
 التقر ير
المتكامل

٢٠٢1



23

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

الفهرسالفهرس
5

6

8

10

11

13

14

16

17

19

20

22

29

32

34

42

١١٦

137

نبذة عن أمالك

كلمة رئيس مجلس اإلدارة

كلمة الرئيس التنفيذي

مجلس اإلدارة

اإلدارة التنفيذية

ما الذي يقود رحلتنا

أمالك على مّر السنين

االستراتيجية

إدارة المخاطر

المنتجات والخدمات

المسؤولية االجتماعية المؤسسية

التوجهات المالية

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة أمالك للتمويل

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير مدقق الحسابات المستقل

البيانات المالية الموحدة

تقرير الحوكمة

تقرير االستدامة



5

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

4

نبذة عن أمالكنبذة عن أمالك

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

عامــة فــي عــام 2004.

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

اإلســالمية وتماشــيً مــع أحــكام عقــد تأسيســها ونظامهــا األساســي.

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

العالميــة للتمويــل العقــاري«.

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

ــرة.  المؤسســية القائمــة علــى االجتهــاد والمثاب

ومن الجوائز السابقة التي فازت بها:

الجائزة العالمية اإلسالمية لألعمال  

أفضل شركة تمويل عقاري متوافق مع أحكام الشريعة   

المســؤولية  مجــال  فــي  إســالمي  تمويــل  شــركة  أفضــل   
اإلمــارات  دولــة  فــي  االجتماعيــة 

عالمة غرفة دبي للمسؤولية االجتماعية للمؤسسات  

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

ــر إيجابــي فــي مجتمــع اإلمــارات ككل. بتحقيــق أث
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بالرغــم مــن الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي 
 2021 شــهدتها معظــم دول العالــم خــالل العــام 
والتحديــات الكبــرى الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد19-، 
أظهــرت "أمــالك للتمويــل" درجــة عاليــة مــن المرونــة 
وأثبتــت بجــدارة قــدرة نموذجهــا التشــغيلي علــى 
التكّيــف مــع التغّيــرات خالل العــام الماضي، ونجحت 

كذلــك باختتــام هــذا العــام بقــوة وثبــات.

ــرت بطريقــة أو بأخــرى علــى  وال شــّك فــي أّن الكثيــر مــن التحديــات قــد أّث
الظــروف التشــغيلية فــي العــام 2021، لكــّن بــوادر االنتعــاش االقتصــادي 
ســرعان مــا باتــت ملحوظــة مــع حلــول نهايــة العــام. فقــد ظهــرت مؤشــرات 
واضحــة علــى عــودة االتجاهــات التصاعديــة، وذلــك فــي ظــّل اكتســاب ثقــة 
المســتهلك مــن جديــد وارتفــاع الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي العديــد مــن 
ــز نشــاط أســواق رأس المــال عبــر مســاهمات مجموعــة مــن  الــدول وتعزي
الجهــات المصــدرة لــألوراق الماليــة والتــي توجهــت نحــو أســواق جديــدة 
حــول العالــم الغتنــام مــا أتيــح لهــا من فرٍص اســتثمارية مؤاتيــة. وبالتوازي، 
شــهد قطــاع العقــارات انتعاشــً مماثــاًل مدعومــً بمعنويــات المســتثمرين 

اإليجابيــة حيــال تطــورات الســوق.

وركزت "أمالك" خالل العام 2021 على إدارتها الحكيمة لميزانيها العمومية 
ولعملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات، حيــث بلــغ صافــي أرباح المجموعــة 1.06 مليار 
درهــم للســنة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2021، مقارنــة بخســائر إجماليــة 
بلغــت 438 مليــون درهــم للســنة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2020. وفــي 
ظــّل اســتمرار التحديــات الناجمــة عــن جائحــة كوفيــد-19، انخفضــت إيرادات 
"أمــالك" بشــكل ضئيــل مــن 283 مليــون درهــم فــي العــام 2020 إلــى 221 
مليــون درهــم فــي العــام 2021، غيــر متضّمنــة لخســائر القيمــة العادلة على 
ــرار  ــون  والق ــوية الدي ــن تس ــة ع ــب الناتج ــتثمارية والمكاس ــارات االس العق
ــل  ــن نشــاط التموي ــرادات العــام 2021 م ــك إي ــت كذل ــي. وانخفض التحكيم
بنســبة ضئيلة مقارنة بالعام 2020 لتبلغ 165 مليون درهم )الســنة المالية 

كلمة رئيس مجلس اإلدارةكلمة رئيس مجلس اإلدارة

2020: 169 مليــون درهــم(، بينمــا انخفــض دخــل اإليجــارات بنســبة 46٪ خــالل 
العــام 2021 ليبلــغ 23 مليــون درهــم )الســنة الماليــة 2020: 42 مليــون درهــم(.

وكان أبــرز اإلنجــازات التــي حققتهــا "أمــالك" العــام الماضــي تســوية القــرار 
التحكيمــي الصــادر عــن مركــز دبــي للتحكيــم الدولــي لصالحهــا بقيمــة 

.ً صافيــة بلغــت 875 مليــون درهــم تقريبــ

ونذكــر مــن اإلنجــازات األخــرى إدارتنــا الحكيمــة لعملياتنــا فــي دولــة اإلمارات 
والتــي اســتطعنا بفضلهــا تحقيــق مكاســب بلغــت 465 مليــون درهــم 
ــي  ــي فــي خفــض إجمال ــون، مــا ســاهم بالتال مــن ترتيبــات تســوية الدي
ــة بقيمــة  ــك أداة المضارب ــون درهــم )بمــا فــي ذل ــن بقيمــة 1٫139 ملي الدي

235 مليــون درهــم(.

أّمــا علــى مســتوى المنطقــة، فقــد حققــت اســتثمارات "أمــالك" فــي 
مصــر نمــوًا ملحوظــً بنســبة 10٪ فــي األربــاح مقارنــة بالعــام الســابق. 
وفــي المملكــة العربيــة الســعودية، حقــق فريــق عملنــا تقدمــً كبيــرًا 

فــي الســوق المحلــي انعكــس بدخــٍل ثابــٍت بلــغ 19 مليــون درهــم.

وفــي ظــّل اســتمرار تأثيــر الجائحــة علــى مختلــف نواحــي حياتنــا اليوميــة، 
تواصــل "أمــالك" ســعيها لتزويــد عمالئهــا بمــا يلــزم مــن دعــم لمواجهــة 
التحديــات خــالل هــذه الفتــرة الصعبــة. وبنــاًء علــى ذلــك، نؤكــد التزامنــا 
دومــً بالتركيــز علــى احتياجــات عمالئنــا أوالً وأخيــرًا، مــن خــالل إطــالق 
مجموعــة متنوعــة مــن المبــادرات االســتراتيجية الهادفــة إلــى االرتقــاء 

بتجربــة العمــالء.

وانطالقــً مــن حرصهــا علــى ضمــان اســتمرارية األعمــال وثباتهــا خــالل 
هــذه الجائحــة التــي الزمتنــا لألســف لفتــرة طويلــة، وضعــت "أمــالك" صّحــة 
موظفيهــا فــي صــدارة أولوياتهــا وجعلــت ســالمتهم الشــخصية جــزءًا 
أساســيً مــن أعمالهــا اليوميــة. فهّمنــا الشــاغل كان وســيبقى دومــً 

صحــة موظفينــا األعــزاء وســالمتهم. 

وإذ نتطّلع نحو مستقبٍل مزدهٍر للجميع، نؤكد التزامنا باستراتيجيتنا 
الهادفة إلى إيجاد فرٍص جديدة للنمو من شــأنها أن تســهم في تعزيز 
قــدرة "أمــالك" علــى التكّيــف مــع ظروف الســوق المتغيرة واالســتجابة لها 

بسرعة وفعالّية. 

فتحقيــق النمــو المســتدام هــو هدفنــا األساســي علــى المــدى البعيــد. 
لذلــك، نولــي اهتمامــً خاّصــً بتعزيز القيمة للمســاهمين وإدارة التزاماتنا 
بكفــاءة عاليــة والحفــاظ علــى صحــة موظفينــا وســالمتهم وتنفيــذ 
اســتراتيجية مدروســة إلدارة المخاطــر بفعالّيــة علــى مختلــف األصعــدة.

الشــكر  بجزيــل  أتقــدم  "أمــالك"،  إدارة  مجلــس  أعضــاء  عــن  وبالنيابــة 
واالمتنــان لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب 
قيادتــه  علــى  دبــي،  وحاكــم  الــوزراء  مجلــس  ورئيــس  الدولــة  رئيــس 
الحكيمــة ورؤيتــه المســتقبلية الثاقبــة وجهــوده الجبــارة لتحقيق التمّيز 

فــي مختلــف قطاعــات الدولــة.

