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 املالية املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتتقريـر مراجعة 

 اإلدارة مجلس  أعضاء السادة

 .م.ع.شأمالك للتمويل  شركة

 دبي

 املتحدة العربية  اإلمارات
 

 املقدمة

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

 التدفقات و التغيـرات في حقوق امللكية  و   الشاملالدخل  و   للدخل  املوحدة  املوجزة  املرحلية  والبيانات،  2021  يونيو  30)يشار إليها مًعا بـ "املجموعة"( كما في  

    املعلومات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  وإيضاحات تفسيرية أخرى ,  خ،املنتهية في ذلك التاري  ستة أشهرالالنقدية لفتـرة  
ً
املالية املرحلية وفقا

 إلى  املعلوماتاستنتاج حول هذه  إبداءمسؤوليتنا هي ن إ إعداد التقاريـر املالية املرحلية.  34للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
 . مراجعتنااملالية املرحلية استنادا

 

 املراجعة نطاق

 للمعيار الدولي  
ً
 . "للمنشأة  املستقل  الحساباتمراجعة املعلومات املالية املرحلية املنجزة من قبل مدقق    ،2410رقم  املراجعة    لعملياتلقد تمت مراجعتنا وفقا

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

 ملعاييـر التدقيق الدولية وبناًء عليه فإنها ال تمكننا من وإجراءات املراجعة األخرى. إن مجا
ً
ل 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
 

 الستنتاجا

 إلى مراجعتنـا، لم  
ً
 للمعيار   املعلوماتبأن    االعتقادما يستوجب    لنا  يتبين استنادا

ً
املالية املرحلية املرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا

 إعداد التقاريـر املالية املرحلية.  34املحاسبي الدولي رقم 
 

 آخر أمر

املعروضـــة في البيانات املرحلية املوجزة املوحدة للدخل والتدفقات النقدية واإليضـــاحات    2020يونيو  30لفترة الســـتة أشـــهر املنتهية في  املعلومات املقارنةإن  

 تها.أو مراجع هايتم تدقيقلم   ذات الصلة
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 املوحد  املوجز بيان الدخل املرحلي  

 )غيـر مدققة(  2021  يونيو 30للفتـرة املنتهية في 
 

 يونيو 30 في املنتهية أشهر  الستة يونيو 30أشهر املنتهية في  الثالثة  

  2021 2020 2021 2020 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف إيضاحات 

 85,108    82,056 41,708 41,210  من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  ايرادات

    2,135    3,259 1,044 1,067  الرسوم  ايرادات

    1,135 645 599 315  من الودائع  ايرادات

    25,039    12,818 11,897 6,110 8 اإليجار  عوائد

 (218,297) (  2,022) ( 89,705) (1,932) 8 القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خسارة 

 ( 17,254) (1,350) ( 9,955) 488  استثمارية عقارات بيع من/ )الخسارة(  الربح

   -    236,157 - 204,889  الديون  من تسوية الربح

    34,673    10,431 20,083 1,692  أخرى  ايرادات

  253,839 (24,329 ) 341,994    (87,461 ) 

      (:انخفاض قيمة / )انخفاض قيمة عكس

 ( 71,789)   3,689 ( 68,522) 18,337  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 129 ( 992) 299 (392)  موجودات أخرى  -

 - 17,348 - 9,542  استثمارية عقارات -

      

 (  43,178) ( 85,311) ( 21,050) (53,451) 10 إطفاء أرباح القيمة العادلة من الودائع االستثمارية 

   213,125  - 213,125 - 10 االستثمارية الودائع على العادلة القيمة استثمار

 (  50,848) (43,472) ( 22,659) ( 19,679)  مصاريف تشغيلية

   13,752    9,126 8,059 4,552  حصة من نتائج شركة زميلة 

 

 ( 26,270)    242,382 84,923 212,748  / )الخسارة( قبل التوزيعات على املمولين / املستثمرين   الربح

 (  51,560) (  45,795) ( 26,591) ( 22,541)  توزيعات على املمولين / املستثمرين 

 ( 77,830)    196,587 58,332 190,207  للفترة/ )الخسارة(  الربح

      

      العائدة إلى: 

 ( 63,608)    196,587 59,737 190,207  مساهمي الشركة األم  

 ( 14,222)  - ( 1,405) -  حصص غير مسيطرة   

  190,207   58,332    196,587 (77,830 ) 

      مساهمي الشركة األمإلى  ة العائد للسهم/ )الخسارة(  الربح

      

 (  0.043)   0.131 0.040 0.127 3 الربح / )الخسارة( األساسية للسهم )درهم(  

 ( 0.043)   0.070 0.020 0.067 3 / )الخسارة( املخففة للسهم )درهم( الربح  
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 املوحد  املوجز املرحلي    اآلخر   بيان الدخل الشامل

 )غيـر مدققة(  2021  يونيو 30للفتـرة املنتهية في 
 

 يونيو 30 في املنتهية أشهر  الستة يونيو 30 في املنتهية أشهر  الستة  

  2021 2021 2021 2020 

 درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف  

      

 ( 77,830)    196,587 58,332 190,207  للفترة/ )الخسارة(  الربح

      

      الدخل الشامل األخرى 

      الخسارة أو الربح إلى الحًقا تصنيفها إعادة  سيتم بنود

 ( 3,990) ( 1,810) (  7,714) ( 2,033)  صرف من تحويل عمالت العمليات األجنبيةالفروق أسعار 

 ( 81,820) 194,777 50,618 188,174  للفترة الشاملة / )الخسارة(  الدخل مجموع

      

      العائد إلى:

 ( 67,598) 194,777 52,023 188,174  مساهمي الشركة األم   

 ( 14,222) - ( 1,405) -  الحصص غيـر املسيطرة   

  188,174 50,618 194,777 (81,820  ) 

 



۱۱ اغسطس
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 بيان التدفقات النقدية املرحلية املوجزة املوحدة

 )غيـر مدققة( 2021 يونيو 30للفتـرة املنتهية في 
 

 يونيو 30املنتهية في  أشهر  ستةال  

  2021 2020 

 درهم ألف  درهم ألف  

    التشغيلية األنشطة 

   (77,830) 196,587  للفترة / )الخسارة(  الربح

    : لـ  تعديالت

 3,117  1,994  اإلهالك 

 ( 13,752) ( 9,126)  الحصة من نتائج شركة زميلة 

 ( 129) 992   أخرى  موجودات( قيمة انخفاض/ )عكس  قيمة انخفاض

 71,789 (3,689)   املوجودات التمويلية واالستثمارية قيمة انخفاض( / قيمة انخفاض)عكس 

 218,297 2,022  القيمة العادلة من االستثمارات العقارية خسارة

 - (17,348)  العقارية االستثمارات على القيمة انخفاض تحرير

 43,178 85,311  الودائع االستثمارية على العادلة القيمة ربحإطفاء 

 - ( 236,157)  الديون  تسويةمن  الربح

 ( 213,125) -  ديون  تسوية من العادلة القيمة تعديل 

 51,560 45,795  توزيعات على املمولين / املستثمرين

 (1,135) (645)  من الودائع الربح

 17,254  1,350  من بيع االستثمارات العقارية املحققة الخسارة

 354     304  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
    

 99,578 67,390  : التشغيلية واملطلوبات املوجودات في التغيـرات قبل التشغيلي الربح

 23,283     158,556  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 4,178 1,496  موجودات أخرى 

