجنة اإلدارة  

لجنة األصول والخصوم  

لجنة االئتمان  
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المنتجات والخدماتأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها إدارة المخاطر

إدارة المخاطرإدارة المخاطر
إدارة المخاطر المؤسسية

تعتبــر إدارة المخاطــر إحــدى أهــم أولويــات شــركة أمــالك للتمويــل، 
وتشــّكل جــزءًا أساســيً مــن أعمالنــا والقــرارات التــي نتخذهــا. وتلتــزم 
الشــركة بتحقيــق تــوازن مثالــي بيــن المخاطــر والعوائــد، بهــدف الحــّد 

مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة.

وتماشــيً مــع هــذا الهــدف، قــام مجلــس إدارة الشــركة بتشــكيل لجنــة 
المخاطــر )BRC(. وتتمثــل المســؤولية الرئيســية لهــذه اللجنــة فــي 
اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر المؤسســية، وتخضــع لميثــاق يحــدد 
مهامهــا، ومســؤولياتها، وصالحياتهــا، وتكوينهــا، وعالقاتهــا مــع 

مختلــف أصحــاب المصلحــة.

وعــالوة علــى ذلــك، قامــت أمــالك بتشــكيل لجــان فرعيــة ومجموعــات 
عمــل تتألــف مــن وحــدات أعمــال ذات صلــة بأصحــاب المصلحــة تتولّــى 

مهــام الدعــم لمناقشــة المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة.

تقّبل المخاطر

كجــزء مــن جهودنــا المســتمرة لتحســين إدارة المخاطــر المؤسســية، 
ــر أمــالك المخاطــر التــي تواجههــا مــن خــالل الســعي لضمــان أن  تدي
يكــون وجودهــا فــي كل قطــاع مــن قطاعــات األعمال ضمن مســتويات 
مقبولــة لتحّمــل المخاطــر. وتعنــي مســتويات تحّمــل المخاطــر حــدود 
المخاطــر القصــوى المســموح بهــا لألغــراض التشــغيلية. وتتــم إدارة 
مستويات تقّبل المخاطر بشكل جماعي في جميع أقسام الشركة 
مــن خــالل االلتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة المخاطــر. وتتــم مراجعــة 
حــدود المخاطــر بشــكل دوري للتأكــد مــن بقائهــا ضمــن مســتويات 

تقّبــل المخاطــر لــدى المجموعــة.

ثقافة مخاطر قوية

تتمّتــع أمــالك بثقافــة مخاطــر قويــة تســتند إلــى اســتراتيجيتنا. نحــن 
نعــزز المســاءلة الفرديــة مــن خــالل التركيــز علــى نموذج خطــوط الدفاع 
الثالثــة. وفــي هــذا النمــوذج الموضــح هنــا، فــإن الرقابــة اإلداريــة هــي خط 
الدفــاع األول فــي إدارة المخاطــر، أمــا خــط الدفــاع الثانــي فيتمثــل فــي 
وظائف رقابة إدارة المخاطر المؤسســية واالمتثال، بينما يعتبر فريق 

التدقيــق الداخلــي المســتقل للضمــان هــو الخــط الثالــث.

خط الدفاع األول
المخاطــر  عــن تحديــد  التنفيذيــة لألعمــال مســؤولة  اإلدارة 

عليهــا. والســيطرة 

خط الدفاع الثاني
وظائف التحكم - إدارة المخاطر واالمتثال

خط الدفاع الثالث
توفير ضمانات مستقلة

إطار العمل - إدارة المخاطر في شركة أمالك

تحديد المخاطر
عملية تحديد وتوثيق المخاطر التي قد تعيق تحقيق 

األهداف

تقييم المخاطر
عملية قياس وتقييم المخاطر

إصدار تقارير حول المخاطر
إصدار تقارير لإلدارة حول حالة المخاطر وعوامل الحّد منها 

الحّد من المخاطر
تحديد العوامل الحالية والجديدة للحّد من المخاطر 

بكفاءة

استراتيجيات االستجابة للمخاطر
بمجرد تقييم خطر ما ينبغي وضع استراتيجية 

االستجابة المناسبة من أجل إدارة المخاطر

نهج إدارة المخاطر:
تشمل النقاط الرئيسية إلطار إدارة المخاطر ما يلي:

يوفر مجلس اإلدارة التوّجه العام إلدارة المخاطر والرقابة.  
مستوى تقّبل الشركة للمخاطر معتمد من قبل مجلس اإلدارة.  

يتم تضمين تقييم المخاطر وإدارتها كعملية أساسية في صنع   
القرار.

تدير الشركة مخاطر االئتمان والسوق والتشغيل والسيولة   
بالتنسيق بين مختلف األقسام.

إدارة المخاطر في المؤسسة مستقلة عن وحدات األعمال.  

تعمــل أمــالك علــى تحســين سياســاتها وإجراءاتهــا وإطــار إدارة المخاطــر 
لديهــا بشــكل دوري بمــا يعكــس التغييــرات فــي القطــاع والمنتجــات 

والخدمــات، وبمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.

يعتبــر التدريــب والمســؤولية الفرديــة والمســاءلة مــع بنــاء ثقافــة رقابيــة 
منضبطــة وحــذرة، جــزءًا أساســيً مــن إدارة المخاطــر.
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المنتجات والخدماتالمنتجات والخدمات

استثماري

" استثماري" هو منتج التمويل العقاري األول 
والمصمم خصيًصا  المنطقة،  نوعه في  من 
للمستثمرين الذين يتطلعون إلى االستثمار 
الجاهزة.  والتجارية  السكنية  العقارات  في 
وإلى جانب تقديم خدمات إدارة عالقات مهنية 
وشخصية يحصل العمالء على باقة متكاملة 

من خدمات اإلدارة العقارية.

إجارة

التمويل العقاري األساسي   "إجارة" هو منتج 
السكنية  العقارات  لمستخدمي  المخصص 
أمالك  وتقوم  الجاهزة.  التجارية  والعقارات 
بموجب عقد اإلجارة بشراء العقار من المطور/

ببيع  التعهد  مع  للمتعامل  وتأجيره  البائع 
ويدفع  التأجير.  مدة  نهاية  في  له  العقار 
المتعامل أقساط إيجار شهرية تشتمل على 

قيم إيجارية ثابتة ومتغيرة وإضافية.

ضاعف محفظتك العقارية

المقيمين   للمستثمرين  مصمم  منتج  هو 
اإلمارات   في  بالفعل  عقاًرا  يملكون  ممن 
ويرغبون بمضاعفة محفظتهم العقارية. ويوفر 
فرصة  المؤهلين  للمستثمرين  المنتج  هذا 
لالستفادة من عقارهم وزيادة عوائدهم العقارية 
من خالل شروط تمويل جذابة من أمالك. وسوف 
تقوم أمالك بتسهيل عملية االستثمار الثانية 
بالكامل عبر توفير محفظتها العقارية لتمويل 
الصفقة. وفضًلا عن ذلك يمكن للمستثمرين 
خدمات  من  متكاملة  باقة  من   االستفادة 

اإلدارة العقارية.

تطوير  

"تطوير" هو منتج تمويل للعقارات قيد البناء، 
والمستخدمين  للمستثمرين  مصمم  وهو 
من  متكاملة  باقة  إليه  ويضاف  النهائيين. 
بها  العمل  يبدأ  التي  العقارية،  اإلدارة  خدمات 

بعد االنتهاء وتسليم العقار.

تمويل إنشاء عقار خاص

أو كيان  بإنشاء عقار خاص قيام فرد  يقصد 
العمل  لهم.  المرخص  غير  من  مؤسسي 
بقصد  عقاري  مشروع  بتطوير  كمطورين 
إنجازه. وتعد  أو إشغاله بعد  تأجيره  أو  بيعه 
يقدمون  الذين  القالئل  الممولين  أحد  أمالك 
هذا المنتج للمواطنين والمقيمين على حّد 
سواء وتفخر أمالك بخبرتها العميقة في إدارة 
معامالت التمويل عبر مقاولين ومستشارين 
موثوقين. إلى جانب خدمة إدارة عالقات العمالء

على مدى ثمانية عشر عاما، قدمت أمالك للتمويل حلول تمويل
عقاري متخصصة ومتوافقة مع الشريعة لتلبية المتطلبات المتغيرة

والمتسارعة على مستوى سوق العقارات ومتطلبات العمالء.

ومن خالل منتجاتها وخدماتها المبتكرة والمتخصصة، تساهم
أمالك في جعل حلم امتالك منزل في اإلمارات حقيقة واقعة

للمقيمين، وتساهم بشكل إيجابي في تنمية القطاع العقاري في دبي.

وتشمل منتجاتنا وخدماتنا الحالية: 

المسؤولية االجتماعية المسؤولية االجتماعية 
المؤسسيةالمؤسسية

ــل علــى مــدى الســنوات  حصــدت أمــالك للتموي
لقــاء  التقديــر  مــن  الكثيــر  الماضيــة  القليلــة 
المســؤولية  مجــال  فــي  الحثيثــة  جهودهــا 
وحصلــت   .)CSR( للمؤسســات  االجتماعيــة 
الشــركة علــى عالمــة غرفــة دبــي للمســؤولية 
وبدرجــة  المرموقــة  للمؤسســات  االجتماعيــة 
ــن  ــم أعلــى مــن متوســط الصناعــة لعامي تقيي
العديــد  تعليــق  مــن  الرغــم  وعلــى  متتاليــن. 
مــن أنشــطتنا خــالل العــام 2020، تلتــزم أمــالك 
للتمويــل بشــكل تــام بالمســؤولية االجتماعيــة 
ورد الجميــل للمجتمــع، ونعتبرهــا جــزًءا ال يتجــزأ 
من ثقافتنا المؤسســية ومن قيمنا األساســية، 
وهي تلعب دورًا رئيســًيا في عملياتنا اليومية.

تشمل المبادرات المنجزة في عام 2020:

ــع  ــاون م ــوزات بالتع ــع المخب ــة بي فعالي
مركــز النــور لتدريــب وتأهيــل األطفــال 

ذوي االحتياجــات الخاصــة
قمنا بتنظيم فعالية بيع المخبوزات الســنوية 
النــور قبــل فتــرة اإلغــالق  بالتعــاون مــع مركــز 
_19. ويقــوم  ــد ــاء كوفي الناجمــة عــن تفشــي وب
الطــالب الذيــن يعملــون لــدى المركــز بصنــع هذه 
المخبــوزات. وســاهمت التبرعــات الســخية التــي 
قدمهــا موظفونــا فــي تعزيــز دورنــا اإليجابــي 
مســاعدة  فــي  النــور  مركــز  مســاعي  بدعــم 
الطــالب علــى تحقيــق أكبــر قــدر مــن االســتقاللية 

فــي المجتمــع.

الرمضانيــة  الحملــة  فــي  المشــاركة 
مــن  حصانــة"  وزكاتنــا  أمانــة  "شــبابنا 
تنظيــم صنــدوق الــزكاة وجامعة أبوظبي

وعمالءهــا  موظفيهــا  للتمويــل  أمــالك  دعــت 
للمشــاركة فــي حملــة "شــبابنا أمانــة، وزكاتنــا 

طــالب  لدعــم  الســنوية  الرمضانيــة  حصانــة" 
500 طالــب  لمســاعدة  تهــدف  والتــي  الجامعــة 
مواطــن ومقيــم ممــن يســتوفون شــروط الــزكاة 

فــي متابعــة تعليمهــم العالــي.

تحدي دبي للياقة 30×30
شــارك فريــق أمــالك للتمويــل فــي تحــدي دبــي 
الفــرق مــن  للياقــة 30×30، حيــث تنافســوا مــع 
الشــركات األخــرى مــن مختلــف أرجــاء دبــي. والتزم 
أفــراد الفريــق بالمشــي 10,000 خطــوة يومًيــا علــى 
مــدى 30 يوًمــا. وجــرى تتبــع وتســجيل نشــاطهم 
مــع   STEPPI تطبيــق  خــالل  مــن  الجســدي 
تكريــم الموظفيــن األفضــل أداًء. ونجــح الفريــق 
ُمجتمًعــا بقطــع مســافة إجماليــة بلغــت 3,021 

كيلومتــر.

_19 مــن  حزمــة الدعــم حــول وبــاء كوفيــد
مستشــفى الزهــراء

ــل مــع موظفيهــا حزمــة  شــاركت أمــالك للتموي
_19 )التــي  الدعــم المؤسســي حــول وبــاء كوفيــد
أطلقهــا مستشــفى الزهــراء فــي دبــي(، وهــي 
التــي توفــر  مجموعــة مــن الخدمــات الشــاملة 
معلومــات طبيــة حديثــة حــول الوبــاء. وشــمل 
ذلــك خــط االتصــال المباشــر المخصــص لإلجابــة 
ومركــز  بالوبــاء،  يتعلــق  استفســار  أي  عــن 
معلومــات عبــر اإلنترنــت، باإلضافــة إلــى مدقــق 
باإلرشــادات  المســتخدمين  لتزويــد  األعــراض 
الواجــب اتباعهــا بحســب األعــراض الحاليــة. وجــرى 
تزويــد الموظفيــن بالقائمــة الكاملــة من خدمات 

.19_ الدعــم المرتبطــة بوبــاء كوفيــد

رســائل إخباريــة يوميــة تتضمــن أحــدث 
 19_ المســتجدات المتعلقــة بوبــاء كوفيد

فــي دولــة اإلمــارات
فــي ظــل األوقــات الصعبــة التــي نعيشــها، جــرى 
إرســال ملخــص ســريع لجميــع موظفــي أمــالك 
ــذي يتضمــن أحــدث المســتجدات  ــل، وال للتموي
وبمــا  اإلمــارات.  دولــة  فــي  بالوبــاء  المتعلقــة 
يشــمل عناويــن األخبــار اليوميــة والمســتجدات 
الجديــدة  بالقوانيــن والتشــريعات  ذات الصلــة 
األخــرى،  والتصريحــات  الحكوميــة  والمبــادرات 
لهــا  يكــون  قــد  التــي  المســتجدات  وكذلــك 
تأثيــرات علــى المســتوى الشــخصي أو المهنــي.

الحفاظ على البيئة
أسابيع الحفاظ على البيئة:

مــن  المزيــد  أتمتــة  للتمويــل  أمــالك  تواصــل 
االستمارات في إطار جهودها لتقليل استهالك 
ــى  ــن للحفــاظ عل ــم فعاليتي ــم تنظي ــورق، وت ال
البيئــة العــام الماضــي، اســتمرت كل منهمــا 
اســتخدام  لعــدم  وهدفــت  أســبوعين  لمــدة 
المــواد البالســتيكية فــي مــكان العمــل خــالل 
تلــك الفتــرة. وكشــركة مســؤولة، نهــدف مــن 
خــالل هــذه الخطــوة للحــّد مــن المخّلفــات فــي 

شــركة أمــالك للتمويــل كل عــام.
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١١. بيان الدخل للمجموعة. بيان الدخل للمجموعة
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ودائع إستثمارية و تمويالت إسالمية أخرىالعقارات ا�ستثمارية
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مزيج الموجودات - ديسمبر ٢٠٢٠ مزيج المطلوبات و حقوق الملكية - ديسمبر ٢٠٢٠

نقد و أرصدة لدى البنوك

موجودات استثمارية و تمويالت إسالمية

االستثمارات العقارية

استثمارات الشركات

ودائع استثمارية و تمويالت إسالمية أخرى

مطلوبات أخرى (تتضمن حصص غير مسيطرة)

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة االم

٪٣١

٪٣ ٪٦

٪٩١

٪٥٪٢ ٪٥

٪٥٧

٥٦٪٢٠٢٠

٥٤٪٢٠١٩

٥٨٪٢٠١٨

٢٠٢٠

٨٪٢٠١٩

٧٪٢٠١٨

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

نسبة صافي التمويل إلى الودائع

نسبة الموجودات التمويلية غير المنتجة إلى أجمالي الموجودات

نسبة الموجودات السائلة إلى أجمالي الموجودات

٪٥

٪٤

٪٨

٪١٣

٣٣. النسب المالية. النسب المالية
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العائد على الملكية

العائد على متوسط الموجودات

هامش صافي الربح

نسبة التكاليف إلى الدخل

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨

٪٣

٪٢

٪٢

٢٠٢٠

٢٠١٩

٢٠١٨ ٪١٨-

٪٢٨-

٪٦٤-

٢٠١٨

٢٠٢٠

٢٠١٩

٪٥-

٪٦-

٪١١-

٢٧٪٢٠٢٠

٤٢٪٢٠١٩

٥٩٪٢٠١٨

التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية 
لشركة أمالك للتمويل ش.م.علشركة أمالك للتمويل ش.م.ع

الم على أشرف األنبياء والمرسلين سيدنا محمٍد وعلى آله وصحبه أجمعين  الة والسَّ والصَّ

الحمد هلل ربِّ العالمين

صدر في: 25 فبراير 2021
أمـالك  شـركة  فـي  المسـاهمين  السـادة  إلـى 

)"أمـالك"( للتمويـل 

الم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته، وبعد: السَّ

ألمـالك  الداخليـة  الشـرعية  الرقابـة  لجنـة  إن 
للمتطلبـات  وفقـا  تقريرهـا  تقـدم  )"اللجنـة"( 
واألنظمـة  القوانيـن  فـي  عليهـا  المنصـوص 
والمعاييـر ذات العالقـة )"المتطلبـات الرقابيـة"(، 
للسـنة الماليـة المنتهيـة فـي 31 ديسـمبر مـن 

الماليـة"(. )"السـنة   2020 عـام 

مسؤولية اللجنة 
إن مسـؤولية اللجنـة وفقـا للمتطلبـات الرقابيـة 
الرقابـة  فـي  تتحـدد  التنظيميـة  والئحتهـا 
الشرعية على جميع أعمال، وأنشطة، ومنتجات، 
ــود، ومستندات، ومواثيق عمل  ــات، وعقـ ـ وخدمـ
المحاسـبية،  والمعاييـر  والسياسـات،   أمـالك، 
والعمليات واألنشطة بشكل عام في حدود ما 
عـرض علـى اللجنـة ، وعقـد التأسـيس، والنظـام  
األسـاس، والقوائـم الماليـة ألمـالك، وتوزيـع األربـاح 
وتحميـل الخسـائر والنفقـات والمصروفـات بيـن 
المسـاهمين والممولين )"أعمال أمالك"( وإصدار 
الضوابـط  ووضـع  بخصوصهـا،  شـرعية  قـرارات 
والتزامهـا  أمـالك  ألعمـال  الالزمـة  الشـرعية 
القواعـد  ــار  ـ ـ إطـ فـي  اإلسـالمية  بالشـريعة 
الهيئـة  ــعها  ـ تضـ التـي  والمعاييـر  والمبـادئ 
ــمان توافقهـا  ـ العليـا الشـرعية )"الهيئـة"(، لضـ

ــالمية.  ـ ـ ــريعة اإلسـ ـ ـ ـ ــام الشـ ـ ـ مـع أحكـ

ـزام أمالك  ـ ـ ــمل اإلدارة العليا مسؤولية التـ وتتحـ
وفتـاوى،  لقـرارات،  وفقـا  اإلسـالمية  ــريعة  ـ ـ بالشـ
وآراء الهيئـة، وقـرارات اللجنـة فـي إطـار القواعـد 
الهيئـة  تضعهـا  التـي  والمعاييـر  والمبـادئ 
ــيع  ـ جمـ فـي  اإلسـالمية"(  بالشـريعة  )"االلتـزام 
ــن ذلك، ويتحمــل مجلس  ـ ــد مـ ـالها والـتأكـ ـ أعمـ
ــأن.  ـ ــذا الشـ ـ ــؤولية النهائية في هـ اإلدارة المسـ

المعايير الشرعية
اعتمدت اللجنُة على المعايير الشرعية الصادرة 
عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات 
المالية اإلسالمية )"أيوفي"( معايير للحد األدنى 
حسـب  بهـا  والتزمـت  الشـرعية  للمتطلبـات 

اجتهادهـا فـي كل مـا تفتـي بـه أو تعتمـده أو 
توافـق عليـه أو توصـي بـه فيمـا يتعلـق بأعمـال 
أمـالك خـالل السـنة الماليـة المنتهية وفقا لقرار 

الهيئـة رقـم 2018/3/18. 

األعمـال التـي قامت بها اللجنة خالل السـنة 
المالية    

لقد قامت اللجنة بالرقابة الشـرعية على أعمال 
أمالك، من خالل مراجعة أعمال أمالك ومراقبتها 
الداخليـة  الشـرعية  الرقابـة  وظيفـة  خـالل  مـن 
وفقـا  الداخلـي،  الشـرعي  التدقيـق  ووظيفـة 
لصالحيـات اللجنـة ومسـؤولياتها والمتطلبـات 
التـي  األعمـال  ومـن  الشـأن.  هـذا  فـي  الرقابيـة 

قامـت بهـا اللجنـة مـا يأتـي: 

عقد )4( اجتماعات خالل السنة المالية،أ. 

إصـدار الفتـاوى والقـرارات وإبـداء اآلراء فيما ب. 
يتعلـق بأعمـال أمـالك التـي عرضت على اللجنة.

اإلجرائيـة، ج.  واللوائـح  السياسـات،  مراجعـة 
المنتجـات،  وهيـاكل  المحاسـبية،  والمعاييـر 
العمـل،  ومواثيـق  والمسـتندات،  والعقـود، 
والوثائـق األخـرى المقدمـة مـن قبـل أمـالك للجنة 

لالعتماد/الموافقـة.

األربـاح د.  توزيـع  توافـق  مـدى  مـن  التأكـد 
أصحـاب  بيـن  والمصروفـات  النفقـات  وتحميـل 
وأصحـاب  والمسـاهمين  االسـتثمار  حسـابات 
الشـرعية  الضوابـط  مـع  االسـتثمار  حسـابات 

اللجنـة.  قبـل  مـن  المعتمـدة 

الرقابة من خالل وظيفة الرقابة الشرعية ه. 
الداخليـة، ووظيفـة التدقيـق الشـرعي الداخلـي 
المعامـالت  ذلـك  فـي  بمـا  أمـالك  أعمـال  علـى 
المنفذة واإلجراءات المتبعة، وذلك على أسـاس 
اختيـار عينـات مـن العمليـات المنفذة، ومراجعة 

التقاريـر المقدمـة فـي هـذا الخصـوص.

تقديـم توجيهـات إلـى الجهـات المعنيـة و. 
فـي أمـالك بتصحيـح مـا يمكـن تصحيحـه مـن 
المقدمـة  التقاريـر  فـي  وردت  التـي  المالحظـات 
الداخليـة،  الشـرعية  الرقابـة  وظيفـة  قبـل  مـن 
الداخلـي، وإصـدار  الشـرعي  التدقيـق  ووظيفـة 
قـرارات بتجنيـب عوائـد المعامـالت التـي وقعـت 

وجـوه  فـي  لصرفهـا  تطبيقهـا  فـي  مخالفـات 
الخيـر )حيثمـا اقتضـى األمـر(.  

التصحيحية/الوقائيـة ز.  التدابيـر  اعتمـاد 
فيمـا يتعلـق باألخطـاء التـي تـم الكشـف عنهـا 

لمنـع حدوثهـا مـرة أخـرى.

التواصـل عنـد الضـرورة مـع مجلس اإلدارة ح. 
واللجـان التابعـة لـه واإلدارة العليـا ألمالك، حسـب 
بالشـريعة  أمـالك  التـزام  بخصـوص  الحاجـة، 

اإلسـالمية.

جميـع  علـى  للحصـول  اللجنـة  سـعت  وقـد 
المعلومات والتفسيرات التي اعتبرتها ضرورية 
للتأكـد مـن التـزام أمـالك بالشـريعة اإلسـالمية.

استقاللية اللجنة 
تؤكـد اللجنـة بأنهـا أدت مسـؤولياتها وقامـت 
ــد  وقـ ــة،  ـ ـ ـ تامـ باسـتقاللية  أعمالهـا  ــيع  ـ ـ بجمـ
مـن  ــة  ـ ـ الالزمـ ــهيالت  ـ التسـ علـى  حصلـت 
أمـالك وإداراتهـا العليـا ومجلـس إدارتهـا لالطـالع 
ــة  ـ ـ ـ الوثائـق والبيانـات، ومناقشـ ــيع  ـ علـى جمـ

الشـرعية.  والمتطلبـات  التعديـالت 

رأي اللجنة بخصوص التزام أمالك بالشـريعة 
اإلسالمية

معلومـات  مـن  عليـه  حصلنـا  مـا  علـى  بنـاء 
أمـالك  التـزام  مـن  التأكـد  أجـل  مـن  وإيضاحـات 
بالشريعة اإلسالمية، فقد خلصت اللجنة بدرجة 
مقبولة من االطمئنان إلى أن أعمال أمالك خالل 
السـنة المالية متوافقة مع الشـريعة اإلسـالمية 
إال ما لوحظ من مخالفات تم رفع تقارير بشأنها، 
وقـد وجهـت اللجنـة باتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة 

فـي هـذا الخصـوص. 

ورأي اللجنة، المذكور أعاله، مبني على المعلومات 
التي اطلعت عليها خالل السـنة المالية حصرًا. 
وذلـك فـي حـدود مـا عـرض عليها من حـاالت، وما 
حصلت عليه من بيانات، وما تم من تدقيق، وما 
أبدتـه مـن مالحظـات، ومـا أظهرتـه إدارة أمالك من 

استجابة لتنفيذ هذه المالحظات.

نسأل اهلل العلي القدير أن يحقق للجميع الرشاد 
والسداد والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
رئيس اللجنة

الشيخ/ موسى طارق خوري
عضو اللجنة

د. عزالدين بن زغيبة
عضو اللجنة



وقعت بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

يســر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يقدمــوا تقريرهــم والبيانــات الماليــة 
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020.

النتائج

إن نتائــج المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 مدرجــة 
ــة الموحــدة المرفقــة. ــات المالي فــي البيان

ــر  ــة المدرجــة فــي التقري ــإن المعلومــات المالي ــا، ف وعلــى حســب علمن
تعــرض وبشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الوضــع المالــي ونتائــج 
األعمــال والتدفقــات النقديــة للشــركة للفتــرة الماليــة المعروضــة فــي 

ــدوري. ــر ال التقري

األنشطة الرئيسية

باألنشــطة  رئيســية  بصــورة  ش.م.ع  للتمويــل  أمــاك  شــركة  تقــوم 
خدمــات  علــى  تعتمــد  التــي  االســامية  واالســتثمارية  التمويليــة 
مثــل اإلجــارة والمرابحــة والمضاربــة والوكالــة والمشــاركة. تتــم هــذه 
األنشــطة وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تحــّرم الربــا، وضمــن 

للشــركة. األساســي  والنظــام  التأســيس  عقــد  نصــوص 

تقرير أعضاء مجلس اإلدارةتقرير أعضاء مجلس اإلدارة
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تقرير مدققي الحسابات تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين إلى السادة مساهمي المستقلين إلى السادة مساهمي 

أمالك للتمويل ش.م.عأمالك للتمويل ش.م.ع

الســادة أكبــر أحمــد )1141(، ســينتيا كوربــي )995(، جــورج نجــم )809(، محمــد جــاد )1164(، محمــد خميــس التــح )717(، موســى الرمحــي )872(، معتصــم 
موســى الدجانــي )726(، عبــاده محمــد وليــد القوتلــي ) 1056(، رامــا بادمانابهــا أشــاريا )701(، ســمير مدبــك )386( مدققــو حســابات قانونيــون مقيــدون 

بجــداول مدققــي الحســابات بــوزارة االقتصــاد، دولــة اإلمــارات العربيــة المتـــحدة.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
ــل  ــاك للتموي ــركة أم ــات الماليــة الموحــدة لش ــا بتدقيــق البيان قمن
ــا بـــ  ــا مًع ــار إليه ــة )ويش ــركاتها التابع ــركة«( وش ش.م.ع )»الش
»المجموعــة«(، والتــي تشــمل بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 
31 ديســمبر 2020، وبيــان األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر 
الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقوق 
وإيضاحــات  التاريــخ،  ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة  الموحــد  الملكيــة 
حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك ملخًصــا السياســات 

المحاســبية الهامــة.

برأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، 
مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2020 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة 
الدوليــة  التاريــخ وفقــً للمعاييــر  المنتهيــة بذلــك  الموحــدة للســنة 

للتقاريــر الماليــة.

أساس الرأي
لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتدقيــق. إن مســؤولياتنا 
بموجــب تلــك المعاييــر موضحــة فــي فقرة مســؤولية مدقق الحســابات 
حــول تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنــا. إننــا مســتقلون 
عــن المجموعــة وفــق معاييــر الســلوك الدوليــة لمجلــس المحاســبين 
متطلبــات  جانــب  إلــى  المهنييــن«  للمحاســبين  الســلوك  قواعــد   «
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  األخــرى  األخاقــي  الســلوك 
هــذا،  للمجموعــة.  الموحــدة  الماليــة  للبيانــات  بتدقيقنــا  المتعلقــة 
ــا بمســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــا لهــذه المتطلبــات  وقــد التزمن
مجلــس  عــن  الصــادرة  المهنييــن  للمحاســبين  الســلوك  ولقواعــد 
المعاييــر األخاقيــة الدوليــة للمحاســبين. ونعتقــد بــأن بّينــات التدقيــق 
الثبوتيــة التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومائمــة لتكويــن أســاس للــرأي 

ــذي توصلنــا إليــه. ال

أمور التدقيق الرئيسية
إن أمــور التدقيــق الرئيســية بموجــب تقديرنــا المهنــي، هــي األكثــر 
أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة. وتــم 
تنــاول هــذه االمــور فــي ســياق تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة 
ككل، وفــي تكويــن رأينــا حولهــا، وال نبــدي رأيــا منفصــا بشــأن هــذه 

األمــور.

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسامية

االستثمارية  الموجودات  إجمالي  بلغ   ،2020 ديسمبر   31 في  كما 
انخفاض  مخصصات  وبلغت  درهم،  مليار   2.6 للمجموعة  والتمويلية 
بما في ذلك 117 مليون درهم  الصلة 628 مليون درهم،  القيمة ذات 
مقابل  درهم  مليون   511 و  والثانية  األولى  المرحلة  تعرض  مقابل 

التعرضات المصنفة ضمن المرحلة 3 .

والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  قيمة  انخفاض  تدقيق  يعتبر 
من   ٪56 )يمثل  لحجمه  نظًرا  للتركيز  رئيسي  تدقيق  أمر  اإلسامية 
الهامة  واألحكام  التقديرات  إلى  ذلك  ويعود  الموجودات(  إجمالي 
في  والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  تصنيف  في  المستخدمة 
مراحل مختلفة، وتحديد متطلبات المخصصات ذات الصلة، واألحكام 
خسائر  نماذج  في  المعقدةالمستخدمة  والتقديرات  واالفتراضات 
الموحدة  المالية  البيانات  حول   3 إيضاح  راجع  المتوقعة.  االئتمان 
الهامة  األحكام  على  لاطاع   5-2 إيضاح  المحاسبية،  للسياسة 
عن  لإلفصاح   31 واإليضاح  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  والتقديرات 

مخاطر االئتمان.

تعترف المجموعة بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة بمبلغ يساوي 
الخسائر  أو   )1 )المرحلة  شهًرا   12 لمدة  المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر 
يتطلب   .)2 )المرحلة  الحياة  مدى  على  الكاملة  المتوقعة  اإلئتمانية 
ألداة  الكامل  الحياة  مدى  على  متوقعة  إئتمانية  خسائر  مخصص 
مالية إذا كانت مخاطر االئتمان على تلك األداة المالية قد زادت بشكل 

ملحوظ منذ االعتراف المبدئي.

الحالية  للقيمة  مرجح  تقدير  هي  المتوقعة  اإلئتمان  خسائر  تعتبر 
بين  للفرق  الحالية  بالقيمة  قياسها  يتم  حيث  االئتمان.  لخسائر 
التدفقات النقدية نتيجة دخول المجموعة العقد والتدفقات النقدية 
سيناريوهات  عدة  وزن  من  عليها  الحصول  المجموعة  تتوقع  التي 
الربح الفعلي لألصل. تقوم المجموعة  مستقبلية، مخصومة بمعدل 
المتوقعة  اإلئتمانية  الخسائر  إلحتساب  إحصائية  نماذج  باستخدام 
والمتغيرات األساسية المستخدمة في هذه الحسابات هي احتمالية 
التعثر، الخسارة الناتجة عن التعثر؛ والتعرض عند عند التعثر، والتي 

تم تعريفها في إيضاح 3 حول البيانات المالية الموحدة.

أعمال  عملية  إجراءات  حول  تفصيلي  توضيح  على  حصلنا  لقد 
والسياسات  للمجموعة  والتمويلية  االستثمارية  الموجودات 
األدوات المالية بما  المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 
لقد  المستخدمة.  واألحكام  الهامة  المحاسبية  التقديرات  ذلك  في 
قمنا باإلستعانة بالخبراء لدينا لمساعدتنا في تدقيق نماذج المعيار 

الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 31 ديسمبر 2020.

ذات  التحكم  عناصر  تشغيل  وفعالية  وتنفيذ  تصميم  باختبار  قمنا 
الصلة والتي تضمنت اختبار:

· في 	 االعتراف  حول  اآللي  وغير  اآللي  النظام  على  القائمة  الرقابة 
الوقت المناسب النخفاض قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية 

والسلفيات؛
· الرقابة على نماذج إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة؛	
· الرقابة على تقديرات تقييم الضمان؛ و	
· بمخصصات 	 المتعلقة  اإلعتماد  وعملية  الحوكمة  على  الضوابط 

انخفاض القيمة ونماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بما في ذلك 
إعادة التقييم المستمر من قبل اإلدارة.