أخيــرًا وليــس آخــرًا، أوّد أن أعّبــر عــن خالــص تقديــري لفريــق اإلدارة فــي 
"أمــالك" وموظفيهــا األعــزاء علــى مــا يبذلونــه دومــً مــن جهــود حثيثــة 
وتفانيهــم المطلــق فــي العمــل، وكذلــك لعمالئنــا المخلصيــن علــى 
الدائمــة بقدراتنــا ودعمهــم لمســاعينا. فبفضلكــم جميعــً  ثقتهــم 
تمّكنــت "أمــالك" مــن تخطــي هــذا العــام المحفــوف بالتحديــات والمخاطــر 

ــم بأســره. ــت العال التــي طال

علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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بعــد عــاٍم محفــوٍف بالتحديــات التــي لــم يســبق 
لهــا مثيــل منــذ عقــود طويلــة ومــا ترافــق معــه مــن 
فــرٍص وإمكانــات، أثبتــت "أمــالك للتمويــل" قدرتهــا 
ــة  ــن مرون ــي م ــا يكف ــع بم ــى التمّت ــتثنائية عل االس
وقــدرة علــى التكيــف مــع التغيــرات المتســارعة فــي 
ــا  ــبة لن ــام 2021 بالنس ــد كان الع ــوم. فق ــا الي عالمن
ــوض  ــى النه ــدرة عل ــتعادة الق ــي واس ــً للتعاف عام
مــن جديــد فــي ظــّل مــا يشــهده العالم مــن تغيرات 

ملحوظــة بفعــل جائحــة كوفيــد-19.

وبالرغــم مــن تلــك التحديــات التــي تســببت بتعطيــل الكثيــر مــن األعمــال 
يلــزم مــن مرونــة  مــا  أننــا نملــك  أثبتنــا وبــكل جــدارة  الجائحــة،  خــالل 
تشــغيلية للتأقلــم مــع واقعنــا الجديــد ونجحنــا كذلــك فــي تحقيــق عــدٍد 

مــن اإلنجــازات المهمــة علــى مــدار العــام.

ــي  ــرز تلــك اإلنجــازات تســوية قــرار التحكيــم الصــادر عــن مركــز دب وكان أب
للتحكيــم لصالــح "أمــالك" فــي القضيــة التي اســتمرت لفتــرة طويلة، علمً 
 ،ً أّن القيمــة الصافيــة لهــذه التســوية بلغــت 875 مليــون درهــم تقريبــ
بمــا فــي ذلــك قطــع األراضــي واألقســاط النقديــة الجزئيــة. وقــد دعــم قــرار 
التحكيــم، إلــى جانــب إدارتنــا الحكيمــة لعملياتنــا وميزانيتنــا العموميــة 
فــي دولــة اإلمــارات، نتائجنــا القويــة للعــام 2021 حيــث بلــغ صافــي أربــاح 
المجموعــة 1.06 مليــار درهــم للســنة المنتهيــة بتاريــخ 31 ديســمبر 2021، 
مقارنــة بخســائر إجماليــة بلغــت 438 مليــون درهــم للســنة المنتهيــة 

بتاريــخ 31 ديســمبر 2020.

كلمة الرئيس التنفيذيكلمة الرئيس التنفيذي

فمــن ناحيــة، حققــت "أمــالك" مكاســب قدرهــا 465 مليــون درهــم مــن 
ــون، األمــر الــذي ســاهم فــي خفــض إجمالــي  خــالل ترتيبــات تســوية الدي
ــة بقيمــة  ــك أداة المضارب ــون درهــم )بمــا فــي ذل ــن بقيمــة 1٫139 ملي الدي
235 مليــون درهــم(. كمــا ارتفــع دخلنــا فــي العــام 2021 بنســبة 215٪ ليصــل 
ــون درهــم خــالل العــام  ــة بقيمــة 412 ملي ــون درهــم مقارن ــى 1٫298 ملي إل
الســابق، باســتثناء القيمــة العادلــة علــى العقــارات االســتثمارية. وُتعــزى 
هــذه الزيــادة فــي الدخــل بشــكل أساســي إلــى تســوية التحكيــم بنجــاح 

والمكاســب الناتجــة عــن ترتيبــات تســوية الديــون.

ومــن ناحيــة أخــرى، انخفضــت إيــرادات العــام 2021 مــن نشــاط التمويــل 
بنســبة 2٪ مقارنــة بالعــام 2020 لتبلــغ 165 مليــون درهــم إماراتــي )الســنة 

الماليــة 2020: 169 مليــون درهــم إماراتــي(.

كمــا واصلــت "أمــالك" إدارة التزاماتهــا بكفــاءة، بمــا فــي ذلــك ســداد مبلــغ 
181 مليــون درهــم إماراتــي للمموليــن خــالل العــام 2021 وتســوية نهائيــة 
اليــوم بســداد 69٪ مــن  أربعــة مموليــن. ونجحــت حتــى  لتســهيالت 

ــن.  ــالمية للممولي ــع اإلس ــات الودائ التزام

أمــا علــى مســتوى الشــركة، فقــد أطلقنــا علــى مــدار العــام جهــودًا 
حثيثــة لتحقيــق تحــول ثقافــي جــذري وأعدنــا النظــر فــي أولوياتنــا لنركــز 
أوالً وأخيــرًا علــى صحــة موظفينــا، ووضعنــا لهــذه الغايــة اســتراتيجيات 
لضمــان االســتمرارية بينمــا نواصــل مواجهــة تحديــات جائحــة كوفيــد-19. 
وخــالل فتــرة قصيــرة مــن الزمــن، تمكّنــا مــن اســتئناف أعمالنــا بشــكل 
طبيعــي وعدنــا إلــى مكاتبنــا بأمــان بفضل توجيهات قيادة دولة اإلمارات 

الحكيمــة وتنفيــذ برامــج التطعيــم الفّعالــة علــى مســتوى الدولــة.

وفــي ظــّل مواصلــة تركيزنــا علــى جمهوريــة مصــر كســوق رئيســي لنــا، 
يســّرني أن ألقــي الضــوء علــى التقــدم الملحــوظ الــذي أحرزنــاه العــام 
الماضــي علــى مســتوى خططنــا التوســعية فــي مصــر. وإذ نتطّلــع نحــو 
ــد مــن  ــد المزي ــط لتحدي ــز هــذه الرواب ــا بتعزي المســتقبل، نؤكــد التزامن

مجــاالت التعــاون وأوجــه التــآزر خــالل العــام المقبــل.

وفي المملكة العربية الســعودية، حقق اســتثمار "أمالك" نموًا ملحوظً 
انعكــس جليــً فــي الدخــل الثابــت بقيمــة 19 مليون درهم.

باإلضافــة إلــى مــا ســبق، يتمثــل أحــد إنجازاتنــا األخــرى فــي اإلعــالن مؤخــرًا 
عــن قيمنــا المؤسســية الجديــدة التــي تعكــس جوهــر هويتنــا وثقافتنــا 
والثقــة  بالمرونــة  تتلّخــص  التــي  الجديــدة  قيمنــا  وترتكــز  المهنيــة. 
والتعــاون والمســاءلة علــى مجموعــة مــن الســلوكيات التــي ســتكون 
بمثابة الحافز األساســي لتحقيق التحّول الثقافي المنشــود، وســتصبح 

بالتالــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن مقاييــس األداء فــي "أمــالك".

وســنواصل فــي العــام 2022 التركيــز علــى العمــالء إلــى جانــب تعزيــز 
ثقافتنــا المؤسســية، وذلــك فــي إطــار ســعينا إلــى االرتقــاء برضــى عمالئنا 

وتلبيــة احتياجاتهــم علــى أكمــل وجــه.

وبينمــا نواصــل تقدمنــا، نؤكــد علــى ضــرورة اســتعدادنا التــاّم لمواجهــة 
مــا يخّبئــه لنــا المســتقبل مــن فــرص وتحديــات. فاإليجابيــة والتفــاؤل بغٍد 
أفضــل همــا غايــة فــي األهميــة الغتنــام الفــرص المتاحة واالســتفادة منها 

للنمــو واالزدهــار علــى النحو المنشــود. 

ً، أتوّجــه بجزيــل الشــكر واالمتنــان إلــى مجلــس إدارة "أمــالك" وفريــق  ختامــ
إدارتهــا وكافــة موظفيهــا علــى دعمهــم المتواصــل وتفانيهــم فــي 

العمــل.

المخلصيــن  عمالئنــا  مــن  بالشــكر  أتقــدم  أن  بالطبــع  أنســى  ولــن 
والمســاهمين فــي الشــركة وأصحــاب الشــأن المعنييــن علــى ثقتهــم 

المســتمر ألعمالنــا. الثابتــة بقدراتنــا ودعمهــم 

عارف الهرمي البستكي

الرئيس التنفيذي
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ما الذي يقود رحلتناما الذي يقود رحلتنا

قيمنا المؤسسيةقيمنا المؤسسية

رؤيتنا

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

العربيــة المتحــدة.

رسالتنا

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

ورعاية موظفينا.

مركزية العميل

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

والء ومســاندة العمــالء.

االبتكار

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

للعمــل. واالســتعداد 

النزاهة

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

القائمــة علــى الثقــة مــع مســاهمينا.

رعاية الموظفين

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

وتشــجيع الســلوكيات المرغوبــة.