 ( 41,977) (3,964)  مطلوبات أخرى 

 85,062  223,478  من العمليات  الناتجالنقد 

 ( 664) (250)  مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين 

 84,398      223,228  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 
    

    االستثمارية األنشطة

 - 12,367  زميلة  شركة من أرباح توزيعات

 ( 26,716) -  زيادة في االستثمارات العقارية

 75,575 120,610  عقارية استثمارات بيع

 13,291 (808)  حركة في النقد املقيدال

 980,000   1,084,000  وكالة  ودائع من عائدات

 ( 940,000) (966,000)  وكالة ودائع إيداع 

 ( 613) ( 342)  مكتبية ومعدات وتـركيبات أثاثشراء 

 1,135 645  دخل من الودائع 

   102,672   250,472  االستثماريةصافي النقد الناتج من األنشطة 
    

    األنشطة التمويلية 

 41,765 43,100  استالم تمويل إسالمي ألجل 

 (12,148)  (23,773)  سداد تمويل إسالمي ألجل 

 (5,404) -  املسيطرة غير األطراف مال رأس استرداد

 ( 185,918) ( 362,762)  للمودعين  مدفوعات

 -   (56,363)  مضاربة  أداة استرداد

 ( 161,705) ( 399,798)  صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية 
    

   25,365 73,902  في النقد وما يعادله الزيادة

 ( 3,059) (13,240)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

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

 80,417 144,306  يعادله في نهاية الفتـرةالنقد وما 
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 املوحدة املوجزةبيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية 

 )غيـر مدققة( 2021 يونيو 30للفتـرة املنتهية في 

 

 مضاربة  أداة الخاص االحتياطي العام االحتياطي القانوني  االحتياطي املال  رأس 

 أداة احتياطي

 املضاربة 

  املتـراكمة التغيـرات

 العادلة  القيمة في

 تحويل احتياطي

 اإلجمالي  املتـراكمة  الخسائر األجنبية  العمالت

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

           

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

 196,587 196,587 - - - - - - - - للفتـرة الربح

 (1,810) - (1,810) - - - - - - - للفترة  اآلخرى الشاملة  الخسارة

 194,777 196,587 (1,810) 1,459 770,324 204,896 99,265 122,650 122,650 1,500,000 للفترة الشاملة/ )الخسارة(  الدخل مجموع

           

 - - - - - - - - - - دين  تسوية

 (115,420) - - - (91,170) (24,250) - - - - ( 10)إيضاح  تعديل

 59,059 59,059 - - - - - - - - (10من إعادة شراء ديون من خالل أسهم ملكية )إيضاح  الربح

 382,947 (2,021,959) 300,918 1,459 679,154 180,646 99,265 122,650 122,650 1,500,000 2021يونيو  30في 
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 بيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية املوجزة املوحدة

 )غيـر مدققة( 2021 يونيو 30للفتـرة املنتهية في 

 
    العائدة إلى مساهمي الشركة األم 

 املال  رأس 

 أسهم

 الخزينة

  االحتياطي

 القانوني

  االحتياطي

 العام

  االحتياطي

 الخاص

 أداة

 مضاربة 

 أداة احتياطي

 املضاربة 

 العام االحتياطي

 القيمة النخفاض

  املتـراكمة التغيـرات

 العادلة  القيمة في

  تحويل احتياطي

 األجنبية العمالت

  الخسائر

 اإلجمالي  املتـراكمة 

  غيـر الحصص

 املسيطرة 

 حقوق  إجمالي

 امللكية

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

               

 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 

  (77,830) ( 14,222)  (63,608) ( 63,608) - - - - - - - - - - للفتـرة  الخسارة

 ( 3,990) - (3,990) - (3,990) - - - - - - - - - للفتـرة الخسارة الشاملة األخرى 

 ( 81,820) ( 14,222) ( 67,598) (  63,608) (3,990) - - - - - - - - - للفترة  الشاملة/ )الخسارة(   الدخل مجموع 
 

 - - - 4,316 - - (4,316) - - - - - - - التنظيمي  االئتمانية املخاطر احتياطي

 (5,404) ( 5,404)       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - املشروع ملالك مدفوعة أموال

 721,493 82,113 639,380 ( 1,838,267) ( 305,089) 1,459     - 810,088 215,472 99,265 122,650 122,650 ( 88,848) 1,500,000 2020 يونيو  30 في

 

 



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

 املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات املالية  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2021  يونيو 30في  
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 األنشطة -1

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

ــــــنة 8) ــــــاهمين الذي عقد في  1984( لســ ــــــركة  ، تق2004 مارس 9وتعديالته في دولة اإلمارات العربية املتحدة. أثناء االجتماع العادي للمســ ــــــركة إلى شــ رر تحويل الشــ

 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 )
 

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

 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 
 

ـــــركة  املالية املعلومات من  املوحدة املوجزة  املرحلية املالية املعلومات تتألف ـــــركا ها.م.ع.(  ش)  للتمويل أمالك  لشــ ـــــية أملجموعة)" التابعة  وشــ ـــــطة الرئيســ (. إن األنشــ

 نسبة مساهمة املجموعة في الشركات التابعة: وفيما يليلشركة األم. نفس أنشطة اللشركات التابعة هي 
 

 نسبة املساهمة  بلد التأسيس  أسس توحيد البيانات  الشركة 

 2020ديسمبر   31 2021  يونيو  30   

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

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

 %100 %100 املتحدة العربية اإلمارات شركة تابعة  أمالك القابضة املحدودة

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

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

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

 %100 %100 املتحدة العربية اإلمارات شركة تابعة  أمالك املحدودة

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

 السياسات املحاسبية -2

 تقييم افتـراضات مبدأ االستمرارية 2-1

ـــــهد  لقد ـــــارعة  بوتيرة 19-كوفيدجائحة    تطور  2020  عام  شــ ـــــاباتعدد كبير من  و   متســ ـــــ ي التي اتخذ ها مختلف الحكومات الحتواء  اإلجراءات  ألقت  ولقد. اإلصــ  تفشــ

ــكل عام    بتأثيرا هاالفيروس   ــ ــادية بشــ ــ ــــطة االقتصــ ــارة قدرها و على جميع األنشــ ــ ــكل خاص. تكبدت املجموعة خســ ــ  438أعمال املجموعة على محفظتها العقارية بشــ

ــــــنة املنتهية في  مليون د ــــــمبر   31رهم خالل الســ ــــــارة  2019)  2020ديســ ا في حقوق امللكية بمبل   320: خســ ــً ــــ ــــــهدت انخفاضــ مليون درهم. ومع  462مليون درهم( وشــ

 اإلدارة للتعامل مع املوقف. اعتمد ها التي  الخطوات، ما يعكس مليون درهم 197قدره ، سجلت املجموعة ربًحا 2021 يونيو 30ذلك، خالل الفترة املنتهية في 
 

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

ـــــوية الديون  ل عروض • ـــــتمرارها خالل الفترة املتبقية من  املتوقعتســ ـــــنة،اســ ـــــجيل  عليه  ترتب  مما الســ ـــــافية قدرها    تســ  الفترة  خاللمليون درهم   190أرباًحا صــ

 .2021  يونيو 30 في  املنتهية

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

 البيع املخطط للموجودات ضمن املحفظة العقارية •
 

ــــتثمارية للمجموعة، وتتوقع  ــــمن محفظة العقارات االســ ــــهدت اإلدارة زيادة في الطلب على بعا العقارات ضــ ــــتمرارشــ ــــنةذلك طوال   اســ نظًرا للمبادرات   2021  ســ

ـــــبو   ـــ ـــ ـــــنـة هذهالذي يبـدأ في وقت الحق من   2020الحكوميـة املختلفـة التي يتم تنفيـذها ومعرض إكســ ـــ ـــ ـــــهمهذه اإلنجـازات   إن .  الســ ـــ ـــ ـــــتســ ـــ ـــ في ربحيـة املطـاف   نهـايةفي   ســ

 املجموعة
 

املجموعة مزيًدا من الخسـائر، وبالتالي ليس   تسـجيل، من املحتمل  للوباء  إلى أنه في ظل الوضـع الحالي  عنه الصـادرفي تقرير الفحص األخير    املركزي   املصـرفأشـار 

االكتتاب في أي أنشـطة تمويلية جديدة. عند حسـاب   بتجنباملجموعة  على  املركزي   املصـرف أشـار  ولقدلديها رأس مال إجمالي كاٍف السـتيعاب أي خسـائر أخرى.  