الخسائر  بنماذج  المتعلقة  النظرية  صحة  وتقييم  باإلطاع  قمنا 
لدينا  الداخليين  بالخبراء  اإلستعانة  خال  من  المتوقعة  اإلئتمانية 
المالية.  التقارير  إلعداد  الدولية  المعايير  لمتطلبات  امتثالها  لضمان 
قمنا باختبار الدقة الحسابية لنموذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة من 
اإلحتساب. لقد تحققنا من تناسق مختلف  إعادة  إجراء عمليات  خال 
انخفاض  لتحديد  المجموعة  تستخدمها  التي  واالفتراضات  المدخات 

القيمة.
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أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسامية )تتمة(

للتعرضات  المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  مبالغ  قياس  تصنيف  يتم 
التدخل غير  النماذج ذات  1 والمرحلة 2 من خال  المصنفة كالمرحلة 
اآللي المحدود، ومع ذلك، من المهم أن تكون نماذج )احتمالية التعثر، 
الخسارة الناتجة عن التعثر والتعرض عند التعثر وتعديات االقتصاد 
التعرضات  يتم تصنيف  التقرير.  فترة  المفعول طوال  الكلي( سارية 
الوفاء  على  المقترض  قدرة  في  شك  وجود  عند  القيمة  كمنخفضة 

بالتزامات الدفع للمجموعة وفًقا للشروط التعاقدية األصلية.

االستثمارية  الموجودات  قيمة  النخفاض   3 المرحلة  قياس  يتم 
النقدية  للتدفقات  الحالية  القيمة  أساس  على  اإلسامية  والتمويلية 
يمكن  الذي  السوق  سعر  ذلك  في  بما  المستقبلية،  المتوقعة 
على  الخسارة  إحتساب  يتم  للضمانات.  العادلة  القيمة  أو  ماحظته 
أساس العجز في القيمة المدرجة للموجودات االستثمارية والتمويلية 
اإلسامية مقارنة بصافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
التي يتم  العوامل  الفعلي األصلي. وتشمل  الربح  باستخدام معدل 
أخذها في االعتبار عند تحديد خسائر انخفاض القيمة في الحسابات 
المخاطر،  تصنيف  للعميل،  القروض  إجمالي  فردي   بشكل  المقدرة 
على  المترتبة  والتكاليف  التملك،  نجاح  واحتمال  الضمانات  قيمة 

استرداد الديون.

لقد تسبب تفشي فيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في أوائل 
الطبيعية  الحياة  في  اضطرابات  إحداث  في  العالم  في   2020 عام 
وتباطؤ في األعمال بطرق عديدة، إذ تأثر االقتصاد العالمي واألنظمة 
في  والبنوك  الحكومات  اتخذت  وقد  ملحوظ.  بشكل  المصرفية 
المالي  األثر  من  للتخفيف  استثنائية  تدابير  العالم  دول  من  العديد 
واالقتصادي لجائحة كوفيد-19، حيث شمل ذلك مجموعة من عمليات 
المال  رأس  السيولة وتخفيف  للعماء ودعم  المختلفة  السداد  وقف 

من المنظمين.

 1 كالمرحلة  المصنفة  التعرضات  مقابل  للمخصصات  بالنسبة 
وقمنا  المجموعة،  لمنهجية  توضيح  على  حصلنا   ،2 والمرحلة 
من  المستخدمة  البيانات  وكفاية  األساسية  االفتراضات  بتقييم 
في  الهامة  للزيادة  المجموعة  تحديد  بتقييم  قمنا  اإلدارة.  قبل 
مراحل  في  التعرضات  لتصنيف  الناتج  واألساس  االئتمان  مخاطر 
مختلفة. بالنسبة لعينة من التعرضات، قمنا بتقييم مدى ماءمة 

تحديد مراحل المجموعة.

إدارة  تستخدمها  التي  المستقبلية  لافتراضات  وبالنسبة 
المجموعة في إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة، قمنا بإجراء 
باستخدام  االفتراضات  من  بالتثبت  وقمنا  اإلدارة  مع  مناقشات 

المعلومات العامة المتاحة.

والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  من  عينة  باختيار  قمنا 
اإلسامية وقمنا بفحص دقة التعرض عند التعثر، احتمالية التعثر 
في  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  التعثر  عن  الناتجة  والخسارة 

إحتسابات الخسائر اإلئتمانية المتوقعة.

لتأثير  المجموعة  تقييم  لفهم  اإلدارة  مع  مناقشات  أجرينا  لقد 
بالخسائر  المتعلقة  التعديات  وتقييم  كوفيد-19  تفشي 
االعتبار.  عين  في  اإلدارة  أخذتها  والتي  المتوقعة،  االئتمانية 
بتقييم  قمنا  االئتمانية،  مراجعتنا  من  كجزء  ذلك،  الى  باالضافة 
ما إذا كانت المخصصات المتعلقة بأهم العماء ضمن المرحلة 2 
والمرحلة 3، بما في ذلك العماء المستفيدين من تأجيل السداد، 

تعد تقييمات معقولة.

بمراجعة  قمنا  اآلجلة:  اجارة  لعماء  بالنسبة  أعاه،  إلى  باإلضافة 
تقارير إنجاز المشاريع لمحفظة المشاريع قيد االنشاء المقدمة 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 األراضي في دبي.

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسامية )تتمة(

لقد تم دمج تأثير جائحة كوفيد -19 وما تبعها من برامج الدعم واإلعفاءات 
االقتصادية التي أطلقتها حكومة دولة اإلمارات العربية المتحدة والمصرف 
البنك  قام  لقد  المتوقعة.  االئتمانية  للخسائر  البنك  قياس  في  المركزي 
االئتمانية  الخسائر  تعديات  وطبق  الكلي  لاقتصاد  توقعاته  بتحديث 
بناًء  والشركات  األفراد  محافظ  على  المحفظة  مستوى  على  المتوقعة 

على المحافظ والقطاعات المتأثرة.

التي  االستثنائية  والبيئة  الظروف  االعتبار  في  المجموعة  أخذت  ولقد 
اإلمارات  مصرف  أطلقها  التي  التدابير  جانب  إلى  الوباء،  تفشي  خلفها 
المركزي بموجب خطة الدعم االقتصادي الشامل الموجهة لتحديد خسائر 
االئتمان المقدرة. كما أخذت المجموعة بالحسبان كذلك اإلرشادات الصادرة 
عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في 27 مارس 2020 وإرشادات لجنة 
بازل الصادرة في 4 أبريل 2020 لتصنيف التعرضات في المراحل المختلفة 

وتحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة.

بالنسبة للتعرضات التي تم تحديد أنها تنخفض بشكل فردي، 
والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  من  عينات  باختبار  قمنا 
اإلسامية وقمنا بفحص وتقييم تقديرات اإلدارة للتدفقات النقدية 
الناتجة.  المخصصات  حسابات  إجراء  بإعادة  وقمنا  المستقبلية، 
التي  واالفتراضات  التقديرات  بمراجعة  قمنا  ذلك،  الى  باالضافة 
التعثر  عن  الناتجة  الخسائر  إحتساب  حول  اإلدارة  استخدمتها 
للتعرضات منخفضة القيمة بشكل فردي من خال اختبار قابلية 
التنفيذ وكفاية تقييم الضمانات األساسية واالستردادات المقدرة 

للتعثر.

بمراجعة  قمنا  اآلجلة:  اجارة  لعماء  بالنسبة  أعاه،  إلى  باإلضافة 
تقارير إنجاز المشاريع لمحفظة المشاريع قيد االنشاء المقدمة 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 األراضي في دبي.

قمنا بمراجعة المخصص مقابل المشاريع المتوقفة حاليً والجاري 
المعايير  إلى  استنادًا  اآلجلة  اإلجارة  محفظة  ضمن  بها  العمل 
خبرتهم  إلى  استنادًا  اإلدارة  حددتها  التي  التالية  الرئيسية 

ومعرفتهم بالسوق:
نسبة العمل المنجز؛ ·

تاريخ المطور؛ و ·
أسهم المشروع السلبية. ·

قمنا بتقييم اإلفصاح في البيانات المالية الموحدة المتعلقة بهذا 
المجال مقابل متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
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معلومات أخرى

إن مجلــس اإلدارة واإلدارة هــم المســؤولون عــن المعلومــات األخــرى. 
تتكــون المعلومــات األخــرى مــن تقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة . لقــد 
حصلنــا علــى تقريــر مجلــس اإلدارة قبــل تاريــخ تقريــر مدقــق الحســابات. 
إن المعلومــات األخــرى ال تتضمــن البيانــات الماليــة الموحــدة وتقريــر 

تدقيقنــا حولهــا.
إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يشــمل المعلومــات األخــرى، 

وال نعبــر بــأي شــكل عــن تأكيــد أو اســتنتاج بشــأنها.
ــة فــي  ــات المالي ــا للبيان تتمثــل مســؤوليتنا بالنســبة ألعمــال تدقيقن
االطــاع علــى المعلومــات األخــرى، وفــي ســبيل ذلــك نقــوم بتحديــد 
فيمــا إذا كانــت هــذه المعلومــات األخــرى غيــر متوافقــة جوهرًيــا مــع 
البيانــات الماليــة الموحــدة أو المعلومــات التــي حصلنــا عليهــا أثنــاء 
قيامنــا بأعمــال التدقيــق، أو إذا اتضــح بطريقــة أخــرى أنهــا تتضمــن 
أخطــاًء ماديــة. إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي المعلومــات 
ــى األعمــال  ــك، اســتناًدا إل ــا اإلفصــاح عــن ذل ــه يتعيــن علين األخــرى، فإن
التــي قمنــا بهــا فيمــا يتعلــق بهــذه المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا 
عليهــا قبــل تاريــخ هــذا التقريــر. ليــس لدينــا مــا ُنفِصــح عنــه فــي هــذا 

الشــأن. 
إذا اســتنتجنا وجــود أي أخطــاء ماديــة فــي التقريــر الســنوي عند قيامنا 

باالطاع عليه، فإنه يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة. 
           

إن اإلدارة مســؤولة عــن إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة وعرضها 
ــك عــن  ــر الماليــة، وكذل ــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة للتقاري بصــورة عادل
وضــع نظــام الرقابــة الداخليــة التــي تراهــا اإلدارة ضروريــة لتمكنهــا 
مــن اعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة بصــورة عادلــة خاليــة مــن أخطــاء 

جوهريــة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو خطــأ.

عــن  مســؤولة  اإلدارة  ان  الموحــدة،  الماليــة  البيانــات  إعــداد  عنــد 
تقييــم قــدرة البنــك علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة واالفصــاح، 
ــة  ــدأ االستمراريـــــ ــة واعتمــاد مبــــ عنــد االقتضــاء، عــن أمــور االستمراريـــ
المحاســبي، مــا لــم تنــوي اإلدارة تصفيــة البنــك أو وقــف أعمالــه، أو عنــد 

غيــاب بديــل واقعــي ســوى القيــام بذلــك.

إن المكلفــون بالحوكمــة مســؤولون عــن االشــراف علــى مســار إعــداد 
ــر الماليــة للمجموعــة. التقاري

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية 
الموحدة

تتمثــل أهدافنــا بالحصــول علــى تأكيد معقول فيمــا إذا كانت البيانات 
الماليــة الموحــدة خاليــة بصــورة عامــة مــن أخطاء جوهرية، ســواء كانت 
ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، وإصــدار تقريــر المدقــق الــذي يشــمل 
رأينــا. ان التأكيــد المعقــول هــو مســتوى عــاٍل مــن التأكيــد، وال يضمــن 
أن عمليــة التدقيــق التــي تّمــت وفقــا للمعاييــر الدوليــة للتدقيق ســوف 
تكشــف دائًمــا أي خطــأ جوهــري فــي حــال وجــوده. وقــد تنشــأ االخطــاء 

عــن االحتيــال أو عــن الخطــأ، وتعتبــر جوهريــة بشــكل فــردي أو ُمجمــع 
فيمــا إذا كان مــن المتوقــع تأثيرهــا علــى القــرارات االقتصاديــة المتخــذة 

مــن قبــل المســتخدمين بنــاًء علــى هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

كجــزء مــن عمليــة التدقيــق وفقــا لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، فإننــا 
نمــارس التقديــر المهنــي ونحافــظ علــى الشــك المهنــي طــوال فتــرة 

التدقيــق. كمــا نقــوم أيضــا:
البيانــات  فــي  الجوهريــة  االخطــاء  مخاطــر  وتقييــم  بتحديــد  · ·
الماليــة الموحــدة، ســواء كانــت ناشــئة عــن احتيــال أو عــن خطــأ، 
بالتصميــم والقيــام بإجــراءات التدقيــق بمــا ينســجم مــع تلــك 
المخاطــر والحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومناســبة توفــر 
أساســا لرأينــا. ان مخاطــر عــدم اكتشــاف خطــأ جوهــري ناتــج عــن 
االحتيــال تفــوق تلــك الناتجــة عــن الخطــأ، حيــث يشــمل االحتيــال 
تجــاوز  أو  التمثيــل  ســوء  المتعمــد،  الحــذف  التزويــر،  التواطــؤ، 

نظــام الرقابــة الداخلــي. 
باالطــاع علــى نظــام الرقابــة الداخلــي ذات الصلــة بالتدقيــق مــن  · ·
أجــل تصميــم إجــراءات تدقيــق مناســبة حســب الظــروف، ولكــن 

ليــس بغــرض إبــداء رأي حــول فعاليــة الرقابــة الداخليــة. 
ومعقوليــة  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  ماءمــة  بتقييــم  · ·
التقديــرات المحاســبية وااليضاحــات المتعلقــة بهــا المعــدة مــن 

اإلدارة. قبــل 
االســتمرارية  لمبــدأ  اإلدارة  اســتخدام  ماءمــة  مــدى  باســتنتاج  · ·
المحاســبي، وبنــاء علــى أدلــة التدقيــق التــي تــم الحصــول عليها، 
فــي حــال وجــود حالــة جوهريــة مــن عــدم اليقين متعلقــة بأحداث 
أو ظـــــروف قــد تثيــر شــكوكا جوهريــة حــول قــدرة المجموعــة 
االســتنتاج بوجــود حالــة جوهريــة  حــال  االســتمرار. وفــي  علــى 
مــن عــدم التيقــن، يتوجــب علينــا لفــت االنتبــاه فــي تقريرنــا إلــى 
اإليضاحــات ذات الصلــة الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة، 
ــا  ــت هــذه اإليضاحــات غيــر كافيــة يتوجــب علين أو، فــي حــال كان
تعديــل رأينــا. هــذا ونعتمــد فــي اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق 
التــي تــم الحصــول عليهــا حتــى تاريــخ تقريرنــا. ومــع ذلــك، قــد 
تــؤدي االحــداث أو الظــروف المســتقبلية بالمجموعــة إلــى توقــف 

أعمــال المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية.
بتقييــم العــرض الشــامل للبيانــات الماليــة الموحــدة وهيكلهــا  · ·
والبيانــات المتضمنــة فيهــا، بمــا فــي ذلــك اإليضاحــات، وفيمــا إذا 
كانــت البيانــات الماليــة الموحــدة تظهــر العمليــات واالحــداث ذات 

العاقــة بطريقــة تحقــق العــرض العــادل.
يتعلــق  فيمــا  ومناســبة  كافيــة  تدقيــق  أدلــة  علــى  بالحصــول  · ·
داخــل  التجاريــة  األنشــطة  أو  للمنشــآت  الماليــة  بالمعلومــات 
إننــا  الموحــدة.  الماليــة  البيانــات  الــرأي حــول  إلبــداء  المجموعــة 
مســؤولون عــن التوجيــه واإلشــراف والقيــام بأعمــال التدقيــق 
ــا  علــى صعيــد المجموعــة ونتحمــل كامــل المســؤولية عــن رأين

التدقيــق.  حــول 

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

التقييم العادل للعقارات االستثمارية

موجودات  إجمالي  من   )٪44  :2019(  ٪31 االستثمارية  العقارات  تمثل 
درهم  مليار   1.25 بمبلغ  االستثمارية  العقارات  إدراج  يتم  المجموعة. 
قياس  يتم  الموحد.  المالي  المركز  بيان  درهم( في  مليار   2.32  :2019(
مع  العادلة،  القيمة  نموذج  بموجب  للمجموعة  االستثمارية  العقارات 
عرض التغييرات في القيمة العادلة في بيان الربح أو الخسارة الموحد.

تقوم اإلدارة بتحديد القيم العادلة للعقارات االستثمارية على أساس 
لتقييم  وفًقا  ثالث  طرف  من  خارجي  مقيم  واستخدمت  سنوي  ربع 
إلعداد  الدولي  المعيار  ومتطلبات  المهنية  للمعايير  وفقً   –  RICS
التقارير المالية رقم 13 قياس القيمة العادلة، وأخذت في االعتبار، حيثما 
واألدلة على معامات  المخصومة  النقدية  التدفقات  متاًحا،  ذلك  كان 
السوق للعقارات والمواقع المماثلة لتلك الخاصة بعقارات المجموعة. 
تشتمل محفظة المجموعة على عقارات التجزئة والمكاتب والعقارات 
إلى  العادلة  بالقيمة  االستثمارية  العقارات  تقييم  يستند  السكنية. 
القابلة  المبيعات  قيم  مثل  واالفتراضات،  التقديرات  على  كبير  حد 
للتحقيق، قيمة اإليجار، معدل اإلشغال، معدل الخصم، حالة الصيانة، 
التاريخية.  والمعامات  السوق  للمستأجرين،ومعرفة  المالي  االستقرار 
اإلفصاحات  وأهمية  االستثمارية  العقارات  تقييم  وتعقيد  لحجم  نظًرا 
بتقييم  قمنا  فقد  التقييم،  في  المستخدمة  باالفتراضات  المتعلقة 

ذلك كأمر تدقيق رئيسي.

لمراجعة  لدينا  الداخلي  العقاري  التقييم  بأخصائي  باإلستعانة  قمنا 
خارجيين  مقيمين  قبل  من  تقييمها  تم  التي  المختارة  العقارات 
وداخليً من قبل اإلدارة وتقييم ما إذا كان تقييم العقارات قد توافق 

مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13.

لمزيد من التفاصيل، راجع اإليضاحات التالية حول البيانات المالية :
بالعقارات  المتعلقة  الهامة  المحاسبية  السياسات   -  3 إيضاح  ·

اإلستثمارية؛
الرئيسية  والمصادر  الهامة  المحاسبية  األحكام   -  5-2 إيضاح  ·

للتقدير غير المؤكد في تقييم العقارات االستثمارية؛ و
إيضاح 13 - العقارات االستثمارية. ·

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

الضوابط  تشغيل  وفعالية  وتنفيذ  تصميم  تقييم  باختبار  قمنا 
الرئيسية للعمليات حول تقدير القيمة العادلة للعقارات االستثمارية؛

قمنا بتقييم كفاءة وقدرات وموضوعية المقيم واإلطاع على شروط 
ألغراض  كافيً  كان  عملهم  نطاق  أن  لتحديد  المجموعة  مع  التعاقد 

التدقيق؛

م للمبلغ المذكور في بيان  وافقنا على التقييم الكلي في تقرير الُمقيِّ
المركز المالي الموحد؛

قبل  من  المقيم  إلى  المقدمة  البيانات  دقة  من  عينة،  باختبار  قمنا 
المجموعة؛

النطاقات  خارج  المعتمدة  واالفتراضات  التقديرات  حددنا  عندما 
األساس  لفهم  المجموعة  وإدارة  الُمقِيم  مع  ناقشناها  المقبولة، 

المنطقي وراء التقديرات التي تم إجراؤها.

قمنا بإعادة أداء الدقة الحسابية للتقييمات على أساس العينة.

قمنا بتقييم اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة مقابل متطلبات 
المعايير الدولية للتقارير المالية.
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تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(

إننــا نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص عــدة أمور مــن ضمنها 
نطــاق أعمــال التدقيــق واإلطــار الزمنــي المحــدد لهــا والنتائــج الجوهرية 
المترتبــة علــى أعمــال التدقيــق بمــا فــي ذلــك أي قصــور جوهــري يتــم 

اكتشــافه فــي نظــام الرقابــة الداخليــة خــال أعمــال التدقيــق.
إننــا ُنقــدم أيضــً تصريًحــا لمســؤولي الحوكمــة نؤكــد بموجبــه التزامنــا 
باالســتقالية، ونطلعهــم  يتعلــق  المهنــي فيمــا  الســلوك  بقواعــد 
علــى كافــة العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بصــورة معقولــة 

أنهــا تؤثــر علــى اســتقاليتنا، والضوابــط ذات الصلــة، إن وجــدت.
المكلفيــن  مــع  بشــأنها  التواصــل  يتــم  التــي  االمــور  وتتضمــن 
فــي  األكبــر  األثــر  لهــا  كان  التــي  االمــور  بتحديــد  قيامنــا  بالحوكمــة، 
تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة الحاليــة، والتــي تعــد أمــور 
ــا حــول  تدقيــق رئيســية. نقــوم باإلفصــاح عــن هــذه االمــور فــي تقريرن
التدقيــق إال إذا حــال القانــون أو األنظمــة دون االفصــاح العلنــي عنهــا، 
أو عندمــا نقــرر فــي حــاالت نــادرة للغايــة، أال يتــم اإلفصــاح عــن امــر معيــن 
فــي تقريرنــا فــي حــال ترتــب علــى اإلفصــاح عنــه عواقــب ســلبية قــد 

تفــوق المنفعــة العامــة المتحققــة منــه.   

إفصاح عن متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
وفقــً لمتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

ــد بمــا يلــي: رقــم )2( لســنة 2015، نفي
ــة  أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات التــي رأيناهــا ضروري   

تدقيقنــا؛ ألغــراض 
ــات الماليــة الموحــدة، مــن جميــع جوانبهــا  ــم إعــداد البيان ــه ت أن   
الجوهريــة بمــا يتطابــق مــع األحــكام الســارية للقانــون االتحــادي 

)2( لســنة 2015؛ رقــم  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة 
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛   

أن المعلومــات الماليــة الــواردة بتقريــر مجلــس اإلدارة، تتوافــق    
للمجموعــة؛ الحســابية  الدفاتــر  مــع 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2020، تجــاوزت الخســائر المتراكمة للشــركة    
50٪ مــن رأس مالهــا. وحســب مــا تقضيــه المــادة 302 مــن القانون 
ــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015،  االتحــادي لدول
فــي ظــل هــذه الظــروف، يتعيــن علــى مجلــس إدارة المجموعــة 
عقــد جمعيــة عموميــة التخــاذ قــرار بشــأن حــل المجموعــة أو 
االســتمرار فــي أنشــطتها. ومــن المقــرر عقــد هــذا االجتمــاع فــي 

أبريــل 2020؛
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول   11 رقــم  اإليضــاح  يظهــر    
الماليــة  الســنة  خــال  األســهم  فــي  اإلســتثمارات  للمجموعــة، 

2020؛ ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول   29 رقــم  اإليضــاح  يظهــر    
مــع  العاقــة  ذات  األطــراف  مــع  المعامــات  أهــم  للمجموعــة 
الشــروط واألحــكام التــي قــد تــم بموجبهــا إبــرام تلــك المعامات 

المصالــح؛  تضــارب  إدارة  ومبــادئ 
أنــه، طبقــً للمعلومــات التــي توفــرت لنــا، لــم يلفــت إنتباهنــا    

أي أمــر يجعلنــا نعتقــد أن المجموعــة قــد إرتكبــت خــال الســنة 
الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2020 أي مخالفــات لألحــكام 
الســارية للقانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم 
)2( لســنة 2015 أو لعقــد تأســيس الشــركة ممــا قــد يؤثــر جوهريــً 
علــى أنشــطتها أو مركزهــا المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2020؛ و

الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول   32 رقــم  اإليضــاح  يبيــن    
الســنة. خــال  تمــت  التــي  االجتماعيــة  المســاهمات 

عــاوة علــى ذلــك، وفقــً لمتطلبــات المــادة )114( مــن القانــون االتحــادي 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )14( لعــام 1980 فــي، نفيدكــم 
بأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا 

ضروريــة ألغــراض تدقيقنــا.

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

اكبر أحمد
رقم القيد: 1141
15 مارس 2021

دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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البيانات الماليةالبيانات المالية
الموحدةالموحدة

20202019

ألف درهمألف درهم  إيضاحات

4164٫710166.904ايرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

4٫6304.654ايرادات الرسوم

2٫5585.570ايرادات من الودائع

)18.241()462٫964(13خسارة القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

1342٫11557.498عوائد اإليجار

)17.894()84٫242(خسارة من بيع عقارات استثمارية

-17129٫005الربح من سداد دين

2087٫38323.314-2الدخل من سداد مع العماء

546٫01721.571ايرادات أخرى

)70٫788(243.376

انخفاض القيمة على:

)102.506()204٫257(10الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

-)60٫165(13عقارات استثمارية

)8.274()1٫579(موجودات أخرى

)146.000(-12دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

)96.362()123٫331(17إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية

-17213٫125سداد القيمة العادلة للودائع االستثمارية

)117.445()112٫008(6مصاريف تشغيلية

1419٫57916.958حصة من نتائج شركة شقيقة

)210.253()339٫424(الخسارة قبل التوزيعات على الممولين / المستثمرين

)109.529()98٫556(7توزيعات على الممولين / المستثمرين

)319.782()437٫980(الخسارة للسنة

العائدة إلى:

)321.481()451٫103(  مساهمي الشركة األم

2713٫1231.699  حصص غير مسيطرة

)437٫980()319.782(

الخسارة للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم

)0.22()0٫30(8الخسارة األساسية للسهم )درهم(

)0.22()0٫30(8الخسارة المخففة للسهم )درهم(

20202019

ألف درهمألف درهم  إيضاحات

)319.782()437٫980(الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة:

1٫99123.172فروقات أسعار صرف من تحويل عمات العمليات األجنبية

1.99123.172

الدخل الشامل اآلخر للسنة

)296.610()435٫989(إجمالي الخسارة الشامل للسنة

العائد إلى:

)298.309()449٫112( مساهمي الشركة األم

13٫1231.699 حصص غير المسيطرة

)435٫989()296.610(

“تشكل االيضاحات من 1 الى 34 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة”
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بيــان الــدخــل الـمـوحــــدبيــان الــدخــل الـمـوحــــد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020



بيان المركز المالي الموحدبيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بيان التدفقات النقدية الموحدبيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تشكل االيضاحات من 1 الى 34 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

31 ديسمبر 312019 ديسمبر 2020
ألف درهمألف درهمإيضاحات

الموجودات
183.115 9189٫090نقد وأرصدة لدى البنوك

2.434.858 102٫262٫043الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية
7.769 118٫420أوراق مالية استثمارية

2.319.794 131٫251٫854عقارات استثمارية
288.946 14206٫123استثمار في شركة شقيقة

61.962 1558٫438موجودات أخرى
10.848 1615٫299أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية

3٫991٫2675.307.292إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

173٫439٫3584.056.115ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى
18194٫354115.062تمويل إسامي ألجل

193٫4064.108مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
20109٫618323.290مطلوبات أخرى

3٫746٫7364.498.575إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
1.500.000 211٫500٫000رأس المال

)88.848(-22أسهم الخزينة
122.650 23122٫650االحتياطي القانوني

122.650 24122٫650االحتياطي العام
99.265 2599٫265االحتياطي الخاص

215.472 26204٫896أداة المضاربة
810.088 26770٫324احتياطي أداة المضاربة

4.316 -احتياطي االنخفاض في القيمة العام
1.459 1٫459التغيرات المتـراكمة في القيمة العادلة

)301.099()299٫108(احتياطي تحويل العمات األجنبية
)1.778.975()2٫277٫605(خسائر متـراكمة

244٫531706.978حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم
101.739-27الحصص غير المسيطرة
244٫531808.717إجمالي حقوق الملكية

3٫991٫2675.307.292إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

علــى حســب علمنــا، تظهــر البيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة للمجموعــة كمــا 
فــي وللفتــرات المعروضــة فيهــا. تمــت الموافقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 15 مــارس 2021 ووقعــت نيابــة عنهــم مــن قبــل:

____________________   __________________
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية

)319.782()437٫980(الخسارة للسنة

تعديات لـ:

165٫8266.602االستهاك

)16.958()19٫579(14الحصة من نتائج شركة شقيقة

االنخفاض في قيمة:

10204٫257102.506الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

-1360٫165عقارات استثمارية

1٫5798.274الموجودات األخرى

146.000-12دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

13462٫96418.241خسارة القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

17123٫33196.362إطفاء سداد القيمة العادلة على الودائع االستثمارية

-)213٫125(17سداد القيمة العادلة للودائع االستثمارية

798٫556109.529توزيعات على الممولين / المستثمرين

)5.570()2٫558(ايرادات من الودائع

84٫24217.894الخسارة المحققة من بيع العقارات االستثمارية

-)129٫005(الربح من سداد دين

)21.274(-الربح من سداد دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

-)7٫517( الربح من بيع أسهم في شركة شقيقة

-)87٫383( الربح من سداد ذمم مدينة / التزامات

196191.163مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

144٫392142.987الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

4٫057141.486موجودات تمويلية واستثمارية إسامية

1٫9462.919موجودات أخرى

20.048)70٫725(مطلوبات أخرى

79٫670307.440النقد الناتج من العمليات

)1.453()1٫321(19مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

78٫349305.987صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

4243
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20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األنشطة االستثمارية

1411٫59216.557توزيعات أرباح من شركة شقيقة

-98٫327عائدات من بيع سهم في شركة شقيقة

307٫15375.634بيع عقارات استثمارية

19٫55843.897      9الحركة في تدفقات النقد المقيد

)192.271( )5٫392(13إضافات لعقارات قيد التطوير

12.752-سداد ذمم مدينة من العماء

-14٫684سداد دفعات مقدمة للعقارات

2٫125٫0002.540.000عائدات من ودائع وكالة

)2.515.000()2٫194٫000(إيداع ودائع وكالة

)177()1٫994(16شراء أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية

2٫5585.570ايرادات من الودائع

)13.038(377٫486صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

109٫80350.963استام تمويل إسامي ألجل

)28.808()32٫715(سداد تمويل إسامي ألجل

)356.605()485٫235(ودائع استثمارات وتمويات إسامية أخرى

-)19٫291(استرداد أداة مضاربة

)6.295()5٫404(دفعات للحصص غير المسيطرة

)1.159(-أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

5٫9351.867عائدات بيع أسهم خزينة

)340.037()426٫907(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاحات

)47.088(28٫928الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله

18.113)3٫395(احتياطي تحويل العمات األجنبية

58٫11187.086النقد وما يعادله في بداية السنة

983٫64458.111النقد وما يعادله في نهاية السنة

المعامات غير النقدية
-111٫577تحويل العقارات االستثمارية إلى حقوق األقلية

-86٫204تحويل العقارات االستثمارية لتسوية مطلوبات

بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تشكل االيضاحات من 1 الى 34 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

العائدة إلى مساهمي الشركة األمالعائدة إلى مساهمي الشركة األم

رأس المال
أسهم 
الخزينة

االحتياطي 
القانوني

االحتياطي 
العام

االحتياطي 
أداة مضاربةالخاص

احتياطي أداة 
المضاربة

االحتياطي 
العام النخفاض 
القيمة

التغيرات 
المتـراكمة في 
القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل 
العمالت 
األجنبية

الخسائر 
اإلجماليالمتـراكمة

حصص غير 
المسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

706٫978101٫739808٫717)1٫778٫975()301٫099(810٫0884٫3161٫459 122٫650122٫65099٫265215٫472)88٫848(1٫500٫000الرصيد المعدل في 31 ديسمبر 2019

)437٫980(13٫123     )451٫103(        )451٫103(     ----------الخسارة للسنة

1٫991                  -1٫991                  -1٫991                  ---------الدخل الشامل اآلخر للسنة*

إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة 
   )435٫989(  13٫123)449٫112()451٫103(     1٫991---------األخرى للسنة

)5٫405(        )5٫405(        ------------األموال المدفوعة لمالك المشروع**

---4٫316--)4٫316(-------مخصص تنظيمي لمخاطر االئتمان

)50٫340(-)50٫340(       ----)39٫764(      )10٫576(-----سداد دين

--------------تعديل )إيضاح 2-17(

الربح من سداد دين من خال أسهم 
31٫050-31٫05031٫050----------ملكية )إيضاح 2-17(

88٫848-88٫848---------88٫848-بيع أسهم الخزينة

)82٫893(         -)82٫893(         )82٫893(         ----------خسائر من بيع أسهم الخزينة

)109٫457()57109٫4(------------فائدة غير مسيطرة مدفوعة

244٫531-244٫531)2٫277٫605()299٫108(1٫459-122٫650122٫65099٫265204٫896770٫624-1٫500٫000في 31 ديسمبر 2020
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020

تشكل االيضاحات من 1 الى 34 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

العائدة إلى مساهمي الشركة األمالعائدة إلى مساهمي الشركة األم

أسهم الخزينةرأس المال
االحتياطي 
القانوني

االحتياطي 
العام

االحتياطي 
أداة مضاربةالخاص

احتياطي أداة 
المضاربة

االحتياطي 
العام النخفاض 
القيمة

التغيرات 
المتـراكمة في 
القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل

العمالت 
األجنبية

الخسائر 
اإلجماليالمتـراكمة

حصص غير 
المسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم
الرصيد المعدل في 31 ديسمبر 

20181.500.000)93.048(122.650122.65099.265215.472810.0884.3161.459)324.271()1.454.033(1.004.548106.3351.110.883

)319.782(1.699)321.481()321.481(-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     الخسارة للسنة

23.172-     23.172-     23.172---     -     -     -     -     -     -     الدخل الشامل اآلخر للسنة*

إجمالي الخسارة الشاملة األخرى 
)296.610(1.699)298.309()321.481(23.172---     -     -     -     -     -     -     للسنة

األموال المدفوعة لمالك 
)6.295()6.295(-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     -     المشروع**

4.200-4.200---------4.200-بيع أسهم الخزينة

)2.302(-)2.302()2.302(----------خسائر من بيع أسهم الخزينة

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
)1.159(-     )1.159()1.159(-     -     -     -     -     -     -     -     -     -     المدفوعة    )إيضاح 30(

706.978101.739808.717)1.778.975()301.099(122.650122.65099.265215.472810.0884.3161.459)88.848(1.500.000في 31 ديسمبر 2019

* يتعلق هذا بفروقات تحويل العمات األجنبية للشركات التابعة للمجموعة في مصر.

