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 املالية املرحلية املوجزة املوحدة  املعلوماتتقريـر مراجعة 

 السادة أعضاء مجلس اإلدارة

 شركة أمالك للتمويل ش.م.ع.

 دبي

 اإلمارات العربية املتحدة
 

 املقدمة

والشركات التابعة لها  "( الشركة)".، دبي، اإلمارات العربية املتحدة للتمويل ش.م.عاملوحد املرفق لشركة أمالك  املوجز لقد راجعنا بيان املركز املالي املرحلي

التغيـرات في حقوق  ، و املرحلي املوجز املوحد الدخل الشامل،و املرحلي املوجز املوحد الدخل  وبيانات ، 2021 مارس  31كما في )يشار إليها مًعا بـ "املجموعة"( 

. لإليضاحات التفسيرية األخرى خ، وملخًصا املنتهية في ذلك التاري الثالثة أشهرلفتـرة  التدفقات النقدية املرحلي املوجز املوحد، و املرحلي املوجز املوحدامللكية 

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم  املعلوماتإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 
ً
ن مسؤوليتنا هي  . إإعداد التقاريـر املالية املرحلية 34املالية املرحلية وفقا

 إلى املوحدة املالية املرحلية  املعلوماتاستنتاج حول هذه  إبداء
ً
 .مراجعتنااستنادا

 

 املراجعة نطاق

 للمعيار الدولي  
ً
  . الحسابات املستقل للمنشأة"مراجعة املعلومات املالية املرحلية املنجزة من قبل مدقق  ،    2410رقم  املراجعة    لعمليات لقد تمت مراجعتنا وفقا

طلب االستفسارات بصورة رئيسية من املسؤولين عن األمور املالية واملحاسبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية   علىمراجعة املعلومات املالية املرحلية  وتشتمل

 ملعاييـر التدقيق الدولية و 
ً
بناًء عليه فإنها ال تمكننا من وإجراءات املراجعة األخرى. إن مجال عملية املراجعة أقل بكثيـر من مجال التدقيق الذي يتم وفقا

 . تدقيق  رأيدي الحصول على التأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بالتدقيق. بناًء على ذلك، فإننا ال نب
 

 االستنتاج

 إلى مراجعتنـا، لم 
ً
املرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية،  املوجزة املوحدة املالية املرحلية  املعلوماتبأن   االعتقادما يستوجب  يتبين لنا استنادا

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
 إعداد التقاريـر املالية املرحلية.  34وفقا

 

 أمر آخر

 وحدة للدخل والتدفقات النقدية واإليضاحات ذات الصلة.لم يتم تدقيق أو مراجعة املعلومات املقارنة املعروضة في البيانات املرحلية املوجزة امل
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 املوحداملوجز  بيان الدخل املرحلي

 )غيـر مدققة( 2021 مارس 31للفتـرة املنتهية في 
 

 مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في   

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  إيضاحات 

 43,400    40,846  من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية   ايرادات

 1,091   2,192  الرسوم ايرادات  

 536 330  من الودائع ايرادات  

 13,142   6,708 8 عوائد اإليجار 

 ( 128,592) ( 90) 8 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خسارة 

 ( 7,299) ( 1,838)  استثمارية خسارة من بيع عقارات 

 -     31,268 10 سوية الديون ت الربح من 

 14,590   8,739  ايرادات أخرى 

  88,155   (63,132 ) 

    )انخفاض قيمة( / تحرير انخفاض قيمة 

 ( 5,784) ( 14,647) 5 املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  -

 ( 170) ( 600)  موجودات أخرى  -

 - 7,806 8 عقارات استثمارية  -

    

 ( 22,129) ( 31,860) 10 إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية 

 ( 28,188) (  23,793)  مصاريف تشغيلية 

 5,693 4,574 9 زميلة حصة من نتائج شركة 

 

 ( 113,710)  29,635  املستثمرين  / قبل التوزيعات على املمولين الربح / )الخسارة(

 ( 24,969) (  23,254)  املستثمرين  / توزيعات على املمولين

 ( 138,679)   6,381  الربح / )الخسارة( للفترة

    

    العائدة إلى: 

 ( 125,862) 6,381  مساهمي الشركة األم   

 ( 12,817) -  حصص غير مسيطرة   

  6,381   (138,679 ) 

    مساهمي الشركة األم إلى   ةالعائد للسهم الربح / )الخسارة(

    

 ( 0.085) 0.004 3 األساسية للسهم )درهم(  (الخسارة)الربح /   

 ( 0.085) 0.003 3 املخففة للسهم )درهم(  (الخسارةالربح / )  
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 من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 املوحداملوجز  املرحليبيان الدخل الشامل 

 )غيـر مدققة( 2021 مارس 31للفتـرة املنتهية في 
 

 مارس  31الثالثة أشهر املنتهية في   

  2021 2020 

 ألف درهم  ألف درهم  

    

 ( 138,679)    6,381  للفترة  الربح / )الخسارة(

    

    الدخل الشامل األخرى 

    بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة

 3,724 223  صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبيةال أسعار فروق

 3,724 223  الدخل الشامل األخر للفتـرة 

    

 ( 134,955) 6,604  الشاملة للفترة  (الخسارةالربح / ) مجموع 

    

    العائد إلى: 

 ( 122,138) 6,604  مساهمي الشركة األم   

 ( 12,817) -  الحصص غيـر املسيطرة   

  6,604 (134,955 ) 
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 من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 .املالية املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتاملرفقة جزءا
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 املوحدة املوجزة بيان التدفقات النقدية املرحلية

 )غيـر مدققة( 2021 مارس 31للفتـرة املنتهية في 
 

 مارس  31املنتهية في    الثالثة أشهر   

  2021 2020 

 ألف درهم ألف درهم  

    األنشطة التشغيلية

 ( 138,679) 6,381  للفترة   الربح / )الخسارة(

    : تعديالت لـ

 1,668 1,047  اإلهالك 

 ( 5,693) ( 4,574)  زميلة الحصة من نتائج شركة  

 5,784 14,647  االنخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية 

 170 600  األخرى االنخفاض في قيمة املوجودات  

 128,592 90  القيمة العادلة من االستثمارات العقارية   خسارة

 -  ( 7,806)  تحرير انخفاض القيمة على االستثمارات العقارية 

 22,129 31,860  الودائع االستثمارية   ربح القيمة العادلة علىإطفاء  

 -  ( 31,268)  تسوية الديون الربح من  

 24,969 23,254  توزيعات على املمولين / املستثمرين 

 ( 536) ( 330)  دخل من الودائع 

 7,299 1,838  من بيع االستثمارات العقارية   الخسارة املحققة

 259 154  نهاية الخدمة للموظفينمخصص مكافأة  
    

 45,962 35,893  الربح التشغيلي قبل التغيـرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية: 

 62,344 95,503  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 ( 2,017) 1,175  موجودات أخرى 

 ( 6,795) ( 6,799)  مطلوبات أخرى 

 99,494 125,772  العمليات الناتج من  النقد  

 ( 259) -   مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين 

 99,235   125,772  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    االستثمارية   األنشطة

 -  76,889  عائدات من بيع استمارات عقارية 

 ( 12,007) ( 169)  زيادة في االستثمارات العقارية 

 ( 12,125) 1,192  حركة في النقد املقيد ال

 170,000 863,000  عائدات من ودائع وكالة 

 ( 180,000) ( 731,000)  إيداع ودائع وكالة 

 ( 353) ( 466)  أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية شراء  

 536 330  دخل من الودائع 

 ( 33,949) 209,776  األنشطة االستثمارية الناتج من / )املستخدم في(    صافي النقد
    

    األنشطة التمويلية

 8,985 38,846  استالم تمويل إسالمي ألجل 

 ( 2,674) ( 16,241)  سداد تمويل إسالمي ألجل 

 -  ( 112,696)    للمودعين مدفوعات  

 ( 67,735) -   ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى 

 -  ( 6,014)  استرداد أداة مضاربة 

 ( 61,424) ( 96,105)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 
    

 3,862 239,443  في النقد وما يعادلهالزيادة  

 3,724 ( 2,840)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

 58,111 83,644  النقد وما يعادله في بداية الفتـرة 

 65,697 320,247  النقد وما يعادله في نهاية الفتـرة



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

 من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات من 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات املالية املرفقة جزءا
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 املوحدةاملوجزة بيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية 

 )غيـر مدققة( 2021 مارس 31للفتـرة املنتهية في 

 

 مضاربة أداة  االحتياطي الخاص االحتياطي العام  االحتياطي القانوني رأس املال 

احتياطي أداة  

 املضاربة 

التغيـرات املتـراكمة  

 في القيمة العادلة

احتياطي تحويل 

 اإلجمالي  الخسائر املتـراكمة  العمالت األجنبية 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 