ــتبعد  حيث، إجمالي رأس املال ــ ـــ ـــ ــــرفاســ ـــ ـــ ــاربة. كما وجه املجموعة لتقديم    أداة  املركزي  املصــ ــ ـــ ـــ حول كيفية زيادة رأس مالها اإلجمالي عن طريق التحويل   خطتهااملضــ

 املبكر ألداة املضاربة إلى رأس مال مشترك.
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 املحاسبية )تتمة(  السياسات -2

 أسس اإلعداد  2-2

ـــــر املالية رقم    والشركاتللتمويل ش.م.ع   ألمالك  املوحدةيتم إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة  ـــ ـــ  للمعيار الدولي إلعداد التقاريـــ
ً
التابعة لها )"املجموعة"( وفقا

ـــــبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة 34 ـــــات املحاســ ـــــياســ ـــــر املالية املرحلية. إن الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتخدمة في إعداد  املوحدة مطابقة، إعداد التقاريـــ لتلك املســ

 .2020ديسمبـر   31ة في البيانات املالية للسنة املنتهي
 

ــــــتمل ال ــــــاحات املطلوبة في البيانات املالية املرحلية املوجزة املوح تشــ ــــــنوية، ويجب البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة على جميع املعلومات أو اإلفصــ دة الســ

ــــر   31أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة الســنوية للمجموعة كما في  ـــ ـــ ـــ ــــرةافة لذلك، فإن نتائج . باإلضــ 2020ديســمبـــ ـــ ـــ ـــ   2021 يونيو 30املنتهية في   أشــهر ســتةال فتـــ

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

 

 ما لم يشار إلى غيـر ذلك. ،لف درهماألجميع املبال  إلى  تقريب ويتم اإلماراتي، بالدرهمالبيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  عرض تم
 

ـــــتثمارات بالقيمة العادلة من خالل   املوحدة وفًقااملالية املرحلية املوجزة تم إعداد البيانات   ـــ ـــ ـــــمل قياس القيمة العادلة لالســ ـــ ـــ ملبدأ التكلفة التاريخية املعدلة لتشــ

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

 التغييـرات في السياسات والتقديـرات واألحكام املحاسبية 2-3

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

ــر الدولية إل  ــ ــر املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ا  عدادتم تطبيق املعاييـــ ــ ــر ينا 1لتقاريـــ ــ ، 2021يـــ

ــــــر املالية  املالية املرحلية املوجزة املوحدةفي هذه البيانات  ـــ ــــــر الدولية للتقاريـــ ـــ ــــــر  املعدلة. لم يكن لتطبيق هذه املعاييـــ ـــ للسنوات   املدرجةعلى املبال   جوهري أي تأثيـــ

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

 

 

 امللخص واملعدلة الجديدة املالية التقاريـر  إلعداد الدولية املعاييـر 
  

ـــــعر الفــائــدة   ـــ ـــ ـــــالح معيــار ســ ـــ ـــ  إلعــداد)تعــديالت على املعيــار الــدولي    2املرحلــة    -إصــ

ـــــبـة الـدولي رقم   9 رقماملـاليـة    التقـارير ـــ ـــ األدوات   39األدوات املـاليـة، معيـار املحـاســ

إفصاحات    7  رقماملالية    التقارير  إلعداداملالية: االعتراف والقياس، املعيار الدولي  

عقود التـــأمين واملعيـــار   4األدوات املـــاليـــة، املعيـــار الـــدولي إلعـــداد التقـــارير املـــاليـــة  

 قود اإليجار(ع 16 رقماملالية  التقاريرالدولي إلعداد 

ــائـــدة   ـــــعر الفـ ـــ ـــ ـــــالح معيـــار ســ ـــ ـــ )تعـــديالت على   2املرحلـــة    -التعـــديالت في إصــ

ـــــبي   واملعيــار، ,9  رقماملــاليــة    التقــاريراملعيــار الــدولي إلعــداد   ـــ ـــ   الــدولي  املحــاســ

، واملعيـــار الـــدولي  7  رقماملـــاليـــة    التقـــارير، واملعيـــار الـــدولي إلعـــداد  39  رقم

  رقماملـاليـة    التقـاريرر الـدولي إلعـداد  ، واملعيـا4 رقماملـاليـة   التقـاريرإلعـداد  

ـــــيح أن 16 ـــ ـــــالح، وتوضــ ـــ ـــــيلة عملية للتعديالت التي يتطل ها اإلصــ ـــ ( تقدم وســ

ــــالح   ـــ ــــبب إصــ ـــ ــــبة التحوإ لم يتم إيقافها فقط بســ ـــ ، وإدخال  اإليبور محاســ

ـــــتخــدمين بفهم طبيعــة ومــدى املخــاطر  ـــ ـــ ـــــمح للمســ ـــ ـــ ـــاحــات التي تســ ـــ ـــ ـــ اإلفصــ

  املنشـأةوكيفية إدارة   نشـأةامل له تتعرضالذي  اإليبور الناشـةة عن إصـالح  

إلى    اإليبور  أسـعارفي التحول من  املنشـأةلتلك املخاطر باإلضـافة إلى تقدم  

 إدارة املنشأة هذا االنتقال.  يةمرجعية بديلة، وكيف أسعار
 

 

 إدارة املخاطر 2-4

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

 يونيو 30 في املنتهية أشهر  الستة فتـرة يونيو 30 في املنتهية أشهر   ةثالثال فتـرة 

 2021 2020 2021 2020 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 (مدققة)غير   (مدققة)غير  (مدققة)غير   (مدققة)غير  

ـــــرة العائدة ملساهمي الشركة األم )ألف درهم(  الربح ـــ / )الخسارة( للفتـــ

 (   63,608) 196,587 59,737 190,207 )صافي من أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة(

ــــهم   ـــ ــــ ي للســ ـــ ــــاســ ـــ ــــاب الربح األســ ـــ ــــهم الحتســ ـــ ــــط املرألح لعدد األســ ـــ املتوســ

   1,479,200   1,500,000 1,479,200 1,500,000 )باأللف(*
 

     التخفيف:تأثيـر   -

   1,511,857 1,322,847 1,511,857 1,322,847 أداة املضاربة   -

   2,991,057   2,822,847 2,991,057 2,822,847 املتوسط املرألح لعدد األسهم العادية املعدلة لتأثيـر التخفيف

     