**تمثل األموال المدفوعة الى مالك المشروع احتياطي استهاك رأس المال إلى الحصص غير المسيطرة في مشروع سكاي جاردنز.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2020

األنشطة  -1
تأسست أماك للتمويل ش.م.ع )»الشركة«( في دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة، بتاريخ 11 نوفمبر 2000 كشركة مساهمة خاصة وفقً للقانون 
العربية  اإلمارات  دولة  في  وتعدياته   1984 لسنة   )8( رقم  االتحادي 
مارس   9 الذي عقد في  للمساهمين  العادي  االجتماع  أثناء  المتحدة. 
2004، تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. إن القانون االتحادي 
المفعول  ساري  أصبح  التجارية  الشركات  شأن  في   2015 لسنة   2 رقم 
بداية من 28 يونيو 2016، وسيحل محل القانون االتحادي الحالي رقم 8 

لسنة 1984. 

المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  قبل  من  مرخصة  الشركة  إن 
المركزي كشركة تمويل وتقوم بصورة رئيسية باألنشطة التمويلية 
والمرابحة  اإلجارة  مثل  خدمات  على  تعتمد  التي  واالستثمارية 
ألحكام  وفقً  الشركة  أنشطة  تتم  والمشاركة.  والوكالة  والمضاربة 
التأسيس  عقد  الربا وضمن نصوص  تحّرم  التي  اإلسامية  الشريعة 

والنظام األساسي للشركة.

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

السياسات المحاسبية الهامة  -2
2-1  تقييم افتراضات مبدأ االستمرارية

المستقبلية،  النقدية  التدفقات  توقعات  في  اليقين  عدم  بسبب 
بدأت المجموعة عقد مفاوضات مع مموليها التجاريين في ينايـر 2019 
إلعادة هيكلة اتفاقية الشروط العامة المبرمة في 2014 والمعدلة في 
2016. إعادة الهيكلة في 2014 والشروط المعدلة في 2016 من خال خطة 
أعمال جديدة قد سمحت باستئناف األنشطة التجارية االعتيادية التي 
إجمالي  من   ٪48 لنسبة  بنجاح  السداد  عملية  مواصلة  من  مكنت 
الهيكلة  إعادة  خطة  بموجب  سنوات   4 مدى  على  المجموعة  ديون 
التي تبلغ مدتها 12 سنة. ومع مرور الوقت وبالنظر إلى التغيـرات في 
األعمال  خطة  أثبتت  الكلي،  االقتصاد  وعوامل  السوق  ديناميكيات 
الجديدة أنها أقل قابلية للتطبيق وغيـر نافعة للمجموعة على المدى 
الطويل. ونتيجة لذلك، تواصلت إدارة المجموعة بمموليها التجاريين 
إلعادة التفاوض على شروط التمويل للسماح بمزيد من المرونة في 
التكيف مع ظروف السوق الحالية. تم تطويـر خطة أعمال معدلة مع 
اتفاقية الشروط العامة المعدلة من قبل المجموعة وتم عرضها على 
إلى  100 ٪. استناًدا  تامة بنسبة  نالت موافقة  الممولين، والتي  جميع 
من  اعتبارًا  والسارية  بها  المعمول  المعدلة  العامة  الشروط  اتفاقية 
25 يونيو 2020، فقد تم إعادة التفاوض على ودائع استثمارية بقيمة 4.2 

مليار درهم، وتتضمن الميزات الرئيسية التالية:
تم تأجيل األقساط الشهرية الرئيسية للممولين التجاريين من  ·

25 ينايـر 2019 حتى 25 يوليو 2020.
يتم سداد 1.36 مليار درهم على 74 قسًطا شهرًيا اعتبارًا من 25  ·
أغسطس 2020، والمبلغ المتبقي المستحق السداد في أكتوبر 

.2026

الموجودات  بيع  عائدات  من   ٪75 بتطبيق  المجموعة  تقوم  ·
ترتيب  في  للموجود  المسبق  السداد  في  المؤهلة  العقارية 

عكسي لاستحقاق.
وفترة  السنة  في   ٪2 بنسبة  الربح  معدل  في  تغييـر  يوجد  ال  ·

إعادة الهيكلة األصلية.

اآلخر  اإلسامي  والتمويل  تمويلها  المعاد  االستثمارية  الودائع  إن 
العقارية  االستثمارات  على  العقاري  والرهن  التنازل  مقابل  مضمونة 
للمجموعة الموجودة في اإلمارات العربية المتحدة )إيضاح 13(، التنازل 
التنازل عن   ،)9 )إيضاح  المصرفية  الحسابات  على  رهن  التأمين،  عن 
تمويل  اإلسامية.  بالشريعة  يتعلق  فيما  المدفوعات  استام  حقوق 
للشركات  المؤسسية  والضمانات  الموجودات  محفظة  واستثمار 
الممولين  عن  نيابة  الضمان  وكيل  وسيحتفظ  للمجموعة.  التابعة 

باألوراق المالية المعروضة.

2-2  أسس اإلعداد
وذلك   ،2020 عام  في  متسارعة  بوتيرة  كوفيد-19  جائحة  تفشت  لقد 
التي  اإلجراءات  ألقت  ولقد  الحاالت.  من  كبير  عدد  اكتشاف  ظل  في 
اتخذتها مختلف الحكومات بهدف احتواء تفشي الفيروس بظالها 
على جميع األنشطة االقتصادية بشكل عام وعلى أعمال المجموعة 
المجموعة  تكبدت  خاص.  بشكل  العقارية  محفظتها  المرتبطة 
خسارة قدرها 438 مليون درهم خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 
حقوق  في  انخفاًضا  وشهدت  درهم(  مليون   320 خسارة   :2019(  2020
أساسي  بشكل  الخسارة  ُتعزى  درهم.  مليون   462 بمبلغ  الملكية 
إلى خطي أعمال المجموعة، أوالً المحفظة العقارية التي تأثرت بشدة 
العادلة  القيمة  جائحة كوفيد-19  وشهدت خسارة في  جراء تفشي 
التمويلية  الموجودات  انخفاض قيمة  ثانًيا،  قدرها 463 مليون درهم؛ 
واالستثمارية حيث تكبدت المجموعة خسارة قدرها 204 مليون درهم 

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
أسس اإلعداد )تتمة(  2-2

ما  تضمنت  الموقف،  لمعالجة  خطوات  عدة  المجموعة  إدارة  اتخذت 
يلي:

تخطيط اإلدارة لمواصلة الدعوة لسداد الديون حيث حققت تلك  ·
الدعوات عام 2020 صافي ربح قدره 105 مليون درهم.

استعراض تأثير جائحة كوفيد-19 على وضع التدفقات النقدية،  ·
وترى المجموعة أنه تمتلك موارد كافية لتحمل التأثير الناتج من 
المستقبل  في  التشغيلية  أنشطتها  ودعم  الجائحة  تفشي 

المنظور.
مخطط لبيع المحفظة العقارية. ·

بعد نهاية العام، وجدت اإلدارة طلًبا متزايًدا على العقارات االستثمارية 
الحكومية  للمبادرات  نظًرا  ذلك  يستمر  أن  وتتوقع  للمجموعة 
ما  وهو   2021 عام  خال  سيقام  الذي   2020 إكسبو  ومعرض  المختلفة 

سيكون له إسهامات على الربح في نهاية المطاف.

ظل  في  أنه  إلى  به  الخاص  الفحص  تقرير  في  المركزي   البنك  أشار 
الوضع الوبائي الحالي ، من المحتمل أن تتكبد المجموعة المزيد من 
خسائر  أي  الستيعاب  كاٍف  إجمالي  مال  رأس  لديها  وليس  الخسائر 
أخرى ، لذلك نصح البنك المركزي بضرورة االمتناع عن االكتتاب في أي 
أنشطة تمويلية جديدة. من وجهة النظر التنظيمية ، استبعد البنك 
المركزي أداة المضاربة لحساب إجمالي رأس مال المجموعة. وجه البنك 
المركزي الشركة بتقديم خطة بحلول 31 مارس 2021 لزيادة إجمالي رأس 

المال عن طريق التحويل المبكر ألداة المضاربة إلى رأس مال.

لقد قررت اإلدارة أن اإلجراءات التي اتخذتها كافية للتخفيف من حالة 
على  الموحدة  المالية  البيانات  هذه  أعدت  وبالتالي  اليقين،  عدم 

أساس مبدأ االستمرارية.
تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم )الدرهم( وتم تقريب جميع 

القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يرد خاف ذلك.

بيان التوافق
يتم إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفقً للمعايير الدولية 
المحددة من قبل  المالية والقواعد واألسس الشرعية  التقارير  إلعداد 
هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للشركة ومتطلبات القوانين السارية 

المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أسس التوحيد 
أماك  لشركة  المالية  البيانات  من  الموحدة  المالية  البيانات  تتألف 
 31 في  كما  )المجموعة(  لها  التابعة  والشركات  ش.م.ع  للتمويل 

ديسمبر 2020.

لديها حقوق،  أو  المجموعة معرضة،  تكون  السيطرة عندما  تتحقق 
ولديها  فيها  المستثمر  الشركة  مع  ارتباطها  من  متغيرة  لعوائد 
الشركة  على  سلطتها  من  العوائد  تلك  على  التأثير  على  القدرة 
بالسيطرة  المجموعة  تقوم  التحديد،  وجه  وعلى  فيها.  المستثمر 

على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:
الحالية  الحقوق  )أي  فيها  المستثمر  الشركة  على  السلطة  ··
أنشطة ذات  الحالية على توجيه  القدرة  المجموعة  تمنح  التي 

عاقة في الشركة المستثمر فيها(؛
التعرض للعوائد المتغيرة، أو الحقوق للحصول على العوائد  ··

المتغيرة، بسبب ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ و
القدرة على استخدام السلطة على الشركة المستثمر فيها  ··

للتأثير على عوائدها.

تاريخ  من  بالكامل  التابعة  للشركات  المالية  البيانات  توحيد  يتم 
االستحواذ باعتباره التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على السيطرة 
ويستمر توحيد البيانات حتى تاريخ توقف تلك السيطرة. تعد البيانات 
األم  للشركة  التقارير  إعداد  فترة  لنفس  التابعة  للشركات  المالية 
وذلك باستخدام سياسات محاسبية مماثلة. عند الضرورة يتم إجراء 
التابعة لجعل سياستها  البيانات المالية للشركات  التعديات على 
المحاسبية تتماشى مع السياسات المحاسبية للمجموعة. إن جميع 
األرصدة والدخل والمصاريف واألرباح والخسائر غير المحققة وتوزيعات 
المجموعة يتم  المعامات ضمن  الناتجة عن  المجموعة  األرباح ضمن 

استبعادها بالكامل.
بدون  التابعة،  الشركة  ملكية  حصص  في  التغيير  احتساب  يتم 

تغيير السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

الشامل  الدخل  بنود  عناصر  من  عنصر  وكل  الخسائر  أو  األرباح  إن 
غير  والحصص  للمجموعة  األم  الشركة  لمساهمي  تعود  األخرى 
تظهر  المسيطرة  غير  الحصص  نتائج  كانت  ولو  حتى  المسيطرة، 

عجزًا في الرصيد.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:
تتوقف عن قيد الموجودات )بما في ذلك الشهرة( والمطلوبات  · ·

كموجودات ومطلوبات خاصة بالشركة التابعة
تتوقف عن قيد المبلغ المدرج ألي من الحصص غير المسيطرة · ·

في  المسجلة  المتراكمة،  التحويل  فروقات  قيد  عن  تتوقف  · ·
حقوق الملكية

تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم · ·
تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به · ·

تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ و · ·
تعيد تصنيف بنود حصة الشركة األم المثبتة سابقً في بنود  · ·

الدخل الشامل األخرى إلى األرباح أو الخسائر.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
أسس إعداد البيانات المالية )تتمة(  2-2

أسس توحيد البيانات المالية )تتمة(

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

الشركة
أسس توحيد 

البيانات
نسبة المساهمةبلد التأسيس

20202019
100٪100%مصرشركة تابعةأماك للتمويل شركة مصر ش.م.م

57.5٪57٫5%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةإي إف أس للخدمات المالية ذ.م.م
100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك سكاي جاردنز ذ.م.م إيضاح )1-27(

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك القابضة المحدودة
100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةمرتفعات الورقاء ذ.م.م

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك كابيتال ذ.م.م
100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك لاستثمار العقاري ذ.م.م

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك المحدودة
100٪100%مصرشركة تابعةأماك مدينة نصر للعقارات االستثمارية

 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية   3-2

تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2020
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 
يناير 2020، في هذه البيانات المالية الموحدة. وقامت المجموعة في هذه السنة بتطبيق عدد من التعديات والتفسيرات على المعايير الدولية 
للتقارير المالية الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي سوف تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة السنوية التي تبدأ في 

أو بعد 1 يناير 2020. 

لم يكن لتطبيق تلك المعايير أي تأثير جوهري على اإلفصاحات أو المبالغ المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة.

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة 
والمعّدلــة

ملخص

للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  تعديــات 
المعيــار  الماليــة،  األدوات   9 رقــم  الماليــة 
المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: 
اإلعتــراف والقيــاس والمعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة  األدوات  إفصاحــات   7 رقــم  الماليــة 
معــدل  معيــار  تشــكيل  بإعــادة  المتعلقــة 

الفائــدة 

التغييرات:
متطلبــات  المنشــآت  تطبــق  بحيــث  المحــددة،  التحــوط  محاســبة  متطلبــات  تعديــل  		
محاســبة التحــوط بافتــراض أن معيــار معــدل الفائــدة الــذي تســتند إليــه تحــوط التدفقات 
النقديــة والتدفقــات النقديــة مــن أداة التحــوط لــن يتغيــر نتيجــة إعــادة تشــكيل معيــار 

معــدل الفائــدة؛
إلــزام جميــع عاقــات التحــوط التــي تتأثــر بشــكل مباشــر بإعــادة تشــكيل معيــار ســعر  		

الفائــدة؛
ليــس الغــرض منهــا تقديــم إعفــاء مــن أي عواقــب أخــرى ناتجــة عــن إعــادة تشــكيل معيــار  		
معــدل الفائــدة )إذا لــم تعــد عاقــة التحــوط تســتوفي بمتطلبــات محاســبة التحــوط 
ألســباب أخــرى غيــر تلــك المحــددة فــي التعديــات، فــإن التوقــف عــن محاســبة التحــوط 

مطلــوب(؛ و
بالمنشــآت  الخاصــة  التحــوط  عاقــات  تأثــر  مــدى  حــول  محــددة  إفصاحــات  تتطلــب  		

. ت يــا لتعد با
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تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2020 )تتمة(

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة 
والمعّدلــة

ملخص

للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  تعديــات 
المتعلــق  االعمــال  إندمــاج   3 رقــم  الماليــة 

األعمــال بتعريــف 

تعديــالت فــي تعريــف األعمــال التجاريــة )تعديــالت علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3( هي 
تغييــرات علــى الشــروط المحــددة فــي الملحــق أ، “دليــل التطبيــق”، واألمثلــة التوضيحيــة للمعيــار 

الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3 فقــط. هــي:
توضيــح أنــه لكــي يتــم إعتبــار األنشــطة كأعمــال تجاريــة، يجــب أن تتضمــن مجموعــة متكاملــة  		

مــن األنشــطة والموجــودات المســتحوذ عليهــا، كحــد أدنــى، مدخــات وعمليــة جوهريــة 
تســاهم مًعــا بشــكل كبيــر فــي القــدرة علــى إنشــاء نواتــج؛

تضييــق تعريفــات األعمــال والنواتــج بالتركيــز علــى الســلع والخدمــات المقدمــة للعمــاء وإزالة  		

ــة لمســاعدة  ــة توضيحي ــة إرشــادات وأمثل ــى القــدرة علــى خفــض التكاليــف؛ إضاف اإلشــارة إل
المنشــآت علــى تقييــم مــا إن كان تــم اإلســتحواذ علــى عمليــة جوهريــة؛

إضافــة إرشــادات وأمثلــة توضيحيــة لمســاعدة المنشــآت علــى تقييــم مــا إذا كان قــد تــم  		

جوهريــة؛ عمليــة  علــى  الحصــول 
إزالــة تقييــم مــا إذا كان المشــاركون فــي الســوق قادريــن علــى اســتبدال أي مدخــات أو  		

و المخرجــات؛  إنتــاج  فــي  واالســتمرار  مفقــودة  عمليــات 
إضافــة اختبــار تركيــز اختيــاري يســمح بإجــراء تقييــم مبســط لمعرفــة مــا إذا كانــت مجموعــة  		

تجاريــة. أعمــال  ليســت  عليهــا  المســتحوذ  والموجــودات  األنشــطة 
تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي 
والمعيــار  الماليــة  البيانــات  عــرض   1 رقــم 
المحاســبي الدولــي رقــم 8 التغييــرات فــي 
المتعلــق  المحاســبية  واألخطــاء  التقديــرات 

الماديــة بتعريــف 

تجدر اإلشارة بشكل خاص إلى ثاثة جوانب جديدة للتعريف الجديد:
التعتيــم. ركــز التعريــف الحالــي فقــط علــى حــذف أو تحريــف، ومــع ذلــك، خلــص المجلــس إلــى  		

أن إخفــاء المعلومــات الجوهريــة بالمعلومــات التــي يمكــن حذفهــا يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر 
مماثــل. علــى الرغــم مــن أن مصطلــح التعتيــم جديــد فــي التعريــف، إال أنــه كان بالفعــل جــزًءا 

مــن المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 )المعيــار المحاســبي الدولــي 30. 1 أ(.
مــن المتوقــع بشــكل معقــول أن يؤثــر. التعريــف الحالــي المشــار إليــه »يمكــن أن يؤثــر« والــذي  		

شــعر المجلــس أنــه قــد ُيفهــم علــى أنــه يتطلــب الكثيــر مــن المعلومــات حيــث أن أي شــيء 
ــو كانــت االحتماليــة بعيــدة. ــر علــى قــرارات بعــض المســتخدمين حتــى ل ــا »يمكــن« أن يؤث تقريًب
الذيــن  “المســتخدمين”  إلــى  فقــط  الحالــي  التعريــف  يشــير  األساســيون.  المســتخدمون  		

يخشــى المجلــس مــرة أخــرى أنــه قــد ُيفهــم علــى نطــاق واســع للغايــة علــى أنــه يتطلــب 
مراعــاة جميــع المســتخدمين المحتمليــن للبيانــات الماليــة عنــد تحديــد المعلومــات التــي 

اإلفصــاح عنهــا. يجــب 
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ملخصالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة
الدولية  المعايير  في  المفاهيمي  اإلطار  حول  المراجع  على  تعديات 
رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديات  المالية-  للتقارير 
 3 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  السهم،  أساس  على  الدفع   2
استكشاف   6 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  األعمال،  إندماجات 
عرض   1 رقم  الدولي  المحاسبي  المعيار  الطبيعية،  الموارد  وتقييم 
البيانات المالية، المعيار المحاسبي الدولي رقم 8 السياسات المحاسبية، 
المحاسبي  المعيار  واألخطاء،  المحاسبية  التقديرات  في  التغييرات 
الدولي  المحاسبي  المعيار  المرحلية،  المالية  التقارير   34 رقم  الدولي 
المحتملة،  والموجودات  المحتملة  المطلوبات  المخصصات،   37 رقم 
المعيار المحاسبي الدولي رقم 38 الموجودات غير الملموسة، تفسير 
لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 12 ترتيبات 
امتياز الخدمة، تفسير لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير 
المالية رقم 19 تسديد اإللتزامات المالية بأدوات حقوق الملكية، تفسير 
لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 20 تكاليف 
تفسيرات  لجنة  تفسير  سطحي،  لمنجم  اإلنتاج  مرحلة  في  التصفية 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 22 المعامالت بعملة اجنبية 
والبدل المستلم أو المدفوع مقدمًا، والتفسير رقم 32 الموجودات غير 
الملموسة- تكاليف الموقع  اإللكتروني - لتحديث تلك األحكام فيما 
إلى ذلك عندما  لإلشارة  أو  اإلطار  واإلقتباس من  إلى  بالمراجع  يتعلق 

يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.

للتقارير  الدولية  المعايير  على  التعديات  بتطبيق  المجموعة  قامت 
المالية أرقام 2، 6، 15، المعايير المحاسبية الدولية أرقام 1، 8، 34، 37، 38، 
وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 19،12، 

20 و 22، والتفسير رقم 21 في السنة الحالية.

اإليجار  عقود   16 رقم  المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  تعديات 
المتعلق بكوفيد - 19 -  إمتيازات اإليجار ذات العاقة 

اإليجار  امتياز  كان  إذا  ما  تقييم  من  إعفاء  للمستأجرين  التعديل  يوفر 
المرتبط بكوفيد-19 هو تعديًا لعقد اإليجار

بخاف ما ورد أعاه، ال توجد معايير دولية أخرى جوهرية للتقارير المالية والتعديات التي كانت سارية ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 
1 يناير 2020.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2

تعريفات  4-2
في  التالية  المصطلحات  استخدام  تم  لقد 
البيانات المالية الموحدة مع معانيها المحددة:

االستثناء
بموجبه  يتعهد  طرفين  بين  بيع  عقد  هو 
عقارات  أو  موجودات  بإنشاء  )البائع(  طرف 
لطرف آخر )المشتري( وفقً لبعض المواصفات 
المتفق عليها مسبقً وبأسعار محددة مسبقً 
العمل  إن  لتسليمها.  مسبقً  محدد  وتاريخ 
البائع  على  إنجازه  يقتصر  ال  بشأنه  المتفق 
المشروع  كل  أو  جزء  تنفيذ  ويمكن  بمفرده، 
ومسؤولية  رقابة  تحت  ثالثة  أطراف  قبل  من 
أن  يمكن  االستثناء  عقد  بموجب  البائع. 
تكون المجموعة البائع أو المشتري، حسب ما 

تقتضي الحاجة.

اإلجارة )اإلجارة المنتهية بالتمليك(
اإلجارة هي عقد بحيث يقوم طرف )مؤجر( بتأجير 
بند موجودات ما إلى طرف آخر )مستأجر(، بعد 
شراء/استحواذ على بند الموجودات بناًء على 
محددة  إيجار  دفعات  مقابل  المتعامل  طلب 
العقد  مدة  إن  محددة.  إيجار  وشروط/مدة 
االتفاق  يتم  اإليجار  دفعات  ألساس  باإلضافة 
بملكية  المؤجر  يحتفظ  البداية.  في  بشأنها 
وتنتهي  العقد.  فترة  خال  الموجودات  بند 
الموجودات  بند  في  الملكية  بتحويل  اإلجارة 
أن  يمكن  اإلجارة  عقد  بموجب  المستأجر.  إلى 
أو كمستأجر حسب  المجموعة كمؤجر  تعمل 

ما تقتضي الحاجة.

اإلجارة اآلجلة )إجارة موصوفة في الذمة( 
األطراف  توافق  بحيث  عقد  هي  اآلجلة  اإلجارة 
)أي المؤجر والمستأجر( على أن المؤجر، بتاريخ 
عقار  بتقديم  سيقوم  المستقبل،  في  محدد 
للمستأجر  اإليجار  بعقد  محددة  بمواصفات 
الذي  المطّور  قبل  من  وتسليمه  إتمامه  عند 
عقد  فترة  إن  العقار.  ذلك  المؤجر  منه  اشترى 
من  فقط  تبدأ  اآلجلة  اإلجارة  بموجب  اإليجار 
المجموعة.  المستأجر للعقار من  تاريخ استام 
بند  ملكية  بتحويل  اآلجلة  اإلجارة  تنتهي 
اإلجارة  بموجب  المستأجر.  إلى  الموجودات 
أو  كمؤجر  المجموعة  تعمل  أن  يمكن  اآلجلة، 

كمستأجر، حسب ما تقتضي الحالة.

شركة الملك
هي ملكية مشتركة بين منشأتين /شخصين 
أو أكثر في بند موجودات أو ممتلكات معينة 
دون وجود نية مشتركة للمشاركة في األعمال، 
الممتلكات.  أو  الموجودات  بهذه  يتعلق  فيما 
ويتقاسم األطراف الدخل / االيرادات الناتجة من 
أو  تأجير  عند  سواًء  المشتركة  الملكية  هذه 

بيع الموجودات أو الممتلكات.

المرابحة لصاحب أمر الشراء
المرابحة لصاحب أمر الشراء هي اتفاق بيع، يبيع 
طرف )البائع( بموجبه لطرف آخر )المشتري( بند 
على  بناًء  وحيازته  شراؤه  له  سبق  الموجودات 
وعد المشتري بشرائه بند الموجودات بشروط 
معينة. ويتعين على البائع اإلفصاح للمشتري 
المتفق  والربح  الموجودات  بند  تكلفة  عن 
تعمل  أن  يمكن  المرابحة  عقد  بموجب  عليه. 
ما  حسب  كمشتري  أو  كبائع  إما  المجموعة 

تقتضي الحالة.

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

تقتضي الحالة.

الشريعة
هي جوهر القانون اإلسامي وقد تم اقتباسها 
واإلجماع  الشريفة  والسنة  الكريم  القرآن  من 
مؤسسة  هي  المجموعة  أن  وبما  والقياس. 
الشريعة  مبادئ  تطبق  فإنها  إسامي  تمويل 
الفتوى  هيئة  تفسرها  كما  أنشطتها  في 

والرقابة الشرعية.

استثمارات الوكالة
هي عقد الوكالة حيث بموجبه يقوم )»الموكل 
الرئيسي«( بتقديم مبلغ معين من المال )»رأس 
لاستثمار  )»الوكيل«(  إلى وكيل  الوكالة«(  مال 
بطريقة متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسامية 
االستثمارية  الخطة   / الجدوى  دراسة  وحسب 
المقدمة إلى »الموكل« من قبل الوكيل. يحق 
رسوم  على  الحصول  الخدمات  مقدم  للوكيل 
محددة )رسوم الوكالة( وكذلك، إذا كان الوكيل 
)كما  المتوقع  الربح  مقدار  يفوق  عائدا  يحقق 
خطة   / االقتصادية  الجدوى  دراسة  في  جاء 
إلى  الفائض  منح  »للموكل«  يجوز  االستثمار( 

الوكيل كحافز له عن األداء الممتاز.

المبلغ  إعادة  الوكيل  على  يتوجب  ذلك،  ومع 
أو  اإلهمال  أو  اإلخفاق  حالة  في  به  المستثمر 
للمجموعة  يجوز  الوكالة.  شروط  من  أي  خرق 
كوكيل  المستثمرين  من  األموال  استام  إما 
تقديم  أو  )»الوكيل«(  بهم  الخاص  االستثمار 

األموال لإلدارة / االستثمار كموكل.

أداة المضاربة
التسهيل،  وكيل  لصالح  أصدرت  أداة  هي 
عنهم  ونائبً  الممولين  عن  ممثًا  بصفته 
)كوكيل( فيما يتعلق بحصتهم في محفظة 
التمويل العقاري والتي بموجبها يقوم الوكيل 
والمستحقات  والمزايا  والفوائد  الحقوق  بنقل 
أماك  لشركة  العقاري  التمويل  محفظة  في 
الشركة  دخلت  )كمصدر(.  المحدودة  شاهين 
حيث  المضاربة  في  للمال(  )كرب  والمصدر 
سيتم االستثمار في محفظة التمويل العقاري 
على أنها رأس مال المضاربة من قبل الشركة. 

إجراء  خال  من  المضاربة  أداة  تحصيل  ويتم 
المجموعة دفعة بموجب عقد مضاربة للمصدر.
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استخدام التقديرات

من  الموحدة  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب 
التقديرات  وإجراء  أحكامها  استخدام  اإلدارة 
واالفتراضات التي قد تؤثر على مبلغ الموجودات 
والمصاريف  واإليرادات  المالية  والمطلوبات 
الطارئة  المطلوبات  عن  واإلفصاحات  المعلنة 
في  االنخفاض  عن  الناتجة  والمخصصات 
القيمة والقيم العادلة.  يتم تقييم التقديرات 
واألحكام بصورٍة منتظمة وتستند إلى الخبرة 
توقعات  ذلك  في  بما  أخرى،  وعوامل  السابقة 
األحداث المستقبلية التي يعتقد أنها معقولة 

في ظل الظروف المتوفرة.

تتطلب  التي  الهامة   البنود  يلي  فيما 
استخدام التقديرات واألحكام:

األدوات المالية  )1(
السياسات  تطبيق  في  الصادرة  األحكام  إن 
المحاسبية والتي لها أكثر تأثير جوهري على 
المالية  البيانات  في  بها  المعترف  المبالغ 
الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 

تتعلق بـ:
تصنيف الموجودات المالية: تقييم نموذج   
األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ بالموجودات 
التعاقدية  الشروط  كانت  إذا  ما  وتقييم 
عن  فقط  عبارة  هي  المالية  للموجودات 
دفع المبلغ األساسي وربح المبلغ األساسي 

القائم.
المتوقعة:  االئتمانية  الخسارة  إحتساب   
تتعلق التغيرات في االفتراضات والتقديرات 
غير المؤكدة والتي لها تأثير جوهري على 
للسنة  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020. يعود التأثير 
بشكل رئيسي إلى المدخات واالفتراضات 
احتساب   في  المستخدمة  والتقنيات 
بموجب  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  منهجية 

رقم 9.

المدخات واالفتراضات والتقنيات 
المستخدمة إلحتساب الخسارة االئتمانية 

المتوقعة

التأثير  لها  والتي  الرئيسية  المفاهيم  ان 
األكثر أهمية وتتطلب درجة عالية من الحكم، 
الخسارة  تحديد  أثناء  المجموعة  تعتبرها  كما 

االئتمانية المتوقعة، هي:

تقييم االرتفاع الجوهري في مخاطر االئتمان
مخاطر  في  الجوهري  االرتفاع  تقييم  يتم 
تقييم  أجل  من  نسبي.  أساس  على  االئتمان 
مالي  أصل  على  االئتمان  مخاطر  كانت  إذا  ما 
تقوم  نشأتها،  منذ  جوهري  بشكل  زادت  قد 
المجموعة بمقارنة مخاطر التعثر الناشئة على 
تاريخ  في  المالي  لألصل  المتوقع  العمر  مدى 
للتعثر في  المقابلة  بالمخاطر  المالية  التقارير 
السداد عند نشوء األصل، باستخدام مؤشرات 
استخدامها في  يتم  التي  الرئيسية  المخاطر 

عمليات إدارة المخاطر الحالية للمجموعة.

في  الجوهرية  لارتفاعات  تقييم  إجراء  يتم 
مخاطر االئتمان بشكل ربع سنوي على األقل 
إذا  عوامل.  ثاثة  على  بناًء  فردي  تعرض  لكل 
كان أي من العوامل التالية يشير إلى حدوث 
حدث،  قد  االئتمان  مخاطر  في  جوهري  ارتفاع 
سوف يتم نقل األداة من المرحلة 1 إلى المرحلة 

:2

لارتفاعات  سقفً  المجموعة  وضعت  لقد   .1
إلى  استنادًا  االئتمان  مخاطر  في  الجوهرية 
النحو  على  التعثر  احتمالية  في  التغّير 
الملتزم  مخاطر  تصنيف  في  المحدد 
المتعلقة باإلعتراف المبدئي وكذلك أسقف 

احتمالية التعثر.
تجرى مراجعات نوعية إضافية لتقييم نتائج   .2
الضرورة،  حسب  تعديات،  وإجراء  المراحل 
التي  المراكز  أفضل  بشكل  لتعكس 

ارتفعت بشكل جوهري في مخاطرها.
يحتوي المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   .3
رقم 9 على افتراض قابل للنقض بأن األدوات 
قد  يومً   30 استحقاقها  موعد  تجاوز  التي 

شهدت ارتفاعً جوهريً في مخاطر االئتمان.