المسؤولية االجتماعية

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

أثــر إيجابــي فــي المجتمــع الــذي نخدمــه.

خلق القيمة

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

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

تأسست كشركة مساهمة
خاصة في دبي،

اإلمارات العربية المتحدة

2000
التحول إلى شركة   

مساهمة عامة متوافقة مع 
الشريعة اإلسالمية

إدراج شركة أماك في سوق   
دبي المالي

2004
إصدار حقوق االكتتاب  
إصدار الصكوك بنجاح  

2005

تنفيذ خطة إعادة   
الهيكلة المعتمدة في 

نوفمبر 2014
استيفاء 2.8 مليار درهم   

من المطلوبات نقًدا

2014
استئناف تداول األسهم   

في سوق دبي المالي 
في يونيو 2015

استرداد 200 مليون درهم   
من أداة المضاربة خالل 

العام األول بعد إعادة 
الهيكلة

دفعة سداد مقدمة   
للممولين بقيمة 558 

مليون درهم إماراتي

2015

ــك  ــت فتــرة توقــف فيهــا نمــو شــركة أمــاك. ومــع ذل كان
اعتمــدت

اإلدارة استراتيجيات استباقية شملت:
مواصلة العمل كشركة تمويل  

اإلدارة الفعالة للمحفظة  
اإلدارة القوية للسيولة  

ترشيد التكاليف  
التفاوض على خفض المتطلبات وااللتزامات  

حماية قيمة المساهمن  

2009 
2013 -

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

ومقرهــا مصــر( 

2007
فترة األزمة المالية في دولة اإلمارات

إيقاف تداول األسهم في سوق
دبي المالي

2008

2018

201920202021

إطالق صندوق أمالك   
للتمويل العقاري األول

االستثمار في شركة   
أمالك العالمية للتمويل 

العقاري في المملكة 
العربية السعودية 

)شركة زميلة(

2006

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

2016
درهــم  مليــون   100 اســترداد 

المضاربــة أداة  مــن 

سداد دفعة مقدمة 
للممولين قدرها 684 

مليون درهم

أمالك تعلن استئناف   
التفاوض مع مموليها 

بشأن شروط إعادة 
الهيكلة

  أمالك ُتعلن عن إنجاز 
مشروع سكن العّمال

سداد ١٥٧ مليون درهم للممولين   
)الشريحة ب( في عام ٢٠٢٠ والتسوية 

الكاملة لمقدمي دعم السيولة 
)الشريحة أ( في عام ٢٠٢٠

االنتهاء من إعادة هيكلة الديون في   
عام ٢٠٢٠

تسوية ديون بقيمة ٢٥٧ مليون درهم   
نتج عنها تسوية لثالثة ممولين 

بالكامل
أمالك مصر تحقق زيادة في األرباح   

بنسبة ٦٨٪ مقارنة بالعام الماضي

تسوية ديون بقيمة 1.15 مليار درهم   
نتج عنها تسوية أربعة ممولين 

بالكامل
اختتمت أمالك بنجاح تسوية حكم   
التحكيم لصالحها بقيمة صافية 

قدرها 725 مليون درهم إماراتي.

2017
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إدارة المخاطرإدارة المخاطر
إدارة المخاطر المؤسسية

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

مــن اآلثــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة.

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

مختلــف أصحــاب المصلحــة.

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

لمناقشــة المخاطــر الماليــة وغيــر الماليــة.

ثقافة مخاطر قوية

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

التدقيــق الداخلــي المســتقل للضمــان هــو الخــط الثالــث.

خط الدفاع األول
المخاطــر  عــن تحديــد  التنفيذيــة لألعمــال مســؤولة  اإلدارة 

عليهــا. والســيطرة 

خط الدفاع الثاني
وظائف التحكم - إدارة المخاطر واالمتثال

خط الدفاع الثالث
توفير ضمانات مستقلة

إدارة المخاطر

 استراتيجيتنا استراتيجيتنا
"أمــالك"  تلتــزم  ورســالتها،  رؤيتهــا  مــع  تماشــيً 
بتطبيــق اســتراتيجية تهــدف إلــى تحقيــق النمــو 
العمــالء،  المســتدام والتمّيــز التشــغيلي وخدمــة 
وترتكــز علــى الحوكمــة المؤسســية واتخــاذ القــرارات 

الحكيمــة وترســيخ ثقافــة المســؤولية.

ترشيد التكاليف

خفض  بهدف  التشغيلية  الكفاءة  تحقيق  ُيعّد 
التكاليف أحد مجاالت التركيز الرئيسية لدينا. وتواصل 
اليوم  المتاحة  الرقمية  الحلول  في  النظر  "أمالك" 
ً، في ظّل  لتحسين الخدمات المقّدمة داخليً وخارجي

حرصنا الدائم على إدارة التكاليف بفعالية.

القدرات المؤسسية

في  األخرى  الرئيسية  االستراتيجية  األولويات  تشمل 
عبر  للعمالء،  الخدمات  تقديم  "أمالك" تحسين طرق 
وإعادة  التكنولوجية  الوسائل  أحدث  من  االستفادة 
هندسة العمليات لتحقيق الكفاءة واعتماد هيكلية 
الموظفين  مهارات  وتنمية  المخاطر  إلدارة  فّعالة 
في  بالتالي  يسهم  بما  المواهب،  وإدارة  باستمرار 

االرتقاء بعالمتنا التجارية.

القيمة السهمية

تضع "أمالك" النمو المستدام في محور استراتيجيتها 
المؤسسية. وترّكز بشكل رئيسي على تعزيز القيمة 
في خدمة  التفاني  من خالل  للمساهمين  الُمضافة 

العمالء وتحقيق أفضل قيمة لألصول المالية.

وتلتزم "أمالك" كذلك بتحقيق القيمة عبر محفظتها 
خالل  من  البعيد،  المدى  على  العقارية  االستثمارية 
وفاًء  الشركاء  مع  بالتعاون  األراضي  قطع  تطوير 
اللتزاماتها بإعادة هيكلة تسهيالت الممولين بفعالية 

وسرعة.

التمويل

ترّكز "أمالك" على تحقيق التمويل األمثل والمستدام 
في المدى البعيد، في ظّل سعيها المستمّر لتنفيذ 
المراحل الرئيسية من إعادة هيكلة التمويل بفعالية 
العمومية  ميزانيتنا  دعم  في  ذلك  ويسهم  عالية. 

واستراتيجية زيادة الربحية في السنوات المقبلة.

لتسوية  مبتكرة  ُسُبل  في  النظر  "أمالك"  وتواصل 
الممولين، بما يضمن لها بنية رأسمالية  تسهيالت 

مستدامة.
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المنتجات والخدماتالمنتجات والخدمات

استثماري

"اسـتثماري" هـو منتـج التمويـل العقـاري األول 
مـن نوعـه فـي المنطقـة، والمصمـم خصيًصـا 
للمستثمرين الذين يتطلعون إلى االستثمار 
الجاهـزة.  والتجاريـة  السـكنية  العقـارات  فـي 
وإلى جانب تقديم خدمات إدارة عالقات مهنية 
وشخصية يحصل العمالء على باقة متكاملة 

مـن خدمـات اإلدارة العقاريـة.

إجارة

"إجـارة" هـو منتـج التمويـل العقـاري األساسـي 
المخصـص لمسـتخدمي العقـارات السـكنية 
أمـالك  الجاهـزة. وتقـوم  التجاريـة  والعقـارات 
بموجب عقد اإلجارة بشراء العقار من المطور/ 
البائـع وتأجيـره للمتعامـل مـع التعهـد ببيـع 
التأجيـر. ويدفـع  نهايـة مـدة  فـي  لـه  العقـار 
المتعامل أقساط إيجار شهرية تشتمل على 

قيـم إيجاريـة ثابتـة ومتغيـرة وإضافيـة.

ضاعف محفظتك العقارية

المقيميـن  للمسـتثمرين  مصمـم  منتـج  هـو 
اإلمـارات  فـي  بالفعـل  عقـاًرا  يملكـون  ممـن 
العقاريـة.  محفظتهـم  بمضاعفـة  ويرغبـون 
المؤهليـن  للمسـتثمرين  المنتـج  ويوفـر هـذا 
فرصـة لالسـتفادة مـن عقارهـم وزيـادة عوائدهم 
جذابـة  تمويـل  شـروط  خـالل  مـن  العقاريـة 
بتسـهيل  تقـوم أمـالك  وسـوف  أمـالك.  مـن 
الثانيـة بالكامـل عبـر توفيـر  عمليـة االسـتثمار 
محفظتهـا العقاريـة لتمويـل  الصفقـة. وفضـًلا 
عـن ذلـك يمكـن للمسـتثمرين االسـتفادة مـن 

العقاريـة اإلدارة  خدمـات  مـن  باقـة متكاملـة 

تطوير  

"تطويـر" هـو منتـج تمويـل للعقارات قيد البناء، 
والمسـتخدمين  مصمـم للمسـتثمرين  وهـو 
مـن  باقـة متكاملـة  إليـه  ويضـاف  النهائييـن. 
خدمـات اإلدارة العقاريـة، التـي يبـدأ العمـل بهـا 

بعـد االنتهـاء وتسـليم العقـار.