 (  0.043)  0.131 0.040 0.127 )درهم(( األساسية للسهم الخسارة/ ) الربح

 (  0.043)   0.070 0.020 0.067 )درهم(( املخففة للسهم الخسارة/ ) الربح
 

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

ــارة   قيدتم  ــهرالاملخففة لفترة   األســـهمخسـ ــتة أشـ ــهم في هذه   قيمةبنفس    2020 يونيو  30املنتهية في  سـ ــية للسـ ــاسـ ــارة األسـ املالية املرحلية املوجزة    املعلوماتالخسـ

 تأثير األسهم العادية املحتملة مضاد للتخفيف. إن املوحدة، حيث 

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك -4
 

 2020 ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  
   

 58 60 الصندوق نقد في 

 83,586   148,767 أرصدة لدى البنوك

 105,446   101,733 ودائع لدى البنوك 

 
  

 189,090       250,560 نقد وأرصدة لدى البنوك

: النقد املقيد والودائع 
ً
   ناقصا

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

 ( 70,446)   ( 71,254) (2-4 إيضاحنقد مقيد )

 83,644    144,306 يعادله وما النقد

 

 للوائح املصرف املركزي للتـرخيص.ل ومرهونة محلي بنكتمثل الودائع لدى  4-1
ً
 لمصرف املركزي لدولة اإلمارات العربية املتحدة وفقا

 

ـــــر   31مليون درهم ) 71مبل    2021 يونيو  30في   املنتهية الفترةأدرجت املجموعة في   4-2 ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــمبـــ ـــ ـــ ــــة  يمثل حيث ،مليون درهم( من النقد املقيد  70:  2020ديســ ـــ ـــ حصــ

 (.8)إيضاح   زميلة شركةسيطرة ل يخضع والذياملجموعة من النقد املحتفظ به 
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 )بالصافي( اإلسالمية واالستثمارية  التمويلية املوجودات -5
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

   املوجودات التمويلية 

 2,191,063   2,089,677 إجارة 

 212,284   149,234 إجارة آجلة 

 166,372   146,663 شركة امللك 

 503  390 مرابحة عقارات

 75,791 88,176 أخرى 

 2,474,140   2,646,013 

 ( 627,970) (  610,964) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,018,043   1,863,176 مجموع املوجودات التمويلية 
 

 
 

   املوجودات االستثمارية:

 244,000   126,000 وكالة

 244,000    126,000 مجموع املوجودات االستثمارية 

 1,989,176   2,262,043 

 

 كانت الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:
 

 لإللغاء القابلة غير  وااللتزاماتاملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 2020 ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 االئتمانية الخسائر  

 املتوقعة 

  االئتمانية الخسائر

 املتوقعة

 490,751   627,970 يناير 1في  الرصيد

 208,063 ( 3,158) الفترة  خالل مرصودة  القيمة النخفاض مخصصات)عكس( / 

 ( 3,806) ( 531) السنة  خالل مستردات/  مشطوبات

 (3,689 ) 204,257 

 ( 65,687) ( 13,029) الفترة  خالل مشطوبة مبال 

 ( 1,351) ( 288) العملة وتسويات أخرى  صرفتسويات  سعر

 627,970 610,964 لختاميا الرصيد

 
  

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 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 8,420 8,425 ( اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة)بالقيمة  امللكية أسهم

 

 (مدققة)غيـر  2021  يونيو 30
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالث املستوى  الثاني املستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 8,425 - - 8,425 ( اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة)بالقيمة  امللكية أسهم
 

 )مدققة( 2020ديسمبر    31
 

 بالقيمة العادلة  املدرجةاالستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

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

 أية تحويالت لألوراق املالية في فةات املستوى األول والثاني لتسلسل القيمة العادلة في السنة الحالية والسنة السابقة. تتملم 
 

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

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 7,769 8,420 ينايـر 1الرصيد في 

 10 5 العمالت األجنبية  صرفحركة 

 641 - السنة/  الفترةخالل  إضافة

 8,425 8,420 

 

 ستثمارات العقاريةمقدًما عن اال  املبالغ -7
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 292,781 292,781 يناير 1 في

 ( 292,781) (292,781) *مخصص

 - - يونيو 30في 
 

   

 ( 292,781) (292,781) يناير 1 في

 ( 292,781) (292,781) الختامي
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 مقدًما عن االستثمارات العقارية )تتمة( املبالغ -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

صالح املجموعة من خالل    فيالتحكيم    صدر،  2019  ديسمبر  31  في  املنتهية  السنةدرهم(. خالل    صفر:  2020ديسمبر    31درهم )  صفردرهم وبقيمة مدرجة    مليون 

اتفاقيات   املركزي    األصليةبيع وشراء    اتفاقية  معإلغاء  البنك  بالكامل وفًقا لتوصيات  للمطور  يتم تقديم السلف املدفوعة من قبل املجموعة  إليها.  واإلضافة 

 واملصادقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بناًء على التقييم. 
 

 

 العقارات االستثمارية     -8

 2020 ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 2,319,794 1,251,854 يناير 1في 

 38,893   11,407 السنة/  الفترةاإلضافات خالل 

 ( 467,533) (121,961) السنة/  الفترةاالستبعادات خالل 

 ( 462,964) ( 2,022) القيمة العادلة عن عقارات استثمارية خسارة

 ( 111,577) - األقلية حصة من تحويل

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

 3,744 761 تقلبات أسعار صرف العمالت األجنبية

 ( 60,165) 17,348 السنة/  الفترة خالل/ )مخصص(  مخصص تحرير

 1,157,387   1,251,854 
 

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

 بالقيمة العادلة. 
 

الت املهنية ذات  من قبل مقيمين مؤهلين مهنيا مستقلين عن املجموعة يحملون املؤه  السنة /    الفترةالعادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية    ةتستند القيم

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

 ن م  دحوا  ن م  رکثأ  دامستخا  متحيث    یةر الستثماا   راتلعقاا  للک  لةدلعاا  مللقی  ضلمنخفا  قاإلنا  دارةإل ا  تمدستخ، السنةا  لخال.  امللكي للمساحين القانونيين 

 مقيمي القيمة العادلة. 
 

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

 على العقارات املحجوزة. رهممليون د 17تحرير مخصص 

 

لشركات التابعة للمجموعة  ل  تعود ملكيتها: وحدتان( في مصر  2020ديسمبر    31)  ن يووحدتعلى قطعة أرض   2021  يونيو  30تشتمل العقارات االستثمارية كما في  

العربية املتحدة. كما تتضمن  مليون درهم(. وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمارات    198:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  199  وتبل  قيمتها

مليون درهم( أرباح تحويل العمالت األجنبية ناتجة عن تحويل عمالت العقارات االستثمارية في  198: 2020ديسمبر  31مليون درهم ) 199املدرجة بمبل   ةالقيم

 مصر والتي تم تضمينها في حقوق امللكية. 
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 العقارات االستثمارية )تتمة(     -8
 

تم الحصول عليها باستخدام    حيثلقياس القيمة العادلة    2في مشروع مشترك، يتم تصنيف العقارات االستثمارية في املستوى    االستثماريةالعقارات    باستثناء

قارات املماثلة حسب االختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم نهج مقارنة األسعار على أساس معامالت مماثلة لعقارات مشابهة. يتم تعديل أسعار بيع الع 

خالل    2أية تحويالت من أو إلى املستوى    إجراء  يتمإلى نهج التقييم هو السعر املقدر للقدم املربع الواحد لكل موقع معين.  لم    تاملدخال   أهمالعقار وموقعه. إن  

 .السنة/  الفترة
 

ال يمكن مالحظتها، وبالتالي يتم   هامةالعقارات االستثمارية في املشروع املشترك على طريقة الدخل التي تستخدم مدخالت  تعتمد تقنية التقييم املستخدمة في  