والمرحلة   2 المرحلة  بين  التحركات  تعتمد 
قد  المالية  الموجودات  كانت  إذا  ما  على   3
تاريخ  في  كما  االئتمانية  قيمتها  انخفضت 
في  االنخفاض  تحديد  يستند  المالية.  التقارير 
للموجودات  الفردي  للتقييم  االئتمانية  القيمة 
في  االنخفاض  على  موضوعي  كدليل  المالية 

القيمة.

القروض  محفظة  بمراجعة  المجموعة  تقوم 
للتمويل  المدينة  والذمم  المدينة  والذمم 
على  القيمة  انخفاض  لتقييم  اإلسامي 
أساس منتظم. عند تحديد ما إذا كان ينبغي 
بيان  في  القيمة  انخفاض  خسارة  تسجيل 
الدخل، تقوم المجموعة بإصدار أحكاًما فيما إذا 
تشير  يمكن ماحظتها  بيانات  أي  كان هناك 
التدفقات  في  ملموس  انخفاض  وجود  إلى 
قرض  من  المستقبلية  التعاقدية  النقدية 
والذمم  القروض  من  متجانسة  مجموعة  أو 
مراجعة  تتم  إسامية.  تمويل  ذمم  أو  المدينة 
لتقدير  المستخدمة  واالفتراضات  المنهجية 
النقدية  التدفقات  وتوقيت  مبلغ  من  كل 
بين  فروق  أي  لتقليل  بانتظام  المستقبلية 

تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

مع  التعامل  في  العماء  مساعدة  أجل  من 
جائحة  تفشي  عن  الناجم  االقتصادي  األثر 
تأجيات  للتمويل  أماك  عرضت   ،19- كوفيد 
يتماشى  بما  المتأثرين  العماء  على  السداد 
المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  توصيات  مع 
على  بناًء  العماء  تصنيف  تم  وقد  المركزي. 
شدة تأثير األزمة، حيث تم تحديد هؤالء العماء 
الذين لم يواجهوا تأثيًرا جوهرًيا في جدارتهم 
نفس  في  الوباء،  قبل  كانت  كما  االئتمانية، 
المرحلة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 9.

عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات التطلعية 
والسيناريوهات المتعددة

يجب أن يأخذ قياس خسائر االئتمان المتوقعة 
الجوهرية  االرتفاعات  وتقييم  مرحلة  لكل 
المعلومات  االعتبار  في  االئتمان  مخاطر  في 
الراهنة،  والظروف  السابقة  باألحداث  المتعلقة 
فضًا عن التنبؤات المعقولة والداعمة لألحداث 
سوف  االقتصادية.  والظروف  المستقبلية 
يتطلب تقدير وتطبيق المعلومات التطّلعية 

أحكامً جوهرية.
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استخدام التقديرات )تتمة(
عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات التطلعية 

والسيناريوهات المتعددة )تتمة(

يتم بناء النموذج على أساس مدخات احتمالية 
التعثر والتعرض  الناتجة عن  التعثر والخسارة 
مخصصات  لتقدير  المستخدمة  التعثر  عند 
بناًء   2 والمرحلة   1 للمرحلة  االئتمانية  الخسارة 
التغيرات  )أو  الكلي  االقتصاد  متغيرات  على 
معدالت  مثل  الكلي(  االقتصاد  متغيرات  في 
السكن  النفط ومؤشر سعر  وأسعار  االشغال 
والتي  أمكن(  )حيث  اإلجمالي  المحلي  والناتج 
في  االئتمان  بخسائر  وثيقً  ارتباطً  ترتبط 
من  سيناريو  أي  إن  الصلة.  ذات  المحفظة 
استخدامه  تم  الكلي  االقتصاد  سيناريوهات 
االئتمان  لخسائر  المجموعة  احتساب  في 
لمتغيرات  توقعات  له  سيكون  المتوقعة 

االقتصاد الكلي ذات الصلة.

المتوقعة  االئتمان  خسائر  تقدير  يكون  سوف 
تقدير  عن  عبارة   2 والمرحلة   1 المرحلة  في 
يأخذ  والذي  المرجحة  لاحتماالت  مخصوم 
سيناريوهات  ثاثة  عن  يقل  ال  ما  االعتبار  في 

مستقبلية لاقتصاد الكلي.

للمجموعة  األساسية  الحالة  سيناريو  يستند 
نشرها  التي  الكلي  االقتصاد  توقعات  على 
العامة  األخرى  والبيانات  الخارجيون  الخبراء 
الصاعدة  السيناريوهات  تحديد  يتم  المتاحة. 
الحالة  لسيناريو  بالنسبة  والهابطة 
ظروف  إلى  استناًدا  للمجموعة  األساسية 
سيحدث  المعقولة.  البديلة  الكلي  االقتصاد 
تحديد  ذلك  في  بما  السيناريوهات،  تصميم 
سيناريوهات هابطة إضافية على األقل سنوًيا 

وبشكل متكرر إذا اقتضت الظروف ذلك.

وفقً  المرجح  االحتمال  هي  السيناريوهات  إن 
النسبية  للمجموعة الحتماالتها  تقدير  ألفضل 
واالتجاهات  التاريخي  التكرار  إلى  استنادًا 
االحتمال  أوزان  تحديث  يتم  الحالية.  والشروط 
يتم  األمر(.  لزم  )إذا  سنوي  ربع  أساس  على 
أخذها  يتم  التي  السيناريوهات  كافة  تطبيق 
الخاضعة  المحافظ  جميع  على  االعتبار  في 

بنفس  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر 
االحتماالت.

نتيجة  للحساسية  دوري  تقييم  إجراء  يتم 
الحركة في كل متغير اقتصادي كلي واألوزان 
بشكل  الثاثة  السيناريوهات  ضمن  المعنية 

دوري من قبل المجموعة.

المدخات  تحتوي  ال  قد  الحاالت،  بعض  في 
الخسائر  إحتساب  في  المستخدمة  والنماذج 
اإلئتمانية المتوقعة دائًما على جميع خصائص 
الموحدة.  المالية  البيانات  تاريخ  في  السوق 
أو  التعديات  بعض  إجراء  يتم  هذا،  لعكس 
مؤقتة  كتعديات  أحياًنا  النوعية  التراكبات 
تخضع  جوهرية.  االختافات  هذه  تكون  عندما 
هذه الحاالت لعملية حوكمة المجموعة للرقابة.

تعريف التعثر:
في  المستخدم  التعثر  تعريف  يكون  سوف   
والتقييم  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس 
المراحل  بين  الحركة  لتحديد  المستخدم 
متوافقً مع تعريف التعثر المستخدم ألغراض 
المعيار  يقوم  ال  الداخلية.  االئتمان  إدارة مخاطر 
بتعريف   9 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي 
قابل  افتراض  على  يحتوي  ولكنه  التعثر، 
يكون  عندما  يحدث  قد  التعثر  بأن  للنقض 
التعرض أكبر من 90 يومً من تاريخ االستحقاق.

العمر المتوقع
تأخذ  المتوقعة،  االئتمان  خسارة  قياس  عند 
التعاقدية  الفترة  االعتبار  في  المجموعة 
المجموعة لمخاطر  التي تتعرض لها  القصوى 
التعاقدية  الشروط  جميع  أخذ  يجب  االئتمان. 
في االعتبار عند تحديد العمر المتوقع، بما في 
التمديد  وخيارات  المسبق  الدفع  خيارات  ذلك 
تسهيات  لبعض  بالنسبة  التجديد.  وخيارات 
تاريخ  لها  ليس  التي  المتجددة  االئتمان 
استحقاق ثابت، يتم تقدير العمر المتوقع على 
المجموعة  فيها  تتعرض  التي  الفترة  أساس 
لمخاطر االئتمان وكذلك عندما ال يتم تخفيف 

خسائر االئتمان من خال إجراءات اإلدارة.

الحوكمة 
باإلضافة إلى إطار إدارة المخاطر القائمة، أنشأت 
المجموعة لجنة مجموعة عمل داخلية لإلشراف 
إطار  في  القيمة  في  االنخفاض  عملية  على 

 .9 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار 
رفيعي  ممثلين  من  العمل  مجموعة  تتكون 
المخاطر،  وإدارة  المالية  اإلدارة  من  المستوى 
واعتماد  مراجعة  عن  مسؤولة  تكون  وسوف 
المستخدمة  الرئيسية  واالفتراضات  المدخات 
بخسارة  المتعلقة  المجموعة  تقديرات  في 
مدى  بتقييم  تقوم  كما  المتوقعة.  االئتمان 
يتم  التي  اإلجمالية  المخصصات  نتائج  ماءمة 

إدراجها في البيانات المالية للمجموعة.

القيمة العادلة لألدوات المالية  )2(
لتحديد  نشطة  أسواق  وجود  عدم  حال  في 
القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية 
يتم  الموحد،  المالي  المركز  بيان  في  المدرجة 
من  متنوعة  مجموعة  باستخدام  تحديدها 
استخدام  تشمل  التي  التقييم  أساليب 
النماذج الحسابية. يتم الحصول على المدخات 
يمكن  التي  السوق  بيانات  من  النماذج  لهذه 
لم  حال  في  ذلك،  أمكن  حيثما  ماحظتها 
التقديرات تكون  ً، فإن بعض  يكن هذا ممكن
تتضمن  العادلة.  القيمة  لتحديد  مطلوبة 
النماذج  ومدخات  السيولة  في  النظر  األحكام 
مثل االرتباط والتقلبات في المشتقات طويلة 

األجل.

مصمم  مراقبة  إلطار  العادلة  القيمة  تخضع 
من  صحتها،  من  التحقق  أو  تحديدها  لضمان 

خال وظيفة مستقلة عن المخاطر.

خسارة انخفاض القيمة في االستثمارات   )3(
في الشركات الشقيقة والمنشآت 

الخاضعة لسيطرة مشتركة
تقوم اإلدارة بمراجعة حصتها من االستثمارات 
الخاضعة  والمنشآت  الشقيقة  الشركات  في 
القيمة  انخفاض  لتقييم  مشتركة  لسيطرة 
التقييم،  تحديد  عند  منتظم.  أساس  على 
لاسترداد  القابل  المبلغ  بمقارنة  اإلدارة  تقوم 
تقدير  يتطلب  لاستثمار.  المدرجة  القيمة  مع 
القيمة في  لاسترداد استخدام  القابل  المبلغ 
تقدير  بعمل  المجموعة  تقوم  بأن  االستخدام 
المتوقعة  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
الخاضعة  والمنشآت  الشقيقة  الشركات  من 
خصم  معدل  واختيار  مشتركة  لسيطرة 
مناسب من أجل إحتساب القيمة الحالية لتلك 

التدفقات النقدية.
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اإللتزامات الطارئة الناتجة عن الدعاوى  )4(
نظًرا لطبيعة عملياتها، قد تشارك المجموعة 
األعمال  سياق  في  الناشئة  الدعاوى  في 
الطارئة  االلتزامات  مخصص  يستند  اإلعتيادية. 
الناشئة عن الدعاوى إلى احتمال تدفق الموارد 
هذا  تقدير  وموثوقية  الخارج  إلى  االقتصادية 
األمور  هذه  مثل  تخضع  الخارجي.  التدفق 
للعديد من أوجه عدم اليقين وال يمكن التنبؤ 

بنتيجة األمور الفردية بكل تأكيد.

تقييم استثمارات األسهم غير   )5(
المتداولة

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

في  السائدة  األسعار  حسب  المعامات  ·
السوق؛

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة  ·
بصورة كبيرة؛

التدفقات النقدية المتوقعة المخصومة  ·
باألسعار الحالية التي تنطبق على بنود 
ذات شروط وخواص مخاطرة مشابهة؛ أو

نماذج تقييم أخرى. ·

الخصم  وعوامل  النقدية  التدفقات  تحديد  إن 
يتطلب  المتداولة  غير  األسهم  الستثمارات 
المجموعة  تقوم  جوهرية.  تقديرات  إجراء 
بمراجعة أساليب التقييم بشكل دوري وتختبر 
صاحيتها باستخدام إما األسعار من معامات 
أو  األداة  نفس  في  الملحوظة  الحالية  السوق 
في  المتوفرة  الملحوظة  األخرى  البيانات  من 

السوق.

االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة  )6(
عندما توجد مؤشرات على أن القيمة المدرجة 
لاستثمار في شركات شقيقة لن تكون قابلة 
إن  القيمة.  في  انخفاض  قيد  يتم  للتحصيل، 
المبلغ القابل لاسترداد هو بقيمة االستخدام 
أيهما  البيع  تكلفة  ناقصا  العادلة  والقيمة 
البيع  تكلفة  ناقصا  العادلة  القيمة  وأن  أعلى 
قبل  من  للسعر  تقدير  أفضل  إلى  تستند 
معاملة  في  تحقيقه  يمكن  والذي  المجموعة 

بيع لاستثمار.

المخصصات والمطلوبات الطارئة   )7(
وااللتزامات

لدى  يكون  عندما  المخصص  قيد  يتم 
قانوني  أو  فعلي  حالي  التزام  المجموعة 
أن  المحتمل  من  وأنه  ماضية  ألحداث  نتيجة 
تجسد  والتي  للموارد،  خارجي  تدفق  يتطلب 
مزايا اقتصادية، لسداد االلتزامات ويمكن إجراء 

تقدير معقول لمبلغ االلتزام.

ألفضل  الحالية  بالقيمة  المخصصات  تقاس 
لسداد  المطلوبة  للنفقات  اإلدارة  تقديرات 
االلتزام الحالي في تاريخ تقديم التقرير. إن سعر 
الحالية  القيمة  لتحديد  المستخدم  الخصم 
الزمنية  للقيمة  السوق  تقديرات  يعكس 

للنقود والزيادات المحددة لتلك المطلوبات.

إعادة تقييم العقارات االستثمارية   )8(
والدفعات مقدمً عن العقارات 

االستثمارية
تدرج المجموعة عقاراتها االستثمارية والدفعات 
مقدمً عن العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة، 
في  العادلة  القيمة  في  التغيرات  قيد  ويتم 
بالعمل  المجموعة  تقوم  الموحد.  الدخل  بيان 
تقييم  أجل  من  مستقلين  تقييم  خبراء  مع 
القيمة العادلة خال السنة. يتم تقييمها وفق 
تقنية تقييم مناسبة بالرجوع إلى الدليل الذي 
يستند إلى السوق وباستخدام أسعار المقارنة 
السوق  عوامل  لبعض  تعديلها  تم  التي 

المحددة مثل طبيعة وموقع وحالة العقار.

تخصيص سعر المعاملة اللتزام األداء   )9(
في العقود مع العماء

قررت المجموعة تطبيق طريقة المدخات عند 
تخصيص سعر المعاملة بين التزام أداء معين 
المدخات  طريقة  تطبيق  عند  العقد.  في 
اللتزامات  العادلة  القيمة  المجموعة  تستخدم 

كل طرف الحتساب قيمة المعاملة.

المدخات  طريقة  تطبيق  المجموعة  قررت 
األداء  اللتزام  المعاملة  سعر  تخصيص  عند 
حيث يتم قيد اإليرادات مع مرور الوقت. تعتبر 
التي  المجموعة أن استخدام طريقة المدخات 
الجهود  أساس  على  اإليرادات  قيد  تتطلب 
األداء  التزام  الستيفاء  المجموعة  تبذلها  التي 
فعًا.  المحققة  لإليرادات  صورة  أفضل  يقدم 
عند تطبيق طريقة المدخات تقوم المجموعة 
أجل  من  المشاريع  إلتمام  التكلفة  بتقدير 
تحديد مبلغ اإليرادات الذي يمكن قيده. تشمل 
التحتية  البنية  توفير  تكلفة  التقديرات  هذه 
تم  كما  المقاولين  من  المتوقعة  والمطالبات 
تقييمها من قبل استشاري المشروع وتكلفة 

الوفاء بالتزاماتها التعاقدية األخرى مع العماء.
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األحكام
مقابل  المحددة  المخصصات  إلى  باإلضافة 
المدينة  والذمم  المدينة  والذمم  القروض 
فردية،  بصورة  الجوهرية  االسامية  للتمويات 
مخصص  بتكوين  أيًضا  المجموعة  تقوم 
في  بأنه  لقيد  القيمة  في  لانخفاض  جماعي 
مبلغ  هناك  سيكون  التقارير،  العداد  تاريخ  أي 
المدينة  والذمم  المدينة  والذمم  للقروض 
قيمتها  انخفضت  التي  االسامية  للتمويات 
يعد  الذي  الدليل  بعد  يظهر  لم  لو  حتى 
سببً قائمً لقيد الخسارة )والتي تعرف بـ«مدة 

الظهور«(. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية
غير  موجوداتها  بمراجعة  المجموعة  تقوم 
كان  إذا  القيمة،  في  االنخفاض  لتقييم  المالية 
لتحديد  القيمة.  في  لانخفاض  مؤشر  يوجد 
فيما إذا كان االنخفاض في القيمة يجب اإلعان 
بإجراء  المجموعة  تقوم  الدخل،  بيان  في  عنه 
األحكام سواء كانت هناك أية معلومات يمكن 
ماحظتها تدل على وجود انخفاض في القيم 

المدرجة للموجودات غير المالية.

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

قيد اإليرادات في وقت محدد.

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

العقد.

تستخدم  المتغير  المبلغ  تأثير  لتحديد 
المجموعة طريقة »المبلغ األكثر احتماالً« طبقً 
 15 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار 
الى  بالرجوع  المعاملة  سعر  تحديد  يتم  حيث 
بين مجموعة من  المبلغ األكثر احتماالً  طريقة 

المبالغ المحتملة.

تحويل السيطرة في عقود العمالء
أنها  المجموعة  بها  تقرر  التي  الحاالت  في 
األوقات،  من  وقت  في  األداء  التزامات  استوفت 
على  السيطرة  تحويل  عند  اإليرادات  تثبت 
إلى  العقد  موضوع  هو  الذي  الموجودات  بند 
الموجودات  بيع  عقود  حالة  في  العميل. 
تسليم  يتم  عندما  عادًة  ذلك  يتم  العقارية، 

السيطرة على الوحدة إلى العميل.

5859

أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدةالبيانات المالية الموحدة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2

المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد  6-2
إن بعض المعايير الجديدة والتعديات على المعايير والتفسيرات ال يسري مفعولها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، مع عدم اختيار المجموعة 

اتباعها في وقت مبكر. وبالتالي، لم يتم تطبيقها عند إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها 
للفترات السنوية 

التي تبدأ من أو بعد

إعــادة تشــكيل معيــار ســعر الفائــدة - المرحلــة 2 )تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 األدوات 
الماليــة، المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة: اإلعتــراف والقيــاس، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 
7 األدوات الماليــة اإلفصاحــات، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 عقــود التأميــن والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 

رقــم 16 عقــود اإليجــار(

1 يناير 2021

توفــر التعديــات فــي إعــادة تشــكيل معيــار ســعر الفائــدة - المرحلــة 2 )تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 9، المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39، المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 7، المعيــار الدولــي للتقاريــر 
الماليــة رقــم 4، والمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16( وســيلة عمليــة للتعديــات التــي تتطلبهــا إعــادة التشــكيل، 
وتوضيــح أن محاســبة التحــوط لــم يتــم إيقافهــا فقــط نتيجــًة إلعــادة تشــكيل ايبــور، وإدخــال اإلفصاحــات التــي تســمح 
للمســتخدمين بفهــم طبيعــة ومــدى المخاطــر الناشــئة عــن إعــادة تشــكيل ايبــور الــذي تتعــرض لــه المنشــأة وكيفيــة 
إدارة المنشــأة لتلــك المخاطــر باإلضافــة إلــى تقــدم المنشــأة فــي اإلنتقــال مــن ايبــور إلــى معــدالت مرجعيــة بديلــة، 

وكيــف تديــر المنشــأة هــذا االنتقــال.

1 يناير 2022تعديات على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3: إندماج األعمال المتعلقة باإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي

تهــدف التعديــات إلــى تحديــث مرجــع قديــم لإلطــار المفاهيمــي فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3 دون 
تغييــر جوهــري فــي متطلبــات المعيــار.

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 16 ممتلــكات وآالت ومعــدات المتعلــق بالعائــدات قبــل االســتخدام 
المقصــود

1 يناير 2022

تمنــع التعديــات أن تخصــم مــن تكلفــة أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أي عائــدات مــن بيــع األصنــاف 
المنتجــة أثنــاء إحضــار ذلــك األصــل إلــى الموقــع والحالــة الازمــة لــه ليكــون قــادًرا علــى العمــل بالطريقــة المقصــودة مــن 
ــح أو  ــدات بيــع هــذه البنــود، وتكلفــة إنتــاج تلــك البنــود، فــي الرب ــك، تعتــرف المنشــأة بعائ ــدالً مــن ذل قبــل اإلدارة. وب

الخســارة.

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 37 المخصصــات، المطلوبــات المحتملــة والموجــودات المحتملــة 
المتعلــق بالعقــود المثقلــة باإللتزامــات - تكلفــة تنفيــذ العقــد

تحــدد التعديــات أن “تكلفــة الوفــاء” بالعقــد تشــمل “التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقــد”. يمكــن أن تكــون 
التكاليــف التــي تتعلــق مباشــرة بالعقــد إمــا تكاليــف إضافيــة للوفــاء بهــذا العقــد )علــى ســبيل المثــال العمالــة 
والمــواد المباشــرة( أو تخصيــص التكاليــف األخــرى المرتبطــة مباشــرة بتنفيــذ العقــود )علــى ســبيل المثــال تخصيــص 

رســوم اإلهــاك لبنــد مــن الممتلــكات واآلالت والمعــدات المســتخدمة فــي تنفيــذ العقــد(.

1 يناير 2022
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التي تبدأ من أو بعد

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة المتعلقــة بتصنيــف المطلوبــات كمتداولــة 
أو غيــر متداولــة

1 يناير 2023

تهــدف التعديــات إلــى تعزيــز االتســاق فــي تطبيــق المتطلبــات مــن خــال مســاعدة الشــركات علــى تحديــد مــا إذا كان 
يجــب تصنيــف الديــون والمطلوبــات األخــرى التــي لهــا تاريــخ تســوية غيــر مؤكــد كمتداولــة أو غيــر متداولــة )مســتحقة 

أو يحتمــل أن تكــون مســتحقة الســداد خــال ســنة واحــدة( فــي بيــان المركــز المالــي.

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 عقــود التأميــن تمديــد اإلعفــاء المؤقــت مــن تطبيــق المعيــار 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 

يغيــر التعديــل تاريــخ انتهــاء الصاحيــة لإلعفــاء المؤقــت فــي المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 4 مــن تطبيــق 
ــي  ــار الدول ــر الماليــة رقــم 9 األدوات الماليــة، بحيــث تكــون الشــركات مطالبــة بتطبيــق المعي ــي للتقاري ــار الدول المعي

ــر 2023. ــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 يناي ــة رقــم 9 للفت ــر المالي للتقاري

1 يناير 2023

دورة التحسينات السنوية 2018-2020 على المعايير الدولية للتقارير المالية
تقوم بإجراء تعديات على المعايير التالية:

1 يناير 2022

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1: تطبيــق المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة للمــرة األولــى - يســمح  ·
التعديــل للشــركة التابعــة التــي تطبــق الفقــرة د 16 )أ( مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 1 لقيــاس فــروق 
الترجمــة التراكميــة باســتخدام المبالــغ المدرجــة مــن قبــل الشــركة األم، بنــاًء علــى تاريــخ انتقــال الشــركة األم إلــى 

ــر الماليــة. المعاييــر الدوليــة للتقاري

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 - األدوات الماليــة - يوضــح التعديــل الرســوم التــي تفرضهــا المنشــأة  ·
عندمــا تقــوم بتطبيــق اختبــار “10٪” فــي الفقــرة ب 3.3.6 مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي تقييــم 
مــا إذا كان ســيتم إلغــاء االعتــراف بالتــزام مالــي. تقــوم المنشــأة بــإدراج فقــط الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة 
بيــن المنشــأة )المقتــرض( والمقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل المنشــأة أو 

المقــرض نيابــة عــن الطــرف اآلخــر.

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 عقــود اإليجــار - يزيــل التعديــل علــى المثــال التوضيحــي رقــم 13 المرفــق  ·
للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 مــن المثــال التوضيحــي لســداد التحســينات علــى عقــد اإليجــار مــن قبــل 
المؤجــر مــن أجــل حــل أي لبــس محتمــل فيمــا يتعلــق بمعالجــة حوافــز اإليجــار التــي قــد تنشــأ بســبب الكيفيــة 

التــي يتــم بهــا توضيــح حوافــز اإليجــار فــي ذلــك المثــال.

المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 41 الزراعــة - يزيــل التعديــل المتطلبــات الــوارد فــي الفقــرة 22 مــن المعيــار  ·
المحاســبي الدولــي رقــم 41 للمنشــآت الســتبعاد التدفقــات النقديــة الضريبيــة عنــد قيــاس القيمــة العادلــة 

الحاليــة. القيمــة  تقنيــة  باســتخدام  الحيــوي  لألصــل 
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1 يناير 2023المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17: عقود التأمين

ــات  ــاء باإللتزام ــة للوف ــات التأميــن بالقيمــة الحالي ــة 17 أن يتــم قيــاس مطلوب ــر المالي ــي للتقاري ــار الدول ــب المعي يتطل
ويوفــر نهجــً أكثــر توحيــدًا للقيــاس والعــرض لجميــع عقــود التأميــن. تــم تصميــم هــذه المتطلبــات لتحقيــق هــدف 
قائــم علــى مبــدأ محاســبي متســق لعقــود التأميــن. يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 محــل المعيــار 

ــر 2023 ــر الماليــة رقــم 4 عقــود التأميــن كمــا فــي 1 يناي ــي للتقاري الدول

1 يناير 2023تعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17: عقود التأمين

يقــوم المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 بتعديــل معالجــة المخــاوف وتحديــات التنفيــذ التــي تــم تحديدهــا بعــد 
نشــر المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 عقــود التأميــن فــي ســنة 2017. فيمــا يلــي التغييــرات الرئيســية:

تأجيــل تاريــخ التطبيــق األولــي للمعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 لمــدة ســنتين إلــى الفتــرات الســنوية التــي  · ·
تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023.

اســتبعاد نطــاق إضافــي لعقــود بطاقــات االئتمــان والعقــود المماثلــة التــي توفــر تغطيــة تأمينيــة باإلضافــة إلــى  · ·
اســتبعاد نطــاق اختيــاري لعقــود القــروض التــي تنقــل مخاطــر تأميــن كبيــرة.

االعتــراف بالتدفقــات النقديــة إلســتحواذ التأميــن المتعلقــة بالتجديــدات المتوقعــة للعقــد، بمــا فــي ذلــك أحــكام  · ·
االنتقــال والتنفيــذ وتوجيــه التدفقــات النقديــة إلســتحواذ التأميــن المعتــرف بهــا فــي األعمــال المســتحوذة فــي 

اندمــاج األعمــال.
توضيــح تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 فــي البيانــات الماليــة المرحليــة، ممــا يســمح باختيــار  · ·

المنشــأة. مســتوى  علــى  المحاســبية  السياســة 
توضيــح تطبيــق هامــش الخدمــة التعاقديــة العائــد إلــى خدمــة عائــد االســتثمار والخدمــات المتعلقــة باالســتثمار  · ·

والتغييــرات فــي متطلبــات اإلفصــاح.
توسيع خيار تخفيف المخاطر ليشمل عقود إعادة التأمين المبرمة والمشتقات غير المالية. · ·

تعديــات تتطلــب مــن المنشــأة عنــد اإلعتــراف المبدئــي باإلعتــراف بالخســائر في عقــود التأمين المثقلــة باإللتزامات  · ·
الصــادرة لإلعتــراف بالربــح فــي عقــود إعــادة التأميــن المحتفــظ بهــا.

عــرض مبســط لعقــود التأميــن فــي بيــان المركــز المالــي بحيــث تقــدم الجهــات موجــودات ومطلوبــات عقــود  · ·
ــن. ــدالً مــن مجموعــات عقــود التأمي ــي المحــدد باســتخدام محافــظ عقــود التأميــن ب ــان المركــز المال التأميــن فــي بي
تخفيفــات انتقاليــة إضافيــة إلندمــاج األعمــال وتخفيفــات إنتقاليــة إضافيــة لتاريــخ تطبيــق خيــار تخفيــف المخاطــر  · ·

واســتخدام نهــج انتقــال القيمــة العادلــة.

تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 10 البيانــات الماليــة الموحــدة والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 28 
اســتثمارات فــي شــركات زميلــة ومشــاريع مشــتركة )2011( المتعلقــة بمعالجــة بيــع أو المســاهمة فــي الموجــودات بيــن 

المســتثمر والشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.

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

به.

قامت المجموعة بتقييم تأثير المعايير أعاه. وبناًء على ذلك التقييم، فليس للمعيار أعاه أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة 
كما في تاريخ التقرير.
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إن السياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة أدناه:

اإلعتراف باإليرادات
يتم اإلعتراف باإليرادات إلى الحد الذي يكون فيه من المرجح تدفق المنافع االقتصادية إلى المجموعة ويمكن عندها قياس اإليرادات بصورة معقولة، 
بغض النظر عن الزمن الذي تم فيه سداد الدفعة. يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمبالغ المقبوضة أو المستحقة القبض مع األخذ بعين 
االعتبار شروط الدفعات التعاقدية المحددة. استنتجت المجموعة أنها تعمل كمورد أساسي في جميع ترتيبات إيراداتها ألنها الملتزم الرئيسي في 

جميع ترتيبات اإليرادات ولها حق في التسعير وتكون معرضة أيضً لمخاطر االئتمان. يتم قيد اإليرادات في بيان الدخل كما يلي:

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

شركة الملك
يتم قيد دخل شركة الملك على أساس جزء زمني وذلك خال مدة اإليجار أو تحويل المخاطر الجوهرية ومزايا الملكية للممتلكات إلى المشتري

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

المضاربة
يتم احتساب اإليرادات أو الخسائر من تمويل المضاربة على أساس الفترة الزمنية إذا كان يمكن تقديرها بصورة معقولة. عدا ذلك يتم قيد اإليرادات 

عند توزيعها من قبل المضارب، بينما يتم إدراج الخسائر في بيان الدخل عند اإلعان عنها من قبل المضارب.

المشاركة
يتم احتساب الدخل على أساس صافي رأسمال المشاركة المستثمر على مدى الفترة الزمنية التي تمثل العائد الفعلي على بند الموجودات.

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

اإليرادات من عقود العمالء
ثبتت المجموعة اإليرادات من عقود العماء على أساس نموذج من خمس خطوات كما ظهر في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 15:

تحديد العقد أو العقود مع العميل: يعرف العقد على أنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشأ بموجبه حقوق والتزامات واجبة النفاذ  الخطوة رقم 1 - 
ويحدد معايير لكل عقد يجب الوفاء بها.

تحديد التزامات األداء في العقد: التزام األداء هو وعد في العقد مع العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل. الخطوة رقم 2 - 
تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يحق لها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات التي  الخطوة رقم 3 - 

وعدت العميل بها، باستثناء المبالغ التي ُحصلت نيابًة عن أطراف ثالثة.
تخصيص سعر المعاملة اللتزامات األداء في عقود العماء: بخصوص العقد الذي يحتوي على أكثر من التزام لألداء، فإن المجموعة  الخطوة رقم 4 - 
سوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء بقيمة تمثل المبلغ الذي تتوقع المجموعة أن يكون من حقها في مقابل استيفاء 

كل التزام أداء. 
الخطوة رقم 5 -  قيد اإليرادات عندما )أو كما( تستوفي المنشأة التزام األداء.
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اإلعتراف باإليرادات )تتمة(

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

للمنافع  متزامن  وقت  في  واستهاكه  العميل  حصول   -1
المقدمة من أداء المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو

يسيطر  موجودات  بند  يحسن  أو  المجموعة  أداء  ينشئ  أن   -2
عليه العميل بمجرد إنشاء أو تحسين بند الموجودات؛ أو 

بديل  استخدام  ذو  موجودات  بند  المجموعة  أداء  ينشئ  أال   -3
للمجموعة وللمنشأة حق ملزم في دفعات األداء المنجز حتى 

اآلن.

اإليرادات من عقود العمالء 
التزامات األداء التي لم تحقق أحد الشروط المذكورة أعاه،  بخصوص 

يتم قيد اإليرادات في وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.

أو  السلع  تقديم  خال  من  األداء  اللتزام  المجموعة  استيفاء  عند 
العقد على  التي وعدت بها، ينشأ عن ذلك بند موجودات  الخدمات 
أساس المبلغ المحقق من خال األداء. عندما يتجاوز المبلغ المقبوض 

من العميل مبلغ اإليرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.

المستحق  أو  المقبوض  للمبلغ  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم 
المحددة باستثناء  التعاقدية  البنود  االعتبار  األخذ بعين  القبض، مع 
الضرائب والرسوم. تقوم المجموعة بتقييم ترتيبات إيراداتها مقابل 
أم  رئيسي  كمورد  تعمل  كانت  إذا  فيما  لتحديد  محددة  معايير 
كوكيل. استنتجت المجموعة بأنها تعمل كمورد رئيسي في جميع 

ترتيبات إيراداتها.

الذي  الحد  إلى  المرحلي  الموحد  الدخل  بيان  في  اإليرادات  قيد  يتم 
وإن  المجموعة  إلى  االقتصادية  المزايا  تدفق  المرجح  من  فيه  يكون 

اإليرادات والتكاليف، حيثما ينطبق، يمكن قياسها بصورة معقولة.