تمويل إنشاء عقار خاص

يقصـد بإنشـاء عقـار خـاص قيـام فـرد أو كيـان 
لهـم العمـل  المرخـص  غيـر  مـن  مؤسسـي 
بقصـد  عقـاري  مشـروع  بتطويـر  كمطوريـن 
بيعـه أو تأجيـره أو إشـغاله بعـد إنجـازه. وتعـد 
أمـالك أحـد المموليـن القالئـل الذيـن يقدمـون 
علـى  والمقيميـن  للمواطنيـن  المنتـج  هـذا 
العميقـة  بخبرتهـا  أمـالك  سـواء وتفخـر  حـّد 
مقاوليـن  عبـر  التمويـل  معامـالت  إدارة  فـي 
خدمـة  جانـب  موثوقيـن. إلـى  ومستشـارين 

العمـالء عالقـات  إدارة 

عقــاري  تمويــل  حلــول  تأسيســها  منــذ  للتمويــل  أمــالك  قدمــت 
متخصصــة ومتوافقــة مــع الشــريعة لتلبيــة المتطلبــات المتغيــرة 
والمتســارعة علــى مســتوى ســوق العقــارات ومتطلبــات العمــالء. ومــن 
خــالل منتجاتهــا وخدماتهــا المبتكــرة والمتخصصــة،  تســاهم أمــالك 
فــي جعــل حلــم امتــالك منــزل فــي اإلمــارات حقيقــة واقعــة للمقيميــن، 

ــي. ــة القطــاع العقــاري فــي دب ــي فــي تنمي وتســاهم بشــكل إيجاب

خدمة العمالء:
تحــرص أمــالك علــى توفيــر خدمــة عمــالء تتمحــور بشــكل رئيســي حول 
العميــل، مــن خــالل بنــاء عالقــة ثنائيــة مثمــرة تلبي مختلــف احتياجاته. 
وقــد حصلــت أمــالك علــى تصنيــف يفــوق المعــدالت المحــددة ضمــن 

قطــاع التمويــل العقــاري، وذلــك مــن جهــات تقييــم مســتقلة.

وتشمل منتجاتنا وخدماتنا الحالية:

تقّبل المخاطر

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

تقّبــل المخاطــر لــدى المجموعــة.

إطار العمل - إدارة المخاطر في شركة أمالك

تحديد المخاطر
عملية تحديد وتوثيق المخاطر التي قد تعيق تحقيق 

األهداف

تقييم المخاطر
عملية قياس وتقييم المخاطر

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

الحّد من المخاطر
تحديد العوامل الحالية والجديدة للحّد من المخاطر 

بكفاءة

استراتيجيات االستجابة للمخاطر
بمجرد تقييم خطر ما ينبغي وضع استراتيجية 

االستجابة المناسبة من أجل إدارة المخاطر

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

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

يتم تضمين تقييم المخاطر وإدارتها كعملية أساسية في صنع   
القرار.

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

إدارة المخاطر في المؤسسة مستقلة عن وحدات األعمال.  

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

والخدمــات، وبمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات الدوليــة.

يعتبــر التدريــب والمســؤولية الفرديــة والمســاءلة مــع بنــاء ثقافــة رقابيــة 
منضبطــة وحــذرة، جــزءًا أساســيً مــن إدارة المخاطــر.
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ــــة دبــــــيـــارة وصــنــــاعــــة تـجـــــــرفـــــغــ  

 Dubai Chamber of Commerce & Industry   
Valid one year from date 

المسؤولية االجتماعية المسؤولية االجتماعية 
المؤسسيةالمؤسسية

المســؤولية  بجانــب  التزامنــا  علــى  الحفــاظ  علــى  نحــرص 
االجتماعيــة للشــركات، والتــي ُتعــد جــزءًا ال يتجــزأ مــن ثقافــة 

اليوميــة. أعمالنــا  فــي  رئيســيً  شــركتنا وتلعــب دورًا 
2021، واصلنــا المشــاركة بنشــاط مــع المؤسســات  فــي عــام 
األخــرى المهتمــة بمبــادرات المســؤولية االجتماعيــة للشــركات، 
كمــا شــاركنا فــي المبــادرات الوطنيــة دون ميزانيــة ُمخصصــة 

ــن بشــكٍل أساســي. ومــن خــالل تطــوع الموظفي
االجتماعيــة  المســؤولية  مبــادرات  أبــرز  مــن  بعــض  تتضمــن 

للشــركات لعــام 2022 مــا يلــي:

الحمالت التوعوية بشأن التطعيم
لقــد كان تركيزنــا بشــكٍل كبيــر علــى تشــجيع األفــراد علــى 
الحصــول علــى التطعيــم مــن خالل توفيــر معلومات تثقيفية 
بانتظــام حــول لقــاح كوفيــد - 19، وتوفيــر األســئلة واألجوبــة 
الواقعيــة عنــه، ودحــض المعتقــدات الخاطئــة حولــه، وتشــجيع 
الموظفيــن علــى الحصــول عليــه، كل ذلــك بمــا يســاهم فــي 
دعــم أهــداف التطعيــم فــي اإلمــارات العربية المتحدة لعام 2021.

أمالك نحو بيئة خضراء: مبادرة بال أوراق
نجحــت أمــالك للتمويــل للتحــول للعمليــات الخاليــة مــن الــورق 
ــن  ــة م ــع المســتندات الداخلي ــع جمي ــم توقي ــث يت بنجــاح، حي

.DocuSign خــالل برنامــج

التقدير ب"شكرًا"
ــة  ــر البســيطة "شــكرًا" فــي بواب تنــدرج أداة المكافــآت والتقدي
ــى  ــت والتــي ُتمكــن الموظفيــن مــن توجيــه الشــكر إل اإلنتران
زمالئهــم. تــم إطــالق هــذه المبــادرة ضمــن جهودنــا لتعزيــز 

ثقافــة إيجابيــة قائمــة علــى التقديــر واالمتنــان واالحتــرام.

اعط واحصد 2021
ــم  ــات واالســتثمارات والتعلي ــع شــركة إعمــار للصناع ــا م تعاون
 NEFSY للجميــع مــن أجــل حملــة التبــرع بالمالبــس و مــع مبادرة
لحملــة رمضــان. وقــد حصلــت شــركة أمــالك على شــهادة تقدير 

مــن غرفــة دبــي لجهودهــا فــي حملــة أعــط واحصــد 2021.

تحدي دبي للياقة 30 × 30
مبادرة وطنية يلتزم فيها جميع أعضاء أســرة أمالك للتمويل 
بالمشــي أو الجــري بمــا ال يقــل عــن 30 دقيقــة يوميــً لمدة 30 يوم 

على التوالي.

مركز النور لتدريب األطفال ذوي االحتياجات الخاصة
تــم صنــع جميــع المخبــوزات علــى أيــدي الطــالب الذيــن حصلــوا 
المســاهمات  وبفضــل  المركــز.  فــي  محميــة  وظائــف  علــى 
المســاهمة  مــن  تمكنــا  التــي قدمهــا موظفونــا،  الســخية 
لمســاعدة  النــور  مركــز  جهــود  دعــم  فــي  إيجابــي  بشــكٍل 
الطــالب علــى االســتقالل فــي حياتهــم قــدر اإلمــكان واالندمــاج 

فــي مجتمعهــم.

 2021 لعــام  للشــركة  االجتماعيــة  المســؤولية  تقريــر  لقــراءة 
اإللكترونــي: موقعنــا  زيــارة  يرجــى  بالكامــل، 

https://www.amlakfinance.com/csr-library/
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التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية التقرير السنوي للجنة الرقابة الشرعية الداخلية 
لشركة أمالك للتمويل ش.م.علشركة أمالك للتمويل ش.م.ع

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

الحمد هلل ربِّ العالمين

صدر في: 22 فبراير 2022

أمـالك  شـركة  فـي  المسـاهمين  السـادة  إلـى 
)"أمـالك"( للتمويـل 

الم عليكم ورحمة اهلل تعالى وبركاته، وبعد: السَّ

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

الماليـة"(. )"السـنة   2021 عـام 

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

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

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

المعايير الشرعية
اعتمدت اللجنُة على المعايير الشرعية الصادرة 
عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات 
المالية اإلسالمية )"أيوفي"( معاييًرا للحد األدنى 

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

الهيئـة رقـم 18/3/2018. 

األعمـال التـي قامت بها اللجنة خالل السـنة 
المالية    

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

اللجنـة مـا يأتـي: 

عقد )4( اجتماعات خالل السنة المالية،أ. 

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

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

لالعتماد/الموافقـة.

األربـاح د.  توزيـع  توافـق  مـدى  مـن  التأكـد 
أصحـاب  بيـن  والمصروفـات  النفقـات  وتحميـل 
حسـابات االسـتثمار والمسـاهمين مع الضوابط 

اللجنـة.  قبـل  مـن  المعتمـدة  الشـرعية 

الرقابة من خالل وظيفة الرقابة الشرعية ه. 
علـى  الشـرعي  التدقيـق  ووظيفـة  الداخليـة، 
أعمـال أمـالك بمـا فـي ذلـك المعامـالت المنفـذة 
واإلجـراءات المتبعـة، وذلـك علـى أسـاس اختيـار 
عينات من العمليات المنفذة، ومراجعة التقارير 

المقدمـة فـي هـذا الخصـوص.