           

 244,531 ( 2,277,605) ( 299,108) 1,459 770,324 204,896 99,265 122,650 122,650 1,500,000 2021ينايـر  1في 

 6,381 6,381 - - - - - - - - للفتـرة الربح

 223 - 223 - - - - - - - للفترة ى الخسارة الشاملة اآلخر 

 6,604 6,381 223 - - - - - - - الشاملة للفترة (الخسارة) الدخل / مجموع

 - - - - - - - -  - 

 - - - - - - - - - - احتياطي املخاطر االئتمانية التنظيمية 

 - - - - - - - - - - دينتسوية 

 ( 13,825) - - - ( 10,920) ( 2,905) - - - - ( 2- 17تعديل )إيضاح 

 7,813 7,813 - - - - - - - - ( 2-17الربح من إعادة شراء ديون من خالل أسهم ملكية )إيضاح 

 245,123 ( 2,263,411) ( 298,885) 1,459 759,404 201,991 99,265 122,650 122,650 1,500,000 2021 مارس 31في 

 
 

  



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

 من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات من 
ً
 .املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات املالية املرفقة جزءا
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 املوحدة املوجزة بيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية

 )غيـر مدققة( 2021 مارس 31للفتـرة املنتهية في 

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم  

 رأس املال  

أسهم  

 الخزينة 

االحتياطي  

 القانوني 

االحتياطي  

 العام 

االحتياطي  

 الخاص 

أداة  

 مضاربة

احتياطي أداة  

 املضاربة 

االحتياطي العام  

 النخفاض القيمة 

املتـراكمة  التغيـرات  

 في القيمة العادلة 

احتياطي تحويل  

 العمالت األجنبية 

الخسائر  

 اإلجمالي  املتـراكمة 

الحصص غيـر  

 املسيطرة 

إجمالي حقوق  

 امللكية 

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

               

 808,717 101,739 706,978 ( 1,778,975) ( 301,099) 1,459 4,316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 ( 88,848) 1,500,000 2020ينايـر    1في  

 ( 138,679) ( 12,817) ( 125,862) ( 125,862) -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  للفتـرة   الخسارة

 3,724 -  3,724 -  3,724 -  -  -  -  -  -  -  -  -  الدخل الشامل األخر للفتـرة 

 ( 134,954) ( 12,817) 122,138 ( 125,862) 3,724 -  -  -  -  -  -  -  -  -  مجموع الدخل / )الخسارة( الشاملة للفترة 

 673,762 88,922 584,840 ( 1,904,837) ( 297,375) 1,459 4,316 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 ( 88,848) 1,500,000 2020  مارس  31في  

 



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

 املوجزة املرحلية البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول 

 مدققة( يـر)غ 2021 مارس 31في 
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 األنشطة -1

ــــر    11تأســســت أمالك للتمويل ش.م.ع )"الشــركة"( في دبي، اإلمارات العربية املتحدة، بتاريخ   ــــــــــ  للقانون االتحادي رقم   2000نوفمبــ
ً
كشــركة مســاهمة خاصــة وفقا

ـــــــنة  8) ـــــــاهمين الذي عقد في   1984( لسـ ـــــــركة ، تق2004 مارس  9وتعديالته في دولة اإلمارات العربية املتحدة. أثناء االجتماع العادي للمسـ ـــــــركة إلى شـ رر تحويل الشـ

 من   2015( لسـنة  2مسـاهمة عامة. دخل القانون االتحادي رقم )
ً
، ليحل محل القانون االتحادي 2016  يونيو  28في شـأن الشـركات التجارية حيا التنفيذ اعتبارا

 .1984( لسنة 8رقم )
 

يل وتقوم بصــورة رئيســية باألنشــطة التمويلية واالســتثمارية مثل اإلجارة واملرابحة مصــرف اإلمارات العربية املتحدة املركزي كشــركة تمو إن الشــركة مرخصــة من 

 ألحكام الشريعة اإلسالمية التي تحّرم الربا وضمن نصوص عقد التأسيس والنظام 
ً
 األساس ي للشركة.واملضاربة والوكالة واملشاركة. تتم أنشطة الشركة وفقا

 

 دبي، اإلمارات العربية املتحدة. 2441إن العنوان املسجل للشركة هو ص.ب 
 

ــــــركاأها التابعة )"أملجموع ــــــركة أمالك للتمويل )ش.م.ع.( وشـ ــــــية ة(.  تتألف املعلومات املالية املرحلية املوجزة املوحدة من املعلومات املالية لشـ ــــــطة الرئيسـ إن األنشـ

 للشركات التابعة هي نفسها كما للشركة األم. إن نسبة مساهمة املجموعة في الشركات التابعة كما يلي:
 

 املساهمة نسبة التأسيس بلد وحيد البياناتت أسس الشركة

 2020ديسمبر  31 2021 مارس 31   

 %100 %100 مصر شركة تابعة  أمالك للتمويل شركة مصر ش.م.م 

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة  أمالك سكاي جاردنز ذ.م.م 

 %100 %100 املتحدةاإلمارات العربية  شركة تابعة  أمالك القابضة املحدودة

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة  مرتفعات الورقاء ذ.م.م 

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة  أمالك كابيتال ذ.م.م 

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة شركة تابعة  أمالك لالستثمار العقاري ذ.م.م 

 %100 %100 اإلمارات العربية املتحدة تابعة شركة  أمالك املحدودة

 %100 %100 مصر شركة تابعة  أمالك مدينة نصر لالستثمارات العقارية 
 

 السياسات املحاسبية -2

 تقييم افتـراضات مبدأ االستمرارية 2-1

ــــــهد عام  لقد   ــــــارعة  19-كوفيدجائحة    تطور  2020شـ ــــــاباتعدد كبير من و   بوتيرة متسـ ــــــ ي التي اتخذأها مختلف الحكومات الحتواء ات إلجراءا ألقت ولقد  .  اإلصـ تفشـ

ــــــكل عام  بتأثيراأها  الفيروس   ــــــادية بشـ ــــــطة االقتصـ ــــــارة قدرها و على جميع األنشـ ــــــكل خاص. تكبدت املجموعة خسـ  438أعمال املجموعة على محفظتها العقارية بشـ

ـــــــنة املنتهية في  ـــــــمبر    31مليون درهم خالل السـ ـــــــارة 2019)  2020ديسـ ا في حقوق امللكية بمبل   مليون   320: خسـ ـــــــً ـــــــهدت انخفاضـ مليون درهم. ومع   462درهم( وشـ

 اإلدارة للتعامل مع املوقف. الخطوات التي اعتمدأهاما يعكس  ، سجلت املجموعة ربًحا هامشًيا ، 2021مارس  31خالل الفترة املنتهية في  ، ذلك
 

 إدارة املجموعة عدة خطوات ملعالجة الوضع بما في ذلك ما يلي: لقد اعتمدت

 مليون درهم في الربع األول. 25أرباًحا صافية قدرها  السنة، مما ترتب عليه تسجيلاستمرارها خالل الفترة املتبقية من املتوقع تسوية الديون ل عروض •

 موعة لديها موارد كافية لتحمل التأثير ودعم أنشطتها التشغيلية في املستقبل املنظور.وتعتقد أن املجالتدفقات النقدية على  19-كوفيدتأثير  النظر في •

 البيع املخطط للموجودات ضمن املحفظة العقارية •
 

ـــــتثمارية للمجموعة ـــــمن محفظة العقارات االسـ ـــــهدت اإلدارة زيادة في الطلب على بعا العقارات ضـ ـــــتمراروتتوقع    ، شـ ـــــنةذلك طوال  اسـ نظًرا للمبادرات   2021  سـ

ــبو   ــــــــــ ــنةالذي يبدأ في وقت الحق من   2020الحكومية املختلفة التي يتم تنفيذها ومعرض إكسـ ــــــــــ ــــــــــــهم هذه اإلنجازات  إن .  هذه السـ ــتسـ ــــــــــ في ربحية نهاية املطاف  في  سـ

 املجموعة
 

ــــــار  ــــــرف املركزي أشـ ــــــادر عنهفي تقرير الفحص األخير  املصـ ــــــع الحالي  الصـ ــــــائر  ، للوباء  إلى أنه في ظل الوضـ وبالتالي   ، من املحتمل أن تتكبد املجموعة مزيًدا من الخسـ

ــائر أخرى.  ــتيعاب أي خسـ املجموعة باالمتناع عن االكتتاب في أي أنشـــطة تمويلية جديدة. عند  املصـــرف املركزي  ولقد نصـــ ليس لديها رأس مال إجمالي كاٍف السـ