دخل اإليجار
األرباح  بند  تحت  االستثمارية  العقارات  من  اإليجار  دخل  قيد  يتم 
على  الثابت  القسط  أساس طريقة  على  الدخل  بيان  في  والخسائر 
تشغيلي.  إيجار  عقد  هو  العقد  يكون  حيث  اإليجار  عقد  فترة  مدى 
إن حوافز اإليجار الممنوحة يتم قيدها كجزء ال يتجزأ من إجمالي دخل 
اإليجار، على مدى فترة عقد اإليجار على أساس طريقة القسط الثابت.

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

ايرادات الودائع
استنادًا  الزمنية  الفترة  أساس  على  الودائع  ايرادات  احتساب  يتم 

لتقديرات اإلدارة والدخل السابق من ودائع مشابهة.

تخصيص األرباح
الممولين والمساهمين وفقً  األرباح ما بين  يتم احتساب تخصيص 
والرقابة  الفتوى  النموذجية وتؤخذ موافقة هيئة  المجموعة  إلجراءات 

الشرعية الخاصة بالمجموعة.

النقد وما يعادله
تتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك 
أو  أشهر  ثاثة  األصل خال  في  تستحق  التي  األجل  والودائع قصيرة 

أقل بعد تنزيل مستحقات البنوك القائمة، إن وجدت.

إن الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية هي موجودات مالية 
غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة في 

سوق نشط.

البداية  في  االسامية  واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  تثبت 
تمويلية  موجودات  إلنشاء  النقدي  المبلغ  وهي  العادلة،  بالقيمة 
واستثمارية إسامية بما في ذلك أية تكاليف معامات، وتقاس الحقً 
إدراج  يتم  الفعلي.  الربح  سعر  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة 
الدخل  بيان  في  االسامية  واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  دخل 
في  االسامية.  واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  من  كدخل  وتدرج 
حالة االنخفاض في القيمة، تدرج خسائر االنخفاض في القيمة كخصم 
االسامية،  واالستثمارية  التمويلية  للموجودات  المدرجة  القيمة  من 

وتثبت في بيان الدخل كمصاريف انخفاض في القيمة.

هناك  كان  إذا  ما  تقارير  إعداد  فترة  كل  نهاية  في  المجموعة  تقوم 
دليل موضوعي على أن الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية 
منخفضة  االسامية  التمويلية  الموجودات  تعتبر  القيمة.  منخفضة 
القيمة وتحدث خسائر انخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك دليل 
موضوعي على االنخفاض في القيمة نتيجة لواحد أو أكثر من األحداث 
ويكون  خسارة«(  )»حدث  الموجودات  لبند  األولي  القيد  بعد  وقعت 
النقدية المستقبلية  التدفقات  تأثير على  )أو أحداث( الخسارة  لحدث 
المالية  الموجودات  من  مجموعة  أو  المالي  الموجودات  لبند  المقدرة 

التي يمكن تقديرها بشكل موثوق.
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النقد وما يعادله )تتمة(

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

تأخر في الدفعات التعاقدية للمبلغ األصلي أو الربح؛  -
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية التي ترتبط بالتقصير   -

في السداد عن الموجودات في المحفظة؛ و
وفاة المدين  -

إذا كان هناك دليل موضوعي على  ما  بتقييم  أوالً  المجموعة  تقوم 
التمويلية  للموجودات  فردي  بشكل  القيمة  في  انخفاض  حدوث 
وبصورة  فردي  بشكل  جوهرية  تعتبر  والتي  االسامية  واالستثمارية 
ليست  التي  اإلسامية  واالستثمارية  التمويلية  للموجودات  جماعية 
جوهرية بشكل فردي. إذا قررت المجموعة عدم وجود دليل موضوعي 
واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  قيمة  في  انخفاض  حدوث  على 
االسامية التي تم تقييمها بشكل فردي، فإنها تدرجه في مجموعة 
من الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية التي لها خصائص 
مخاطر ائتمان مماثلة وتقوم بتقييمهم جماعيً بخصوص االنخفاض 
في القيمة. إن الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية التي يتم 
تثبت  القيمة حيث  في  االنخفاض  بخصوص  فردي  تقييمها بشكل 
أو ال تزال تثبت عنها خسائر انخفاض في القيمة ال تدرج في التقييم 

الجماعي بخصوص االنخفاض في القيمة.

تجميع  يتم  القيمة،  في  لانخفاض  الجماعي  التقييم  ألغراض 
خصائص  أساس  على  االسامية  واالستثمارية  التمويلية  الموجودات 
مخاطر ائتمان مماثلة )أي على أساس عملية التقييم للمجموعة التي 

تعتبر نوع الفئة، حالة متأخرة السداد والعوامل األخرى ذات العاقة(.

الموجودات  من  مجموعة  على  القيمة  في  االنخفاض  رسوم  إن 
جماعي  بشكل  تقييمها  يتم  االسامية  واالستثمارية  التمويلية 
االتجاهات  أساس  على  وتقديرها  القيمة  في  االنخفاض  بخصوص 
التاريخية الحتمالية التقصير عن السداد، وتوقيت التحصيات ومقدار 
الخسائر المتكبدة. إن معدالت التقصير عن السداد، ومعدالت الخسائر 
والتوقيت المتوقع للتحصيات في المستقبل يتم قياسها بشكل 
أنها ال تزال مائمة. عندما ال  الفعلية لضمان  النتائج  منتظم مقابل 
تكون البيانات التاريخية كافية لتقييم االتجاهات، يتم استبدال تجربة 
معدالت  تستند  حيث  متباطئ  منهج  باستخدام  السوق  خسائر 

الخسائر على حركة الحسابات من مرحلة واحدة من التأخر إلى أخرى.

المدرجة  القيمة  بين  الفرق  أساس  على  الخسائر  مبلغ  قياس  يتم 
الحالية  والقيمة  االسامية  واالستثمارية  التمويلية  للموجودات 
للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة )باستثناء خسائر االئتمان 
سعر  باستخدام  مخصومة  تكبدها(  يتم  لم  التي  المستقبلية 
االسامية.  واالستثمارية  التمويلية  للموجودات  األصلي  الفعلي  الربح 
واالستثمارية  التمويلية  للموجودات  المدرجة  القيمة  تخفيض  يتم 
االسامية من خال استخدام حساب مخصص ويثبت مبلغ الخسائر 
في بيان الدخل. إذا كان للموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية 
انخفاض في  أية خسائر  الخصم لقياس  ربح متغير، فإن سعر  سعر 

القيمة هو سعر الربح الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.

عندما تكون الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية غير قابلة 
القيمة ذي  االنخفاض في  يتم شطبها مقابل مخصص  للتحصيل، 
العاقة. إذا لم يكن هناك أي مخصص انخفاض في القيمة ذي عاقة، 
بيان  من  االسامية  واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  شطب  يتم 
ً، إن وجدت، في بيان  الدخل الشامل. يتم إدراج المبالغ المحصلة الحق
وقوع  بسبب  الحقً  القيمة  في  االنخفاض  مبلغ  انخفض  إذا  الدخل. 

حدث بعد الشطب، يتم إدراج المخصص إلى بيان الدخل.

العقارات االستثمارية
وتشتمل  بالتكلفة،  البداية  في  االستثمارية  العقارات  قياس  يتم 
إحال  تكلفة  على  المدرج  المبلغ  يشتمل  المعامات.  تكاليف  على 
فيه  تظهر  الذي  الوقت  الموجودة في  االستثمارية  العقارات  جزء من 
تلك التكلفة إذا تم تلبية معيار القيد، ويتم استثناء تكلفة الخدمة 
اليومية للعقارات االستثمارية. الحقً للقيد األولي، يتم إظهار العقارات 
بتاريخ  السوق  أوضاع  تعكس  التي  العادلة  بالقيمة  االستثمارية 
المالية  البيانات  في  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  المالي.  المركز  بيان 
معتمد  مثمن  قبل  من  المنجزة  التقييمات  إلى  استنادًا  الموحدة 
في  التغييرات  عن  الناتجة  الخسائر  أو  األرباح  إن  مستقل.  خارجي 
للسنة  الدخل  بيان  في  مدرجة  االستثمارية  للعقارات  العادلة  القيمة 

التي تظهر فيها.

يتم التوقف عن قيد العقارات االستثمارية عندما يتم استبعادها أو 
عندما يتم سحبها من االستخدام ومن غير المتوقع أن يكون هناك 
أية مزايا اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن الفرق بين صافي 
بيان  في  قيده  يتم  للموجودات  المدرج  والمبلغ  المحصلة  المبالغ 

الدخل في الفترة التي يتم فيها التوقف عن قيده.

إلى  استنادًا  المفتوح  السوق  بأسعار  العادلة  القيمة  تحديد  يتم 
مستقلين.  ومستشارين  مثمنين  بواسطة  تجرى  التي  التقييمات 
التقييم  تعديل  يتم  االستثمارية  للعقارات  مقدمً  للدفعات  بالنسبة 

بالنسبة للمبالغ التي سيتم دفعها وفقً التفاقيات شراء العقارات.
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3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(
العقارات االستثمارية )تتمة(

يكون  عندما  فقط  االستثمارية  العقارات  من(  )أو  إلى  التحويل  يتم 
هناك تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقارات االستثمارية 
التكلفة  فإن  التطوير،  قيد  العقارات  أو  المالك  يشغله  عقار  إلى 
في  التغير  تاريخ  في  العادلة  القيمة  الاحقة هي  للمحاسبة  المقررة 
االستخدام. إذا أصبحت العقارات التي يشغلها المالك أو العقارات قيد 
التطوير عقارات استثمارية، تقوم المجموعة باحتساب هذه العقارات 
وفقا للسياسة المنصوص عليها في الموجودات الثابتة أو العقارات 

قيد التطوير حتى تاريخ التغير في االستخدام.

العقارات قيد التطوير
إن العقارات قيد اإلنشاء لغرض البيع تصنف كعقارات قيد التطوير. 
إن العقارات المباعة وغير المباعة قيد التطوير تدرج بالتكلفة ناقصا 
أي انخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة على تكلفة األرض والبنية 
المهنية  األتعاب  العاقة مثل  األخرى ذات  والنفقات  التحتية واإلنشاء 
والتكاليف الهندسية العائدة للعقارات، والتي يتم رسملتها عندما 
العقارات جاهزة لاستخدام  الضرورية للحصول على  تكون األنشطة 

المقصود منها قيد التنفيذ.

حيث يتم قيد االيرادات خال مدة العقد، يتم إدراج الحصة المرتبطة 
بيان  في  المبيعات  بتكلفة  التطوير  قيد  العقارات  في  بالتكاليف 

الدخل.

يعرف االنتهاء كإصدار مبكر لشهادة اإلنجاز العملي، أو عندما تعتبر 
يتعلق  فيما  التكلفة  فإن  االنتهاء،  عند  أنجز.  المشروع  أن  اإلدارة 
بالعقارات لغرض البيع أو زيادة رأس المال / اإليجارات يتم حذفها من 
للبيع  بها  المحتفظ  العقارات  إلى  وتحويلها  اإلنشاء  قيد  العقارات 

بسعر التكلفة.

األوراق المالية االستثمارية 
القيمة  باعتبارها  بالتكلفة  البداية  في  االستثمارات  جميع  قيد  يتم 

العادلة للمبلغ المدفوع وتشتمل على تكاليف االستحواذ.

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
يتم تصنيفها في البداية بالقيمة العادلة. يتم إدراج األرباح أو الخسائر 
الناتجة من التغييرات في القيم العادلة في بيان الدخل للسنة. يتم 
عند  أو  العقد  لشروط  وفقً  اآلخر  الدخل  ضمن  األرباح  توزيعات  إدراج 

استحقاق الدفعة الخاصة بها.

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
أنها  المصنفة على  إعادة قياس االستثمارات  األولي، يتم  القيد  بعد 
إن  العادلة.  بالقيمة  اآلخر«  الشامل  الدخل  خال  من  العادلة  »بالقيمة 
حقوق  من  منفصل  كعنصر  تدرج  المحققة  غير  والخسائر  األرباح 

أنه  أو تحديده على  التوقف عن قيد االستثمار،  أن يتم  إلى  الملكية 
منخفض القيمة. يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية ألدوات حقوق 
غير  األرباح  إلى  األخرى  الشامل  الدخل  بنود  في  المثبتة  الملكية 

الموزعة عند استبعاد االستثمار.

االستثمارات في الشركات الشقيقة والعمليات المشتركة
تأثيرًا  المجموعة  عليها  تمارس  منشأة  هي  الشقيقة  الشركة  إن 
ً. إن التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في اتخاذ قرارات  جوهري
السياسة المالية والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ولكنه ليس 

سيطرة أو سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

إن المشروع المشترك هو نوع من الترتيبات المشتركة حيث يكون 
لألطراف التي لديها سيطرة مشتركة على الترتيب الحق في صافي 
موجودات المشروع المشترك. إن السيطرة المشتركة هي المشاركة 
في السيطرة المتفق عليها تعاقديا على الترتيب، والتي توجد فقط 
عندما تتطلب قرارات بشأن األنشطة ذات العاقة موافقة باإلجماع من 

قبل األطراف المشاركة بالسيطرة.

يتعلق  فيما  وتثبت  المشتركة  العمليات  في  حصة  المجموعة  لدى 
بحصصها في العمليات المشتركة:

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

متكبدة  مطلوبات  أية  من  حصتها  ذلك  في  بما  المطلوبات،  ·· ·
بالتضامن؛

العمليات  عن  الناشئ  الناتج  من  حصتها  بيع  من  اإليرادات  ·· ·
المشتركة؛

حصة اإليرادات من بيع الناتج من العمليات المشتركة؛ و ·· ·
تكبدتها  مصاريف  أية  من  حصتها  ذلك  في  بما  المصاريف،  ·· ·

بالتضامن.

السيطرة  أو  الجوهري  التأثير  تحديد  في  أخذت  التي  االعتبارات  إن 
الشركات  على  السيطرة  لتحديد  الازمة  لتلك  مماثلة  المشتركة 

التابعة.

الشقيقة  شركاتها  في  المجموعة  استثمارات  احتساب  يتم 
الملكية،  حقوق  طريقة  بموجب  الملكية.  حقوق  طريقة  باستخدام 
فإن االستثمارات في الشركة الشقيقة تتثبت في البداية بالتكلفة. 
في  التغيرات  لقيد  لاستثمارات  المدرجة  القيمة  تعديل  يتم 
تاريخ  منذ  الشقيقة  الشركة  موجودات  صافي  من  المجموعة  حصة 
في  الشقيقة  بالشركة  المتعلقة  الشهرة  إدراج  يتم  االستحواذ. 
القيمة المدرجة لاستثمارات وال يتم إطفاؤها أو اختبارها بشكل فردي 

بخصوص االنخفاض في القيمة.

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

الشركة  عمليات  نتائج  من  المجموعة  حصة  الدخل  بيان  يعكس 
الشقيقة. إن أي تغير في بنود الدخل الشامل األخرى لتلك الشركات 
األخرى  الشامل  الدخل  بنود  من  كجزء  يعرض  فيها  المستثمر 
للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك، عندما يكون هناك تغير مثبت مباشرة 
في حقوق الملكية للشركة الشقيقة، تدرج المجموعة حصتها من 
أي تغيرات، عند االقتضاء، في بيان التغيرات في حقوق الملكية. إن 
المجموعة  بين  المعامات  الناتجة من  المحققة  والخسائر غير  األرباح 
والشركة الشقيقة أو المشروع المشترك يتم حذفها إلى حد الحصة 

في الشركة الشقيقة أو المشروع المشترك.

يظهر مجموع حصة المجموعة من أرباح أو خسائر الشركة الشقيقة 
أو  األرباح  ويمثل  التشغيلية  األرباح  خارج  الخسائر  أو  األرباح  بيان  في 
الخسائر بعد خصم الضرائب والحصص غير المسيطرة في الشركات 

التابعة للشركة الشقيقة.

وأي  المتراكم  االستهاك  ناقصً  بالتكلفة  الثابتة  الموجودات  تظهر 
انخفاض في القيمة. يحتسب االستهاك على أساس طريقة القسط 
الثابت على مدى األعمار المقدرة الستخدام الموجودات وهي كما يلـي:

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

فئة  إلى  وتحول  بالتكلفة  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  تظهر 
المناسبة عند استخدامها وتستهلك وفقً للسياسات  الموجودات 

المحاسبية للمجموعة.

يتم مراجعة القيمة المدرجة للموجودات الثابتة بخصوص االنخفاض 
عدم  إلى  الظروف  في  التغيرات  أو  األحداث  تشير  عندما  القيمة  في 
المؤشر  بها. عند وجود مثل هذا  المدرجة  القيمة  إمكانية تحصيل 
فإنه  تحصيلها  الممكن  القيمة  عن  المدرجة  القيمة  تزيد  وعندما 
يتم تخفيض قيمة الموجودات إلى المبلغ الممكن تحصيله باعتباره 

األعلى للقيمة العادلة ناقصً تكاليف البيع وقيمتها المستخدمة.

الثابتة  الموجودات  بنود  أحد  عنصر  إلحال  تنفق  التي  المصاريف  إن 
وتشطب  رسملتها  يتم  منفصلة  بصورة  الحسابات  في  تدرج  التي 
القيمة المدرجة للعنصر الذي تم إحاله. أما المصاريف الاحقة األخرى 
فيتم رسملتها فقط عندما تزيد من المزايا االقتصادية المستقبلية 
للبند المتعلق بالموجودات الثابتة. يتم قيد جميع المصاريف األخرى 

في بيان الدخل الموحد عند حدوث المصاريف.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع
المستقبل  في  الدفع  المستحقة  للمبالغ  المطلوبات  قيد  يتم 
للبضائع أو الخدمات المستلمة، سواء استلمت المجموعة فواتير من 

الموردين أو لم تستلم.

المخصصات
يتم قيد المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام حالي قانوني 
أو ضمني نتيجة ألحداث سابقة وأنه من المرجح أن يكون تدفق خارج 
للموارد المتضمنة للمزايا االقتصادية ضروريً لسداد االلتزام، ويمكن 

إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

عقود اإليجار
ومزايا  مخاطر  بجميع  فعليً  المؤجر  يحتفظ  حيث  اإليجار  عقود  إن 
ملكية بند الموجودات يتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية. يتم 
قيد عقود اإليجار التشغيلية كمصروف في بيان الدخل على أساس 

القسط الثابت على مدى فترة العقد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  الموظفين  بخصوص 
الهيئة  لدى  التقاعد  اشتراكات  صندوق  في  بالمشاركة  المجموعة 
العامة للمعاشات والتأمينات االجتماعية وتحتسب كنسبة مئوية من 
االشتراكات  هذه  على  المجموعة  التزامات  تقتصر  الموظفين.  رواتب 

والتي تثبت في بيان الدخل عند استحقاقها.

تقوم المجموعة بتكوين مخصص لمكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
الوافدين. تستند المبالغ المستحقة الدفع عن هذه المزايا على الراتب 
النهائي وطول مدة خدمة الموظفين خضوعً إلتمام الحد األدنى من 
فترة الخدمة. يؤخذ مخصص للتكاليف المتوقعة لهذه المزايا على 

مدى فترة الخدمة.
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3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

أسهم الخزينة
)أسهم  شراؤها  إعادة  يتم  التي  الملكية  حقوق  أدوات  قيد  يتم 
الخزينة( بالتكلفة ويتم خصمها من حقوق الملكية. ال يتم قيد أية 
أرباح أو خسائر في بيان األرباح أو الخسائر عند شراء أو بيع أو إصدار أو 
إلغاء أدوات حقوق الملكية للمجموعة. يتم قيد أي فرق بين القيمة 

الدفترية والمبالغ، في حالة إعادة إصدارها، في حقوق الملكية.

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد
العادية«  »بالطريقة  المالية  الموجودات  إن جميع مشتريات ومبيعات 
لبند  المجموعة  بيع  أو  شراء  تاريخ  أي  المتاجرة«  »بتاريخ  قيدها  يتم 
تمثل  العادية  بالطرق  المبيعات  أو  المشتريات  إن  الموجودات. 
توصيل  تتطلب  التي  المالية  للموجودات  المبيعات  أو  المشتريات 
المتبع  العرف  أو  النظام  زمنية محددة حسب  الموجودات خال فترة 

في السوق.

األدوات المالية
)1( اإلعتراف األولي والقياس 

أ( الموجودات المالية
اإلعتراف األولي 

كمقاس:  المبدئي  االعتراف  عند  المالية  الموجودات  من  أي  ُيصنف 
بالتكلفة المطفأة، أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر، 
الموجودات  وتتضمن  الخسائر.  أو  األرباح  العادلة من خال  بالقيمة  أو 
التمويلية  الموجودات  للمجموعة  المطفأة  بالتكلفة  المالية 
البنوك  لدى  البنكية  واألرصدة  والنقد  اإلسامية  واالستثمارية 

وموجودات أخرى باستثناء المبالغ المدفوعة مقدًما.

زائدًا،  العادلة  بالقيمة  البداية  المالية في  الموجودات  يتم قيد جميع 
في حالة الموجودات المالية غير المسجلة بالقيمة العادلة من خال 
األرباح أو الخسائر، تكاليف المعامات العائدة إلى استحواذ الموجودات 

المالية.

إن المشتريات أو المبيعات للموجودات المالية التي تستلزم توصيل 
الموجودات ضمن إطار زمني موضوع وفقً للقوانين أو العرف السائد 
في السوق )المشتريات بالطريقة العادية( يتم قيدها بتاريخ المتاجرة، 

أي التاريخ الذي التزمت فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموجودات.

القياس الاحق
هو  كما  تصنيفها  على  المالية  للموجودات  الاحق  القياس  يعتمد 

موضح في فئتين:
بالتكلفة المطفأة   

الموجودات المالية بالقيمة العادلة )بالقيمة العادلة من خال األرباح    
أو الخسائر أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر(

أداة الدين
يتم قياس األصل المالي )أداة الدين( بالتكلفة المطفأة إذا استوفت 
كل من الشروط التالية ولم يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خال 

الربح أو الخسارة:
يهدف  األعمال  نموذج  ضمن  المالي  باألصل  االحتفاظ  يتم  أن  · ·
النقدية  التدفقات  لتحصيل  المالية  بالموجودات  االحتفاظ  إلى 

التعاقدية؛ و
المالي توفر تدفقات  التعاقدية لألصل  الشروط  يترتب على  أن  · ·
الدين  أصل  مدفوعات  فقط  تمثل  محددة  تواريخ  في  نقدية 

والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

إن التمويل والذمم المدينة  بما فيها المبالغ المقدمة هي موجودات 
مالية غير مشتقة بدفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وهي غير مدرجة 
الموجودات  تلك  قياس  يتم  األولي،  القياس  بعد  نشط.  سوق  في 
المالية الحقً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة سعر الربح الفعلي 
ناقصا أي االنخفاض في القيمة. تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في 
االعتبار أي خصم أو عاوة على االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي 
تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر الربح الفعلي. يدرج إطفاء سعر الربح 
الفعلي ضمن دخل التمويل في بيان الدخل الموحد. تثبت الخسائر 

الناتجة عن االنخفاض في القيمة في بيان الدخل.

أداة الدين
يتم قياس أداة الدين بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر 
فقط إذا كانت تستوفي الشروط التالية ولم يتم تصنيفها بالقيمة 

العادلة من خال الربح أو الخسارة:
تحقيق  يتم  أعمال  نموذج  ضمن  المالي  باألصل  االحتفاظ  يتم  · ·
وبيع  التعاقدية  النقدية  التدفقات  تحصيل  خال  من  هدفه 

الموجودات المالية؛ و 
محددة  تواريخ  في  المالي  لألصل  التعاقدية  الشروط  تنشأ  · ·
للتدفقات النقدية التي تكون عبارة فقط عن مدفوعات المبلغ 

األساسي والفائدة على المبلغ األساسي القائم.

حقوق الملكية
المحتفظ  الملكية غير  المبدئي باالستثمار في حقوق  اإلعتراف  عند 
التغييرات  عرض  نهائي  بشكل  المجموعة  تختار  قد  للمتاجرة،  بها 
الاحقة في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر، مع االعتراف فقط 
بإيرادات األرباح الموزعة في الربح أو الخسارة. تتم هذه اإلختيارات على 

أساس استثمار من خال استثمار.
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تقوم  أن  المبدئي،  االعتراف  للمجموعة، عند  يجوز  إلى ذلك،  باإلضافة 
بتحديد أصل مالي بشكل نهائي والتي بخاف ذلك تلبي متطلبات 
القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
اآلخر كما تم قياسها بالقيمة العادلة من خال الربح أو الخسارة إذا كان 
ذلك يقوم بإلغاء أو يخفض بشكل كبير عدم التطابق المحاسبي 

الذي قد ينشأ بخاف ذلك. 

تقييم نموذج األعمال
تم  الذي  األعمال  نموذج  لهدف  تقییم  بإجراء  المجموعة  منشآت  تقوم 
هذا  ألن  المحفظة  مستوى  على  المالي  باألصل  اإلحتفاظ  بموجبه 
إلى  المعلومات  وتقدیم  األعمال  إدارة  أفضل طریقة  نحو  على  يعكس 

اإلدارة. تتضمن المعلومات التي تم أخذها باإلعتبار:

تلك  وتشغيل  للمحفظة  المعلنة  واألهداف  السياسات  · ·
السياسات في الممارسة؛

كيف يتم تقييم أداء المحفظة وإعداد التقارير عنها؛ و · ·
المالیة  )الموجودات  األعمال  نموذج  أداء  على  تؤثر  التي  المخاطر  · ·

المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية 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 المالي عند االعتراف المبدئي.

االئتمان  ومخاطر  للنقود  الزمنية  للقيمة  كبدل  »الربح«  تعريف  يتم 
ولمخاطر  معينة  زمنية  فترة  القائم خال  األصلي  بالمبلغ  المرتبطة 
وتكاليف التمويل األساسية األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف 

اإلدارية(، وكذلك هامش الربح.

التعاقدية هي مدفوعات  النقدية  التدفقات  إذا كانت  عند تقييم ما 
أصل الدين والربح فقط على المبلغ األصلي القائم، تأخذ المجموعة 
كان  إذا  ما  تقييم  ذلك  ويشمل  لألداة.  التعاقدية  الشروط  باإلعتبار 
بتغيير  تقوم  أن  يمكن  تعاقدية  فترة  على  يتضمن  المالي  األصل 
ال تستوفي هذا  بحيث  التعاقدية  النقدية  التدفقات  مبلغ  أو  الوقت 

الشرط.  عند إجراء التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار:

شروط الدفع المسبق والتمديد؛
الشروط التي تحد من مطالبة المجموعة بالتدفقات النقدية من  · ·
الموجودات المحددة )مثل ترتيبات الموجودات غير المستلزمة(؛ 

و
الميزات التي تعدل البدل للقيمة الزمنية للنقود - على سبيل  · ·

المثال إعادة الضبط الدوري لمعدل الربح. 
إعادة تصنيف

مبدئًيا،  بها  االعتراف  بعد  المالية  الموجودات  تصنيف  إعادة  يتم  ال 
إلدارة  أعمالها  نموذج  بتغيير  المجموعة  قيام  بعد  الفترة  في  إال 

الموجودات المالية.

إلغاء اإلعتراف 
بند  الجزء من  ينطبق،  )أو، حيثما  المالي  باألصل  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
موجودات المالية أو الجزء من مجموعة موجودات مالية مماثلة( عندما:

بند  النقدية من  التدفقات  الحصول على  الحقوق في  تنتهي    
الموجودات

بند  من  النقدية  التدفقات  الستام  حقوقها  المجموعة  تحول    
الموجودات أو عندما تأخذ على عاتقها االلتزام بدفع التدفقات 
ثالث  لطرف  جوهري  تأخير  دون  بالكامل  المستلمة  النقدية 

بموجب ترتيب »تمرير«؛ وإما 
والمزايا  المخاطر  جميع  فعلي  بشكل  المجموعة  تحول  أن  )أ(  

المتعلقة ببند الموجودات، أو 
ال تكون المجموعة قد حّولت وال احتفظت فعليً بجميع مخاطر  )ب(  
بند  على  السيطرة  حّولت  أنها  إال  الموجودات،  بند  ومزايا 

الموجودات.

عندما تحول المجموعة حقوقها في الحصول على التدفقات النقدية 
أو تدخل في ترتيب تمرير، فإنها تقوم بتقييم  الموجودات  من بند 
ال تكون  الملكية. وعندما  بمخاطر ومزايا  احتفظت  أي مدى  وإلى  إذا 
بند  ومزايا  مخاطر  بجميع  فعليً  احتفظت  أو  حّولت  قد  المجموعة 
تستمر  الموجودات،  بند  على  السيطرة  تحول  ولم  الموجودات، 
المجموعة  استمرار  نطاق  ضمن  الموجودات  بند  بقيد  المجموعة 
أيضً  المجموعة  تقوم  الحالة،  هذه  في  الموجودات.  بند  باستخدام 
المحول  الموجودات  بند  قياس  يتم  به.  مرتبطة  مطلوبات  بقيد 
وااللتزامات  الحقوق  يعكس  أساس  على  به  المرتبطة  والمطلوبات 

التي احتفظت بها المجموعة.

الدخل  في  بها  اإلعتراف  تم  متراكمة  ربح/خسارة  بأي  اإلعتراف  يتم  ال 
األسهم  في  االستثمارية  المالية  باألوراق  يتعلق  فيما  اآلخر  الشامل 
المصنفة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر في حساب 

الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.   

يتم االعتراف بأي فائدة في الموجودات المالية المحولة المؤهلة إللغاء 
اإلعتراف التي يتم إنشاؤها أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة كأصل 

أو التزام منفصل.
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الشطب
ً( عندما ال يكون هناك  يتم شطب الموجودات المالية )إما جزئيً أو كلي
عندما  عام  بشكٍل  الحال  هو  هذا  يكون  لاسترداد.  واقعي  احتمال 
السترداد  واإلصاحية  القانونية  الجهود  كافة  المجموعة  تستنفذ 
المبالغ من المتعاملين. ومع ذلك، يمكن أن تخضع الموجودات المالية 
المشطوبة لألنشطة التنفيذية من أجل االمتثال إلجراءات المجموعة 

المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة.

التمويل والسلفيات
تتضمن عبارة »التمويل اإلسامي والموجودات االستثمارية« في بيان 

المركز المالي ما يلي:

قياسها  يتم  المطفأة:  بالتكلفة  المقاسة  والسلفيات  التمويات 
المباشرة  المعامات  تكاليف  إليها  مضاًفا  العادلة  بالقيمة  مبدئًيا 
الربح  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة  ذلك  وبعد  اإلضافية، 

الفعلي.

إستثمارات في األوراق المالية 
تتضمن عبارة » اإلستثمارات في األوراق المالية » في بيان المركز المالي 
الدخل  خال  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  مالية  أوراق  في  إستثمارات 

الشامل اآلخر.

تغييرات  في  اآلخر  الشامل  الدخل  بعرض  تقوم  أن  المجموعة  تختار 
يتم  ال  التي  األسهم  أدوات  في  االستثمارات  لبعض  العادلة  القيمة 
االحتفاظ بها للمتاجرة. ويتم اإلختيار على أساس كل أداة على حدة 

على أساس االعتراف األولي وال يمكن إلغاؤه.

ال يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر الناتجة عن أدوات حقوق الملكية 
في  القيمة  في  انخفاض  بأي  االعتراف  يتم  وال  الخسارة  أو  الربح  إلى 
الربح أو الخسارة. يتم إدراج توزيعات األرباح في الربح أو الخسارة ما لم 
تمثل بوضوح استرداد جزء من تكلفة االستثمار، وفي هذه الحالة يتم 
والخسائر  األرباح  تحويل  يتم  اآلخر.  الشامل  الدخل  في  بها  االعتراف 
الدخل  في  بها  المعترف  الملكية  حقوق  أدوات  على  المتراكمة 

الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة عند إستبعاد االستثمار.

ب( المطلوبات المالية
إن معايير تصنيف المطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير 
المالية رقم 9 مماثلة لملعيار المحاسبي الدولي رقم 39؛ يتم تصنيف 
المطلوبات المالية كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خال الربح أو 
الخسارة أو التكلفة المطفأة أو كمشتقات مصنفة كأدوات تحوط في 

تحوط فعال، حسب االقتضاء.

اإلعتراف األولي 
حالة  العادلة، وفي  بالقيمة  مبدئًيا  المالية  بالمطلوبات  اإلعتراف  يتم 
أو  الربح  خال  من  العادلة  بالقيمة  المالية  المطلوبات  إدراج  عدم 

الخسارة، بعد تنزيل تكاليف المعامات المباشرة.

الدائنة  الذمم  على  على  للمجموعة  المالية  المطلوبات  تشتمل 
بما  التمويل  البنوك،  من  المكشوف  على  السحب  واألخرى،  التجارية 
في ذلك السحب على المكشوف من البنوك وعقود الضمان المالي 

واألدوات المالية المشتقة.

القياس الاحق
موضح  هو  كما  تصنيفها  على  المالية  المطلوبات  قياس  يعتمد 

أدناه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
يتم قياس المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة 
من خال الربح أو الخسارة ويتم إدراج جميع المطلوبات المالية األخرى 

بالتكلفة المطفأة.