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

)حيثمـا  الخيـر  وجـوه  فـي  لصرفهـا  تطبيقهـا 
األمـر(.   اقتضـى 

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

لمنـع حدوثهـا مـرة أخـرى.

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

اإلسـالمية.

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

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

الشـرعية.  والمتطلبـات  التعديـالت 

رأي اللجنة بخصوص التزام أمالك بالشـريعة 
اإلسالمية

معلومـات  مـن  عليـه  حصلنـا  مـا  علـى  بنـاء 
أمـالك  التـزام  مـن  التأكـد  أجـل  مـن  وإيضاحـات 
اللجنـة  خلصـت  فقـد  اإلسـالمية،  بالشـريعة 
أعمـال  أن  إلـى  االطمئنـان  مـن  مقبولـة  بدرجـة 
مـع  متوافقـة  الماليـة  السـنة  خـالل  أمـالك 
الشـريعة اإلسـالمية إال مـا لوحـظ مـن مخالفـات 
اللجنـة  وجهـت  وقـد  بشـأنها،  تقاريـر  رفـع  تـم 
 باتخـاذ اإلجـراءات المناسـبة فـي هـذا الخصـوص. 
علـى  مبنـي  أعـاله،  المذكـور  اللجنـة،  ورأي 
المعلومـات التـي اطلعـت عليهـا خـالل السـنة 
الماليـة حصـرًا. وذلـك فـي حـدود مـا عرض عليها 
مـن حـاالت، ومـا حصلـت عليـه مـن بيانـات، ومـا 
تـم مـن تدقيـق، ومـا أبدتـه مـن مالحظـات، ومـا 
أظهرتـه إدارة أمـالك مـن اسـتجابة لتنفيـذ هـذه 

المالحظـات.

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

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

د. محمد عبد الرحيم سلطان العلماء
رئيس اللجنة

الشيخ/ موسى طارق خوري
عضو اللجنة

د. عزالدين بن زغيبة
عضو اللجنة
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها زكاة أسهم شركة أمالك

 زكاة أسهم شركة أمالك زكاة أسهم شركة أمالك
عن العام عن العام 20212021مم

ــالم علــى أشــرف األنبيــاء  ــالة والسَّ الحمــد هلل ربِّ العالميــن، والصَّ
والمرســلين ســيدنا محمــٍد وعلــى آلــه وصحبــه أجمعيــن. 

تحسب زكاة األسهم على النحو التالي:

1- الــزكاة المفروضــة علــى األســهم المشــتراة بقصــد 
ســعرها(،  ارتفــاع  عنــد  بيعهــا  )أي  فيهــا،  االتجــار 

ــي : ــو التال ــى النح ــب عل تحس

وعــاء الــزكاة )للســهم الواحــد(  = قيمــة الســهم الســوقية فــي 
نهايــة الحــول١ )مضافــً إليهــا( ربــح الســهم المــوزع هــذا العــام 

إن وجــد.

٢٫٥٧٧٥٪ ٢ x زكاة السهم الواحد  = وعاء الزكاة للسهم الواحد

قيمــة الــزكاة الواجــب إخراجهــا مــن المســاهم = عــدد األســهم 
X زكاة الســهم الواحــد

1- أي في نهاية السنة المالية للشركة. 
٢- مقــدار الــزكاة للســنة الهجريــة ٢٫٥٠٪ و للســنة الميالديــة 

.٪٢٫٥٧٧٥

فــإن  ٢٠٢1؛  لعــام  الماليــة  النتائــج  علــى  بنــاًء   -٢
المســاهم الــذي اشــترى الســهم للحصــول علــى 
ــال  ــوق الم ــي س ــا ف ــار به ــد االتج ــا ودون قص أرباحه

زكاة. ليــس عليــه 
هذا واهلل أعلم.



وقعت بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

23  فبراير 2022

دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

يســر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يقدمــوا تقريرهــم والبيانــات الماليــة 
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021.

النتائج

إن نتائــج المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 مدرجــة 
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.

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

فــي التقريــر الــدوري.

األنشطة الرئيسية

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

للشــركة. األساســي  والنظــام  التأســيس  عقــد  نصــوص 

تقرير أعضاء مجلس اإلدارةتقرير أعضاء مجلس اإلدارة

3233

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



تقرير مدققي الحسابات تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين إلى السادة مساهمي المستقلين إلى السادة مساهمي 

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

السادة أكبر أحمد )1141(، سينتيا كوربي )995(، جورج نجم )809(، محمد جاد )1164(، محمد خميس التح )717(، موسى الرمحي )872(، معتصم 
موسى الدجاني )726(، عباده محمد وليد القوتلي ) 1056(، راما بادمانابها أشاريا )701(، سمير مدبك )386( مدققو حسابات قانونيون مقيدون 

بجداول مدققي الحسابات بوزارة االقتصاد، دولة اإلمارات العربية المتـحدة.

تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي
ــل  ــاك للتموي ــركة أم ــات الماليــة الموحــدة لش ــا بتدقيــق البيان قمن
ــا بـــ  ــا مًع ــار إليه ــة )ويش ــركاتها التابع ــركة«( وش ش.م.ع )»الش
»المجموعــة«(، والتــي تشــمل بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا فــي 
الشــامل  الدخــل  الخســائر وبيــان  أو  األربــاح  2021، وبيــان  31 ديســمبر 
الموحــد وبيــان التدفقــات النقديــة الموحــد وبيــان التغيــرات فــي حقوق 
وإيضاحــات  التاريــخ،  ذلــك  فــي  المنتهيــة  للســنة  الموحــد  الملكيــة 
حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك ملخًصــا للسياســات 

المحاســبية الهامــة.

برأينــا، إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تظهــر بصــورة عادلــة، 
مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2021 وأدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا النقديــة 
الدوليــة  التاريــخ وفقــً للمعاييــر  المنتهيــة بذلــك  الموحــدة للســنة 

للتقاريــر الماليــة.

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

ــذي توصلنــا إليــه. ال

أمور التدقيق الرئيسية )تتمة(

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسامية

االستثمارية  الموجودات  إجمالي  بلغ   ،2021 ديسمبر   31 في  كما 
الخسائر  مخصصات  وبلغت  درهم،  مليار   2.6 للمجموعة  والتمويلية 
 71 ذلك  بما في  مليون درهم،  الصلة 573  ذات  المتوقوعة  االئتمانية 
مليون درهم مقابل تعرض المرحلة األولى والثانية و 502 مليون درهم 

مقابل التعرضات المصنفة ضمن المرحلة 3 .

والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  قيمة  انخفاض  تدقيق  يعتبر 
من   ٪50 )يمثل  لحجمه  نظًرا  للتركيز  رئيسي  تدقيق  أمر  اإلسامية 
الجوهرية  واألحكام  التقديرات  إلى  ذلك  ويعود  الموجودات(  إجمالي 
في  والتمويلية  االستثمارية  الموجودات  تصنيف  في  المستخدمة 
مراحل مختلفة، وتحديد متطلبات المخصصات ذات الصلة، واألحكام 
خسائر  نماذج  في  المعقدةالمستخدمة  والتقديرات  واالفتراضات 
الموحدة  المالية  البيانات  حول   3 إيضاح  راجع  المتوقعة.  االئتمان 
الجوهرية  األحكام  على  لاطاع   4-2 إيضاح  المحاسبية،  للسياسة 
عن  لإلفصاح   31 واإليضاح  اإلدارة  قبل  من  المستخدمة  والتقديرات 

مخاطر االئتمان.

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

ملحوظ منذ االعتراف المبدئي.

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

تعريفها في إيضاح 3 حول البيانات المالية الموحدة.

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

الدولي للتقارير المالية رقم 9 في 31 ديسمبر 2021.

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

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

والسلفيات؛
الرقابة على نماذج إحتساب الخسائر اإلئتمانية المتوقعة؛  •

الرقابة على تقديرات تقييم الضمان؛ و  •
المتعلقة  اإلعتماد  وعملية  الحوكمة  على  الضوابط   •
بمخصصات انخفاض القيمة ونماذج الخسائر اإلئتمانية المتوقعة بما 

في ذلك إعادة التقييم المستمر من قبل اإلدارة.

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

القيمة..

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

األمــور.
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prepared these consolidated financial statements on a going 
concern basis.

The consolidated financial statements have been presented in 
UAE Dirhams (AED) and all values are rounded to the nearest 
thousand (AED’000) except when otherwise indicated.

Statement of compliance
The consolidated financial statements of the Group have been 
prepared in accordance with International Financial Reporting 
Standards (IFRS), the Shariah rules and principles as determined 
by the Fatwa and Sharia’a Supervisory Board of the Company 
and applicable requirements of United Arab Emirates laws

Basis of consolidation
The consolidated financial statements comprise the financial 
statements of Amlak Finance PJSC and its subsidiaries (the 
Group) as at 31 December 2021.

Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, 
to variable returns from its involvement with the investee and 
has the ability to affect those returns through its power over the 
investee. Specifically, the Group controls an investee if and only 
if the Group has:

■ Power over the investee (i.e. existing rights that give it the 
current ability to direct the relevant activities of the investee);

■ Exposure, or rights, to variable returns from its involvement 
with the investee; and

■ The ability to use its power over the investee to affect its 
returns.

The subsidiaries are fully consolidated from the date of acquisition, 
being the date on which the Group obtains control, and continue 
to be consolidated until the date that such control ceases. The 
financial statements of the subsidiaries are prepared for the 
same reporting period as the parent company, using consistent 
accounting policies. When necessary, adjustments are made to 
the financial statements of subsidiaries to bring their accounting 
policies into line with the Group’s accounting policies. All intra-
group balances, income and expenses, unrealised gains and 
losses and dividends resulting from intra-group transactions are 
eliminated in full.

A change in the ownership interest of a subsidiary, without a 
change of control, is accounted for as an equity transaction.

Profit or loss and each component of other comprehensive 
income (OCI) are attributed to the equity holders of the parent 
of the Group and to the non-controlling interests, even if this 
results in the non-controlling interests having a deficit balance.

If the Group loses control over a subsidiary, it:

■ Derecognises the assets (including goodwill) and liabilities 
of the subsidiary;

■ Derecognises the carrying amount of any non-controlling 
interest;

■ Derecognises the cumulative translation differences, 
recorded in equity;

■ Recognises the fair value of the consideration received;

■ Recognises the fair value of any investment retained;

■ Recognises any surplus or deficit in profit or loss; and

■ Reclassifies the parent’s share of components previously 
recognised in other comprehensive income to profit or loss.
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كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية اإلسامية )تتمة(

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

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

نجاح التملك، والتكاليف المترتبة على استرداد الديون.

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

التعرضات، قمنا بتقييم مدى ماءمة تحديد مراحل المجموعة.

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

المتاحة.

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

اإلئتمانية المتوقعة.

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

الضمانات األساسية واالستردادات المقدرة للتعثر.

اجارة اآلجلة: قمنا بمراجعة تقارير  بالنسبة لعماء  إلى أعاه،  باإلضافة 
إنجاز المشاريع لمحفظة المشاريع قيد االنشاء المقدمة من قبل فريق 
عمل العقارات التابع لإلدارة وقمنا بالتحقق من موقف اإلدارة من حالة 
دائرة  من  صادر  تقرير  آخر  مقابل  العينات  أساس  على  مشروع  كل 

األراضي في دبي.

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

بالسوق:
نسبة العمل المنجز؛  ■

تاريخ المطور؛ و  ■
أسهم المشروع السلبية.  ■

بهذا  المتعلقة  الموحدة  المالية  البيانات  في  اإلفصاح  بتقييم  قمنا 
المجال مقابل متطلبات المعايير الدولية للتقارير المالية.
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New and revised IFRS Summary

Amendments to IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Finan-
cial Instruments: Recognition and Measurement and IFRS 
7 Financial Instruments Disclosures relating to interest rate 
benchmark reform.

The changes
■ modify specific hedge accounting requirements so that entities 

would apply those hedge accounting requirements assuming 
that the interest rate benchmark on which the hedged cash 
flows and cash flows from the hedging instrument are based 
will not be altered as a result of interest rate benchmark 
reform;

■ are mandatory for all hedging relationships that are directly 
affected by the interest rate benchmark reform;

■ are not intended to provide relief from any other consequences 
arising from interest rate benchmark reform (if a hedging 
relationship no longer meets the requirements for hedge 
accounting for reasons other than those specified by the 
amendments, discontinuation of hedge accounting is 
required); and

■ require specific disclosures about the extent to which the 
entities’ hedging relationships are affected by the amendments

Interest Rate Benchmark Reform — Phase 2 (Amendments to 
IFRS 9 Financial Instruments, IAS 39 Financial Instruments: 
Recognition and Measurement, IFRS 7 Financial Instruments 
Disclosures, IFRS 4 Insurance Contracts and IFRS 16 Leases)

■ The amendments in Interest Rate Benchmark Reform — 
Phase 2 (Amendments to IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 and 
IFRS 16) introduce a practical expedient for modifications 
required by the reform, clarify that hedge accounting is 
not discontinued solely because of the IBOR reform, and 
introduce disclosures that allow users to understand the 
nature and extent of risks arising from the IBOR reform to 
which the entity is exposed to and how the entity manages 
those risks as well as the entity’s progress in transitioning 
from IBORs to alternative benchmark rates, and how the 
entity is managing this transition.

كيفية تناول األمر في أعمال التدقيقأمر التدقيق الرئيسي

التقييم العادل للعقارات االستثمارية

تمثل العقارات االستثمارية 38٪ من إجمالي موجودات المجموعة. يتم 
المركز  بيان  في  درهم  مليار   1.56 بمبلغ  االستثمارية  العقارات  إدراج 
بموجب  للمجموعة  االستثمارية  العقارات  قياس  يتم  الموحد.  المالي 
في  العادلة  القيمة  في  التغييرات  عرض  مع  العادلة،  القيمة  نموذج 

بيان الربح أو الخسارة الموحد.

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

ذلك كأمر تدقيق رئيسي.

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

اإلستثمارية؛
الرئيسية  والمصادر  الجوهرية  المحاسبية  األحكام   -  4-2 إيضاح    ■

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

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

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

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

التدقيق؛

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

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

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

مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 13.

لقد قمنا، عند تحديد التقديرات واالفتراضات المعتمدة خارج النطاقات 
لفهم  المجموعة  وإدارة  الُمقِيم  مع  ذلك  بشأن  بالنقاش  المقبولة، 

األساس المنطقي وراء التقديرات التي تم إجراؤها.

قمنا بإعادة أداء الدقة الحسابية للتقييمات على أساس العينة.

قمنا بتقييم اإلفصاحات في البيانات المالية الموحدة مقابل متطلبات 
المعايير الدولية للتقارير المالية.
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معلومات أخرى
تتكون  األخرى.  المعلومات  عن  المسؤولون  هم  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  إن 
تقرير  على  حصلنا  لقد   . اإلدارة  مجلس  رئيس  تقرير  من  األخرى  المعلومات 
ال  األخرى  المعلومات  إن  الحسابات.  مدقق  تقرير  تاريخ  قبل  اإلدارة  مجلس 

تتضمن البيانات المالية الموحدة وتقرير تدقيقنا حولها.

إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يشمل المعلومات األخرى، وال نعبر بأي 
شكل عن تأكيد أو استنتاج بشأنها.

االطاع  في  المالية  للبيانات  تدقيقنا  ألعمال  بالنسبة  مسؤوليتنا  تتمثل 
كانت  إذا  فيما  بتحديد  نقوم  ذلك  سبيل  وفي  األخرى،  المعلومات  على 
الموحدة  المالية  البيانات  مع  جوهرًيا  متوافقة  غير  األخرى  المعلومات  هذه 
أو المعلومات التي حصلنا عليها أثناء قيامنا بأعمال التدقيق، أو إذا اتضح 
أخطاء  أي  وجود  استنتجنا  إذا  مادية.  أخطاًء  تتضمن  أنها  أخرى  بطريقة 
استناًدا  ذلك،  عن  اإلفصاح  علينا  يتعين  فإنه  األخرى،  المعلومات  في  مادية 
إلى األعمال التي قمنا بها فيما يتعلق بهذه المعلومات األخرى التي حصلنا 

عليها قبل تاريخ هذا التقرير. ليس لدينا ما ُنفِصح عنه في هذا الشأن. 

إذا استنتجنا وجود أي أخطاء مادية في التقرير السنوي عند قيامنا باالطاع 
عليه، فإنه يتعين علينا إحاطة مسؤولي الحوكمة.

المالية  البيانات  اعداد  الحوكمة في  والقائمين على  االدارة  مسؤوليات 
الموحدة 

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة 
عادلة وفقً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك عن وضع نظام الرقابة 
المالية  البيانات  اعداد  من  لتمكنها  ضرورية  اإلدارة  تراها  التي  الداخلية 

عن  ناشئة  كانت  سواء  جوهرية،  أخطاء  من  خالية  عادلة  بصورة  الموحدة 
احتيال أو خطأ.

قدرة  تقييم  عن  مسؤولة  اإلدارة  ان  الموحدة،  المالية  البيانات  إعداد  عند 
المجموعة على مواصلة أعمالها كمنشأة مستمرة واالفصاح، عند االقتضاء، 
تنوي  لم  ما  المحاسبي،  االستمراريـــــة  مبــــدأ  واعتماد  االستمراريـــة  أمور  عن 
بديل واقعي سوى  أو عند غياب  أعمالها،  أو وقف  المجموعة  اإلدارة تصفية 

القيام بذلك.

التقارير  إعداد  مسار  على  االشراف  عن  مسؤولون  بالحوكمة  المكلفون  إن 
المالية للمجموعة.

مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة
تتمثل أهدافنا بالحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت البيانات المالية 
الموحدة خالية بصورة عامة من أخطاء جوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتيال 
المعقول  التأكيد  ان  رأينا.  يشمل  الذي  المدقق  تقرير  وإصدار  خطأ،  عن  أو 
هو مستوى عاٍل من التأكيد، وال يضمن أن عملية التدقيق التي تّمت وفقا 
حال  في  جوهري  خطأ  أي  دائًما  تكشف  سوف  للتدقيق  الدولية  للمعايير 
وجوده. وقد تنشأ االخطاء عن االحتيال أو عن الخطأ، وتعتبر جوهرية بشكل 
االقتصادية  القرارات  على  تأثيرها  المتوقع  من  كان  إذا  فيما  ُمجمع  أو  فردي 

المتخذة من قبل المستخدمين بناًء على هذه البيانات المالية الموحدة.

كجزء من عملية التدقيق وفقا لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير 
المهني ونحافظ على الشك المهني طوال فترة التدقيق. كما نقوم أيضا:

المالية  البيانات  في  الجوهرية  االخطاء  مخاطر  وتقييم  بتحديد   ■
والقيام  بالتصميم  خطأ،  عن  أو  احتيال  عن  ناشئة  كانت  سواء  الموحدة، 
بإجراءات التدقيق بما ينسجم مع تلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق 
جوهري  خطأ  اكتشاف  عدم  مخاطر  ان  لرأينا.  أساسا  توفر  ومناسبة  كافية 
ناتج عن االحتيال تفوق تلك الناتجة عن الخطأ، حيث يشمل االحتيال التواطؤ، 

التزوير، الحذف المتعمد، سوء التمثيل أو تجاوز نظام الرقابة الداخلي. 
باالطاع على نظام الرقابة الداخلي ذات الصلة بالتدقيق من أجل   ■
تصميم إجراءات تدقيق مناسبة حسب الظروف، ولكن ليس بغرض إبداء رأي 

حول فعالية الرقابة الداخلية. 
ومعقولية  المتبعة  المحاسبية  السياسات  ماءمة  بتقييم   ■

التقديرات المحاسبية وااليضاحات المتعلقة بها المعدة من قبل اإلدارة.
االستمرارية  لمبدأ  اإلدارة  استخدام  ماءمة  مدى  باستنتاج   ■
المحاسبي، وبناء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها، في حال وجود 
أو ظـــروف قد تثير شكوكا  بأحداث  اليقين متعلقة  حالة جوهرية من عدم 
بوجود  االستنتاج  حال  وفي  االستمرار.  على  المجموعة  قدرة  حول  جوهرية 
إلى  تقريرنا  في  االنتباه  لفت  علينا  يتوجب  التيقن،  عدم  من  جوهرية  حالة 
اإليضاحات ذات الصلة الواردة في البيانات المالية الموحدة، أو، في حال كانت 
في  ونعتمد  هذا  رأينا.  تعديل  علينا  يتوجب  كافية  غير  اإليضاحات  هذه 
استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليها حتى تاريخ تقريرنا. 
توقف  إلى  بالمجموعة  المستقبلية  الظروف  أو  االحداث  تؤدي  ومع ذلك، قد 

أعمال المجموعة على أساس مبدأ االستمرارية.
وهيكلها  الموحدة  المالية  للبيانات  الشامل  العرض  بتقييم   ■
والبيانات المتضمنة فيها، بما في ذلك اإليضاحات، وفيما إذا كانت البيانات 
المالية الموحدة تظهر العمليات واالحداث ذات العاقة بطريقة تحقق العرض 

العادل.
يتعلق  فيما  ومناسبة  كافية  تدقيق  أدلة  على  بالحصول   ■
إلبداء  المجموعة  داخل  التجارية  األنشطة  أو  للمنشآت  المالية  بالمعلومات 
واإلشراف  التوجيه  عن  مسؤولون  إننا  الموحدة.  المالية  البيانات  حول  الرأي 
المسؤولية  المجموعة ونتحمل كامل  التدقيق على صعيد  بأعمال  والقيام 

عن رأينا حول التدقيق. 

نطاق  أمور من ضمنها  عدة  بخصوص  الحوكمة  مع مسؤولي  نتواصل  إننا 
أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد لها والنتائج الجوهرية المترتبة على 
أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوهري يتم اكتشافه في نظام الرقابة 

الداخلية خال أعمال التدقيق.
بقواعد  التزامنا  بموجبه  نؤكد  الحوكمة  أيضً تصريًحا لمسؤولي  ُنقدم  إننا 
العاقات  باالستقالية، ونطلعهم على كافة  يتعلق  المهني فيما  السلوك 
استقاليتنا،  على  تؤثر  أنها  معقولة  بصورة  ُيعتقد  قد  التي  األخرى  واألمور 

والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
وتتضمن االمور التي يتم التواصل بشأنها مع المكلفين بالحوكمة، قيامنا 
بتحديد االمور التي كان لها األثر األكبر في تدقيق البيانات المالية الموحدة 
للفترة الحالية، والتي تعد أمور تدقيق رئيسية. نقوم باإلفصاح عن هذه االمور 
في تقريرنا حول التدقيق إال إذا حال القانون أو األنظمة دون االفصاح العلني 
عنها، أو عندما نقرر في حاالت نادرة للغاية، أال يتم اإلفصاح عن امر معين في 
المنفعة  تفوق  قد  سلبية  عواقب  عنه  اإلفصاح  على  ترتب  حال  في  تقريرنا 

العامة المتحققة منه.
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إفصاح عن متطلبات قانونية وتنظيمية أخرى
وفقــً لمتطلبــات القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
رقــم )2( لســنة 2015 )وتعدياتــه(، نفيــد بمــا يلــي فيمــا يتعلــق بالســنة 

المنتيهــة فــي 31 ديســمبر 2021:
ــة  أننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات التــي رأيناهــا ضروري   

تدقيقنــا؛ ألغــراض 
ــات الماليــة الموحــدة، مــن جميــع جوانبهــا  ــم إعــداد البيان ــه ت أن   
للقانــون  الســارية  األحــكام  مــع  يتطابــق  بمــا  الجوهريــة 
االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 

)وتعدياتــه(؛
أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛   

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

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

2021؛ ديســمبر   31 فــي  المنتهيــة 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول   29 رقــم  اإليضــاح  يظهــر    
مــع  العاقــة  ذات  األطــراف  مــع  المعامــات  أهــم  للمجموعــة 
الشــروط واألحــكام التــي قــد تــم بموجبهــا إبــرام تلــك المعامات 
2021؛ ديســمبر   31 فــي  كمــا  المصالــح  تضــارب  إدارة  ومبــادئ 
بنــاًء علــى المعلومــات التــي تــم توفيرهــا لنــا، فقــد تجــاوزت    
الخســائر المتراكمــة للمجموعــة 50٪ مــن رأس مالهــا. وتقضــي 
المــادة 302 مــن القانــون االتحادي لدولة اإلمــارات العربية المتحدة 
رقــم )2( لســنة 2015 )وتعدياتــه( أنــه فــي ظــل هــذه الظــروف، 
عموميــة  عقــد جمعيــة  المجموعــة  إدارة  مجلــس  علــى  يجــب 
التخــاذ قــرار خــاص بشــأن حــل المجموعــة أو اســتمراريتها فــي 
أبريــل  فــي  االجتمــاع  هــذا  عقــد  وســيتم  أنشــطتها.  تقديــم 
2022. وبخــاف هــذا األمــر، لــم يلفــت انتباهنامــا يجعلنــا االعتقــاد 
أن المجموعــة قــد انتهكــت خــال الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 
االتحــادي  للقانــون  الســارية  2021، أي مــن األحــكام  31 ديســمبر 
لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )2( لســنة 2015 أو نظامهــا 
أو مركزهــا  أنشــطتها  يؤثــر جوهرًيــا علــى  قــد  مــا  األساســي 

المالــي كمــا فــي 31 ديســمبر 2021؛ 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  حــول   32 رقــم  اإليضــاح  يبيــن    

الســنة. خــال  تمــت  التــي  االجتماعيــة  المســاهمات 

مــن   )114( المــادة  متطلبــات  بمقتضــى  وعمــًلا  ذلــك،  علــى  وعــاوة 
القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم )14( لعــام 2018، 
نقــر بأننــا قــد حصلنــا علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا 

ــا. ــة ألغــراض تدقيقن ضروري

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(

موسى الرمحي
رقم القيد: 872

3 مارس 2022
دبي، اإلمارات العربية المتحدة
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البيانات الماليةالبيانات المالية
الموحدةالموحدة

20212020

ألف درهمألف درهم  إيضاحات

4156,865164,710ايرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

8,5344,630ايرادات الرسوم

1,2182,558ايرادات من الودائع

)462,964()12,620(13خسارة القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