ـــــــــــاب إجمالي رأس املال ـــــــــــتبعد  يث ح، حسـ ـــــــــــرف املركزي اسـ ـــــــــــاربة. كما وجه املجموعة لتقديم   أداة املصـ حول كيفية زيادة رأس مالها اإلجمالي عن طريق  خطتهااملضـ

 .2021مايو  31بحلول  التحويل املبكر ألداة املضاربة إلى رأس مال مشترك
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 أسس اإلعداد  2-2

 املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.، فقد تم إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة مال عملية إعادة الهيكلة الرسميةنظًرا الستك
 

ــــــــر املالية رقم والشركات التابعة لها  يتم إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  ألمالك للتمويل ش.م.ع    للمعيار الدولي إلعداد التقاريــ
ً
)"املجموعة"( وفقا

ـــــبية امل34 ـــــات املحاسـ ـــــياسـ ـــــــر املالية املرحلية. إن السـ ــــــــــ ـــــتخدمة في إعداد ، إعداد التقاريــ تبعة في إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  مطابقة لتلك املسـ

 .2020ديسمبـر  31البيانات املالية للسنة املنتهية في 
 

ـــــــتمل ـــــــاحات املطلوبة في البيانات املالية امل البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  ال تشـ ـــــــنوية، ويجب على جميع املعلومات أو اإلفصـ رحلية املوجزة املوحدة السـ

ـــر    31أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة السـنوية للمجموعة كما في  ــــــــــ ـــرة  . باإلضـافة لذلك، فإن نتائج  2020ديسـمبــ ــــــــــ  2021 مارس  31املنتهية في  الثالثة أشـهرفتــ

 للنتائج التي يمكن توقعها للسنة املالية املنتهية في 
ً
 .2021ديسمبـر  31ليست بالضرورة مؤشرا

 

 ذلك.، ما لم يشار إلى غيـر لف درهم األجميع املبال  إلى  بالدرهم اإلماراتي، ويتم تقريب البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  تم عرض
 

ـــــــــــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل لية املوجزة املوحدة   املالية املرحتم إعداد البيانات   ـــــــــــمل قياس القيمة العادلة لالسـ وفًقا ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة لتشـ

 الستثمارات العقارية.ا والسدادات مقدًما عن ستثمارات العقاريةالدخل الشامل اآلخر واال 
 

 واألحكام املحاسبيةالتغييـرات في السياسات والتقديـرات  2-3

 تأثيـر جوهري على البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة بدون املالية الجديدة  إلعدادتطبق املعاييـر الدولية   2-3-1

ـــــر الدولية إل  ـــــر املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  عداد اتم تطبيق املعاييــ ـــــر    1لتقاريــ ، 2021ينايــ

ــــــــــر املالية  الية املرحلية املوجزة املوحدةاملفي هذه البيانات   ــــــــــر الدولية للتقاريــ ــــــــــر    املعدلة. لم يكن لتطبيق هذه املعاييــ للسنوات  املدرجةال   على املب جوهري أي تأثيــ

 الحالية والسابقة ولكن قد تؤثر على املحاسبة للمعامالت أو الترتيبات املستقبلية.
 

 )تتمة( تأثيـر جوهري على البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة بدون املالية الجديدة  إلعدادتطبق املعاييـر الدولية   2-3-1
 

 امللخص املعاييـر الدولية إلعداد التقاريـر املالية الجديدة واملعدلة
  

ــــــــــــعر الفائدة   ــــــــــــالح معيار سـ املالية   إلعداد التقارير)تعديالت على املعيار الدولي   2املرحلة  -إصـ

ــبـة الـدولي ، األدوات املـاليـة  9رقم  ــــــــــ  ،األدوات املـاليـة: االعتراف والقيـاس 39 رقم  معيـار املحـاسـ

ــــــــــــاحات األدوات املالية  7رقم املالية    إلعداد التقاريراملعيار الدولي   املعيار الدولي إلعداد   ، إفصـ

 عقود اإليجار( 16رقم املالية  التقاريرعقود التأمين واملعيار الدولي إلعداد   4التقارير املالية  

ــــدة  ــــائـ ــــــــــــعر الفـ ــــار سـ ــــــــــــالح معيـ ــــديالت في إصـ ــــة  -التعـ  2املرحلـ

 ، 9رقم املــاليــة    التقــارير)تعــديالت على املعيــار الــدولي إلعــداد  

ــبي الــدولي رقم , ــــــــــ واملعيــار الــدولي إلعــداد  ، 39 واملعيــار املحــاسـ

املالية   التقاريرواملعيار الدولي إلعداد   ، 7رقم املالية    التقارير

( تقدم 16رقم املالية    التقاريرواملعيار الدولي إلعداد  ، 4رقم 

ــــالح ــــيلة عملية للتعديالت التي يتطلإلها اإلصـ ــــيح أن  ، وسـ وتوضـ

ــــــــــــالح  ــبـــب إصـ ــــــــــ ــا فقط بسـ ــافهـ ــة التحوط لم يتم إيقـ ــبـ ــــــــــ ــاسـ محـ

وإدخال اإلفصاحات التي تسمح للمستخدمين بفهم   ، اإليبور

ــــــــــــالح  ــ ــة عن إصـ ــــــــــ الــذي  اإليبورطبيعــة ومــدى املخــاطر النــاشـ

ـــــأة ــــــــــ ــه املنشـ ــة إدارة  تتعرض لـ ـــــأةوكيفيـ ــــــــــ لتلـــك املخـــاطر  املنشـ

ــــافة إلى تقدم  ــــأةباإلضـ ــــعار اإليبورفي التحول من  املنشـ إلى   أسـ

 نتقال.هذا اال ية إدارة املنشأة وكيف ، مرجعية بديلة أسعار
 

 
 

 

 إدارة املخاطر 2-4

 .2020ديسمبـر  31عنها في البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة املنتهية في  املفص أهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة مع تلك  تتفق
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 الربح األساس ي واملخفف للسهم -3

 مارس  31املنتهية في  الثالثة أشهر فتـرة  

 2021 2020 
   

 ( 125,862) 6,381 )صافي من أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة(  للفتـرة العائدة ملساهمي الشركة األم )ألف درهم( الربح / )الخسارة(

   املتوسط املرج  لعدد األسهم الحتساب الربح األساس ي للسهم )باأللف(* 
 

 1,479,200 1,500,000 تأثيـر التخفيف:   -

 1,511,857 353,784 أداة املضاربة   -

 2,991,057 1,853,784 املتوسط املرج  لعدد األسهم العادية املعدلة لتأثيـر التخفيف
   

   عائدة ملساهمي الشركة األم:

 ( 0.085) 0.004 )درهم(للسهم األساسية   الخسارة

 ( 0.085) 0.003 )درهم(للسهم املخففة   الخسارة
 

 .2008األسهم لعائد السهم األساس ي عن طريق شراء أسهم خاصة خالل عام  لعدد* تم تخفيا املتوسط املرج  
 

املالية املرحلية املوجزة   املعلوماتالخســارة األســاســية للســهم في هذه قيمة بنفس    2020 مارس  31املنتهية في   الثالثة أشــهراملخففة لفترة   األســهم خســارة   قيدتم 

 حيث أن تأثير األسهم العادية املحتملة مضاد للتخفيف. ، املوحدة

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك -4
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 
   

 58 60 نقد في الصندوق 

 83,586 320,187 أرصدة لدى البنوك 

 105,446   104,254 ودائع لدى البنوك 

 
  

 189,090 424,501 نقد وأرصدة لدى البنوك 

: النقد املقيد والودائع 
ً
   ناقصا

 ( 35,000) ( 35,000) ( 1-4 إيضاح ودائع تنظيمية بدون فتـرة استحقاق )

 ( 70,446)   ( 69,254) ( 2-4  إيضاحنقد مقيد )

 83,644 320,247 النقد وما يعادله 

 

 للوائح املصرف املركزي للتـرخيص. بنك محليتمثل الودائع لدى  4-1
ً
 وتحت رهن املصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا

 

ــــر    31مليون درهم )  69مبل     2021 مارس  31في الربع املنتهي في    أدرجت املجموعة  4-2 ــــــــــ ــــــــــ ــمبــ ــــــــــ ة حـصــــــــــــ  ، حيث يمثلمليون درهم( من النقد املقيد 70:  2020ديسـ

 (.9)إيضاح  شركة زميلةسيطرة ل والذي يخضعاملجموعة من النقد املحتفظ به 
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 )بالصافي( اإلسالمية واالستمثارية التمويلية املوجودات -5
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