تقوم المجموعة بتصنيف المطلوبات المالية كمحتفظ بها للمتاجرة 
خال  من  األجل  قصير  ربح  لتحقيق  أساسً  أصدرت  قد  تكون  عندما 
أنشطة المتاجرة أو تشكل جزءًا من محفظة األدوات المالية التي تدار 
القصير  المدى  على  األرباح  تحقيق  على  دليل  بها  يوجد  والتي  معً 
مؤخرًا. تدرج األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 

في بيان الدخل الموحد للسنة التي تنشأ فيها.

يتم إدراج أرباح أو خسائر المطلوبات المحتفظ بها للمتاجرة في بيان 
الدخل الموحد.

العادلة  بالقيمة  األولي  اإلعتراف  المصنفة عند  المالية  المطلوبات  إن 
األولي  قيدها  بتاريخ  تصنيفها  يتم  الخسائر  أو  األرباح  خال  من 
 .9 رقم  المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  استيفاء  تم  إذا  وفقط 
تتألف المطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة من خال األرباح 
اتفاقية  من  المنقسمة  التمويل  أسعار  مشتقات  من  الخسائر  أو 

التمويل.
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التمويل
الحقً  عليه  الحصول  تم  تمويل  أي  قياس  يتم  األولي،  القيد  بعد 
قيد  يتم  الفعلي.  الربح  سعر  طريقة  باستخدام  المطفأة  بالتكلفة 
قيد  عن  التوقف  يتم  عندما  الخسائر  أو  األرباح  في  والخسائر  األرباح 

المطلوبات وكذلك من خال عملية إطفاء سعر الربح الفعلي.

تحتسب التكلفة المطفأة باألخذ في االعتبار أي خصم أو عاوة على 
االستحواذ والرسوم أو التكاليف التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من سعر 
الفعلي كتكاليف تمويل في  الربح  الفعلي. يدرج إطفاء سعر  الربح 

بيان الدخل الموحد.

عقود الضمانات المالية
تلك  هي  المجموعة  قبل  من  الصادرة  المالية  الضمانات  عقود  إن 
الخسائر  عن  حاملها  لتعويض  دفعة  إجراء  تتطلب  التي  العقود 
التي تتكبدها المجموعة بسبب عجز مدين محدد سداد دفعة عند 
استحقاقها وفقا لشروط أداة الدين. يتم قيد عقود الضمانات المالية 
تكاليف  حسب  ومعدلة  العادلة،  بالقيمة  كمطلوبات  البداية  في 
قياس  يتم   ،ً الحق الضمان.  إصدار  إلى  مباشرة  العائدة  المعامات 
المطلوبات بأفضل تقدير للمصاريف المطلوبة لسداد االلتزام الحالي 
في تاريخ التقرير والمبلغ المثبت ناقصا اإلطفاء المتراكم، أيهما أعلى.

إلغاء اإلعتراف
أو  إلغاء  أو  من  اإلعفاء  عند  المالية  بالمطلوبات  اإلعتراف  إلغاء  يتم 
موجودة  مالية  مطلوبات  استبدال  يتم  عندما  المطلوبات.  انتهاء 
بأخرى من نفس المقرض على أساس بنود مختلفة بشكل رئيسي، 
أو قد تم تعديل بنود المطلوبات الحالية بشكل رئيسي، فإن ذلك 
المطلوبات  قيد  عن  التوقف  أنه  على  يعامل  التعديل  أو  التبديل 
األصلية وقيد مطلوبات جديدة. إن الفرق بين المبالغ المدرجة المعنية 

يتم قيده في بيان الدخل الموحد.

)2(  االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة باإلعتراف بمخصص االنخفاض في قيمة خسائر االئتمان 
وااللتزامات  المطفأة  بالتکلفة  المقاسة  المالیة  للموجودات  المتوقعة 

الصادرة.

تقوم المجموعة بقياس مخصص االنخفاض في قيمة مبلغ يساوي 
المتوقعة على مدى عمر االستخدام، باستثناء تلك  االئتمان  خسائر 
األدوات المالية التي لم تزداد فيها مخاطر االئتمان بشكل كبير منذ 
المتوقعة  الحالة يتم قياس خسائر االئتمان  القيد األولي، وفي هذه 

لمدة 12 شهرًا.

خسائر  من  جزءًا  شهرًا   12 لمدة  المتوقعة  االئتمان  خسائر  تعتبر 
االئتمان المتوقعة التي تنتج عن حاالت تعثر محتملة على أداة مالية 

خال 12 شهرًا بعد تاريخ إعداد التقرير.  

قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
لخسائر  احتماالً  األكثر  التقدير  تعتبر  المتوقعة  االئتمان  خسائر  إن 

االئتمان. وتقاس على النحو التالي:   

في  االئتمانية  قيمتها  تنخفض  ال  التي  المالية  الموجودات  · ·
)أي  النقدية  السيولة  للعجز في  الحالية  التقرير: كالقيمة  تاريخ 
الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة وفقً للعقد 

والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استامها(.
تاريخ  في  االئتمانية  القيمة  المنخفضة  المالية  الموجودات  · ·
الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  إجمالي  بين  كالفرق  التقرير: 

للتدفقات النقدية المقدرة المستقبلية؛   
للفرق  الحالية  كالقيمة  المسحوبة:  غير  التمويل  التزامات  · ·
في  للمجموعة  المستحقة  التعاقدية  النقدية  التدفقات  بين 
المجموعة  تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  االلتزام  سحب  حالة 

استامها.  

الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية:
في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت الموجودات 
للديون  المالية  والموجودات  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  المالية 
منخفضة  اآلخر  الشامل  الدخل  بنود  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة 
القيمة  »منخفض  المالية  الموجودات  بند  ويكون  االئتمانية.  القيمة 
االئتمانية« عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 

المستقبلية المقدرة لبند الموجودات المالي.  

يتضمن الدليل على انخفاض قيمة أحد بند الموجودات المالية وجود 
البيانات الملحوظة التالية:

تعرض العميل إلى صعوبات مالية كبيرة؛   
اإلخال بأحد العقود، مثل حالة التعثر أو التخلف عن السداد؛   

اعادة هيكلة تمويل أو سلفة نقدية ما من قبل المجموعة وفق    
شروط لم تكن المجموعة لتوافق على غيرها؛

عندما يصبح من المحتمل ان يتعرض العميل لإلفاس أو إعادة    
هيكلة مالية أخرى؛ أو

نتيجة  ضمانات  على  للحصول  النشطة  األسواق  أحد  انحسار    
الصعوبات المالية.
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
الموجودات المالية منخفضة القيمة االئتمانية )تتمة(

يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي:
انخفاض  يمثل  العادلة،  بالقيمة  المدرجة  للموجودات  بالنسبة  أ( 
خسارة  أي  ناقًصا  العادلة،  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  القيمة 

انخفاض في القيمة تم االعتراف بها سابقً في بيان الدخل؛
في  االنخفاض  فإن  بالتكلفة،  المدرجة  للموجودات  بالنسبة  ب( 
القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات 
الحالي  السوق  عائد  بمعدل  المخصومة  المستقبلية  النقدية 

ألصل مالي مماثل؛ و
بالنسبة للموجودات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يمثل انخفاض  ت( 
للتدفقات  الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين  الفرق  القيمة 

النقدية المستقبلية مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي.

)3( سداد األدوات المالية
يتم سداد الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويدرج صافي المبلغ 
في بيان المركز المالي الموحد فقط إذا كان هناك حق قانوني ملزم 
حاليً لسداد المبالغ المثبتة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي 

أو لتحقيق الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.

المطلوبات الطارئة
ال يتم إدراج المطلوبات الطارئة في البيانات المالية، بل يتم اإلفصاح 
للموارد  خارج  لتدفق  الحدوث  بعيد  احتمال  هناك  يكن  لم  ما  عنها 
في  الطارئة  الموجودات  إدراج  يتم  ال  االقتصادية.  للمزايا  المتضمنة 
البيانات المالية بل يتم اإلفصاح عنها عندما يكون تدفق داخل منافع 

اقتصادية مرجحا.

قياس القيمة العادلة
المالية  غير  والموجودات  المالية  األدوات  بقياس  المجموعة  تقوم 

بالقيمة العادلة في كل تاريخ إعداد التقارير.

لبيع  المعاملة  بأن  االفتراضات  إلى  العادلة  القيمة  قياس  يستند 
موجودات أو لتحويل مطلوبات تحدث إما:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  .1
في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًا   .2

للموجودات أو المطلوبات

إن جميع الموجودات والمطلوبات التي تقاس قيمتها العادلة أو يتم 
تسلسل  ضمن  تصنيفها  يتم  المالية  البيانات  في  عنها  اإلفصاح 
القيمة العادلة، والمبينة كما يلي، استنادًا ألقل مستوى من المدخات 

األساسية لقياس القيمة العادلة ككل.

األسواق  في  المعدلة(  )غير  المتداولة  السوق  أسعار  األول:  المستوى 
النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة.

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

مباشرة(

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

بخصوص الموجودات والمطلوبات المثبتة في البيانات المالية على 
أساس متكرر، تحدد المجموعة فيما إذا كانت التحويات قد تمت بين 
)استنادًا  التصنيف  بإعادة تقييم  الهرمي  التسلسل  مستويات في 
العادلة  القيمة  لقياس  األساسية  المدخات  من  مستوى  أدنى  إلى 

ككل( في نهاية كل فترة إلعداد التقارير المالية.

القيمة  قياس  من  لكل  واإلجراءات  السياسات  المجموعة  إدارة  تحدد 
المالية  والموجودات  االستثمارية  العقارات  مثل  المتكررة،  العادلة 

المتوفرة للبيع غير المدرجة.

الجوهرية،  الموجودات  تقييم  عملية  في  خارجيون  مثمنون  يشترك 
معلومات  على  االختيار  معايير  تشتمل  االستثمارية.  العقارات  مثل 
المعايير  على  الحفاظ  تم  إذا  وفيما  واالستقالية  والشهرة  السوق 

المهنية.

بتاريخ إعداد كل تقرير مالي، تقوم اإلدارة  بتحليل الحركات في القيم 
تقييمها  إعادة  أو  قياسها  إعادة  يلزم  التي  والمطلوبات  للموجودات 
هذا  أجل  ومن  بالمجموعة.  الخاصة  المحاسبية  السياسات  حسب 
أحدث  المطبقة في  الرئيسية  المدخات  اإلدارة من  تتحقق  التحليل، 
مع  التقييم  احتساب  المستخدمة في  المعلومات  بمطابقة  تقييم 

العقود والمستندات المعنية األخرى.

للمجموعة،  الخارجيين  المثمنين  مع  باالشتراك  اإلدارة،  تقوم  كما 
الموجودات  من  لكل  العادلة  القيمة  في  التغييرات  كل  بمقارنة 
والمطلوبات مع المصادر ذات عاقة الخارجية من أجل تحديد فيما إذا 

كان التغيير معقوالً.

أصناف  بتحديد  المجموعة  قامت  العادلة،  القيمة  إفصاحات  لغرض 
ومخاطر  وخصائص  طبيعة  أساس  على  والمطلوبات  الموجودات 
الموجودات أو المطلوبات والمستوى الهرمي للقيمة العادلة كما هو 

مبين أعاه.

ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
المطلوبات الطارئة )تتمة(

العمات األجنبية
يتم تسجيل المعامات بالعمات األجنبية في البداية من قبل المجموعة حسب سعر الصرف الفوري للعملة المستخدمة المعنية بتاريخ تكون 

المعاملة فيه مؤهلة للقيد ألول مرة.

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المصنفة بالعمات األجنبية وفقً لسعر الصرف الفوري للعملة المستخدمة 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 وفقً للتكلفة التاريخية بعملة أجنبية يتم تحويلها باستخدام أسعار التحويل كما بتواريخ المعامات 
القيمة  العادلة بعملة أجنبية معينة باستخدام أسعار الصرف بتاريخ تحديد  بالقيمة  التي يتم قياسها  النقدية  البنود غير  األولية. يتم تحويل 
العادلة. إن األرباح أو الخسائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتماشى مع قيد األرباح أو 
الخسائر من التغيير في القيمة العادلة للبند )على سبيل المثال، فروقات التحويل للبنود حيث يتم قيد أرباح أو خسائر القيمة العادلة ضمن بنود 

الدخل الشامل األخرى أو يتم قيد األرباح أو الخسائر أيضً ضمن بنود الدخل الشامل األخرى أو األرباح أو الخسائر، على التوالي(.

ويتم  المالي  التقرير  بتاريخ  السائد  الصرف  للمجموعة بسعر  العرض  إلى عملة  األجنبية  التابعة  للشركات  والمطلوبات  الموجودات  ُتحول جميع 
تحويل بيانات الدخل للمجموعة بالمتوسط المرجح لسعر التحويل للسنة. إن فروقات التحويل التي تنتج عند التحويل يتم نقلها مباشرة إلى 

بند منفصل في حقوق الملكية.

التقارير القطاعية
إن القطاع يمثل عنصر مميز للمجموعة حيث يعمل إما في تقديم المنتجات أو الخدمات )قطاع األعمال( أو في تقديم المنتجات أو الخدمات ضمن 

بيئة اقتصادية محددة )قطاع جغرافي(، وهذا يخضع للمخاطر والمزايا التي تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى.
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ايرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية  -4

20202019
ألف درهمألف درهم

الموجودات التمويلية:

145٫938143.595إجارة

6٫6375.603إجارة آجلة

9٫85013.276شركة الملك

227232أخرى

162٫652162.706

الموجودات االستثمارية:

2٫0584.198وكالة

164٫710166.904

ايرادات أخرى  -5

20202019

ألف درهمألف درهم

25٫19013.194عكس مطلوبات لم تعد مستحقة الدفع

-7٫517الربح من بيع حصة في شركة شقيقة )إيضاح 14(

-4٫415استرداد الدعوى القانونية

8٫8958.377أخرى

46٫01721.571

المصاريف التشغيلية  -6

20202019

ألف درهمألف درهم

28٫60943.790مصاريف موظفين

15٫86016.414استشارات قانونية ومهنية

9٫04511.725سياق األعمال

20٫39721.543إدارة عقارات )إيضاح 13(

3٫8103.957إيجار

3٫5563.430مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

5٫8266.602استهاك

24٫9059.984أخرى

112٫008117.445

التوزيعات للممولين/للمستثمرين  -7
تم إجراء توزيع األرباح بين الممولين والمساهمين وفقً لألسس الموضوعة من قبل هيئة الفتوى والرقابة الشرعية وبموجب االتفاقيات مع الممولين 

المعنيين.

الخسارة األساسية والمخففة  -8
يتم احتساب الخسارة للسهم بتقسيم خسارة السنة العائدة لمساهمي الشركة األم بعد خصم أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة والزكاة، من خال 

المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة. 

يتم احتساب الخسارة المخففة للسهم بتقسيم الخسارة العائدة لمساهمي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة 
خال السنة زائدًا المتوسط المرجح لعدد األسهم التي ستصدر عند تحويل جميع األسهم المحتملة العادية المخففة إلى أسهم عادية:

20202019

ألف درهمألف درهم

)خســائر( الســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة األم، بعــد خصــم أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والــزكاة 
)322.640()451٫103()باأللــف(

1٫483٫9491.475.230المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي للسهم )باأللف(

تأثير التخفيف:

1٫499٫5501.511.857أداة المضاربة )باأللف(

2٫983٫4992.987.087المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير التخفيف

عائدة لمساهمي الشركة األم:

)0.22()0٫30(الخسارة األساسية للسهم )درهم(

)0.22()0٫30(الخسارة المخففة للسهم )درهم(

تم تخفيض المتوسط المرجح لعدد األسهم للربح األساسي للسهم من خال شراء المجموعة ألسهمها خال سنة 2008 )إيضاح 22(. خال السنة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تم بيع أسهم خزينة بقيمة 2.8 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 4.2 مليون درهم(.

المالية  البيانات  هذه  في  للسهم  األساسية  الخسارة  بنفس   2020 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  الواحد  للسهم  المخففة  الخسارة  قيد  تم 
الموحدة، حيث أن تأثير األسهم العادية المحتملة هو مضاد للتخفيف.
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النقد واألرصدة لدى البنوك  -9

20202019

ألف درهمألف درهم

5860نقد في الصندوق

83٫58763.297أرصدة لدى البنوك

105٫445119.758ودائع لدى البنوك

189٫090183.115نقد وأرصدة لدى البنوك

ناقصً: النقد المقيد والودائع

)35.000()35٫000(ودائع تنظيمية بدون فترة استحقاق )إيضاح 1-9(

)90.004()70٫446(نقد مقيد )إيضاح 2-9(

83٫64458.111النقد وما يعادله

تمثل الودائع لدى أحد البنوك المحلية وتحت رهن المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقً للوائح المصرف المركزي للترخيص.  1-9

أدرجت المجموعة في نهاية السنة مبلغ 70 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 90 مليون درهم( من النقد المقيد. وهذا يمثل حصة المجموعة    2-9
من النقد المحتفظ به وتحت سيطرة مشروع مشترك )إيضاح 13(.

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية  -10
20202019
ألف درهمألف درهم

الموجودات التمويلية
2٫191٫0632.269.645إجارة

212٫284244.594إجارة آجلة
166٫372170.514شركة الملك

503817مرابحة عقارات
75٫79165.039أخرى

2٫646٫0132.750.609
)490.751()627٫970(مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح 6-2(

2٫018٫0432.259.858مجموع الموجودات التمويلية

الموجودات االستثمارية:
244٫000175.000وكالة

244٫000175.000مجموع الموجودات االستثمارية
2٫262٫0432.434.858

إن صافي الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية حسب المنطقة الجغرافية كما يلي:
20202019

ألف درهمألف درهم
2٫042٫4622.290.170داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
219٫581144.688خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2٫262٫0432.434.858

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:
20202019
ألف درهمألف درهم
الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

485.174 490٫751الرصيد في 1 يناير
106.354 208٫063مخصصات النخفاض القيمة مرصودة خال السنة

)3.848()3٫806(تسديدات / مستردت خال السنة
204٫257102.506

)89.696( )65٫687(مبالغ مشطوبة خال السنة
)7.233( )1٫351(سعر تسويات صرف العملة وتسويات أخرى

490.751 627٫970الرصيد الختامي

يشتمل مخصص االنخفاض في القيمة على مبلغ 102 مليون درهم )2019 : 68 مليون درهم( بخصوص األرباح المعلقة للموجودات التمويلية   1-10
واالستثمارية المنخفضة القيمة.

يعد مخصص االنخفاض في القيمة هو أفضل تقدير لإلدارة ويستند على االفتراضات التي تأخذ في االعتبار عدة عوامل وفقً للمعيار   2-10
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

األوراق المالية االستثمارية  -11
20202019
ألف درهمألف درهم

8٫4207.769األسهم )القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر(

31 ديسمبر 2020
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

8٫420--8٫420األسهم )القيمة العادلة  لبنود الدخل الشامل اآلخر(
31 ديسمبر 2019

االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

7٫769--7٫769األسهم )القيمة العادلة  لبنود الدخل الشامل اآلخر(

لم ُتجرى أية تحويات لألوراق المالية في فئات المستوى 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:

20202019
ألف درهمألف درهم

7٫7697.714الرصيد في 1 يناير
1055حركة صرف العمات األجنبية

-641إضافة خال السنة
8٫4207.769الرصيد في 31 ديسمبر

الدفعات مقدما على العقارات االستثمارية  -12
20202019
ألف درهمألف درهم

292٫781322.818في 1 يناير
)30.037(-مسددة خال السنة

)292.781()292٫781(مخصص*
--في 31 ديسمبر

)146.781()292٫781(في 1 يناير
)146.000(-متكبدة للسنة

)292.781()292٫781(الختامي

كا  تأجيل  تم  دبي.  في  التطوير  قيد  عقاريين  مشروعين  في  الوحدات  على  االستحواذ  بشأن  المجموعة  قبل  من  مقدمً  الدفعات  تمثل  هذه 
المشروعين لعدد من السنوات وإن تاريخ االنتهاء غير محدد بعد. قامت المجموعة بالبدء في اجراءات تحكيم في 2013 بمطور واحد لتسهيل إرجاع 
المبالغ المدفوعة مقدمً بمبلغ 780 مليون درهم وبقيمة مدرجة صفر درهم )31 ديسمبر 2019: صفر درهم(. خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، 
تم منح التحكيم لصالح المجموعة من خال إلغاء اتفاقيات مع إتفاقية بيع وشراء األصلية واإلضافة إليها. يتم تقديم السلف المدفوعة من قبل 

المجموعة للمطور بالكامل وفًقا لتوصيات البنك المركزي والمصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بناًء على التقييم.

مالية  مع مؤسسة  استثناء  بموجب  درهم  مليون   30 بقيمة  اإلستثمارية  العقارات  على  السلف  تم سداد  المحكمة،  من  على حكم صادر  وبناًء 
والتزامات مرتبطة بمبلغ 39 مليون درهم خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019.

العقارات االستثمارية  -13

20202019
ألف درهمألف درهم

2٫319٫7941.989.071في 1 يناير
38٫893192.271اإلضافات خال السنة

)94.728()467٫533(االستبعادات خال السنة
)18.241()462٫964(خسارة القيمة العادلة عن عقارات استثمارية

-)111٫577(تحويل من حصة األقلية
230.845  -تحويل من عقارات قيد التطوير

-  )8٫338(تحويل إلى الممتلكات، اآلالت والمعدات
3٫74420.576تقلبات أسعار صرف العمات األجنبية

-)60٫165(مخصص خال السنة
1٫251٫8542.319.794في 31 ديسمبر

تتألف العقارات االستثمارية من األراضي والفلل ووحدات المباني المحتفظ بها لإليجار أو البيع. وفقً لسياستها المحاسبية، تدرج المجموعة العقارات 
االستثمارية بالقيمة العادلة.

المجموعة يحملون  العادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية السنة من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين عن  القيمة  تستند 
المؤهات المهنية ذات العاقة المعترف بها ولديهم خبرة ذات عاقة في المواقع وقطاعات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها. إن نموذج 
التقييم المستخدم هو وفقً لما أوصى به المعهد الملكي للمساحين القانونيين. خال السنة، استخدمت اإلدارة النطاق المنخفض للقیم العادلة لکل 

العقارات االستثماریة حيث تم استخدام أکثر من واحد من مقيمي القيمة العادلة.

تم تسجيل مخصصات بقيمة 60 مليون درهم على العقارات المحجوزة خال العام وفًقا لتوصيات المصرف المركزي.

تشتمل العقارات االستثمارية كما في 31 ديسمبر 2020 على قطعة أرض ووحدتان )31 ديسمبر 2019: وحدتان( في مصر مملوكة من قبل الشركات 
التابعة للمجموعة بمبلغ 198 مليون درهم )2019: 195 مليون درهم(. وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما 
تتضمن القيمة المدرجة بمبلغ 198 مليون درهم )2019: 195 مليون درهم( أرباح تحويل العمات األجنبية ناتجة عن تحويل عمات العقارات االستثمارية 

في مصر والتي تم تضمينها في حقوق الملكية.

باستثناء العقارات اإلستثمارية في مشروع مشترك، يتم تصنيف العقارات االستثمارية في المستوى 2 لقياس القيمة العادلة حيث تم الحصول 
عليها باستخدام نهج مقارنة األسعار على أساس معامات مماثلة لعقارات مشابهة. يتم تعديل أسعار بيع العقارات المماثلة حسب االختافات 
في السمات الرئيسية مثل حجم العقار وموقعه. إن أهم المدخات إلى نهج التقييم هو السعر المقدر للقدم المربع الواحد لكل موقع معين.  لم 

يتم إجراء أية تحويات من أو إلى المستوى 2 خال السنة.

تعتمد تقنية التقييم المستخدمة في العقارات االستثمارية في المشروع المشترك على طريقة الدخل التي تستخدم مدخات هامة ال يمكن 
ماحظتها، وبالتالي يتم تصنيفها في المستوى 3. تتضمن المدخات المستخدمة من قبل المقييم سعر بيع يتراوح ما بين 105 درهم إلى 170 

درهم لكل متر مربع بفترة استهاك لمدة 4 سنوات بنسبة 10٪ من سعر القيمة العادلة.

إن الزيادة /)النقص( الجوهرية في قيمة اإليجار المقدرة حسب السوق سوف يؤدي إلى ارتفاع/)انخفاض( جوهري في القيمة العادلة للعقارات.

كما في 31 ديسمبر 2020، فإن العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبلغ 892 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 1.509 مليون درهم( تم رهنها / 
التنازل عنها لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة )إيضاح 17(.
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العقارات االستثمارية )تتمة(  -13

20202019
ألف درهمألف درهم

42٫11557.498دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

)21.543()20٫397(مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج عوائد اإليجار

21٫71835.955األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، قامت المجموعة بتحويل العقارات قيد التطوير إلى عقارات استثمارية بسبب التغيير في استخدام 
العقارات قيد التطوير.

في 1 أكتوبر 2014، أبرمت المجموعة اتفاقية مشروع مشترك مع طرف آخر لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر. استحوذت 
شركة أماك للتمويل )ش.م.ع( على حصة بنسبة 50٪ في الورقاء جاردنز ذ.م.م، منشأة تحت السيطرة المشتركة لتطوير قطعة أرض مملوكة 
بالشراكة في منطقة ند الحمر. لدى المجموعة حصة بنسبة 50٪ في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالمشروع المشترك 
ووفقا لذلك بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الدولية رقم 11 تعتبر عملية تحت السيطرة المشتركة. 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 330 مليون درهم. إن المصاريف الاحقة لتطوير األرض إلعادة بيعها يتم إدراجها في تكلفة العقار. إن النقد الذي يحتفظ بها 

المشروع المشترك مقيد، نظرا ألنه ملَتَزم تعاقديا لتطوير األراضي في إطار اتفاقية المشروع المشترك. 

العقارات  تمثل  درهم(.  مليون   90  :2019 ديسمبر   31( درهم  مليون   70  ،2020 ديسمبر   31 في  المقيد  النقدي  الرصيد  المجموعة في هذا  تبلغ حصة 
االستثمارية في رصيد المشروع المشترك ال شيء )31 ديسمبر 2019، 231 مليون درهم، تحويل من عقارات قيد التطوير، إضافة 5.4 مليون درهم )31 
ديسمبر 2019: 81 مليون درهم( على تشييد المباني و 36 مليون درهم خسارة القيمة العادلة )31 ديسمبر 2019: 109 مليون ربح من القيمة العادلة( 

خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

تمثل العناصر التالية حصة المجموعة في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف للعملية المشتركة بعد حذف المعامات بين المجموعة:

20202019
ألف درهمألف درهم

240٫965419.625عقارت استثمارية 

70٫44690.004النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح 9(

11٫1375.137موجودات أخرى - ذمم مدينة

)33.736()15٫898(دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

306٫650481.030صافي الموجودات

-9٫353االيرادات*

1٫3003.677دخل من الودائع

3٫7725.086إيرادات أخرى

-)6٫463(   تكاليف المبيعات 

)161()1٫142(المصاريف التشغيلية

6٫8208.602الربح للسنة

* تتعلق بجزء من األرض المباعة متعلق باتفاقية البيع القديمة.

العقارات االستثمارية )تتمة(  -13

تأثير كوفيد-19 على العقارات االستثمارية  1-13
باتخاذ  أو كوفيد-19، جائحة عالمية وأوصت  المستجد،  الجديدة من فيروس كورونا  السالة  أن  العالمية  الصحة  أعلنت منظمة   ،2020 11 مارس  في 
االقتصادي في قطاع  النشاط  التأثير سلًبا على  يواصل جائحة كوفيد-19  العالم.  أنحاء  والتخفيف من حدته في جميع  انتشاره  بتدابير الحتواء 
العقارات وساهم في تقلبات كبيرة وضغط هبوطي على القيم العادلة لاستثمارات العقارية للمجموعة. لقد تطور تأثير الفيروس بسرعة ونتيجة 

لذلك قد يؤثر ذلك على قدرة المجموعة على االعتراف باإليرادات بسبب التغيرات في احتمالية التحصيل وخفض العوائد اإليجارية.

عند تحديد تقييمات العقارات االستثمارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2020، أخذت المجموعة في الحسبان التأثير المحتمل )استناًدا إلى أفضل المعلومات 
المتاحة( لحاالت عدم اليقين التي أحدثتها تفشي جائحة كوفيد-19 وأخذت في االعتبار شمول المستأجرين بالتدابير االقتصادية واإلغاثية.

لقد تمت معالجة التأثير الكلي كجزء من الخسارة غير المحققة على العقارات االستثمارية في هذه البيانات المالية الموحدة. تخضع أي تغييرات 
يتم إجراؤها على التقييمات لتقدير التأثير اإلجمالي لجائحة كوفيد-19 لمستويات عالية جًدا من عدم اليقين، حيث ال يتوفر حالًيا سوى قدر ضئيل 

من المعلومات المستقبلية المعقولة 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 المتوقعة.

استثمار في شركة شقيقة  -14

20202019نسبة المساهمة

ألف درهمألف درهم20202020شركة

أماك الدولية للعقارات، شركة تمويل،
26.21206٫123288.946٪18٫35%المملكة العربية السعودية

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

20202019
ألف درهمألف درهم

3٫865٫7423.285.169الموجودات

)2.196.633()2٫667٫653(المطلوبات

1٫198٫0891.088.536حقوق الملكية

206٫123288.946القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة 

284٫002287.068اإليرادات 

97٫61965.488األرباح للسنة 

19٫57916.958حصة المجموعة في الربح  

خال السنة، استلمت المجموعة توزيعات أرباح بمبلغ 11.6 مليون درهم )2019: 16.6 مليون درهم( من شركة أماك الدولية للعقارات. تستند المعلومات 
المالية ونتائج شركة أماك الدولية للعقارات على أحدث حسابات اإلدارة المتوفرة كما في 30 نوفمبر 2020 )2019: كما في 31 أكتوبر 2019(، وتم استقراؤها 

للشهر المتبقي )2019: شهرين( حتى 31 ديسمبر 2020.

قامت المجموعة خال السنة ببيع نسبة 30٪ من حصتها في الشركة الزميلة من خال االكتتاب العام األولي الذي أطلقته شركة AIRE للتمويل 
وسجلت ربًحا قدره 7.5 مليون درهم من هذه الصفقة في اإليرادات األخرى
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.15-  الموجودات األخرى

20202019

ألف درهمألف درهم

1٫6862.964المبالغ المدفوعة مقدمً

6.000-ذمم مدينة من أنشطة الوساطة )إيضاح 15 - 1(

9٫69611.348تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

2٫5092.342دفعات مقدمً

166310أرباح مستحقة القبض

23٫59123.005الذمم المدينة المرهونة )إيضاح 15 – 2(

9.065-موجودات خاضعة لإليجار

20٫7906.928أخرى )إيضاح 3-15(

58٫43861.962

تم تسوية المبلغ مع العميل خال السنة وسجلت المجموعة ربًحا بقيمة 9 مليون درهم من عملية التسوية.  1-15
إن هذا يمثل القيمة العادلة للوحدات المحتفظ بها فيما يتعلق بسداد الموجودات التمويلية حيث سيتم تحويل الوحدات إلى العقارات   2-15

االستثمارية في الفترة الاحقة بعد اإلنتهاء من إجراءات نقل الملكية مع إدارة األراضي في دبي.
يتضمن الرصيد 11.14 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 5.14 مليون درهم( يتعلق بذمم مدينة الورقاء جاردنز ش.م.م )إيضاح 13(.   3-15

16-  األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 

20202019

ألف درهمألف درهم

13٫70610.424الموجودات الثابتة )إيضاح 1-16(

1٫593424أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 2-16(

15٫29910.848

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية )تتمة(  -16
فيما يلي بنود األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية:  1-16

:2020

المركز
الرئيسي

أثاث
وتركيبات

أجهزة كمبيوتر 
ومعدات 
المجموعمكتبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة:

15٫96167٫38483٫345- في 1 يناير 2020
133692825  - اإلضافات خال السنة

8٫338--  8٫338 تحويل من العقارات االستثمارية
)1٫651()1٫251( )400(- االستبعادات خال السنة

)415( )423(8- تعديات )خسائر(/ أرباح سعر الصرف
90٫442 8٫33815٫70266٫402 في 31 ديسمبر 2020

االستهاك المتراكم:
14٫91658٫00572٫921- في 1 يناير 2020

5٫826 5٫330 329 167  االستهاك المحمل للسنة
)1٫651()1٫251()400(-    االستبعادات خال السنة

)360( )366(6 -    تعديات أرباح / )خسائر( سعر الصرف
14٫58161٫71876٫736 167  في 31 ديسمبر 2020
صافي القيمة الدفترية:
4٫68413٫706 851 8٫171 في 31 ديسمبر 2020

:2019
أثاث
وتركيبات

أجهزة كمبيوتر 
ومعدات 
مكتبية

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة:

16.02266.92382.945 في 1 يناير 2019
9345354 اإلضافات خال السنة

)2()2(- االستبعادات خال السنة
11848)70( تعديات )خسائر(/ أرباح سعر الصرف

15.96167.38483.345 في 31 ديسمبر 2019
االستهاك المتراكم:

14.62151.58266.203 في 1 يناير 2019
2686.3346.602 االستهاك المحمل للسنة

)2()2(- االستبعادات خال السنة
2791118 تعديات أرباح / )خسائر( سعر الصرف

14.91658.00572.921 في 31 ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية:

1.0459.37910.424 في 31 ديسمبر 2019

16-2 يتعلق المبلغ بمشاريع تكنولوجيا المعلومات الجارية.
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الودائع االستثمارية والتمويات اإلسامية األخرى  -17

تكرار األقساط
تاريخ القسط 
20202019نسبة األرباحالنهائي

ألف درهمألف درهم

207.228-2٪25 أكتوبر 2026شهريًالمرابحة
49.923-4٪4 يوليو 2020شهريًالوكالة

114.430-4٪4 يوليو 2020شهريًأخرى
23٫856٫3994.011.781٪25 أكتوبر 2026شهريًسعر الشراء المستحق الدفع

3٫856٫3994.383.362
عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة

)327.247()417٫041()إيضاح 1-17(
3٫439٫3584.056.115

يتم تأمين الودائع االستثمارية المعاد هيكلتها والتمويل اإلسامي اآلخر مقابل التنازل عن ورهن العقارات االستثمارية للمجموعة التي تقع في 
دولة اإلمارات العربية المتحدة )إيضاح 13) والتنازل عن التأمين، ورهن على حسابات البنك )إيضاح 9( والتنازل عن الحقوق الستام الدفعات المتعلقة 
سيتم  المقدمة  المالية  األوراق  إن  للمجموعة.  التابعة  الشركات  من  الشركات  وضمانات  اإلسامية  واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  بمحفظة 

االحتفاظ بها من قبل وكيل ضمان نيابة عن الممولين.