  سنوات   4  ملدة  استهالك  بفترة  مربع  قدمدرهم لكل    170درهم إلى    105سعر بيع يتراوح ما بين    املقيم. تتضمن املدخالت املستخدمة من قبل  3املستوى    فيتصنيفها  

 . العادلة القيمة سعر من %10 بنسبة
 

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

مليون درهم( تم رهنها / التنازل عنها   892:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  848، فإن العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبل   2021  يونيو  30كما في  

 . لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة
 

 2020 يونيو 30 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 (مدققة)غير  ( مدققة )غيـر  

 25,039   12,818 املشتق من العقارات االستثمارية اإليرادات اإليجارية

 (  9,412) (5,848) ( تنتج عوائد اإليجارواإلصالحاتمصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة 

   15,627   6,970 األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية املدرجة بالقيمة العادلة 
 

 العقارات قيد التطوير إلى عقارات استثمارية بسبب التغيير في استخدام العقارات قيد التطوير. 2020  ديسمبر 31املنتهية في  السنةخالل حولت املجموعة 
 

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

% 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  50دى املجموعة حصة بنسبة  ل

سوق، تم التعامل معها كعقار قيد استبعادها في ال  والغرض منها هوتعتبر عملية تحت السيطرة املشتركة. وبما أن األرض قيد التطوير    11املالية الدولية رقم  

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

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

 . مليون درهم( 70: 2020ديسمبر   31مليون درهم ) 71 قيمتها 2021 يونيو 30حصة املجموعة في هذا الرصيد النقدي املقيد في  إن املشترك. 
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 العقارات االستثمارية )تتمة(     -8
 

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

 2020 ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 240,965   240,995 استثمارية  عقارت

 70,446 71,254 (4النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح  

 11,137 9,253 ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 ( 15,898) ( 14,167) دخل مؤجل ومطلوبات أخرى 

 306,650 307,335 صافي املوجودات
   

 2020يونيو  30 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 ( مدققة)غيـر  ( مدققة )غيـر  

 2,731 - اإليرادات 

 ( 1,232) - البيع تكاليف

 ( 151) (15,274) تشغيلية مصاريف

 820 291,153 الودائع  من الدخل

 1,323 379,939 أخرى  إيرادات

 3,491 655,818 للفترة  الربح

 

 على العقارات االستثمارية  19-تأثير كوفيد     8-1

 الحتواءبتدابير    باتخاذوأوصت    عاملية، جائحة  19-كوفيد، أعلنت منظمة الصحة العاملية أن الساللة الجديدة من فيروس كورونا املستجد، أو  2020مارس    11في  

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

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

 . اإليجارية العوائد تحصيل وخفا االعتراف باإليرادات بسبب التغيرات في احتمالية ال
 

التأثير املحتمل )استناًدا إلى أفضل املعلومات املتاحة(    الحسبان املجموعة في    أخذت،  2021  يونيو  30عند تحديد تقييمات العقارات االستثمارية اعتباًرا من  

 التدابير االقتصادية واإلغاثية. ب جريناملستأ شمول وأخذت في االعتبار  19-كوفيدجائحة  تفش ي  أحدثتهالحاالت عدم اليقين التي 
 

. تخضع أي تغييرات املوجزة  املوحدة  املرحليةتمت معالجة التأثير الكلي كجزء من الخسارة غير املحققة على العقارات االستثمارية في هذه البيانات املالية    لقد

ملستويات عالية جًدا من عدم اليقين، حيث ال يتوفر حالًيا سوى قدر ضئيل من املعلومات   19-كوفيد  جائحةيتم إجراؤها على التقييمات لتقدير التأثير اإلجمالي ل

 املعقولة والقابلة للدعم والتي يمكن أن تستند إليها هذه التغييرات. املستقبلية
 

عن تلك   جوهري د تختلف النتائج الفعلية بشكل  ومن ثم ق  ،التوقعات واحتماالت الحدوث لدرجة عالية من عدم اليقين   تنطوي أي تنبؤات اقتصادية،    ظل  وفي

 املتوقعة. 
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 زميلة شركة في  استثـمار  -9
 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30   

 درهم ألف درهم  ألف امللكيـة  نسبة  

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  2020 2021  

 206,123    202,882 %18.35 %18.35  شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري، اململكة العربية السعودية

 

 2020 ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 3,865,742  3,622,103 املوجودات

 ( 2,667,653) (2,424,439) املطلوبات

 1,198,089   1,197,664 حقوق امللكية

 206,123   202,882 القيمة املدرجة الستثمارات املجموعة  

 284,002   142,151 اإليرادات  

 97,619 48,997  للسنة/  للفترةاألرباح 

 19,579   9,126 للسنة/  للفترة الربح في املجموعة حصة

 

 الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  -10

تكرار  

 األقساإ

القسط  تاريخ 

 2020 ديسمبر  31 2021 يونيو  30 نسبة األرباح النهائي 

 درهم ألف درهم  ألف    
 )مدققة(  ( مدققة )غيـر     

  املرابحة
ً
 3,856,399   3,294,747 %2 2026أكتوبر   25 شهريا

    3,294,747 3,856,399 

 ( 417,041) ( 331,730)    ( 1-10عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح 

    2,963,017 3,439,358 

 

للمجموعة التي تقع في دولة اإلمارات   هاورهنالعقارات االستثمارية  تلك  يتم تأمين الودائع االستثمارية املعاد هيكلتها والتمويل اإلسالمي اآلخر مقابل التنازل عن  

( والتنازل عن الحقوق الستالم الدفعات املتعلقة بمحفظة 4حسابات البنك )إيضاح    والرهن علىالتنازل عن التأمين،  باإلضافة إلى  (  8  إيضاحالعربية املتحدة )

األوراق املالية املقدمة من قبل وكيل ضمان  بسيتم االحتفاظ ة للمجموعة. املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية وضمانات الشركات من الشركات التابع

 نيابة عن املمولين. 
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 )تتمة(  الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  -10

 تعديل القيمة العادلة غيـر املطفأة 10-1

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  
   

     327,247     417,041 ينايـر 1 في

 ( 123,331) (85,311) للسنة/  للفترةإطفاء املبال  املحملة 

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

 497,177 - الهيكلة  إعادة عند العادلة القيمة ربح

 
331,730 417,041   

 

 

 

 نتيجة إلعادة الهيكلة في سنة  
ً
ــــــر طبيعة ودائع الشركة جوهريا ـــ وفقا و ، مما أدى إلى التاام ثابت يسدد إلى املمولين التجاريين ومقدمي دعم السيولة. 2014تم تغييـــ

ـــــرات الجوهرية في شروإ الودائع االستثمارية من خالل إع ـــ ـــــر املالية، وبسبب التغيـــ ـــ ـــــر الدولية إلعداد التقاريـــ ـــ ادة الهيكلة، تم إجراء تقييم القيمة العادلة للمعاييـــ

ــــر  25لاللتاامات املعاد هيكلتها على أساس صافي القيمة الحالية للتدفقات النقدية املتعاقد عليها. كما في  ـــ ـــ ــــراف االلتاامات املعاد هيكلتها في 2014نوفمبـــ ـــ ـــ ، تم اعتـــ

 في بيان الدخل املوحد. قيدها وتممليون درهم  911رباح بمبل  أل يق القيمة العادلة البداية بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي مما أدى إلى تحق
 