   املوجودات التمويلية 

 2,191,063 2,109,561 إجارة

 212,284 194,849 إجارة آجلة

 166,372 161,783 شركة امللك 

 503 446 مرابحة عقارات 

 75,791 79,639 أخرى 

 2,546,278 2,646,013 

 ( 627,970) ( 638,385) مخصص االنخفاض في القيمة 

 2,018,043 1,907,893 مجموع املوجودات التمويلية 
   

   االستثمارية:املوجودات 

 244,000 112,000 وكالة 

 244,000 112,000 مجموع املوجودات االستثمارية 

 2,019,893 2,262,043 

 

 كانت الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:
 

 لإللغاء القابلة  غير  وااللتزامات املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 الخسائر االئتمانية املتوقعة  الخسائر االئتمانية املتوقعة 

 490,751 627,970 يناير   1الرصيد في  

 208,063 15,349 مخصصات النخفاض القيمة مرصودة خالل الفترة 

 ( 3,806) ( 702) مشطوبات / مستردات خالل السنة 

 14,647 204,257 

 ( 65,687) ( 4,794) مبال  مشطوبة خالل الفترة 

 ( 1,351) 562 وتسويات أخرى  لعملة ا صرف تسوياتسعر 

 627,970 638,385 الرصيد الختامي 

 
  

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D8%B5%D8%B1%D9%81
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 األوراق املالية االستثمارية -6
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 8,420 8,421 خل الشامل اآلخر()بالقيمة العادلة من خالل الد أسهم امللكية

 

 مدققة( يـر )غ 2021 مارس 31
 

 بالقيمة العادلة  املدرجة االستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 8,421 - - 8,421 )بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( أسهم امللكية
 

 )مدققة( 2020ديسمبر  31
 

 بالقيمة العادلة  املدرجةاالستثمارات  

 الثالث املستوى  الثاني املستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 8,420 - - 8,420 )بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر( أسهم امللكية
 

 املستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة في السنة الحالية والسنة السابقة.تحويالت لألوراق املالية في ف ات تتم أية لم 
 

 يبين الجدول التالي التسوية من األرصدة االفتتاحية إلى أرصدة اإلقفال للمستوى الثالث من القيمة العادلة:
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 7,769 8,420 يـر ينا   1الرصيد في  

 10 1 العمالت األجنبية  صرف حركة 

 641 - الفترةإضافة خالل 

 8,421 8,420 

 

 ستثمارات العقاريةعن اال املبالغ مقدًما  -7
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 292,781 292,781 يناير   1 في

 ( 292,781) ( 292,781) *مخصص 

 - - مارس 31في 
 

   

 ( 146,781) ( 292,781) يناير   1 في

 ( 292,781) ( 292,781) الختامي 
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 )تتمة( ستثمارات العقاريةعن اال املبالغ مقدًما  -7

 من قبل املجموعة بشأن االستحواذ على الوحدات في مشروعين * 
ً
عقاريين قيد التطوير في دبي. تم تأجيل كال املشروعين لعدد من  هذه تمثل الدفعات مقدما

 بمبل   2013اجراءات تحكيم في  السنوات وإن تاريخ االنتهاء غير محدد بعد. قامت املجموعة بالبدء في
ً
  780بمطور واحد لتسهيل إرجاع املبال  املدفوعة مقدما

صال  املجموعة من خالل في  التحكيم    صدر،  2019ديسمبر    31املنتهية في    السنةخالل    درهم(.  رصف:  2020ديسمبر    31درهم )صفر  مليون درهم وبقيمة مدرجة  

واإلضافة إليها. يتم تقديم السلف املدفوعة من قبل املجموعة للمطور بالكامل وفًقا لتوصيات البنك املركزي  األصلية  مع إتفاقية بيع وشراءإلغاء اتفاقيات 

 اإلدارة بناًء على التقييم. واملصادقة عليها من قبل مجلس 
 

 

 العقارات االستثمارية     -8

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 2,319,794 1,251,854 يناير   1في 

 38,893 3,443 الفترة / السنة اإلضافات خالل 

 ( 467,533) ( 78,725) الفترة / السنة االستبعادات خالل 

 ( 462,964) ( 90) القيمة العادلة عن عقارات استثمارية  خسارة

 ( 111,577) - تحويل من حصة األقلية

 (8,338)   - تحويل إلى املمتلكات، اآلالت واملعدات 

 3,744 191 تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 ( 60,165) 7,806 تحرير مخصص / )مخصص( خالل الفترة / السنة 

 1,251,854 1,184,479 ديسمبر  31في 
 

 لسياستها املحاسبية، تدرج املجموعة العقارات االستثمارية   للتتألف العقارات االستثمارية من األراض ي والف
ً
ووحدات املباني املحتفظ بها لإليجار أو البيع. وفقا

 بالقيمة العادلة. 
 

يحملون املؤهالت املهنية ذات العالقة    عن املجموعة  العادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية السنة من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين  ةتستند القيم

 
ً
 ملا أوص ى به املعهد امللكي  املعترف بها ولديهم خبرة ذات عالقة في املواقع وقطاعات العقارات االستثمارية التي يتم تقييمها. إن نموذج التقييم املستخدم هو وفقا

م العادلة لکل العقارات االستثماریة حيث تم استخدام أکثر من واحد من مقيمي  للمساحين القانونيين. خالل السنة، استخدمت اإلدارة النطاق المنخفض للقی

 القيمة العادلة. 
 

تم   ، املركزي. بسبب بيع عقار خالل الفترة املصرف حسب توصيات  2020مليون درهم على العقارات املحجوزة خالل عام  60تم تسجيل مخصصات بقيمة 

 ملحجوزة. مليون دوالر على العقارات ا 8تحرير مخصص 

 

وحدتان( في مصر مملوكة من قبل الشركات التابعة   :2020ديسمبر  31) ووحدتانعلى قطعة أرض  2021مارس  31تشتمل العقارات االستثمارية كما في 

مليون درهم(. وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمارات العربية املتحدة. كما   198: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 198للمجموعة بمبل  

مليون درهم( أرباح تحويل العمالت األجنبية ناتجة عن تحويل عمالت العقارات   198 :2020ديسمبر  31مليون درهم ) 198املدرجة بمبل   ةتتضمن القيم

 نها في حقوق امللكية.االستثمارية في مصر والتي تم تضمي

 

  



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

 املالية املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر)غ 2021 مارس 31في 

14  14 

 

 )تتمة( العقارات االستثمارية     -8
 

تم الحصول عليها باستخدام   حيث لقياس القيمة العادلة  2يتم تصنيف العقارات االستثمارية في املستوى باستثناء العقارات اإلستثمارية في مشروع مشترك، 

ئيسية مثل حجم  نهج مقارنة األسعار على أساس معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. يتم تعديل أسعار بيع العقارات املماثلة حسب االختالفات في السمات الر 

خالل  2أية تحويالت من أو إلى املستوى  يتم إجراءلم    إلى نهج التقييم هو السعر املقدر للقدم املربع الواحد لكل موقع معين. تملدخال اأهم العقار وموقعه. إن 

 السنة. 
 

وبالتالي يتم   ، الحظتهاال يمكن م هامة تعتمد تقنية التقييم املستخدمة في العقارات االستثمارية في املشروع املشترك على طريقة الدخل التي تستخدم مدخالت 

  4مربع بفترة استهالك ملدة قدم درهم لكل  170درهم إلى  105تتضمن املدخالت املستخدمة من قبل املقييم سعر بيع يتراوح ما بين  . 3املستوى  في تصنيفها 

 من سعر القيمة العادلة.  % 10سنوات بنسبة  
 

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

مليون درهم( تم رهنها / التنازل عنها   892 : 2020 ديسمبر 31مليون درهم )  853، فإن العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبل  2021مارس  31كما في 

 . لصال  وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة

 

 2020 مارس  31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 مدققة(غير ) مدققة(  يـر )غ 

 13,142 6,708 دخل اإليجار املشتق من العقارات االستثمارية 

 ( 6,598) ( 4,790) عوائد اإليجار مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج 

 6,544 1,918 األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة 
 

قامت املجموعة بتحويل العقارات قيد التطوير إلى عقارات استثمارية بسبب التغيير في استخدام العقارات قيد   ، 2020 ديسمبر  31املنتهية في  السنةخالل 

 التطوير. 