تعديل القيمة العادلة المطفأة  1-17
20202019
ألف درهمألف درهم

327٫247423.609   في 1 يناير
)96.362()123٫331(اإلطفاء المحمل للسنة

- )284٫052(عكس قيمة عادلة غير مطفأة نتيجة إعادة الهيكلة
-497٫177ربح من إعادة هيكلة القيمة العادلة

   417٫041327.247

تم تغيير طبيعة ودائع الشركة جوهريا نتيجة إلعادة الهيكلة المنتهية في 2014، مما أدى إلى التزام ثابت يدفع إلى الممولين التجاريين ومقدمي 
دعم السيولة. ووفقً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية، وبسبب التغيرات الجوهرية في شروط الودائع االستثمارية من خال إعادة الهيكلة، تم 
إجراء تقييم القيمة العادلة لالتزامات المعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية المتعاقد عليها. كما في 25 نوفمبر 
2014، تم قيد االلتزامات المعاد هيكلتها في البداية بالقيمة العادلة في بيان المركز المالي ما أدى لتعديل أرباح القيمة العادلة بمبلغ 911 مليون 

درهم وتم تسجيلها في بيان الدخل الموحد.

في يونيو 2020، قامت الشركة مرة أخرى بإعادة هيكلة ودائع الممولين التجاريين؛ حيث بلغت القيمة االسمية لالتزامات الثابتة المعاد هيكلتها في 
نهاية الفترة 4.219 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 4.219 مليون درهم(. عند إعادة الهيكلة المعدلة، تم تغيير طرق السداد بشكل جوهري مما أدى 

إلى وجود سداد أقساط مجدولة وغير مجدولة. يتناول إيضاح 2-1 شروط السداد.

يتم احتساب تعديل القيمة العادلة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي البالغ 4.89٪. بلغت القيمة التراكمية ألرباح القيمة العادلة المطفأة حتى 
30 يونيو 2020 ما قيمته 627 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 584 مليون درهم( مما يوفر أرباح في القيمة العادلة المتبقية بقيمة 284 مليون درهم 
كما في 30 يونيو 2020 )31 ديسمبر 2019: 328 مليون درهم( . ومع ذلك، عند إعادة الهيكلة في عام 2020، تمت زيادة أرباح القيمة العادلة المتبقية كما 
في 30 يونيو 2020 إلى 497 مليون درهم والتي سيتم عكسها بالكامل على مدى فترة السداد حتى أكتوبر 2026، مع تحميل ناتج على بيان الدخل 

الموحد كل سنة.

يتم الحقً قياس االلتزامات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الفعلي.

الودائع االستثمارية والتمويات اإلسامية األخرى )تتمة(  -17

تسوية دين  2-17
بناًء على اتفاقية الشروط العامة المعدلة، أنهت المجموعة عرض تسوية الديون في 24 سبتمبر 2020 و 14 ديسمبر 2020. تم عرض مقابل نقدي قدره 96 
مليون درهم للممولين مقابل تسوية تعرضاتهم وقام بعض الممولين بتسوية تعرضهم البالغ 257 مليون درهم والتي تشمل ودائع استثمارية 
بقيمة 205 مليون درهم، وأداة المضاربة بقيمة 50 مليون درهم، واألرباح العينية 1.5 مليون درهم. ونتيجة لهذه التسوية، سجلت المجموعة ربًحا 
بقيمة 105 مليون درهم في بيان الدخل بعد تسوية إطفاء تعديل القيمة العادلة من إعادة الهيكلة بمبلغ 24 مليون درهم، كما سجلت ربًحا بقيمة 

31 مليون درهم يتعلق بأداة المضاربة في بيان التغييرات في حقوق الملكية.

تمويل إسامي ألجل  -18
20202019

ألف درهمألف درهم

113٫92285.648 الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري )إيضاح أ(

43٫22820.735 البنك العقاري المصري العربي )إيضاح ب(

27٫4608.679قناة السويس - مصر

-9٫744البنك األهلي المصري 

194٫354115.062

أ(  الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري
كما في نهاية السنة، بلغت التسهيات طويلة األجل المقدمة من الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري للشركة التابعة للمجموعة في مصر 
مبلغ 489 مليون جنيه مصري )31 ديسمبر 2019: 375 مليون جنيه مصري( لتمويل أنشطة الشركة التابعة. يترتب على هذه التسهيات معدل أرباح 

ً( تستحق الدفع على أساس شهري لمدة أقصاها 20 سنة. بنسبة تتراوح من 1٪ إلى 19٪ سنويً )2019: من 1٪ إلى 21٪ سنوي

ب(  البنك العقاري المصري العربي
كما في نهاية السنة، بلغت التسهيات طويلة األجل المقدمة من البنك العقاري المصري العربي للشركة التابعة للمجموعة في مصر مبلغ 186 
مليون جنيه مصري )31 ديسمبر 2019: 91 مليون جنيه مصري( لتمويل أنشطة الشركة التابعة. يترتب على هذه التسهيات معدل ربح بحد أقصى 

1.5٪ سنويً إلى متوسط سعر كوريدور من البنك المركزي المصري )2019: ال شيء( ويستحق على أساس شهري خال فترة أقصاها 7 سنوات.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -19

20202019

ألف درهمألف درهم

4٫1084.398في 1 يناير

6191.163المخصص خال السنة

)1.453()1٫321(المدفوع خال السنة

3٫4064.108في 31 ديسمبر
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المطلوبات األخرى  -20
20202019

ألف درهمألف درهم

41٫85354.530مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع

2557.288عوائد اإليجار غير مكتسب

6٫5156.559توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1٫5004.763أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويات اإلسامية األخرى

11٫55313.770مخصص مطالبات قضائية )إيضاح 1-20(

154.314-ذمم دائنة لعماء )إيضاح 2-20(

5656زكاة مستحقة الدفع

7.370-ودائع التأمين

2.873-ذمم مستحقة السداد عن إدارة العقارات

9.065-التزامات إيجارية

47٫88662.702ذمم دائنة أخرى )إيضاح 3-20(

109٫618323.290

مرفوعة من وضد  تتضمن مطالبات  والتي  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  التقاضي في  إجراءات  مقابل بعض  ذلك مخصًصا  يتضمن   20-1
المجموعة، وبخاصة المتعلقة ببعض معامات البيع والتمويل.

أبرمت المجموعة في عام 2008 اتفاقية بيع وشراء مع أحد المطورين مطور لشراء العديد من المباني قيد التطوير. وعند االنتهاء من هذه   2-20
االتفاقية، أبرمت المجموعة اتفاقية بيع وشراء منفصلة مع أحد العماء تم بموجبها بيع جزء معين من المبنى لهذا العميل مقابل 154 
مليون درهم. وقامت المجموعة خال العام بتسوية التزامها تجاه العميل وسجلت أرباًحا بلغت 79 مليون درهم. قامت المجموعة أيًضا 

بالتسوية مع أحد العماء وسجلت أرباًحا بقيمة 9 مليون درهم إماراتي )إيضاح 15.1(.

يتضمن ذلك مبلغ 16 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 34 مليون درهم( يتعلق باإليرادات المؤجلة والمطلوبات األخرى لشركة الورقاء جاردنز   3-20
ذ.م.م )إيضاح 13(.

21-   رأس المال
20202019

ألف درهمألف درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
1.500.000.000 سهم قيمة السهم 1 درهم

1٫500٫0001.500.000)31 ديسمبر 2019 -  1.500.000.000 سهم عادي قيمة السهم 1 درهم(

أداة المضاربة
أقر  المضاربة،  أداة   إصدار  إتمام شروط معينة. في وقت  عند   )26 )إيضاح  عادية  إلى أسهم  للتحويل  قابلة  أداة مضاربة  بإصدار  المجموعة  قامت 
المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية بتاريخ 28 سبتمبر 2014 بزيادة رأس مال الشركة بمبلغ يصل حتى 2.1 مليار درهم من وقت 

آلخر بهذا المبلغ أو المبالغ التي قد تكون مطلوبة .

22-  أسهم الخزينة
خال عام 2008، قامت المجموعة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها، أي ما يعادل 1.67٪ من رأس المال المصدر. تم تسجيل هذه األسهم في بيان 
المركز على أنها أسهم خزينة. خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 تم بيع أسهم الخزينة بقيمة 20.8 مليون درهم )31 ديسمبر 2019: 4.2 

مليون درهم(.

االحتياطي القانوني  -23
وفقً للقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات لعربية المتحدة والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل 10٪ من أرباح السنة إلى االحتياطي 

القانوني. يجوز للشركة أن تقرر التوقف عن هذه التحويات السنوية عندما يصبح إجمالي االحتياطي مساويً 50٪ من رأس المال المدفوع. 

االحتياطي العام  -24
حسب متطلبات النظام األساسي للشركة، يجب تحويل 10٪ من أرباح السنة إلى االحتياطي العام. ووفقً لنظام الشركة األساسي، يتوقف التحويل 
إلى االحتياطي العام بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة أو عندما يصبح هذا االحتياطي مساويً ٪50 
من رأسمال الشركة المدفوع. 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 المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير قابل للتوزيع. 

أداة المضاربة  -26
20202019

ألف درهمألف درهم

975٫2201.025.560أداة المضاربة )القيمة االسمية(
)810.088()770٫324(احتياطي أداه المضاربة

204٫896215.472أداة المضاربة )القيمة المدرجة(

في 25 نوفمبر 2014، تم إصدار أداة المضاربة بمبلغ 1.300 مليون درهم والتي تستحق في 30 نوفمبر 2026 من خال شركة ألغراض خاصة مملوكة من 
قبل المجموعة. عند استحقاق أداة المضاربة إلى الحد الذي ال يمكن استردادها سوف يتم تحويلها بشكل الزامي إلى أسهم عادية للشركة بقيمة 

اسمية للسهم الواحد 1 درهم.

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

معدل ربح متوقع بنسبة 1٪ سنويً على األرصدة القائمة كل سنة، يستحق الدفع كدفعات عينية، ويحق للشركة االختيار أن تقوم بتوزيعات   .2 
نقدية أو باألسهم.

يتم  التي سوف  الطارئة  إن عدد األسهم  االستحقاق.  المضاربة قائمة عند  أداة  بقاء  إلى حد  500 مليون سهم ينطبق فقط  إصدار طارئ   .3 
إصدارها تقسم بالتناسب مع مبلغ أداة المضاربة المتبقي القائم.

عند استرداد أداة المضاربة، سوف يكون هناك انخفاض نسبي في إصدار أسهم التحويل الطارئة المستحقة.
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أداة المضاربة )تتمة(  -26

تم تسجيل أداة المضاربة بالقيمة العادلة عند إصدارها. وتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألداة المضاربة والقيمة المدرجة للودائع بمبلغ 1.027 
مليون درهم كأرباح في بيان الدخل لسنة 2014 وفقً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. الحقً للقيد األولي، لن يتم إعادة قياس القيمة المدرجة 
لألداة. تم تحويل أرباح القيمة العادلة بمبلغ 1.027 مليون درهم عند القيد األولي من أداة المضاربة من الخسائر المتراكمة إلى احتياطي أداة المضاربة. 
وسوف يتم استخدام هذا االحتياط في حال وجود أي سداد ألداة المضاربة أو إصدار أسهم في الشركة عند استحقاق أداة المضاربة. وسوف يتم إدراج 
أي اختاف بين القيمة االسمية لألسهم الصادرة للتحويل والقيمة المدرجة ألداة المضاربة واحتياطي أداة المضاربة في األرباح غير الموزعة/الخسائر 

المتراكمة.

تم تحديد القيمة العادلة ألداة المضاربة وفق أفضل تقديرات اإلدارة بشأن التدفقات النقدية المتوقعة 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 12 سنة 

بنفس التاريخ.

تم احتساب القيمة العادلة ألداة المضاربة باستخدام تكلفة حقوق الملكية بنسبة 14.96٪ محتسبة بموجب نموذج تسعير الموجودات الرأسمالية 
حيث أن العائد المضمون مستند على سندات حكومة اإلمارات العربية المتحدة طويلة األجل؛ إن مقياس بيتا الذي تم تحديده وفق مقياس بيتا 
للشركة المماثلة التي تعمل في ذات النشاط عاوة على مخاطر السوق مستندة على ظروف السوق الحالية وهو ما يعكس العائد المتوقع 

اإلضافي على االستثمار المضمون.

في 12 أغسطس 2015، اختار مجلس إدارة الشركة طوعً سداد 200 مليون درهم مقابل أداة المضاربة مما أدى إلى انخفاض أداة المضاربة واحتياطي أداة 
المضاربة بمبلغ 42 مليون درهم و 158 مليون درهم على التوالي. إن القيمة االسمية القائم ألداة المضاربة في 31 ديسمبر 2020 بلغ 1.026 مليون درهم 
)31 ديسمبر 2019: 1.100مليون درهم(. دفعت الشركة أيضً 9 مايين درهم بشأن مصاريف الدفعات العينية المستحقة نتيجة لسداد أداة المضاربة 
على التوالي بنسبة 1٪ من أداة المضاربة القائمة من تاريخ إعادة الهيكلة لتاريخ السداد. قد سجل هذا التحمل في الخسائر المتراكمة في حقوق 

الملكية.

في 23 نوفمبر 2017، اختار مجلس إدارة الشركة طوعا سداد 75 مليون درهم مقابل أداة المضاربة التي خفضت أداة المضاربة واحتياطي أداة المضاربة 
القائمة في 31 ديسمبر 2020 مبلغ 1.026 مليون درهم  القيمة االسمية ألداة المضاربة  التوالي. تبلغ  بمبلغ 16 مليون درهم و 59 مليون درهم على 
المال بموجب  العينية نتيجة لسداد رأس  الدفعات  أرباح  الشركة مبلغ 25 مليون درهم بشأن  )31 ديسمبر 2019:  1.026 مليون درهم(. كما دفعت 
أداة المضاربة حيث بلغت نسبة 1٪ من أداة المضاربة القائمة من تاريخ السداد األول إلى تاريخ السداد الثاني. قد سجل هذا التحمل في الخسائر 

المتراكمة في حقوق الملكية.

قامت المجموعة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 باسترداد أداة مضاربة قيمتها 50 مليون درهم عبر آلية تسوية الديون )إيضاح 17(.

كان الحد األقصى لعدد األسهم التي قد تحول بموجب األداة في 31 ديسمبر 2020 هو  1.438 مليون )31 ديسمبر 2019: 1.512 مليون(.

الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي  -27
إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهرية غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه:

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاح

113.449-27-1أماك سكاي جاردنز ذ.م.م

)11.710(-إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

-101.739

األرباح/ )الخسائر( المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاح

)7.805(271٫413-1أماك سكاي جاردنز ذ.م.م

11٫7109.504إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

13٫1231.699

جاردنز  أماك سكاي  المجموعة شركة  استخدمت  ذ.م.م.  جاردنز  أماك سكاي  100٪ من شركة  بنسبة  مال  رأس  المجموعة حصة  تمتلك   1-27
ذ.م.م كمنشأة ذات غرض خاص، لاستحواذ باالشتراك مع طرف آخر على شقق معينة في بناية تدعى مشروع سكاي جاردنز )»المشروع«(. 
تملك المجموعة اآلن حصة بنسبة 67٪ من المشروع. بموجب أحكام اتفاقية المشروع  مع الطرف المقابل، سيتم اقتسام أرباح بنسبة 
67٪ للمجموعة و33٪ للطرف اآلخر. التمويل المقدم تم تصنيفه كحقوق ملكية ضمن أماك سكاي جاردنز وبالتالي زيادة الحصص غير 
المسيطرة على مستوى المجموعة. وخال عام 2020، قام المشروع بتوزيع الموجودات وتم نقل 33٪ من الوحدات في المبنى المتعلقة 
بحقوق الملكية غير المسيطرة إليها. تم فصل الوحدات في المبنى وتم شطب الحقوق غير المسيطرة بعد نقل ملكية العقارات في 

29 فبراير 2020.

قرار مصدق من  الشركة وتصفيتها بموجب  2020 تم حل  أعمالها، وخال عام  الشركة وتصفية  أنشطة  إنهاء  المساهمون على  وافق   2-27
الكاتب العدل في دبي. وقد تمت تسوية جميع موجودات ومطلوبات الشركة كما في 31 ديسمبر 2020 .

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

:2020
أماك سكاي
جاردنز ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

12٫96727٫950اإليرادات

)62()3٫596(المصاريف العمومية واإلدارية

)334(-التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

-)89٫820(خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

27٫554)80٫449(إجمالي )الخسارة(/ الدخل الشامل للسنة

1٫41311٫710العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

:2020

أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

17.32823.314اإليرادات

)58()4.818(المصاريف العمومية واإلدارية

)894(-التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

-)36.160(خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

22.362)23.650(إجمالي )الخسارة( / الدخل الشامل للسنة

9.504)7.805(العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي )تتمة(  -27

بيان المركز المالي الملخص

:2020
أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

-10٫054النقد واألرصدة لدى البنوك

-139٫343العقارات االستثمارية

-10٫000الموجودات االستثمارية - الوكالة

-566موجودات أخرى

-)495٫420( المبالغ المستحقة لطرف ذي عاقة

-)706(المطلوبات األخرى

-)336٫163(إجمالي حقوق الملكية

العائدة إلى:

-)336٫163( مساهمي الشركة األم

-- الحصص غير المسيطرة

)336٫163(-

:2019
أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

-8.506النقد واألرصدة لدى البنوك

-340.740العقارات االستثمارية

6436.012موجودات أخرى

)33.157(-المبالغ المستحقة لطرف ذي عاقة

)409()8.614(المطلوبات األخرى

)27.554(341.275إجمالي حقوق الملكية

العائدة إلى:

)15.844(227.826 مساهمي الشركة األم

)11.710(113.449 الحصص غير المسيطرة

341.275)27.554(
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الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي )تتمة(  -27

بيان التدفقات النقدية الملخص
:2020

أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

-3٫663التشغيلية
-)10٫000(اإلستثمارية

-7٫885التمويلية
-1٫548صافي النقص في النقد وما يعادله

:2019

أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم
10٫0651.901التشغيلية
12.752-اإلستثمارية

)14.653()28٫889(التمويلية
-)18٫824(صافي النقص في النقد وما يعادله

28-   المعلومات القطاعية
العقاري  واالستثمار  واالستثمارية(،  التمويلية  األنشطة  )وتشتمل على  العقارات  تمويل  لألعمال،  ثاثة قطاعات  المجموعة في  تنظيم  تم  إدارية  ألغراض 

)يشتمل على المعامات العقارية( وتمويل االستثمار في الشركات. 

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

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

عقارات استثماريةتمويل عقاري2020:
تمويل استثمارات
المجموعفي شركات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)70٫788( 63٫452)345٫459(211٫219الدخل التشغيلي

)98٫556( )19٫177( )50٫798()28٫581(توزيعات للممولين/ للمستثمرين

)266٫001( )724( )376()264٫901(مخصصات االنخفاض في القيمة

 213٫125 - -213٫125تسوية القيمة العادلة على الودائع االستثمارية

)123٫331( )6٫698(  )47٫866()68٫767( إطفاء أرباح القيمة العادلة

)112٫008(  )10٫941()33٫588()67٫479(مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(

19٫579   19٫579  -   -   الحصة من نتائج الشركة الشقيقة

)437٫980( 45٫491)478٫087()5٫384( نتائج القطاع

)13٫123(الحصص غير المسيطرة

)451٫103(

عقارات استثماريةتمويل عقاري2019:
تمويل استثمارات
المجموعفي شركات 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

103.80096.68342.893243.376الدخل التشغيلي

)109.529()17.926()47.042()44.561(توزيعات للممولين/ للمستثمرين

)256.780()1.117()148.540()107.123(مخصصات االنخفاض في القيمة

)96.362()9.301()51.520()35.541(إطفاء أرباح القيمة العادلة

)117.445()9.674()29.856()77.915(مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(

16.95816.958--الحصة من نتائج الشركة الشقيقة

)319.782(21.833)180.275()161.340(نتائج القطاع

)1.699(الحصص غير المسيطرة

)321.481(
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28-   المعلومات القطاعية )تتمة(

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

عقارات استثماريةتمويل عقاري2020:
تمويل استثمارات 
المجموعفي شركات وأخرى 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

450٫7623٫991٫267 1٫234٫185 2٫306٫320 الموجودات القطاعية

430٫7903٫746٫736 3٫076٫71 239٫236 المطلوبات القطاعية

2635٫826-5٫563 االستهاك

5561٫994-1٫438المصاريف الرأسمالية

عقارات استثماريةتمويل عقاري2019:
تمويل استثمارات 
المجموعفي شركات وأخرى 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

3.021.9411.831.111454.2405.307.292الموجودات القطاعية
938.9003.081.888477.7874.498.575المطلوبات القطاعية

2936.602-6.309االستهاك
306--306المصاريف الرأسمالية

29-   المعامات مع األطراف ذات العاقة
إن األطراف ذات العاقة تمثل الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي 
تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة جوهريً من قبل تلك األطراف. تؤخذ موافقة إدارة المجموعة على األسعار وشروط الدفع المتعلقة 

بهذه المعامات. 

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

31 ديسمبر 2020:
مساهمين 
رئيسيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا

أطراف
المجموعأخرى ذات عاقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

10٫60910٫609 -   -   النقد واألرصدة لدى البنوك

الموجودات التمويلية واالستثمارية 
االسامية

   - 10٫101 3٫61713٫718

905٫3131٫018٫443 -   113٫130 األوراق المالية االستثمارية

352396 -   44 مطلوبات أخرى

29-   المعامات مع األطراف ذات العاقة )تتمة(
إن األرصدة مع األطراف ذات العاقة المدرجة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي: )تتمة(

31 ديسمبر 2019:
مساهمين
رئيسيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا

أطراف أخرى
المجموعذات عاقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

1.6821.682--النقد واألرصدة لدى البنوك

13.6065.68219.288-الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية

941.7891.059.477-117.688األوراق المالية االستثمارية

9461.064-118مطلوبات أخرى
إن المعامات مع األطراف ذات العاقة المدرجة في بيان الدخل هي كما يلي:

31 ديسمبر 2020:
مساهمين
رئيسيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليا

أطراف أخرى ذات 
المجموععاقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدخل من الموجودات التمويلية 
175420 245 -   واالستثمارية االسامية

19٫07721٫461 -   2٫384 توزيعات للممولين/ للمستثمرين

مساهمين31 ديسمبر 2019:
رئيسيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة العليا

أطراف أخرى ذات 
المجموععاقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدخل من الموجودات التمويلية 
372285657-واالستثمارية االسامية

19.67722.136-2.459توزيعات للممولين/ للمستثمرين

29-   المعامات مع األطراف ذات العاقة )تتمة(

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

ألف درهمألف درهم

9٫48412.280رواتب ومزايا أخرى

218283مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

9٫70212.563
إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 مبينة في االيضاح 30 )ب(.
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30-    االلتزامات والمطلوبات الطارئة
االلتزامات

20202019

ألف درهمألف درهمإيضاح

30152٫435210.819-1التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيات

18.192-30-2التزامات بخصوص عقارات استثمارية

152٫435229.011

عماء  بمتطلبات  للوفاء  تصميمها  جرى  التي  التسهيات  لتقديم  االلتزامات  على  االئتمانية  بالتسهيات  المتعلقة  االلتزامات  تشتمل     1-30
المجموعة. إن االلتزامات عادًة يكون لها تواريخ صاحية محددة وشروط أخرى إللغائها وتتطلب دفع رسوم. ونظرًا ألن االلتزامات هذه يمكن أن 

تنتهي صاحيتها دون القيام بسحبها، فإن إجمالي المبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية المستقبلية.

30-2  هذه تمثل التزامات تجاه المطورين العقاريين فيما يتعلق بتطوير العقارات االستثمارية.

المطلوبات الطارئة
المجموعة،  مرفوعة من وضد  دعاوى  على  وتشتمل  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  القضائية في  الدعاوى  بعض  المجموعة طرًفا في  كانت  أ(   
وباألخص تتعلق ببعض معامات البيع والتمويل. تدافع المجموعة عن حقوقها في هذه القضايا، واستنادًا إلى الرأي المقدم من المستشار 
القانوني، تعتقد المجموعة أنه من غير المرجح نجاح اإلجراءات التي اتخذتها األطراف المقابلة، باستثناء قضايا تم تكوين مخصص مقابلها 

بمبلغ 1 مليون درهم )2019: 1 مليون درهم(.

كما في 31 ديسمبر 2020، كان لدى المجموعة التزام طارئ لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة بمبلغ 1.12 مليون درهم )2019: 1.12 مليون درهم(.  ب(  
بقيمة   ،2015 لعام   )2( رقم  المتحدة  العربية  اإلمارات  لدولة  االتحادي  القانون  ينظمها  التي  اإلدارة،  أعضاء مجلس  الموافقة على مكافأة  تمت 
العمومية  الجمعية  اجتماع  1.16 مليون درهم في  الموافقة على  )2019: تمت  السنوية  العمومية  الجمعية  اجتماع  ال شيء درهم وذلك خال 

المنعقدة بتاريخ 10 أبريل 2019 وتم سدادها خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019(.

إدارة المخاطر   -31
بالرغم من أن المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة إال أنه يتم إدراتها من خال عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر 
وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هامة الستدامة المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر 

التشغيلية.

إن المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بالقيام بأعمالها وعملياتها وبالوسائل والهيكل التنظيمي الذي تستخدمه من 
أجل إدارة المخاطر استراتيجيا وذلك لتطوير أموال المساهمين مبينة أدناه.

إن مجلس اإلدارة )»المجلس«( مسؤول عن المراجعة المستمرة واعتماد سياسات المخاطر لدى المجموعة والخطط االستراتيجية متوسطة األجل 
بالمجموعة  الخاصة  المخاطر  بمراجعة ملف  اإلدارة  والغايات. يقوم مجلس  األعمال واألهداف  يتم من خالها صياغة استراتيجية  والتي  والسنوية 
للتأكد من أنها تقع ضمن سياسات المخاطر لدى المجموعة ومحددات قدرة تحمل المخاطر. كذلك يّفوض السلطة لإلدارة العليا للقيام باألعمال 
المراقبة كافية إلدارة سياسة المخاطر واالستراتيجية  اليومية ضمن محددات السياسة واالستراتيجية المقررة، بينما يضمن أن العمليات وأدوات 

للمجموعة.

تعتبر اإلدارة التنفيذية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجية المخاطر لدى المجموعة والسياسة اإلرشادية الموضوعة من قبل مجلس اإلدارة، بما في ذلك 
التحديد والتقييم المستمر لجميع المخاطر الهامة على األعمال وتصميم وتنفيذ المراقبة الداخلية المناسبة لتقليلها إلى أدنى مستوى. يتم 

ذلك من خال اللجان اإلدارية العليا التالية:

إدارة المخاطر )تتمة(  -31

التزام  ضمان  عن  اإلدارة  مجلس  أمام  مسؤولة  التدقيق  لجنة  إن 
المخاطر  إدارة  ومراقبة  والمحاسبة  للمالية  فعال  بنظام  المجموعة 

ومراقبة االلتزام بمتطلبات السلطات التنظيمية.

عن  مسؤولة  بالمجموعة  الخاصة  الشرعية  والرقابة  الفتوى  هيئة  إن 
للمجموعة  واالستثمارية  والتمويلية  التشغيلية  األنشطة  مراجعة 
للتأكد من تماشيها وتوافقها مع أحكام الشريعة اإلسامية. وبما أن 
الهيئة عبارة عن مجلس إشرافي فإن مهماتها أيضً تدقيق أنشطة 
العمل المنفذة وتقديم تقرير مستقل إلى المساهمين. يتم تنسيق 
الفتاوى والبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة الفتوى والرقابة الشرعية 
وتطبيقها من إدارة المجموعة. تسعى إدارة المجموعة للحصول على 
التوجيه من مجلس الفتوى والرقابة الشرعية لتطبيق فتواه وبياناته 

الرسمية.

إن إدارة االئتمان مسؤولة عن إدارة وتقييم المحفظة ووضع السياسة 
واإلجراءات االئتمانية وتحليل مخاطر البلد والطرف المقابل والموافقة 
باألنظمة  التقيد  ومراقبة  للمخاطر  التعرض  تقارير  مراجعة   / على 
المتعلقة بالمخاطر والتعامل مع الموجودات المنخفضة القيمة وإدارة 

المحفظة.

إن لجنة الموجودات والمطلوبات مسؤولة بشكل رئيسي عن تحديد 
قصيرة  التكتيكية  والمبادرات  األمد  طويلة  االستراتيجية  الخطط 
احترازي  بشكل  والمطلوبات  الموجودات  لتخصيص  لإلرشاد  األمد 
بالمجموعة. تقوم لجنة  الخاصة  وذلك لتحقيق األهداف االستراتيجية 

الموجودات والمطلوبات 

المخاطر  وملف  المجموعة  لدى  السوق  ومخاطر  السيولة  بمراقبة 
الخاصة بالمجموعة في سياق التطورات االقتصادية وتقلبات السوق 
المتعلقة  التوجيهات  مع  متوافقة  المجموعة  أنشطة  أن  لضمان 

بالمخاطر والمزايا المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

قياس  يتم  المخاطر.  إدارة  عن  المسؤولة  هي  المخاطر  لجنة  إن 
الخسائر  من  كل  تعكس  طريقة  باستخدام  المجموعة  مخاطر 
المتوقع حدوثها في الظروف العادية والخسائر غير المتوقعة والتي 
إحصائية.  نماذج  إلى  استنادًا  النهائية  الفعلية  للخسائر  تقدير  هي 
والمعدلة  السابقة  الخبرة  من  المأخوذة  االحتماالت  النماذج  تستخدم 
أسوأ  االعتبار  في  الشركة  تأخذ  كذلك  االقتصادية.  البيئة  لتعكس 
السيناريوهات التي قد تحدث بحالة وقوع حوادث كان من غير المرجح 
وقوعها. كما تتحمل المسؤولية عن تحديد مخاطر السوق والمخاطر 
التوصيات  وتقديم  المجموعة  أنشطة  عن  تنشأ  التي  التشغيلية 
للجان ذات الصلة بالسياسات واإلجراءات المناسبة إلدارة التعرض لتلك 

المخاطر وتفعيل األنظمة الازمة لتنفيذ اإلجراءات الرقابية الفعالة.

للحدود  استنادًا  أساسية  بصورة  يتم  المخاطر  وضبط  مراقبة  إن 
الموضوعة من قبل المجموعة. تعكس هذه الحدود إستراتيجية األعمال 
تكون  التي  المخاطر  مستوى  إلى  باإلضافة  للمجموعة  السوق  وبيئة 
المجموعة  تقوم  لذلك،  باإلضافة  لتحملها.  استعداد  على  المجموعة 
بمراقبة وقياس القدرة اإلجمالية لتحمل المخاطر فيما يتعلق بإجمالي 

التعرض للمخاطر على مستوى كافة أنواع المخاطر واألنشطة.

جميع  لتغطي  خصيصً  مصممة  مخاطر  تقارير  وتوزيع  إعداد  يتم 
الحصول  تستطيع  األقسام  جميع  أن  لضمان  المجموعة  مستويات 

على المعلومات الشاملة والضرورية والحديثة.

تركزات المخاطر الزائدة
تنشأ التركزات عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة 
عندما  أو  الجغرافية   المنطقة  بنفس  أنشطة  في  أو  متشابهة، 
يكون لهم سمات اقتصادية مماثلة مما قد يجعل لديهم االستعداد 
لمواجهة التزامات تعاقدية تتأثر بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف 
الحساسية  إلى  التركزات  تشير  غيرها.  أو  السياسية  أو  االقتصادية 
أعمال  التي تؤثر على قطاع  التطورات  المجموعة نحو  النسبية ألداء 
المجموعة  مخاطر  تتعلق  معينة.  جغرافية  منطقة  على  أو  بذاته 
المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  في  العقاري  بالسوق  رئيسي  بشكل 

وباألخص في دبي.