ــــــمية لاللتاامات الثابتة املعاد هيكلتها في نهاية  2020 يونيوفي  ـــ ــــــركة مرة أخرى بإعادة هيكلة ودائع املمولين التجاريين. بلغت القيمة االســ ـــ   4.219الفترة ، قامت الشــ

ــر املعدلةمليون درهم(. عند إعادة الهيكلة   4.219:  2020ديسمبر    31مليون درهم ) ــ ــر مما أدى إلى مدفوعات األقساإ املجدولة   طريقة، تغيـــ ــ السداد بشكل كبيـــ

 .1-2. إن بنود إعادة السداد مذكورة في اإليضاح رقم وغيـر املجدولة
 

ـــلي  ـــ ـــتخدام معدل الربح الفعلي األصــ ـــ ـــاب تعديل القيمة العادلة باســ ـــ  يونيو 30القيمة العادلة املطفأة حتى  ألرباحالقيمة التراكمية  ت%. بلغ4.89البال  يتم احتســ

 30مليون درهم كما في   284 بقيمة ألرباح  املتبقية  العادلة القيمة لتحقيق  يؤدي مامليون درهم(   584:  2019ديســمبر   31مليون درهم ) 627  قدرهاقيمة    2020

  2020 يونيو 30القيمة العادلة املتبقية كما في  ربح، تمت زيادة 2020ومع ذلك، عند إعادة الهيكلة في عام   (.مليون درهم 328:  2019ديســمبر   31)  2020 يونيو

 ، مع تحميل الناتج على بيان الدخل املوحد كل عام.2026مليون درهم والتي سيتم عكسها بالكامل خالل فترة السداد حتى أكتوبر  497إلى 
 

مليون درهم   267. تم عرض مقابل نقدي قدره  2021ومارس   2021املعدلة، اختتمت املجموعة مزاد تســـوية الديون في فبراير   العامة الشـــروإ اتفاقيةبناًء على  

ــــــمبر   ــــــهم بمبل   96،  2020)ديســ ــــــوية تعرضــ ــــــا هم وقام بعا املمولين بتســ ــــــوية تعرضــ ــــــمبر  مليون درهم. )دي 566مليون درهم( للممولين مقابل تســ  257،  2020ســ

،  2020مليون درهم )ديسمبر    115مليون درهم(، أداة املضاربة بمبل    205،  2020مليون درهم )ديسمبر    447مليون درهم( والتي تشمل ودائع استثمارية بقيمة 

ــــمبرمليون درهم ) 4مليون درهم( وأرباح عينية بقيمة    50 ـــ ــــجلت 1.5،  2020  ديســ ـــ ــــوية، ســ ـــ مليون درهم   190املجموعة ربًحا قدره   مليون درهم( نتيجة لهذه التســ

ــــمبر   ـــ ـــ ــــة إطفاء تعديل القيمة العادلة على إعادة الهيكلة بمبل    105،  2020)ديســ ـــ ـــ ــــمبر    مليون  46مليون درهم( في بيان الدخل بعد مقاصــ ـــ ـــ  24،  2020درهم )ديســ

 تتعلق بأداة املضاربة، في بيان التغيرات في حقوق امللكية.مليون درهم(   31،  2020مليون درهم )ديسمبر   59بقيمة  أرباًحامليون درهم( وسجلت 
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 املعلومات القطاعية -11

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

 العقارية( واالستثمار في الشركات.على املعامالت 
 

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

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي: يونيو  30املنتهية في  ستة أشهرالإن إيـرادات ومصاريف املجموعة لكل قطاع لفتـرة 

 )غيـر مدققة(: 2021  يونيو  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات استثمارات عقارية  تمويل عقاري  

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 341,994   18,428   8,211  315,355 الدخل التشغيلي

 20,045 ( 996) 21   21,020 االنخفاض في القيمة مخصص

 (85,311) (2,514) (27,262) ( 55,535) الودائع علىإطفاء أرباح القيمة العادلة 

 (43,472) ( 6,356) (9,598) (27,518) املصاريف املخصصة(  تتضمناملصاريف )

   9,126   9,126 -  - الحصة من نتائج شركة زميلة 

 (45,795) (11,167) ( 24,300) (10,328) املستثمرين/  املمولين  على توزيعات

 196,587   6,521 (52,928)   242,994 النتائج القطاعية 

 -    الحصص غيـر املسيطرة

    196,587    األم  الشركة ملكية حاملي
 

 )غيـر مدققة(:2020 يونيو  30

 استثمارات عقارية  تمويل عقاري  

تمويل االستثمار في  

 املجموع شركات 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 ( 87,461) 21,371 ( 167,465) 58,633 الدخل التشغيلي

 ( 71,660) ( 304) ( 150) ( 71,206) االنخفاض في القيمة مخصص

 ( 43,178) ( 4,096) ( 23,521) ( 15,561)   إطفاء أرباح القيمة العادلة  

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

 ( 50,848) ( 4,795) ( 12,977) ( 33,076) املصاريف املخصصة(  تتضمناملصاريف )

 13,752 13,752 - - الحصة من نتائج شركة زميلة 

 ( 51,560) ( 9,656) ( 25,508) ( 16,396) املستثمرين/  املمولين  على توزيعات

 ( 77,830) 16,272 ( 229,621) 135,519 النتائج القطاعية 

 14,222    املسيطرةالحصص غيـر 

 (  63,608)    األم  الشركة ملكية حاملي
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 املعلومات القطاعية )تتمة( -11

 ملوجودات واملطلوبات القطاعيةا

 :2020ديسمبـر   31و  2021 يونيو 30لمجموعة كما في ليعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية 
 

 )غيـر مدققة(:   2021  يونيو  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات استثمارات عقارية  تمويل عقاري  

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

     3,678,053   480,534   1,165,802   2,031,717 املوجودات القطاعية

     3,295,106  230,530   26,668  3,037,908 املطلوبات القطاعية

 

 )مدققة(: 2020  ديسمبر  31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات  استثمارات عقارية تمويل عقاري  

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

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

 3,746,736     197,824    30,637 3,518,275 املطلوبات القطاعية

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -12

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

 من قبل تلك األطراف.  
ً
  ويتمرة املجموعة على األسعار وشروإ الدفع املتعلقة بهذه املعامالت.  موافقة إدا  الحصول   يتمأو السيطرة املشتركة أو املتأثرة جوهريا

 .خارجيين وأطراف عمالء مع مماثلة معامالتإجراء املعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيس ي وفق نفس الشروإ واألحكام السائدة وقت إجراء 
 

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

 )غيـر مدققة(:   2021  يونيو  30

 

مساهمين  

 رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 10,561  1,473   9,088 - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية 

 172,050   62,423 -   109,627 الودائع االستثمارية

 58   21 - 37 مطلوبات أخرى 
 

 

 )مدققة(: 2020  ديسمبر  31

 مساهمين رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة  

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

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

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

    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 

 )غيـر مدققة(:   2021  يونيو  30

 
مساهمين  
 رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة 
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة  
 املجموع أخرى 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
 207 55 152 - اإلسالمية  واالستثماريةالدخل من املوجودات التمويلية 
 1,758 638 - 1,120 توزيعات للمودعين / للمستثمرين

 

 )غيـر مدققة(:  2020 يونيو  30

 
مساهمين  
 رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة  
 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة  
 املجموع أخرى 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 
 289 123 166 - اإلسالمية  واالستثماريةالدخل من املوجودات التمويلية 
 11,231 9,983 - 1,248 توزيعات للمودعين / للمستثمرين