 

املجموعة اتفاقية مشروع مشترك مع طرف آخر لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر. استحوذت شركة أمالك   أبرمت ، 2014أكتوبر  1في 

% في الورقاء جاردنز ذ.م.م، منشأة تحت السيطرة املشتركة لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر.  50للتمويل )ش.م.ع( على حصة بنسبة 

% في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف الخاصة باملشروع املشترك ووفقا لذلك بموجب املعيار الدولي إلعداد التقارير  50موعة حصة بنسبة لدى املج

مل معها كعقار قيد التطوير  تعتبر عملية تحت السيطرة املشتركة. وبما أن األرض هي قيد التطوير وبهدف استبعادها في السوق، تم التعا  11املالية الدولية رقم 

مليون درهم. إن املصاريف الالحقة لتطوير األرض إلعادة بيعها   330مع تكلفة أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل من محفظة العقارات االستثمارية بمبل   

َام تعاقديا لتطوير األراض ي في إطار اتفاقية املشروع املشترك. يتم إدراجها في تكلفة العقار. إن النقد الذي يحتفظ بها املشروع املشترك مقيد، نظرا ألنه 
َ
  إن ملت

 . مليون درهم( 70:  2020ديسمبر   31مليون درهم ) 69 قيمتها 2021مارس  31حصة املجموعة في هذا الرصيد النقدي املقيد في  
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 )تتمة( العقارات االستثمارية     -8
 

 املجموعة في املوجودات واملطلوبات واإليرادات واملصاريف للعملية املشتركة بعد حذف املعامالت بين املجموعة: تمثل العناصر التالية حصة 
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 240,965 241,164 عقارت استثمارية  

 70,446 69,254 ( 4)إيضاح  النقد واألرصدة لدى البنوك

 11,137 11,056 ذمم مدينة  –موجودات أخرى 

 ( 15,898) ( 14,578) دخل مؤجل ومطلوبات أخرى 

 306,650   306,896 صافي املوجودات
   

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة(  يـر )غ 

 (14) ( 13) مصاريف تشغيلية 

 1,323 155 الدخل من الودائع 

 - 74 إيرادات أخرى 

 1,309 216 الربح للفترة

 

 تعلق بجزء من األرض املباعة متعلق باتفاقية البيع القديمة. ت* 

 

 على العقارات االستثمارية 19-تأثير كوفيد    8-1

الحتواء بتدابير  باتخاذ  وأوصت  عاملية  جائحة  ،  19-كوفيدأو    ، املستجد  أعلنت منظمة الصحة العاملية أن الساللة الجديدة من فيروس كورونا  ، 2020مارس    11في  

تقلبات كبيرة  التأثير سلًبا على النشاط االقتصادي في قطاع العقارات وساهم في  19-كوفيدفي جميع أنحاء العالم. يواصل جائحة  انتشاره والتخفيف من حدته

جموعة على  وضغط هبوطي على القيم العادلة لالستثمارات العقارية للمجموعة. لقد تطور تأثير الفيروس بسرعة ونتيجة لذلك قد يؤثر ذلك على قدرة امل

 . العوائد اإليجاريةاالعتراف باإليرادات بسبب التغيرات في احتمالية التحصيل وخفا 
 

التأثير املحتمل )استناًدا إلى أفضل املعلومات املتاحة(  الحسبان املجموعة في  أخذت ، 2021مارس  31ستثمارية اعتباًرا من عند تحديد تقييمات العقارات اال 

 التدابير االقتصادية واإلغاثية.شمول املستأجرين ب وأخذت في االعتبار  19-كوفيدجائحة   أحدثتها تفش يلحاالت عدم اليقين التي 
 

ها على  التأثير الكلي كجزء من الخسارة غير املحققة على العقارات االستثمارية في هذه البيانات املالية املوحدة. تخضع أي تغييرات يتم إجراؤ تمت معالجة لقد 

  املستقبلية علومات من امل قدر ضئيل حيث ال يتوفر حالًيا سوى  ، ملستويات عالية جًدا من عدم اليقين 19- جائحة كوفيديمات لتقدير التأثير اإلجمالي لالتقي

 املعقولة والقابلة للدعم والتي يمكن أن تستند إليها هذه التغييرات. 
 

عن تلك   جوهري قد تختلف النتائج الفعلية بشكل ، ومن ثم لدرجة عالية من عدم اليقينالتوقعات واحتماالت الحدوث  تنطوي  ، أي تنبؤات اقتصادية وفي ظل

 املتوقعة.
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 شركة زميلةاستثـمار في  -9
 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31   

 ألف درهم  ألف درهم نسبة امللكيـة   

 )مدققة( )غيـر مدققة(  2020 2021  

 206,123 210,697 %18.35 %18.35  اري، اململكة العربية السعوديةشركة أمالك العاملية للتمويل العق

 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 درهم ألف  ألف درهم 

 )مدققة( )غيـر مدققة(  

 3,865,742 3,528,440 املوجودات

 (2,667,653) ( 2,380,229) املطلوبات 

 1,198,089 1,148,211 حقوق امللكية

 206,123 210,697 القيمة املدرجة الستثمارات املجموعة  

 284,002 69,681 اإليرادات  

 97,619 24,725   للسنة للفترة / األرباح  

 19,579 4,574 للفترة / للسنة حصة املجموعة في الربح  

 

 الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  - 10

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 نسبة األرباح القسط النهائي  تاريخ األقساط تكرار 

 ألف درهم  ألف درهم    

 )مدققة( )غيـر مدققة(     

  املرابحة
ً
 3,856,399 3,731,597 %2 2026أكتوبر  25 شهريا

    3,731,597 3,856,399 

 ( 417,041) ( 385,181)    (1- 10عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 

    3,346,416 3,439,358 
 

االستثمارية للمجموعة التي تقع في دولة اإلمارات العربية  يتم تأمين الودائع االستثمارية املعاد هيكلتها والتمويل اإلسالمي اآلخر مقابل التنازل عن ورهن العقارات 

( والتنازل عن الحقوق الستالم الدفعات املتعلقة بمحفظة املوجودات التمويلية  4والتنازل عن التأمين، ورهن على حسابات البنك )إيضاح  ( 8إيضاح املتحدة )

 لمجموعة. إن األوراق املالية املقدمة سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل ضمان نيابة عن املمولين.واالستثمارية اإلسالمية وضمانات الشركات من الشركات التابعة ل 
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 )تتمة(   الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  - 10

 غيـر املطفأة تعديل القيمة العادلة 10-1

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31 

 ألف درهم  ألف درهم 

 )مدققة( مدققة( )غيـر  
   

     327,247 417,041 ينايـر  1في 

 ( 123,331) ( 31,860) للسنة إطفاء املبال  املحملة  

 ( 284,052) - عكس تعديل القيمة العادلة غيـر املطفأة 

 497,177 - ربح القيمة العادلة عند إعادة الهيكلة 

 
385,181 417,041   

 
 

 

ــــــر طبيعة ودائع الشركة    نتيجة إلعادة الهيكلة في سنة  تم تغييــ
ً
وفقا . و ، مما أدى إلى التاام ثابت يسداد إلى املمولين التجاريين ومقدمي دعم السيولة2014جوهريا

ــــــــــرات الجوهرية في شروط الودائع االستثمارية من خالل إعادة الهيكلة، تم إج ــــــــــر املالية، وبسبب التغيــ ــــــــــر الدولية إلعداد التقاريــ القيمة العادلة راء تقييم  للمعاييــ

ـــــــــــر    25لاللتاامات املعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعاقد عليها. كما في   ـــــــــــراف االلتاامات املعاد هيكلتها في 2014نوفمبــ ، تم اعتــ

 في بيان الدخل املوحد. وتم قيدهامليون درهم  911ل  رباح بمبأل القيمة العادلة  تحقيق البداية بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي مما أدى إلى
 
 

ــــــــــمية لاللتاامات الثابتة املعاد هيكلتها في نهاية  2020  يونيوفي  ــــــــــركة مرة أخرى بإعادة هيكلة ودائع املمولين التجاريين. بلغت القيمة االسـ  4.219الفترة  ، قامت الشـ

ـــــر  املعدلةادة الهيكلة  مليون درهم(. عند إع  4.219:  2020ديسمبر    31مليون درهم ) ـــــر مما أدى إلى مدفوعات األقساط املجدولة   طريقة، تغيــ السداد بشكل كبيــ

 .1-2شروط السداد في إيضاح  بيانوغيـر املجدولة. تم 
 

 %.4.89يتم احتساب تعديل القيمة العادلة باستخدام معدل الربح الفعلي األصلي البال  
 

ــــــــــــمبر   31مليون درهم )  627 قيمــة قــدرهــا    2020  يونيو 30القيمــة العــادلــة املطفــأة حتى   ألربــاحبلغــت القيمــة التراكميــة   مــا يؤدي مليون درهم(   584:  2019ديسـ