وإجراءات  سياسات  تتضمن  الزائدة،  المخاطر  تركزات  تجنب  أجل  من 
مع  المقابل  الطرف  حدود  على  تركز  محددة  إرشادات  المجموعة 
االحتفاظ بمحافظ مالية متنوعة. بناء عليه، تتم مراقبة تركزات مخاطر 

االئتمان المحددة وإدارتها.

مخاطر االئتمان
أو طرف  متعامل  فيها  يعجز  التي  المخاطر  االئتمان هي  مخاطر  إن 
للمجموعة.  مالية  خسارة  في  ويتسبب  بالتزامه  الوفاء  في  مقابل 
التي  اإلسامية  التمويلية  األنشطة  عن  المخاطر  تلك  مثل  تنتج 
تقوم بها المجموعة. إن المخاطر االئتمانية مراقبة بشكل فعال وفقً 
للسياسات االئتمانية التي تعّرف بوضوح صاحيات التمويل الممنوحة 
تشكيل  بخصوص  التفاصيل  من  لمزيد  واإلجراءات.  والسياسات 

الموجودات التمويلية اإلسامية الرجاء مراجعة اإليضاح رقم 9.

تحاول المجموعة ضبط المخاطر االئتمانية بمراقبة التعرض للمخاطر 
والحد من المعامات مع األطراف المقابلة المحددة والتقييم المستمر 
مدينة  ذمم  محفظة  المجموعة  أنشأت  المقابلة.  األطراف  لماءة 
سليمة وتحتفظ بها وفقً لسياسة ائتمان محددة معتمدة من قبل 
مجلس اإلدارة. يتألف نظام تقييم االئتمان لدى المجموعة من تقييم 
ومراجعة  تخويل  وإجراءات  االئتمان  بخصوص  جيد  بشكل  مصمم 
التمويلية وضمان  الشركة  أنشطة  االحتراز في  على  التأكيد  لغرض 
نوعية محفظة الموجودات. يتم إعطاء أهمية خاصة إلدارة الموجودات 

التمويلية غير المنتجة.
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إدارة المخاطر )تتمة(  -31

االئتمانية  للمخاطر  التعرض  بمراقبة  دائمة  بصورة  المجموعة  تقوم 
االئتماني  هيكلها  نحو  ونظامية  تحليلية  طرق  وتتبع  الكلية 
محفظة  فإن  ولذلك  والصناعة  والمجموعات  األفراد  حسب  المصنف 
عدم  مع  الجنسيات،  وحسب  قطاعيً  جيد  بشكل  منوعة  االئتمان 

وجود تركيز جوهري.

تقدم المجموعة تمويل اإلجارة كما يتضح من خال تشكيلة المحفظة 
حيث يتم حجز ملكية العقار لدى المجموعة لحين سداد كل دفعات 
الممولة  المبالغ  على  كامل  رهن  ذلك  عن  ينتج  المستحقة.  اإليجار 
)إيجارات ثابتة(. إن عماء المجموعة يقيمون بصورة رئيسية في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة. 

قياس المخاطر االئتمانية
معقدة  عملية  المخاطر  إدارة  لغرض  االئتمان  مخاطر  تقدير  يعتبر 
مع  تماشيً  تتنوع  التعرضات  ألن  نظرًا  النماذج  استخدام  وتتطلب 
ومرور  المتوقعة  النقدية  والتدفقات  السوق  ظروف  في  التغيرات 
الوقت. إن تقييم مخاطر االئتمان لمحفظة الموجودات تتطلب مزيدًا 
ونسب  حدوثها  المحتمل  بالتعثرات  يتعلق  فيما  التقييمات  من 
االئتمان  مخاطر  بقياس  المجموعة  تقوم  بها.  المرتبطة  الخسارة 
التعثر  عند  التعرض  ومستوى  التعثر  احتمال  مدخات  باستخدام 
لغرض  المستخدم  للنهج  مشابه  وهذا  التعثر.  باحتمال  والخسارة 
إلعداد  الدولي  المعيار  بموجب  المتوقعة  االئتمان  خسارة  قياس 

التقارير المالية رقم 9.

قياس خسائر االئتمان المتوقعة
المالية رقم 9 نموذج »من ثاث  التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  يوضح 
التغيرات في جودة  بناًء على  القيمة  االنخفاض في  لتحديد  مراحل« 

االئتمان منذ القيد األولي على النحو الموجز أدناه:
االئتمانية  القيمة  منخفضة  غير  المالية  األدوات  تصنيف  يتم  · ·
عند تاريخ القيد األولي في المرحلة األولى ويتم مراقبة مخاطر 

ائتمانها بشكل مستمر من قبل المجموعة.
القيد  منذ  االئتمان  مخاطر  في  ملحوظة  زيادة  تحديد  تم  إذا  · ·
يتم  ال  ولكن   ،»2 »المرحلة  إلى  المالية  األداة  نقل  يتم  األولي، 
المالية  األداة  كانت  إذا  االئتمانية.  القيمة  منخفضة  اعتبارها 
المرحلة  إلى  المالية  األداة  نقل  يتم  االئتمان،  قيمة  منخفضة 

الثالثة.
في  المالية  لألدوات  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس  يتم  · ·
المتوقعة  االئتمان  خسائر  من  حصة  يساوي  بمبلغ   1 المرحلة 
التعثر  حاالت  عن  تنتج  التي  االفتراضي  العمر  مدى  على 

المحتملة خال األشهر االثني عشر المقبلة.
فيما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية في  · ·
قياس  يتم  لها.  االفتراضي  العمر  إلى  استنادًا  و3   2 المرحلة 
خسائر االئتمان المتوقعة بعد خصم المعلومات المستقبلية.

أو  المشتريات  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قیاس  یتم  · ·
الموجودات المالية منخفضة قيمة االئتمان األصلية استنادًا إلى 

العمر االفتراضي لها.

الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان
تستخدم الشركة العديد من المؤشرات لتحديد أي زيادات كبيرة في 
المؤشرات مؤشرًا  أي من هذه  اعتبار حدوث  ينبغي  االئتمان.  مخاطر 
وبالتالي سيتم تصنيف  االئتمان،  الجوهرية في مخاطر  الزيادة  على 
االئتمان  2 وينطبق عليها خسائر  العاقة كمرحلة  المالية ذات  األداة 

المتوقعة على مدى عمر االستخدام. فيما يلي المؤشرات الرئيسية
وضع بطاقة النتائج داخليً   

حالة عجز العميل عن السداد   
حالة قائمة المراقبة   

إحتمالية التعثر   
حالة إعادة هيكلة العماء   

توجيه من السلطة التنظيمية   

االنتقال إلى المرحلة السابقة
االنتقال إلى المرحلة السابقة من المرحلة 2 إلى المرحلة 1

تستمر المجموعة في مراقبة هذه األدوات المالية لفترة ال تقل عن 12 
أشهر للتأكد مما إذا كان خطر التخلف عن السداد قد انخفض على 
أساس تلبية معيار معين، لوقٍت كاٍف قبل تغيير هذا التعرض من 
خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر االفتراضي )المرحلة 2( إلى 

خسائر االئتمان المتوقعة خال 12 شهرًا )المرحلة 1(.

)للدفعات  أدنى  كحد  دفعات   3 لمدة  اختبار  بفترة  المجموعة  تلتزم 
التي تسدد على أساس ربع سنوي أو لمدة أقل( ولمدة 12 شهرًا )في 
إعادة  بعد  سنة(  ربع  عن  األقساط  دفع  مدة  فيها  تزيد  التي  الحاالت 

الهيكلة، قبل رفع التصنيف من المرحلة 3 إلى 2.

االنتقال إلى الخلف من المرحلة 3 إلى المرحلة 2
وهو   ،ً منتظم أصبح  قد  األساسي  التسهيل  أن  المجموعة  تراقب 
حالي ولم يعد يفي بتعريف اإلئتمان منخفض القيمة أو يكون في 
ترقية  أي  تخضع   .3 المرحلة  من  تصنيفه  إعادة  قبل  التخلف  وضع 
من  شهرًا   12 تبلغ  تخفيف  لفترة  األداء  لحالة  المنفذ  غير  للتعرض 
تاريخ السداد المنتظم في إعادة السداد. إن أي تسهيل مصنف في 
المرحلة 3 ال يمكن تصنيفه مباشرة في المرحلة 1ويجب أن يستوفي 
معايير االنتقال إلى الخلف لانتقال من المرحلة 2 إلى المرحلة 1 كما 

هو موثق أعاه.

المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج خسائر االئتمان 
المتوقعة

ينطوي تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب خسائر 
االئتمان المتوقعة على معلومات مستقبلية. قامت المجموعة بإجراء 
تؤثر  التي  الرئيسية  االقتصادية  المتغيرات  وتحديد  تاريخي  تحليل 

على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة.
إدارة المخاطر )تتمة(  -31

المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

تختلف هذه المتغيرات االقتصادية واألثر المرتبط بها على مدخات احتمال التعثر ومستوى التعرض عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر باختاف 
األدوات المالية. كما تم تطبيق قرار الخبير في هذه العملية. يتم توفير توقعات هذه المتغيرات االقتصادية )»السيناريو االقتصادي األساسي«( من 

قبل فريق المخاطر التابع للمجموعة على أساس ربع سنوي.

يتم تحديد تأثير هذه المتغيرات االقتصادية على مدخات احتمال التعثر ومستوى التعرض عند التعثر والخسارة باحتمال التعثر من خال إجراء 
التعثر ومستوى  باحتمال  الخسارة  التعثر ومكونات  تاريخيً على معدالت  المتغيرات  التبدالت في هذه  أحدثته  الذي  األثر  تحليل إحصائي لفهم 

التعرض عند التعثر.

المعلومات الكمية
الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بدون األخذ في االعتبار أي ضمان وتعزيزات ائتمانية أخرى

يظهر الجدول أدناه الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لعناصر بيان المركز المالي. يظهر الحد األقصى للتعرض بالمبالغ اإلجمالية.

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض 

إجمالي الحد األقصى 
للتعرض

20202019

ألف درهمألف درهم

189٫032183.055أرصدة لدى البنوك )إيضاح 8(

2٫262٫0432.434.858الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية )إيضاح 9(

56٫75258.998موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدمً( )إيضاح 15(

2٫507٫8272.676.911إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية

عندما يتم قيد األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ الظاهرة أعاه تمثل التعرض لمخاطر االئتمان ولكن ليس بالحد األقصى للتعرض الذي 
قد يحدث في المستقبل نتيجة التغيرات في القيم. لمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لكل صنف من األدوات 

المالية، يجب الرجوع إلى اإليضاحات المحددة. إن أثر الضمانات وأساليب تخفيف المخاطر األخرى مبين أدناه.

تدار الماءة االئتمانية للموجودات المالية من قبل المجموعة باستخدام تصنيف ائتماني داخلي. يظهر الجدول أدناه نوعية االئتمان حسب صنف 
الموجودات المالية استنادا على نظام تصنيف االئتمان لدى المجموعة.

9899

أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدةالبيانات المالية الموحدة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

إدارة المخاطر )تتمة(  -31

مخاطر االئتمان )تتمة(
31 ديسمبر 2020  

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقريربتاريخ التقرير

المبلغ المدرج
مخاطر
قائمة المراقبةمنخفضة/معتدلة

شروط إعادة 
المبلغ المدرجأكثر من 90 يوم61-90 يوم30 إلى 60 يومأقل من 30 يومالتفاوض

مخصص 
االنخفاض
المبلغ اإلجماليفي القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-   -   -   -   -   -   -   -   -   189٫032 189٫032 أرصدة لدى البنوك

948٫705)481٫110(467٫595 114٫912 67٫372 170٫071 280٫902 310٫838 241٫058 2٫262٫043609٫294 موجودات تمويلية  واستثمارية اسامية

292٫782)292٫782(-   -   -   -   -   -   -   -   -   دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية 

موجودات أخرى 
   )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

 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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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

إدارة المخاطر )تتمة(  -31
مخاطر االئتمان )تتمة(

31 ديسمبر 2019

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقريربتاريخ التقرير

المبلغ المدرج
مخاطر
قائمة المراقبةمنخفضة/معتدلة

شروط إعادة 
المبلغ المدرجأكثر من 90 يوم61-90 يوم30 إلى 60 يومأقل من 30 يومالتفاوض

مخصص 
االنخفاض
المبلغ اإلجماليفي القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

---------183.055183.055أرصدة لدى البنوك

653.205)286.224(213.344299.830161.72383.878139.670366.981-2.434.8581.169.432موجودات تمويلية  واستثمارية اسامية

292.782)292.782(---------دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية 

موجودات أخرى 
   )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

58.99847.3826.030-----6.000)31.486(37.486

2.676.9111.399.8696.030213.344299.830161.72383.878139.670372.981)610.492(983.473

* باإلضافة إلى المرحلة 3 / المخصص المحدد على النحو الوارد أعاه، قامت المجموعة أيًضا بتكوين مخصصات لمحفظة أخرى
تندرج ضمن إطار المرحلة 1 والمرحلة 2، كما تبلغ قيمة المشاريع التي تم تقييمها بشكل فردي xxx مليون درهم

 )31 ديسمبر 2019: 204.53 مليون درهم(.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

إدارة المخاطر )تتمة(  -31
الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

إن التمويل المقدم من قبل المجموعة مغطى تماما كبند موجودات وفقً ألحكام الشـريعة اإلسـامية. يتم تمويل العقارات اسـتنادًا إلى »القيمة 
المقدرة لدى المجموعة«. تماثل القيمة المقدرة، في حالة العقارات الجديدة، سعر القدم المربع المحدد من قبل المطورون ثم يتم التقييم من قبل 
مثمن مستقل وكذلك بإجراء تقييم داخلي. وفي حال العقارات األقدم، تستند القيمة المقدرة على تقرير التقييم الصادر عن المثمنين الخارجيين 

المستقلين بصفة دورية.

إن التأمين على العقارات هو تأمين إلزامي، ويؤمن على العقار ضد جميع المخاطر بالقيمة المذكورة في عقد البيع أو مبلغ التقييم المقدم من 
قبل المساح حسب طبيعة الحالة. يتم االحتفاظ بالقيمة المؤمن عليها بقيمة العقار األصلية على مدى فترة  التمويل.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

قامت المجموعة بوضع سياسات إدارة المخاطر وحدودها حيث تتم مراقبة التعرض لمخاطر السوق ويتم قياسها ومراقبتها مع إشراف استراتيجي 
السوق ومنهج  الوحدات مسؤولة عن تطوير وتطبيق سياسة مخاطر  إن هذه  الموجودات والمطلوبات.  اإلدارة ولجنة  يمارس من قبل مجلس 

قياس/مراقبة المخاطر ومراجعة كل المنتجات التجارية الجديدة وحدود المنتجات.

مخاطر أسعار العمات األجنبية
إن مخاطر أسعار العمات األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 
تحويل العمات األجنبية. نظرًا ألن درهم اإلمارات والريـال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالريـال السعودي ال تعتبر بانها تمثل 

مخاطر عمات أجنبية جوهرية.

20202019

% التغير في
سعر العملة

بالدرهم
التأثير على 

األرباح

التأثير على
حقوق الملكية

ألف درهم

٪ التغير في
سعر العملة

بالدرهم
التأثير على 

األرباح
التأثير على 

حقوق الملكي

ألف درهمبالدرهمألف درهمبالدرهمألف درهمبالدرهمالعملة

  11٫203 99 5%11.559 290      5٪ الجنيه المصري

مخاطر أسعار الربح
تنشأ مخاطر أسعار الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. في البيانات 
المالية للمجموعة هناك بندين يؤديان إلى مثل هذا التعرض. مثال/ الموجودات التمويلية اإلسامية وااللتزامات التمويلية، كما تظهر على جهات 
الموجودات والمطلوبات لديها على التوالي. إن مخاطر أسعار الربح للمجموعة هي بحدها األدنى على المدى القصير. إن أسعار الربح للموجودات 
التمويلية هي مركب من سعر أيبور والسعر الداخلي الذي من المتوقع أن يتقلب بشكل مستمر استنادا على حركة سعر أيبور. تقوم المجموعة 
بمراجعة أسـعار الربح بصفة دورية خال اجتماع لجـنة الموجودات والمطلوبات لديها إذا كان ذلك ضروريً وتوصى بتغيير السعر استنادًا إلى وضع 

السوق وجو المنافسة.

إن االلتزامات التمويلية، هي عقود تعاقدية بأسعار ثابتة/بالحد األعلى وتحدد عند بدء العقد. إن أي تغيير في السعر ليس له تأثير على الترتيبات 
التي تم إجراؤها من قبل.

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

يظهر الجدول التالي حساسية التغيرات المعقولة الممكن حدوثها في أسعار الربح، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، على بيان الدخل للمجموعة.

إن حساسية بيان الدخل تمثل تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الربح على صافي األرباح المقبوضة لسنة واحدة استنادًا إلى الموجودات المالية 
والمطلوبات المالية التي تحقق أرباح المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2020.

20202019

ألف درهمألف درهم

 12.271 10٫770تأثير أ  50 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

 24.543 21٫541تأثير أ  100 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

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 المجموعة االستثمارية التي تشمل أسهم متداولة غير جوهرية.

مخاطر السداد المبكر
إن مخاطر السداد المبكر هي المخاطر عندما تتعرض المجموعة لخسارة مالية ألن األطراف المقابلة قامت بالسداد مبكرا أو بعد الوقت المتوقع.

ال تتعرض المجموعة ألية مخاطر سداد مبكر بصورة جوهرية حيث أن المبلغ المحَصل في حالة السداد مبكرا هو أكثر من القيمة المدرجة لبند 
الموجودات في تاريخ السداد المبكر، وذلك باالحتفاظ بمبلغ األرباح المؤجلة أو بإضافة هامش إلى سعر بيع بند موجودات اإلجارة كربح سداد مبكر. 

يقوم فريق التحصيل بمراقبة وضع الذمم المدينة للعميل بشكل يومي.

مخاطر السيولة
يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية الخاصة بالمجموعة استنادًا إلى سداد االلتزامات التعاقدية 

غير المخصومة. إن الدفعات التي تخضع لإلشعار تعامل كأن اإلشعار واجب تقديمه في الحال.

104105

أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدةالبيانات المالية الموحدة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

31-   إدارة المخاطر)تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2020

معدل
الربح
حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهرالمتوقع

1 إلى 5 
أكثر من 5 سنواتسنوات

بنود من دون 
اإلجماليفترة استحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٪

4٫203٫126-1٫101٫6632٫853٫698 247٫765 123٫554 62٫209 62٫003 2% - 4%ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

235٫375-96٫60295٫494 43٫279 21٫012 10٫770 11٫496 1% -21 %تمويات إسامية ألجل

 73٫499 72٫978 144٫566 291٫044 1٫198٫2652٫949٫192-4٫438٫501

بنود خارج الميزانية العمومية 

134٫490--9٫40224٫23646٫76980٫40754٫083التزامات

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2019

معدل
الربح
حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهرالمتوقع

1 إلى 5 
أكثر من 5 سنواتسنوات

بنود من دون 
اإلجماليفترة استحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم%

5.213.452-293.19692.133158.349343.6782.719.6952.150.079٪ - 4٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

137.525-16.6526.24412.21425.11056.50855.907٪ -21 ٪تمويات إسامية ألجل

99.84898.377170.563368.7882.776.2032.205.986-5.350.977

بنود خارج الميزانية العمومية 

229.011--52.48431.313144.330228.127884التزامات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

31-   إدارة المخاطر)تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

تحليات تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات
إن تحليات تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة استنادًا إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحصيلها
أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هذا الجدول تشتمل على تأثير تعديل القيمة العادلة لكل بيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي

لم تستحق بعد في نهاية السنة.

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2020

حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهر
1 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بنود من دون فترة 
اإلجمالياستحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

35٫000189٫090 -70٫446 83٫644 --83٫644 نقد وودائع لدى البنوك

2٫262٫043-393٫625 1٫437٫989 430٫429 79٫671 38٫796 311٫962 موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

8٫420---8٫420   -8٫420   -األوراق المالية االستثمارية

1٫251٫854- 187٫453 903٫255 161٫146  61٫365 52٫873 46٫908 عقارات استثمارية

206٫123--206٫123 ----استثمارات في شركة شقيقة

58٫438--21٫062 37٫376 14٫256 22٫600520 موجودات أخرى

15٫29915٫299 ------أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

50٫2993٫991٫267 581٫078 2٫638٫875 721٫015 155٫292 465٫114100٫609 إجمالي الموجودات

المطلوبات

3٫439٫358- 2٫519٫222 767٫487 152٫649 76٫325 38٫16238٫162 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

194٫354-95٫495 69٫378 29٫481      14٫323 7٫8697٫289 تمويل إسامي ألجل

3٫4063٫406------مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

109٫618--50٫45659٫162  2٫892 45٫5362٫028 مطلوبات أخرى

2٫614٫7173٫4063٫746٫736  896٫027 232٫586 93٫540 91٫56747٫479 إجمالي المطلوبات

134٫490--54٫083 80٫407 46٫769 9٫40224٫236 التزامات

46٫893110٫041 )2٫033٫639(1٫688٫765 408٫022 14٫983 364٫14528٫894 صافي نقص السيولة

110٫041110٫041 63٫148 2٫096٫787 408٫022 408٫022 364٫145393٫039 صافي فجوة السيولة المتراكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

31-   إدارة المخاطر)تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
جدول مخاطر السيولة أعاله

تحليات تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة(

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2019

حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهر
1 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بنود من دون فترة 
اإلجمالياستحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

35.000183.115-81.35666.759-58.11123.245نقد وودائع لدى البنوك

2.434.858-280.32247.119102.025429.466554.6621.450.730موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

7.769--7.769----األوراق المالية االستثمارية

2.319.794-82.10882.108164.217328.4331.708.711282.650عقارات استثمارية

288.946--288.946----استثمارات في شركة شقيقة

61.962---35.06224.0382.86261.962موجودات أخرى

10.84810.848------أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

455.603176.510269.104901.2172.626.8471.733.38045.8485.307.292إجمالي الموجودات

المطلوبات

4.056.115-70.43770.43723.479164.3532.942.505949.257ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

115.062-4.6574.3328.54017.52941.62555.908تمويل إسامي ألجل

4.1084.108------مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

323.290-121.05923.17422.741166.9742.002154.314مطلوبات أخرى

196.15397.94354.760348.8562.986.1321.159.4794.1084.498.575إجمالي المطلوبات

229.011--52.48431.313144.330228.127884التزامات

573.90141.740579.706)360.169(206.96647.25470.014324.234صافي نقص السيولة

537.966579.706579.706)35.935(206.966254.220324.234324.234صافي فجوة السيولة المتراكمة

في 31 ديسمبر 2019
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2020

إدارة المخاطر )تتمة(  -31
مخاطر السيولة )تتمة(

الوفاء  في  االستمرار  على  قادرة  المجموعة  ستكون  لديها.  السيولة  لمخاطر  جوهري  بتخفيض  المجموعة  قامت  المالية،  الهيكلة  إعادة  عقب 
بالتزاماتها في المستقبل القريب دون أي عدم تطابق جوهري في السيولة.

 
المخاطر التشغيلية 

إن المخاطر 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 
المالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع المخاطر التشغيلية ولكن من خال إطار الرقابة العامة ومن خال المتابعة واالستجابة للمخاطر 
المحتملة، تستطيع المجموعة أن تدير هذه المخاطر. 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 المال
إن األهداف الرئيسية من إدارة رأس المال الخاص بالمجموعة هي ضمان التزام المجموعة بمتطلبات رأس المال المفروضة من الخارج وأن تحتفظ 

المجموعة بتصنيف ائتماني قوي ونسب جيدة خاصة برأس المال لكي تدعم أعمالها وتزيد من حقوق المساهمين ألقصى حد ممكن.

تقوم المجموعة بإدارة هيكل رأس المال لديها وتجري تعديات عليه في ضوء التغيرات في األوضاع االقتصادية وسمات المخاطرة في أنشطتها. 
تمثل إعادة الهيكلة السارية في 21 يناير 2020 التغيير الجوهري في هيكل رأس مال المجموعة. يتألف هيكل رأس المال من رأس المال وأسهم 
الخزينة واالحتياطي القانوني واالحتياطي العام واالحتياطي الخاص والتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة واحتياطي تحويل العمات األجنبية 
وأداة المضاربة واحتياطي أداة المضاربة والخسائر المتراكمة وتم قياسها بمبلغ 0.2 مليون درهم كما في 31 ديسمبر 2020 )31 2019: 0.7 مليون 

درهم(.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير تقارب قيمتها الدفترية كما هو مبين في هذه البيانات المالية.

المساهمات االجتماعية  -32
تنتهج الشركة استراتيجية المسؤولية االجتماعية للشركات وهي مسجلة رسمًيا في غرفة تجارة وصناعة دبي لبرنامج غرفة دبي للمسؤولية 

االجتماعية للشركات. لم تقدم الشركة أي مساهمات اجتماعية خال العام.

كوفيد-19 والخسائر االئتمانية المتوقعة  -33
تم اإلعان عن اكتشاف فيـروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في أوائل عام 2020 ثم انتشر على مستوى العالم، مما تسبب في إحداث تباطؤ 
في األنشطة التجارية واالقتصادية. واستجابة مع ذلك الوضع، أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابيـر دعم وإعفاءات اقتصادية )بما في ذلك 

اإلعفاء من السدد( بهدف الحد من تأثيـر الفيـروس على األفراد والشركات.

عند تحديد الخسائر االئتمانية المتوقعة في الربع الثالث من عام 2020، أخذت المجموعة بالحسبان التأثيـر المحتمل )بناًء على أفضل المعلومات 
المتاحة( لعدم اليقين الناجم عن جائحة كوفيد-19.

كوفيد-19 والخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة(  -33

تحديد ما إذا حدثت زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9
بموجب المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9، ال يجب نقل القروض من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 إال 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 المتوقع ألي أداة 

مالية.

وتواصل المجموعة تقييم المقترضين لمؤشرات أخرى لعدم احتمالية السداد، مع األخذ بعين االعتبار السبب األساسي ألي صعوبات مالية وما إذا 
كان من المحتمل أن تكون تلك الصعوبات مؤقتة على إثر تفشي كوفيد-19 أو هي صعوبات طويلة المدى.

خال عام 2020، تبنت المجموعة برنامج تعفي بموجبه عماءها المتضررين من السداد عن طريق تأجيل الربح / رأس المال المستحق لمدة شهر 
للمقترض. قد تشيـر  النقدية  بالتدفقات  المتعلقة  األمور  لمعالجة  األجل  بمثابة سيولة قصيـرة  السداد هذه  إعفاءات  تعتبـر  إلى تسعة أشهر. 
اإلعفاءات المقدمة للعماء إلى زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان،. إال أن المجموعة تعتقد أن تمديد إعفاءات السداد المذكورة لن تؤدي بالضرورة 
لمساعدة  توفيـرها  يتم  المتوقعة، حيث  االئتمانية  الخسائر  ألغراض حساب  المرحلي  الترحيل  أو  االئتمان  زيادة جوهرية في مخاطر  إلى حدوث 
المقترضين المتضررين من تفشي جائحة كوفيد-19 على استئناف عملية السداد بانتظام. في هذه المرحلة، ال تتوفر معلومات كافية لتمكين 
النهج مع  يتوافق هذا  الحياة.  االئتمان على مدى  للمقترضين وتغييـر مخاطر  األجل  السيولة قصيـرة  الفردي بين قيود  التفريق  المجموعة من 

توقعات مصرف اإلمارات المركزي كما هو مشار إليه في إخطار خطة الدعم االقتصادي الشاملة الموجّهة.

تم تقييم األثر المحاسبي لتمديد التسهيات االئتمانية لمرة واحدة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 وتم التعامل معه وفًقا لمتطلبات المعيار 
الدولي للتقاريـر المالية 9 لتعديل شروط التعاقد.

معقولية المعلومات المستقبلية والترجيحات المحتملة
تخضع أي تغييـرات يتم إجراؤها على الخسائـر االئتمانية المتوقعة لتقديـر التأثيـر الكلي لتفشي جائحة كوفيد-19  إلى مستويات عالية من عدم 

اليقين حيث تتوفر معلومات محدودة مستقبلية محدودة حالًيا تستند إليها هذه التغييـرات.

قامت المجموعة سابًقا بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيـرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وقد تم تطبيق الخسائر 
االئتمانية المتوقعة لكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية. تختلف هذه المتغيـرات االقتصادية وتأثيـرها المرتبط الحتمالية 
االقتصادية  المتغيـرات  هذه  تنبؤات  على  الحصول  ويتم  المالية.  األدوات  من  أي  على  التعثـر  بافتراض  والخسارة  التعثر  عند  والخسائر  التعثر 

)»السيناريو االقتصادي األساسي والمتصاعد والتنازلي«( خارجيً على أساس ربع سنوي.

كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، تخضع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين األساسي، وبالتالي قد تختلف النتائج 
الفعلية بشكل كبيـر عن تلك المتوقعة.
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تحليل للعماء المستفيدين من تأجيل السداد 
يتضمن الجدول التالي تحليًا للمبلغ المؤجل واألرصدة المستحقة للعماء داخل دولة اإلمارات المستفيدين من تأجيل السداد.

المجموع

ألف درهم
في 31 ديسمبر 2020 )غيرمدقق(

المبلغ المؤجل
5٫017التمويل اإلسامي

التعرض
32٫937التمويل اإلسامي

3عدد العماء

األرصدة العالقة والخسائر االئتمانية المتوقعة ذات الصلة للعماء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
يوضح الجدول أدناه تحليًا لألرصدة المستحقة وحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للعماء داخل دولة اإلمارات المستفيدين من تأجيل السداد

المجموع
ألف درهم

المجموعة 1
32٫937الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسامية

)754(يطرح: الخسائر االئتمانية المتوقعة
32٫183

إجمالي التغييرات في التعرض عند التعثـر منذ ديسمبر 2019
فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في التعرض عند التعثـر منذ 31 ديسمبر 2019 على العماء داخل دولة اإلمارات المستفيدين من تأجيل السداد.

المجموع
ألف درهم

39٫958التعرض عند التعثـر كما في 1 يناير 2020
إضافات خال الفترة

)7٫021(مبالغ معاد سدادها / إلغاء االعتراف خال الفترة
32٫937التعرض عند التعثـر كما في 31 ديسمبر 2020

وفًقا لمتطلبات مصرف اإلمارات المركزي، قامت المجموعة بتقسيم 
عمائها المستفيدين من تأجيل السداد إلى مجموعتين على النحو 

التالي:

تغييرات  يواجهوا  أن  ُيتوقع  ال  الذين  العمالء  تشمل   :1 المجموعة 
مشكالت  يتجاوز  بما  بهم،  الخاصة  االئتمانية  الجدارة  في  جوهرية 

السيولة ويتأثرون بشكل مؤقت وخفيف بأزمة كوفيد-19.

ستكون  السداد  تأجيات  أن  ُيعتقد  العماء،  لهؤالء  بالنسبة 
االقتصادية  القيمة  تتأثر  أن  يتوقع  ال  وبالتالي  لهم،  بالنسبة  فعالة 
المرحلة  في  العماء  هؤالء  وسيظل  جوهري.  بشكل  للتسهيات 
األقل  على   ،9 المالية  التقارير  إلعداد  الدولي  للمعيار  وفًقا  الحالية 

طوال فترة األزمة، أو فترة تأثرهم، أيهما أقصر.

يواجهوا تغييرات جوهرية  أن  المتوقع  العمالء  2: تشمل  المجموعة 
سيتم  التي  السيولة  مشاكل  إلى  اإلضافة  االئتمانية،  الجدارة  في 

معالجتها بتأجيالت السداد.

بما  االئتمان  العماء، هناك تدهور كاٍف في مخاطر  لهؤالء  بالنسبة 
التقارير  إلعداد  الدولي  المعيار  وفق  أخرى  لمرحلة  النتقالهم  يؤدي 
المالية رقم 9. تستمر المجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء 
العماء، وال سيما المؤشرات على عدم القدرة المحتملة على سداد 
مثل  المجموعة  لدى  يوجد  ال  استحقاقها.  عند  التزاماتهم  من  أي 

هؤالء العماء.

يستمر تأثير أزمة كوفيد-19 في تباطؤ االقتصاد الحقيقي. في ضوء 
ذلك، اتبعت المجموعة نهًجا استباقًيا وعلى أساس مستمر لجميع 
المحتمل  التأثير  النظر في شدة ومدى  المجموعة  العماء، وتواصل 
والتدفقات  والتوقعات،  االقتصادية  القطاعات  على  لكوفيد-19 
النقدية، والقوة المالية، والمرونة والتغيير في ملف تعريف المخاطر 
بشكل  تتم  التي  والتعديات  السابق  السجل  مع  جنب  إلى  جنًبا 
مستمر. وفًقا لذلك، تخضع جميع قرارات التدريج والتجميع لمراجعة 
لتقييم  دقيقة  نظر  وجهة  تعكس  أنها  من  للتأكد  منتظمة 
المجموعة للجدارة االئتمانية للعماء، والتنظيم والتجميع اعتباًرا من 

تاريخ التقرير.
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