 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في املجموعة كما يلي:
 

 2020 يونيو 30 2021 يونيو  30 
 درهم ألف درهم  ألف 
 ( مدققة)غيـر  ( مدققة )غيـر  

 4,656      5,035 رواتب ومزايا أخرى 
 163 333 املوظفين  خدمات نهاية مكافآت

 5,368 4,819 

 

 االلتزامات واملطلوبات الطارئة -13

 االلتزامات 

 2020ديسمبر  31 2021 يونيو  30  
 درهم ألف درهم  ألف إيضاحات 
 )مدققة(  ( مدققة )غيـر   

 134,490 133,571 1-13 التاامات غيـر قابلة لإللغاء لتقديم تمويل 

  133,571 134,490 
 

ـــــميمهــا للوفــاء بمتطلبــات عمالء املجمو    13-1 ـــ ـــ ـــــهيالت التي جرى تصــ ـــ ـــ ـــــهيالت االئتمــانيــة على االلتاامــات لتقــديم التســ ـــ ـــ ـــــتمــل االلتاامــات املتعلقــة بــالتســ ـــ ـــ عــة. إن  تشــ

 ألن االلتاامات هذه يمكن أن تنت ي صــــ 
ً
 يكون لها تواريخ صــــالحية محددة وشــــروإ أخرى إللغالها وتتطلب ســــداد رســــوم. ونظرا

ً
الحيتها دون  االلتاامات عادة

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

 

 املطلوبات الطارئة

ـــــائية في دولة اإلمارات، كانت امل (أ  ببعا الدعاوى القضــ
ً
ـــــمنجموعة طرفا ـــــد املجموعة، وباألخص تتعلق ببعا معامالت البيع   وتتضــ دعاوى مرفوعة من وضــ

 إلى الدعاوى والتمويل. تدافع املجموعة عن حقوقها في هذه 
ً
ـــر املرألح نجاح اإلجراءات التي  رأي، واســتنادا ـــ ـــ ـــ املســتشــار القانوني، تعتقد املجموعة أنه من غيـــ

 مليون درهم(.  1:  2020ديسمبـر   31درهم ) مليون  1  قيمتهمخصص مقابلها  رصد ماألطراف املقابلة، باستثناء قضايا ت اتخذ ها
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 املرحلية املوجزة املوحدةالبيانات املالية  إيضاحات حول  
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 املتوقعة  االئتمانية  والخسائر   19-كوفيد -14

تباطؤ في األنشطة التجارية   إحداثانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في  ثم  2020( في أوائل عام  19-)كوفيد املستجد كورونافيـــــروس   ظهور عن  اإلعالن تم 

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

 على األفراد والشركات. الفيـروس تأثيـر
 

ــــــر املحتمل )بناًء على أفضل املعلومات املتاحة( لعدم   بالحسبان  املجموعة  أخذت،  2021من عام   الثاني  الربع في املتوقعة  االئتمانية  الخسائر  تحديد عند ـــ التأثيـــ

 .19-كوفيداليقين الناجم عن جائحة 
 

 9 رقم املالية التقاريـر  إلعدادفي مخاطر االئتمان وفًقا للمعيار الدولي   جوهريةتحديد ما إذا حدثت زيادة 

ــــــر املالية رقم  إلعدادبموجب املعيار الدولي   ـــ ـــ ـــ ـــ ــــــة كانت إن  إال 2إلى املرحلة  1يجب نقل القروض من املرحلة  ال، 9التقاريـــ   االئتمان  مخاطر في جوهرية لزيادة عرضــ

 مالية. أداة أليعلى مدى العمر املتوقع   التعثـر مخاطر بشأن  جوهرية زيادة وجود عند  االئتمان  مخاطر في الجوهرية الزيادة وتحدثمنذ نشأ ها.  
 

ـــــل ـــــرات أخرى  وتواصــ ـــــين ملؤشــ ـــــداد  احتمالية لعدماملجموعة تقييم املقترضــ ـــــ ي ألي الســ ـــــاســ ـــــبب األســ ـــــعوبات، مع األخذ بعين االعتبار الســ مالية وما إذا كان من  صــ

 .ىاملد طويلة صعوبات هي أو 19-كوفيد تفش ي  إثر على مؤقتة الصعوبات تلك تكون املحتمل أن 
 

ـــــــــ . تعتبسـتة أشـهرالسـداد عن طريق تأجيل الربح / رأس املال املسـتحق ملدة شـهر إلى   منعمالءها املتضـررين   بموجبه أعفت، برنامج  2020  فياملجموعة  تبنت ـــ ر ـــ

جوهرية  زيادةاملقدمة للعمالء إلى   اإلعفاءاتالنقدية للمقترض. قد تشيـــر    بالتدفقات املتعلقة األمور إعفاءات السداد هذه بمثابة سيولة قصيـــرة األجل ملعالجة 

ـــــداد إعفاءاتإال أن املجموعة تعتقد أن تمديد   االئتمان،في مخاطر  ـــ ـــ ـــــرورة تؤدي لن املذكورة الســ ـــ ـــ  الترحيل  أو  االئتمان   مخاطر  في جوهرية زيادة حدوثإلى    بالضــ

ـــــرها ملســــاعدة املقترضــــين املتضــــررين من تفشــــ ي   املرحلي ـــ ـــ ـــ   عمليةعلى اســــتئناف   19_كوفيد جائحةألغراض حســــاب الخســــائر االئتمانية املتوقعة، حيث يتم توفيـــ

ـــرة األجل للمقترضين بانتظام السداد ـــ ـــ ـــر مخاطر    . في هذه املرحلة، ال تتوفر معلومات كافية لتمكين املجموعة من التفريق الفردي بين قيود السيولة قصيـــ ـــ ـــ وتغييـــ

 .املوجّهة الشاملة االقتصادي الدعم خطة إخطاراإلمارات املركزي كما هو مشار إليه في  مصرفاالئتمان على مدى الحياة. يتوافق هذا النهج مع توقعات 
 

 

ــر املالية  وتم التعامل م 19_كوفيد جائحةتم تقييم األثر املحاسبي لتمديد التسهيالت االئتمانية ملرة واحدة بسبب تفش ي  عه وفًقا ملتطلبات املعيار الدولي للتقاريـ

 .التعاقدلتعديل شروإ   9
 

 املحتملة والترجيحات املستقبليةمعقولية املعلومات 

ــــــرات يتم إجراؤها على   ــــــرتخضع أي تغييـــ ــــــر الكلي  املتوقعة  االئتمانية  الخسائـــ ــــــر التأثيـــ إلى مستويات عالية من عدم اليقين حيث  19_كوفيد جائحةتفش ي للتقديـــ

 محدودة حالًيا تستند إليها هذه التغييـرات. مستقبليةتتوفر معلومات محدودة 
 

توقعة  وتحديد املتغيـرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وقد تم تطبيق الخسائر االئتمانية امل  تاريخيقامت املجموعة سابًقا بإجراء تحليل  

ــــرها املرتبط   ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــادية وتأثيـــ ـــ ـــ ــــرات االقتصــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــائر  التعثر الحتماليةلكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية. تختلف هذه املتغيـــ ـــ ـــ   التعثر عند والخســ

ــــر  بافتراض والخســارة ـــ ـــ ـــ ــــرات االقتصــادية )"الســينار و .  املالية األدوات من أي على التعثـــ ـــ ـــ ـــ   واملتصــاعديو االقتصــادي األســاســ ي  يتم الحصــول على تنبؤات هذه املتغيـــ