م( . ومع ذلك، عند إعادة الهيكلة في مليون دره  328:  2019ديسـمبر    31)  2020  يونيو  30مليون درهم كما في   284  لتحقيق القيمة العادلة املتبقية ألرباح بقيمة

ـــــــــــداد حتى أكتوبر   497إلى    2020  يونيو  30القيمة العادلة املتبقية كما في   ربح، تمت زيادة  2020عام   ـــــــــــها بالكامل خالل فترة السـ ـــــــــــيتم عكسـ مليون درهم والتي سـ

 ، مع تحميل الناتج على بيان الدخل املوحد كل عام.2026
 

 .الفعليقياس االلتاامات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل الحًقا يتم 

 

ـــــــــروط العامةبناًء على  ـــــــــوية الديون في فبراير   ، املعدلة  اتفاقية الشـ مليون درهم   29. تم عرض مقابل نقدي قدره 2021ومارس    2021اختتمت املجموعة مزاد تسـ

مليون   257  ، 2020مليون درهم. )ديسـمبر    69مليون درهم( للممولين مقابل تسـوية تعرضـاأهم وقام بعا املمولين بتسـوية تعرضـهم بمبل     96  ، 2020)ديسـمبر  

ـــــــــمل ـــــــــتثمارية بقيمة    درهم( والتي تشـ ـــــــــمبر    54ودائع اسـ ـــــــــاربة بمبل    ، مليون درهم(  205  ، 2020مليون درهم )ديسـ ـــــــــمبر    14أداة املضـ  50  ، 2020مليون درهم )ديسـ

ــــــــــــمبر  مليون درهم ) 0.5مليون درهم( وأربـاح عينيـة بقيمـة   ــــــــــــويـة  1.5  ، 2020ديسـ ا قـدره   ، مليون درهم( نتيجـة لهـذه التسـ ــــــــــــجلـت املجموعـة ربحـً مليون درهم   31سـ

ــــــــــــمبر   ــــــــــــة إطفاء تعديل القيمة العادلة على إعادة الهيكلة بمبل     105  ، 2020)ديسـ ــــــــــــمبر    6مليون درهم( في بيان الدخل بعد مقاصـ  24  ، 2020ماليين درهم )ديسـ

 لتغيرات في حقوق امللكية.في بيان ا ، مليون درهم( تتعلق بأداة املضاربة 31 ، 2020مليون درهم )ديسمبر  8بقيمة  أرباًحامليون درهم( وسجلت 
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 املعلومات القطاعية -11

ــتث ــتثمارية(، واالسـ مار العقاري )يشـــتمل ألغراض إدارية تم تنظيم املجموعة في ثالثة قطاعات لألعمال، التمويل العقاري )وتشـــتمل على األنشـــطة التمويلية واالسـ

 على املعامالت العقارية( واالستثمار في الشركات.
 

 لغرض اتخاذ قرارات حول تخصيص املوارد وتقييم األداء. أعمالهاتقوم اإلدارة بمراقبة النتائج التشغيلية لوحدات 
 

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: مارس 31املنتهية في  الثالثة أشهرإن إيـرادات ومصاريف املجموعة لكل قطاع لفتـرة 

 )غيـر مدققة(:2021 مارس 31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية  استثمارات عقاري تمويل  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 88,155   9,316   2,790     76,049  الدخل التشغيلي 

 ( 7,441) ( 588)   21  ( 6,874) االنخفاض في القيمة  مخصص 

 ( 31,860) ( 1,255) ( 13,473)  ( 17,132) على الودائع إطفاء أرباح القيمة العادلة  

 ( 23,793) ( 2,869) ( 5,619)    ( 15,305)  املخصصة( املصاريف تتضمناملصاريف )

 4,574   4,574  -     - زميلة الحصة من نتائج شركة 

 ( 23,254) ( 5,257) ( 12,010) ( 5,987) توزيعات على املمولين / املستثمرين 

 6,381   3,921 ( 28,291)   30,751 النتائج القطاعية 

 -    الحصص غيـر املسيطرة

   6,381    حاملي ملكية الشركة األم 
 

 )غيـر مدققة(:2020 مارس 31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية  استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 ( 63,132)   15,580 ( 103,566)   24,854 الدخل التشغيلي 

 ( 5,954) ( 178) ( 150) ( 5,626) االنخفاض في القيمة  مخصص 

 ( 22,129) ( 1,999) ( 11,485) ( 8,645) إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية 

 ( 28,188) ( 2,522) ( 7,643) ( 18,023) املخصصة( املصاريفتتضمن املصاريف )

 5,693   5,693     -       - زميلة الحصة من نتائج شركة 

 ( 24,969) ( 4,698) ( 13,006) ( 7,265) توزيعات على املمولين / املستثمرين 

 (  138,679)   11,876 ( 135,850) ( 14,705) النتائج القطاعية 

   12,817    الحصص غيـر املسيطرة

 ( 125,858)    حاملي ملكية الشركة األم 
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 املعلومات القطاعية )تتمة( -11

 ملوجودات واملطلوبات القطاعيةا

 :2020ديسمبـر  31و 2021 مارس 31لمجموعة كما في ليعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية 
 

 )غيـر مدققة(: 2021 مارس 31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات عقارية  استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

    3,919,167   483,568   1,205,251   2,230,348 املوجودات القطاعية 

   3,674,044   459,638   3,076,014   138,392 املطلوبات القطاعية

 

 )مدققة(: 2020ديسمبر  31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات  عقارية  استثمارات تمويل عقاري  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 3,991,267   450,762   1,234,185   2,306,320 املوجودات القطاعية 

 3,746,736   430,790   3,076,710   239,236 املطلوبات القطاعية 

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

واملساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي تحت السيطرة   زميلة إن األطراف ذات العالقة تمثل الشركات ال 

 من قبل تلك األطراف. 
ً
ويتم  موافقة إدارة املجموعة على األسعار وشروط الدفع املتعلقة بهذه املعامالت.  يتم الحصول أو السيطرة املشتركة أو املتأثرة جوهريا

 معامالت مماثلة مع عمالء وأطراف خارجيين.امالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيس ي وفق نفس الشروط واألحكام السائدة وقت إجراء إجراء املع
 

 إن األرصدة مع األطراف ذات العالقة املدرجة في بيان املركز املالي املوحد هي كما يلي: 

 مدققة(: يـر )غ 2021 مارس 31

 

 مساهمين

 رئيسيين

  اإلدارة أعضاء مجلس

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 34,764 34,764 -     - النقد واألرصدة لدى البنوك 

 107 31 76     - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية 

 999,652 888,610 - 111,042 الودائع االستثمارية 

 390 347 - 43 مطلوبات أخرى 
 

 

 )مدققة(: 2020ديسمبر  31

 رئيسيين  مساهمين 

  اإلدارة أعضاء مجلس

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 10,609   10,609 - - النقد واألرصدة لدى البنوك 

 13,718   3,617 10,101 - واالستثمارية االسالمية املوجودات التمويلية  

    1,018,443   905,313 -   113,130 الودائع االستثمارية 

 396   352 - 44 مطلوبات أخرى 
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 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

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

 مدققة(: يـر )غ 2021 مارس 31

 
 مساهمين
 رئيسيين

  اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة  
 املجموع أخرى 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
   11,500 2,196 9,304  - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

   5,058 4,496 - 562 / للمستثمرين  توزيعات للمودعين 
 

 مدققة(: يـر)غ 2020 مارس 31

 
 مساهمين
 رئيسيين 

  اإلدارة أعضاء مجلس
 واإلدارة العليا 

أطراف ذات عالقة  
 املجموع أخرى 

 ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  
 152 60 92       - واالستثمارية اإلسالميةالدخل من املوجودات التمويلية 

 4,359 3,764 - 595 / للمستثمرين  توزيعات للمودعين 
 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:
 

 2020 مارس  31 2021 مارس 31 
 ألف درهم  ألف درهم 
 مدققة( يـر)غ مدققة(  يـر )غ 

 2,900 2,500 رواتب ومزايا أخرى 

 2,500 2,900 

 

 االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

 االلتزامات 

 2020ديسمبر   31 2021 مارس 31  
 ألف درهم  ألف درهم إيضاحات  
 )مدققة( مدققة(  يـر )غ  

 134,490 133,665 1-13 قابلة لإللغاء لتقديم تمويل  يـر التاامات غ

  133,665 134,490 
 

ــــــــــــميمهــا للوفـاء بمتطلبــات عمالء املجمو   13-1 ــــــــــــهيالت التي جرى تصـ ــــــــــــهيالت االئتمــانيــة على االلتاامـات لتقــديم التسـ ــتمــل االلتاامـات املتعلقــة بـالتسـ ــــــــــ عـة. إن تشـ

ـــروط أخرى إللغالها وتتطلب   ـــالحية محددة وشـ ـــدادااللتاامات عادًة يكون لها تواريخ صـ  ألن االلتاامات هذه يمكن أن تنتهي   سـ
ً
ـــوم. ونظرا ـــالحيتها دون رسـ صـ

 القيام بسحإلها، فإن إجمالي املبال  التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية املستقبلية.
 