 على أساس ربع سنوي.والتنازلي
ً
 "( خارجيا

 

 

ــــع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين    ـــ ــــادية، تخضــ ـــ ــــ ي،كما هو الحال مع أي توقعات اقتصــ ـــ ــاســ ــ ـــ وبالتالي قد تختلف النتائج الفعلية  األســ

 بشكل كبيـر عن تلك املتوقعة.
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 )تتمة( املتوقعة  االئتمانية  والخسائر   19-كوفيد -14

 السداد تأجيل من  املستفيدين  العمالء تحليل

 للمبل  املؤجل واألرصدة املستحقة للعمالء 
ً
 .السداد تأجيلاملستفيدين من  اإلمارات دولة داخليتضمن الجدول أدناه تحليال

 

 املجموع  
 درهم ألف  
   (قغير مدق)  2021  يونيو  30 في

   املؤجل املبلغ
   5,955  اإلسالمي التمويل

   

   اتالتعرض
 55,756  اإلسالمي التمويل

 3  العمالء عدد
 

 ، قامت املجموعة بتقسيم عماللها املستفيدين من تأجيل السداد إلى مجموعتين على النحو التالي:املركزي  اإلمارات  مصرفوفًقا ملتطلبات 
 

توقع أن يواجهوا تغييرات 1املجموعة  ــمل العمالء الذين ال يي ــ ـــ ــــكل   جوهرية: تشــ ـــ ــيولة ويتأثرون بشــ ــ ـــ ــــكالت الســ ـــ ــة بهم، بما يتجاوز مشــ ــ ـــ في الجدارة االئتمانية الخاصــ

 .19-كوفيدمؤقت وخفيف بأزمة 
 

ــــــبة لهؤالء العمالء، يي  ــــــداد بالنســ ــــــتكون عتقد أن تأجيالت الســ ــــــبة فعالة  ســ ــــــادية  وبالتالي ال ي لهم، بالنســ ــــــهيالتتوقع أن تتأثر القيمة االقتصــ ــــــكل جوهري.    للتســ بشــ

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

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

ـــــبــة لهؤالء العمالء، هنــاك تــدهور كــاٍف في مخــاطر االئتمــان   ـــ ـــ ـــــتمر  9املعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير املــاليــة رقم    وفق  أخرى   ملرحلــة  النتقــالهم  يؤدي  بمــابــالنســ ـــ ـــ . تســ

اسـتحقاقها. ال يوجد لدى  املجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العمالء، وال سـيما املؤشـرات على عدم القدرة املحتملة على سـداد أي من التااما هم عند

 هؤالء العمالء. مثلاملجموعة 
 

ـــــتمر تأثير أزمة  ـــ ـــــل    تباطؤفي  19-كوفيديســ ـــ ـــــتمر لجميع العمالء، وتواصــ ـــ ـــــاس مســ ـــ ـــــتباقًيا وعلى أســ ـــ ـــــوء ذلك، اتبعت املجموعة نهًجا اســ ـــ ـــــاد الحقيقي. في ضــ ـــ االقتصــ

ـــــدة ومـدى التـأثير املحتمـل   ـــ ـــ ـــــاديـة والتوقعـات، والتـدفقـات النقـديـة، والقوة املـاليـة، 19-لكوفيـداملجموعـة النظر في شــ ـــ ـــ التغيير في و  واملرونـة  على القطـاعـات االقتصــ

ــــــابق  ـــ ــــــجل الســ ـــ ــــــكل تتم التي   والتعديالتملف تعريف املخاطر جنًبا إلى جنب مع الســ ـــ ــــــع جميع قرارات التدريج والتجميع ملراجعة    بشــ ـــ ــــــتمر. وفًقا لذلك، تخضــ ـــ مســ

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

 املتحدة العربية  اإلمارات دولة في للعمالء الصلة ذات املتوقعة  االئتمانية والخسائر  العالقة األرصدة

 لألرصدة املستحقة وحساب الخسائر االئتمانية املتوقعة 
ً
 السدادمن تأجيل  املستفيدين اإلمارات دولة داخل للعمالءيوضح الجدول أدناه تحليال

 

 املجموع  
 درهم ألف

   1 املجموعة
 55,756  اإلسالمية  والتمويلية االستثمارية املوجودات

 (2,012)  املتوقعة  االئتمانية الخسائر:  يطرح

  53,744 
 

 2020منذ ديسمبر    التعثـر إجمالي التغييرات في التعرض عند 

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

 املجموع  
 درهم ألف

 55,991  2021  يناير  1 في  كما  التعثـر التعرض عند 
 -  الفترة خالل إضافات
 (235)  الفترة خالل االعتراف إلغاء/   سدادها معاد مبال 

 55,756  2021  يونيو  30كما في   التعثـر التعرض عند 
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 ملوجودات واملطلوباتا استحقاقتحليل  -15

ــر تعديل القيمة العادلة  إلىتحليالت تواريخ استحقاق املوجودات واملطلوبات والبنود خارج املياانية العمومية املحللة   تستند ــ ـــ ــرة الزمنية املتوقعة لتحصيلها أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هذا الجدول تشتمل على تأثيـــ ــ ـــ لكل    الفتـــ

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

 )غيـر مدققة( 2021 يونيو  30في 
 

     املجموع  واحدة  سنة حتى 

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

بنود من دون فتـرة  
 املجموع  استحقاق 

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

   250,560 35,000 -  71,254  144,306 - -  144,306 النقد واألرصدة لدى البنوك
 1,989,176 -  1,080,714  437,126  471,336  87,873  49,569  333,894 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 8,425 - - -  8,425 -  8,425 - استثماريةأوراق مالية 
 1,157,387 - -  778,147  379,240  37,615  36,000  305,625 استثمارات عقارية 

 202,882 - -  202,882 - - - - استثمار في شركة زميلة
 55,949 - -  22,244  33,705  16,339  842  16,524 موجودات أخرى 

 13,674  13,674 - - - - - - مكتبية ومعدات وتـركيبات أثاث

    3,678,053  48,674  1,080,714  1,511,653  1,037,012  141,827  94,836  800,349 إجمالي املوجودات 
         

         املطلوبات
 2,963,017 -  2,122,376  704,933  135,708  67,854  33,927 33,927 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 

 223,375 -  109,753  79,738  33,884  16,462  8,378 9,044 تمويل إسالمي ألجل   
 3,460  3,460 - - - - - - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 105,254 - -  51,129  54,125 15,340  8,542  30,243 مطلوبات أخرى 

   3,295,106  3,460  2,232,129  835,800  223,717  99,656  50,847  73,214 إجمالي املطلوبات 
         

   133,571 -    -  45,191  88,380  10,784  73,494  4,102 التزامات

    249,376  45,214 (1,151,415)  630,662  724,915  31,387 (29,505)  723,033 صافي فجوة السيولة 

 249,376  249,376  204,162  1,355,577  724,915  724,915  693,528  723,033 السيولة املتـراكمة صافي فجوة 
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 ملوجودات واملطلوبات )تتمة(ا استحقاقتحليل  -15

 )مدققة(  2020  ديسمبر 31في 
 

     املجموع واحدة  سنة حتى 

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

بنود من دون فتـرة  
 املجموع استحقاق 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 
         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     -     -     -     - استثمار في شركة زميلة
 58,438     -     -   21,062   37,376   14,256   520   22,600 موجودات أخرى 

 15,299 15,299     -     -     -     -     -     - مكتبية ومعدات وتـركيبات أثاث

 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 
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