 .ستثمارات العقاريةتطويـر اال تمثل التاامات نحو مطوري العقارات بخصوص   13-2
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 )تتمة( االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

 املطلوبات الطارئة

 ببعا الكانت  (أ
ً
ــــــائية في دولة اإلماراتاملجموعة طرفا ــــــمن، دعاوى القضـ ــــــد املجموعة، وباألخص تتعلق ببعا معامالت البيع  وتتضـ دعاوى مرفوعة من وضـ

 إلى الدعاوى والتمويل. تدافع املجموعة عن حقوقها في هذه 
ً
ـــراملســتشــار القانوني، تعتقد املجموعة أنه من غ رأي، واســتنادا ــــــــــ املرج  نجاح اإلجراءات التي  يــ

 .مليون درهم( 1: 2020ديسمبـر  31درهم ) مليون  1قيمته مخصص مقابلها  م رصدإتخذأها األطراف املقابلة، باستثناء قضايا ت
 

مليون درهم(. تمت   1.12:  2020مليون درهم )  1.12كان لدى املجموعة التاام طارئ ملكافأة أعضــاء مجلس اإلدارة املقترحة بمبل     ، 2021مارس    31كما في  (ب

ــــــــاء مجلس اإلدارة ــــــــفربقيمة    ، 2015( لعام  2القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم )  ينظمهاالتي  ، املوافقة على مكافأة أعضـ وذلك درهم  صـ

 درهم(. صفر: 2020) الجمعية العمومية السنويةفي 

 

 والخسائر االئتمانية املتوقعة 19-كوفيد -14

ـــــر ف  ظهوراإلعالن عن تم  األنشطة التجارية إحداث تباطؤ في  مما تسبب في   ، انتشر على مستوى العالم ثم   2020في أوائل عام    (19-كورونا املستجد )كوفيدوس يــ

 بهدف الحد من(  اإلعفاء من السدد)بما في ذلك    دعم وإعفاءات اقتصادية  يـرأطلقت الحكومات والبنوك املركزية تداب  واستجابة مع ذلك الوضع، .  واالقتصادية

 على األفراد والشركات. تأثيـر الفيـروس
 

ــــــــــــرالتأث  أخذت املجموعة بالحسـبان  ، 2021  من عام األول   عند تحديد الخسـائر االئتمانية املتوقعة في الربع املحتمل )بناًء على أفضـل املعلومات املتاحة( لعدم   يــ

 .19-كوفيداليقين الناجم عن جائحة 
 

 9 إلعداد التقاريـر املالية رقملمعيار الدولي وفًقا ل في مخاطر االئتمان جوهريةتحديد ما إذا حدثت زيادة 

ــــــــــرالتقار   إلعدادبموجب املعيار الدولي   ــــــــــ ــــــــة  2إلى املرحلة   1نقل القروض من املرحلة ال يجب   ، 9املالية رقم   يــ  لزيادة جوهرية في مخاطر االئتمان  إال إن كانت عرضـ

 مالية. ألي أداةعلى مدى العمر املتوقع  التعثـر بشأن مخاطر عند وجود زيادة جوهرية وتحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمانمنذ نشأأها. 
 

ــــــل ــــــرات أخرى   وتواصـ ــــــين ملؤشـ ــــــداد لعدم احتماليةاملجموعة تقييم املقترضـ ــــــ ي ألي    ، السـ ــــــاسـ ــــــبب األسـ ــــــعوباتمع األخذ بعين االعتبار السـ مالية وما إذا كان من   صـ

 .ىأو هي صعوبات طويلة املد 19-تكون تلك الصعوبات مؤقتة على إثر تفش ي كوفيداملحتمل أن 
 

ــــــــــــ . تعتبثالثة أشـهرتأجيل الربح / رأس املال املسـتحق ملدة شـهر إلى من السـداد عن طريق  املتضـررين بموجبه عمالءها أعفت برنامج    ، 2020 فياملجموعة   تبنت  ر ــ

زيادة جوهرية املقدمة للعمالء إلى  اإلعفاءات  يــرللمقترض. قد تشبالتدفقات النقدية    األمور املتعلقةة األجل ملعالجة  يــر هذه بمثابة سيولة قص  سدادإعفاءات ال

ـــــــــــداد املذكورةتعتقد أن تمديد  إال أن املجموعة    .في مخاطر االئتمان،  ـــــــــــرورة  لن تؤدي إعفاءات السـ أو الترحيل   حدوث زيادة جوهرية في مخاطر االئتمانإلى   بالضـ

ـــائر االئتمانية املتوقعة املرحلي ـــاب الخسـ ــــــر حيث يتم توف  ، ألغراض حسـ ــــــــــ ـــ ي يــ ـــررين من تفشـ ـــين املتضـ ـــاعدة املقترضـ ـــتئناف   19جائحة كوفيد_ها ملسـ عملية على اسـ

ــــــــــر ال تتوفر معلومات كافية لتمكين املجموعة من التفريق الفردي بين قيود السيولة قص ، . في هذه املرحلةالسداد بانتظام ــــــــــروتغي  ة األجل للمقترضينيــ مخاطر   يــ

 .إخطار خطة الدعم االقتصادي الشاملة املوجّهةاملركزي كما هو مشار إليه في مصرف اإلمارات االئتمان على مدى الحياة. يتوافق هذا النهج مع توقعات 
 

 

املالية   يـــروفًقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقار عه  التعامل م  وتم   19جائحة كوفيد_تم تقييم األثر املحاسبي لتمديد التسهيالت االئتمانية ملرة واحدة بسبب تفش ي  

 .التعاقدلتعديل شروط  9
 

 والترجيحات املحتملة املستقبليةمعقولية املعلومات 

ـــــــر تخضع أي تغي ـــــــر االئتمانية املتوقعةات يتم إجراؤها على يــ ـــــــرلتقد  الخسائــ ـــــــرالتأث  يــ إلى مستويات عالية من عدم اليقين حيث   19جائحة كوفيد_تفش ي لالكلي   يــ

 ات.يـر محدودة حالًيا تستند إليها هذه التغي مستقبليةتتوفر معلومات محدودة 
 

عة ات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وقد تم تطبيق الخسائر االئتمانية املتوقيـر وتحديد املتغتاريخي  قامت املجموعة سابًقا بإجراء تحليل  

ـــر لكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية. تختلف هذه املتغ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــادية وتأثيــ ـــر ات االقتصـ ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــائر عند التعثر ها املرتبط  يــ الحتمالية التعثر والخسـ

ــــر على أي من األدوات املالية. و  ــــــــــ ــــر يتم الحصــول على تنبؤات هذه املتغوالخســارة بافتراض التعثــ ــــــــــ واملتصــاعد االقتصــادي األســاســ ي ات االقتصــادية )"الســيناريو  يــ

 على أساس ربع سنوي.والتنازلي
ً
 "( خارجيا

 

 

ــــــــادية  ــــــــع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين    ، كما هو الحال مع أي توقعات اقتصـ ــــــــ ي، تخضـ ــــــــاسـ وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية  األسـ

 عن تلك املتوقعة. يـربشكل كب

 
 
 

 



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

 املالية املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات إيضاحات حول 

 )تتمة( مدققة( يـر)غ 2021 مارس 31في 

22  22 

 والخسائر االئتمانية املتوقعة )تتمة( 19-كوفيد -14

 السداد تأجيل من املستفيدين العمالء تحليل

 للمبل  املؤجل واألرصدة املستحقة للعمالء 
ً
 .تأجيل السداداملستفيدين من  داخل دولة اإلماراتيتضمن الجدول أدناه تحليال

 

 املجموع  

 ألف درهم  
   )غيرمدقق( 2021 مارس 31في 

   املبلغ املؤجل
   6,140  التمويل اإلسالمي

   

   اتالتعرض
 57,958  التمويل اإلسالمي

 4  عدد العمالء
 

 إلى مجموعتين على النحو التالي: سدادقامت املجموعة بتقسيم عماللها املستفيدين من تأجيل ال ، مصرف اإلمارات املركزي وفًقا ملتطلبات 
 

توقع أن يواجهوا تغييرات  1املجموعة   ـــــــــمل العمالء الذين ال يو ـــــــــكل   جوهرية: تشـ ـــــــــيولة ويتأثرون بشـ ـــــــــكالت السـ ـــــــــة بهم، بما يتجاوز مشـ في الجدارة االئتمانية الخاصـ

 .19-كوفيدمؤقت وخفيف بأزمة 
 

ـــــــبة لهؤالء العمالء ـــــــدادعتقد أن تأجيالت اليو  ، بالنسـ ـــــــبة لهم،   سـ ـــــــتكون فعالة بالنسـ ـــــــادية   سـ ـــــــهيالتوبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصـ ـــــــكل جوهري.   للتسـ بشـ

 أيهما أقصر. ، فترة تأثرهم أو  ، على األقل طوال فترة األزمة ، 9لمعيار الدولي إلعداد التقارير املالية ل وفًقاسيظل هؤالء العمالء في املرحلة الحالية و 
 

 السيولة التي سيتم معالجتها بتأجيالت السداد. مشاكلاإلضافة إلى في الجدارة االئتمانية،  جوهريةأن يواجهوا تغييرات  املتوقع: تشمل العمالء 2املجموعة 
 

ــبــة لهؤالء العمالء ــــــــــ ــتمر 9املعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير املــاليــة رقم  بمــا يؤدي النتقــالهم ملرحلــة أخرى وفقهنــاك تــدهور ـكـاٍف في مخــاطر االئتمــان   ، بــالنسـ ــــــــــ . تسـ

ا. ال يوجد لدى أي من التااماأهم عند استحقاقه سدادوال سيما املؤشرات على عدم القدرة املحتملة على   ، املجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء

 هؤالء العمالء.مثل املجموعة 
 

ـــــــــتمر تأثير أزمة  ـــــــــوء ذلك  تباطؤفي   19-كوفيديسـ ـــــــــاد الحقيقي. في ضـ ـــــــــتمر لجميع العمالء  ، االقتصـ ـــــــــاس مسـ ـــــــــتباقًيا وعلى أسـ ـــــــــل  ، اتبعت املجموعة نهًجا اسـ وتواصـ

ــــــــــــدة ومدى التأثير املحتمل  ــادية والتوقعات  19-لكوفيداملجموعة النظر في شـ ــــــــــ التغيير في و واملرونة   ، والقوة املالية ، والتدفقات النقدية  ، على القطاعات االقتصـ

ــــــــــابق   ــــــــــجل السـ ــــــــــكلملف تعريف املخاطر جنًبا إلى جنب مع السـ ــــــــــتمر. وفًقا لذلك  والتعديالت التي تتم بشـ ــــــــــع جميع قر   ، مسـ ارات التدريج والتجميع ملراجعة تخضـ

 والتنظيم والتجميع اعتباًرا من تاريخ التقرير. ، منتظمة للتأكد من أنها تعكس وجهة نظر دقيقة لتقييم املجموعة للجدارة االئتمانية للعمالء
 

 ةاألرصدة العالقة والخسائر االئتمانية املتوقعة ذات الصلة للعمالء في دولة اإلمارات العربية املتحد

 لألرصدة املستحقة وحساب الخسائر االئتمانية املتوقعة 
ً
 السدادمن تأجيل  املستفيدين داخل دولة اإلماراتللعمالء يوض  الجدول أدناه تحليال

 

 املجموع  

 ألف درهم
   1املجموعة 

 57,958  املوجودات االستثمارية والتمويلية اإلسالمية
 (2,410)  املتوقعةيطرح: الخسائر االئتمانية 

  55,548 
 

 2020منذ ديسمبر  التعثـر إجمالي التغييرات في التعرض عند 

 .السداداملستفيدين من تأجيل  داخل دولة اإلماراتعلى العمالء  2020ديسمبر  31منذ  التعثـرفي التعرض عند فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات 
 

 املجموع  
 ألف درهم

 58,243  2021يناير  1التعثـر كما في التعرض عند 
 -  إضافات خالل الفترة

 ( 285)  مبال  معاد سدادها / إلغاء االعتراف خالل الفترة

 57,958  2021مارس  31التعثـر كما في التعرض عند 



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

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( مدققة( يـر)غ 2018 مارس 31في 

23 23 

 

 ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -15

ـــــــــر الفإلى تحليالت تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات والبنود خارج املياانية العمومية املحللة    تستند ـــــــــرة الزمنية املتوقعة لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هذا الجدول تشتمل على تأثتــ تعديل القيمة العادلة لكل   يــ

 .ةتـر الفم تستحق بعد في نهاية بيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي ل
 

 مدققة( يـر )غ 2021 مارس 31في 
 

     املجموع  حتى سنة واحدة  

 سنوات  5 أكثـر من سنوات 5  إلى  1 ة سنة واحد حتى سنة   أشهر إلى 6 أشهر 6إلى  3 أشهر  3 أقل من 
ة  تـر ف بنود من دون 

 املجموع  استحقاق 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         املوجودات
 424,501 35,000 - 69,254 320,247 - - 320,247 النقد واألرصدة لدى البنوك 

 2,019,893 -  990,637 574,159 455,097 93,184 51,607 310,306 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  
 8,421 -    - - 8,421 - 8,421 - أوراق مالية استثمارية 

 1,184,479  -   119,720 740,642 324,117 87,725 123,240 113,152 استثمارات عقارية 
 210,697 - - 210,697 - - - - زميلة استثمار في شركة 
 56,662 - - 22,668 33,994 14,539 707 18,748 موجودات أخرى 

 14,514 14,514 - - - - - - كيبات ومعدات مكتبية تـر أثاث و 

 3,919,167  49,514   1,110,357  1,617,420  1,141,876  195,448       183,975    762,453 إجمالي املوجودات
         

         املطلوبات
 3,346,416 - 2,421,708 773,392 151,316 75,658 37,829 37,829 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى  

 217,155 - 106,698 77,517 32,940 16,004 8,144 8,792  تمويل إسالمي ألجل   
 3,560 3,560 - - - - - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 106,911  - 59,282 47,629 15,087 12,667 19,875 مطلوبات أخرى 

   3,674,042  3,560  2,528,406  910,191  231,885  106,749  58,640  66,496 إجمالي املطلوبات
         

   133,665    -    -  45,285  88,380  10,784  73,494  4,102 التزامات

   111,460  45,954 (1,418,049)  661,944  821,611  77,915  51,841  691,855 صافي فجوة السيولة 

   111,460  111,460  65,506  1,483,555  821,611  821,611  743,696  691,855 اكمة تـرصافي فجوة السيولة امل 

  



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

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة 

 )تتمة( مدققة( يـر)غ 2018 مارس 31في 

24 24 

 

 )تتمة( ملوجودات واملطلوباتاستحقاق اتحليل  -15

 )مدققة( 2020ديسمبر  31في 
 

     املجموع  حتى سنة واحدة  

 سنوات  5 أكثـر من سنوات  5  إلى  1 ة سنة واحد حتى سنة   أشهر إلى 6 أشهر  6إلى  3 أشهر  3 أقل من 

فتـرة  بنود من دون 
 املجموع  استحقاق 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         املوجودات

 189,090   35,000    -   70,446   83,644    -    83,644 النقد واألرصدة لدى البنوك 
 2,262,043    -  393,625   1,437,989  430,429   79,671   38,796  311,962 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية  

 8,420 - - -    8,420    -    8,420    -  أوراق مالية استثمارية 
 1,251,854    -  187,453  903,255  161,146   61,365   52,873   46,908 استثمارات عقارية 
 206,123    -    -  206,123    -    -    -    -    زميلة استثمار في شركة 
 58,438    -    -   21,062   37,376   14,256   520   22,600 موجودات أخرى 

 15,299 15,299    -    -    -    -    -    -  كيبات ومعدات مكتبية تـر أثاث و 

 3,991,267   50,299  581,078   2,638,875  721,015  155,292  100,609  465,114 إجمالي املوجودات

         
         املطلوبات

 3,439,358    -   2,519,222  767,487  152,649   76,325   38,162   38,162 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى  
 194,354    -   95,495   69,378       29,481   14,323   7,289   7,869 تمويل إسالمي ألجل   

 3,406   3,406    -    -    -    -    -    -   مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 109,618 -    - 59,162   50,456   2,892   2,028   45,536 مطلوبات أخرى 

 3,746,736 3,406   2,614,717  896,027  232,586   93,540   47,479   91,567 إجمالي املطلوبات

         
 134,490    -    -   54,083   80,407   46,769   24,236   9,402 التزامات

 110,041   46,893 ( 2,033,639)    1,688,765  408,022   14,983   28,894  364,145 صافي فجوة السيولة 

 110,041  110,041   63,148   2,096,787  408,022  408,022  393,039  364,145 صافي فجوة السيولة املتـراكمة 

 