1322,67642,115عوائد اإليجار

)84,242(890الربح / )الخسارة( من بيع عقارات استثمارية

17464,852129,005الربح من سداد دين

-12613,059الدخل من تسوية مقابل مقدم للعقارات االستثمارية

87,383-الدخل من سداد مع العماء

511,34246,017ايرادات أخرى

1,266,816)70,788(

انخفاض القيمة / عكس انخفاض القمية على:

)204.257()26,463(10الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

)60.165(1330,375عقارات استثمارية

)1.579()530(موجودات أخرى

-12142٫781دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

)123.331()141٫312(17إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية

213.125 -17سداد القيمة العادلة للودائع االستثمارية

)112.008()143٫788(6مصاريف تشغيلية

1419٫04319.579حصة من نتائج شركة شقيقة

)339.424(1٫146٫922الربح / الخسارة قبل التوزيعات على الممولين / المستثمرين

)98.556()87٫286(7توزيعات على الممولين / المستثمرين

)437.980(1٫059٫636الربح / )الخسارة( للسنة

العائدة إلى:

)451.103(1٫059٫636  مساهمي الشركة األم

13.123-27  حصص غير مسيطرة

)1٫059٫636()437٫980(

الربح / الخسارة للسهم العائدة إلى مساهمي الشركة األم

)0.30(80٫71الربح / الخسارة األساسية للسهم )درهم(

)0.30(80٫38الربح / الخسارة المخففة للسهم )درهم(

20202019

ألف درهمألف درهم  إيضاحات

)437.980(1٫059٫636الربح / الخسارة للسنة

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيتم إعادة تصنيفها الحًقا إلى الربح أو الخسارة:

1.991)2,479(فروقات أسعار صرف من تحويل عمات العمليات األجنبية

)597(-

1.991)3,076()الخسارة( / الدخل الشامل اآلخر للسنة

)435٫989(1.056.560إجمالي الدخل / )الخسارة( الشامل للسنة

العائد إلى:

)449,112(1.056.560 مساهمي الشركة األم

13.123- حصص غير المسيطرة

1.056.560)435,989(

“تشكل االيضاحات من 1 الى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة”
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(viii) Revaluation of investment properties and advances 
for investment properties
The Group carries its investment properties and advances for 
investment properties at fair value, with changes in fair value 
being recognised in the consolidated statement of income. The 
Group engaged independent valuation specialists to assess 
fair value during the year. These are valued using appropriate 
valuation technique by reference to market-based evidence, 
using comparable prices adjusted for specific market factors 
such as nature, location and condition of the property.

(ix) Allocation of transaction price to performance 
obligations in contracts with customers
The Group has elected to apply the input method in allocating 
the transaction price between respective performance 
obligations in a contract. In applying the input method the 
Group uses the fair values of the respective obligations to 
apportion the transaction value. 

The Group has elected to apply the input method in allocating the 
transaction price to performance obligations where revenue is 
recognised over time. The Group considers that the use of the 
input method which requires revenue recognition on the basis 
of the Group’s efforts to the satisfaction of the performance 
obligation provides the best reference of revenue actually 
earned. In applying the input method the Group estimates the 
cost to complete the projects in order to determine the amount 
of revenue to be recognised. These estimates include the cost 
of providing infrastructure, potential claims by contractors as 
evaluated by the project consultant and the cost of meeting 
other contractual obligations to the customers.

Judgements
In addition to specific allowance against individually significant 
loans and receivables and Islamic financing receivables, 
the Group also makes a collective impairment allowance to 
recognise that at any reporting date, there will be an amount 
of loans and receivables and Islamic financing receivables 
which are impaired even though a specific trigger point for 
recognition of the loss has not yet been evidenced (known as 
the “emergence period’).

Impairment of non-financial assets
The Group reviews its non-financial assets to assess 
impairment, if there is an indication of impairment. In 
determining whether impairment losses should be reported 
in the statement of income, the Group makes judgments as 
to whether there is any observable data indicating that there 
is a reduction in the carrying value of non-financial assets.

Satisfaction of performance obligations
The Group is required to assess each of its contracts with 
customers to determine whether performance obligations are 
satisfied over time or at a point in time in order to determine the 
appropriate method of recognising revenue. The Group has 
assessed that based on the sale and purchase agreements 
entered into with customers and the provisions of relevant laws 
and regulations, where contracts are entered into to provide 
real estate assets to customers, the Group does not create 
an asset with an alternative use to the Group and usually has 
an enforceable right to payment for performance completed to 
date.  In these circumstances the Group recognises revenue 
over time. Where this is not the case revenue is recognised at 
a point in time.

Determination of transaction prices
The Group is required to determine the transaction price in 
respect of each of its contracts with customers. In making 
such judgments the Group assesses the impact of any variable 
consideration in the contract, due to discounts or penalties, 
the existence of any significant financing component in the 
contract and any non-cash consideration in the contract.

In determining the impact of variable consideration the Group 
uses the “most-likely amount” method in IFRS 15 whereby the 
transaction price is determined by reference to the single most 
likely amount in a range of possible consideration amounts.

Transfer of control in contracts with customers
In cases where the Group determines that performance 
obligations are satisfied at a point in time, revenue is recognised 
when control over the asset that is the subject of the contract 
is transferred to the customer.  In the case of contracts to sell 
real estate assets this is generally when control of the unit has 
been handed over to the customer.
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بيان المركز المالي الموحدبيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيان التدفقات النقدية الموحدبيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 312020 ديسمبر 2021
ألف درهمألف درهمإيضاحات

الموجودات
9189,056189.090نقد وأرصدة لدى البنوك

102,052,2522.262.043الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية
117,8248.420أوراق مالية استثمارية

131,558,8301.251.854عقارات استثمارية
14212,799206.123استثمار في شركة شقيقة

1547,36358.438موجودات أخرى
1612,43515.299أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية

4,080,5593,991,267إجمالي الموجودات

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات

172,496,0343.439.358ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى
18273,089194.354تمويل إسامي ألجل

193,3093.406مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
20125,432109.618مطلوبات أخرى

2,897,8643.746.736إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
1.500.000 211٫500٫000رأس المال

122.650 23228٫614االحتياطي القانوني
122.650 24228٫614االحتياطي العام

99.265 2599٫265االحتياطي الخاص
26155٫567204.896أداة المضاربة

26584٫867770.324احتياطي أداة المضاربة
1.459 862التغيرات المتـراكمة في القيمة العادلة

)299.108()301٫587(احتياطي تحويل العمات األجنبية
)2.277.605()1٫313٫507(خسائر متـراكمة

1,182,695244٫531إجمالي حقوق الملكية
4٫080٫5593,991,267إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

علــى حســب علمنــا، تظهــر البيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل عــادل مــن جميــع النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي ونتائــج العمليــات والتدفقــات النقديــة للمجموعــة 
كمــا فــي وللفتــرات المعروضــة فيهــا. تمــت الموافقــة مــن قبــل مجلــس اإلدارة بتاريــخ 23 فبرايــر2022 ووقعــت نيابــة عنهــم مــن قبــل:

____________________   __________________
الرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة  

20212020

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األنشطة التشغيلية

)437.980(1.059.636الربح / الخسارة للسنة

تعديات لـ:

163,7045.826االستهاك

)19.579()19,043(14الحصة من نتائج شركة شقيقة

االنخفاض في قيمة:

1026,463204.257الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

60.165)30,375(13عقارات استثمارية

-)142,781(الموجودات األخرى

125301,579دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

1312,620462.964خسارة القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

17141,312123.331إطفاء سداد القيمة العادلة على الودائع االستثمارية

)213.125(-17سداد القيمة العادلة للودائع االستثمارية

787,28698.556توزيعات على الممولين / المستثمرين

)2.558()1٫218(ايرادات من الودائع

84.242)890(الخسارة المحققة من بيع العقارات االستثمارية

)129.005()464,852(الربح من سداد دين

-)613,059(الربح من سداد دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

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

)87,383( -14الربح من سداد ذمم مدينة / التزامات

19689619مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

60,022144.392الربح التشغيلي قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

386,2404.057موجودات تمويلية واستثمارية إسامية

10,5841.946موجودات أخرى

)70.725(16,208مطلوبات أخرى

505,60579.670النقد الناتج من العمليات

)1.321()786(19مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

504,81978.349صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
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20212020

ألف درهمألف درهمإيضاحات

األنشطة االستثمارية

1412,36711.592توزيعات أرباح من شركة شقيقة

98.327-عائدات من بيع سهم في شركة شقيقة

159,550307.153بيع عقارات استثمارية

19.558     )4,590(9الحركة في تدفقات النقد المقيد

 )5.392(-إضافات لعقارات قيد التطوير

-50,000سداد ذمم مدينة من العماء

14.684-سداد دفعات مقدمة للعقارات

1,323,0002.125.000عائدات من ودائع وكالة

)2.194.000()1,558,500(إيداع ودائع وكالة

)1.994()813(16شراء أثاث وتـركيبات ومعدات مكتبية

1,2182.558ايرادات من الودائع

)377.486()17,728(صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية

122,053109.803استام تمويل إسامي ألجل

)32.715()62,282(سداد تمويل إسامي ألجل

)485.235()459,375(ودائع استثمارات وتمويات إسامية أخرى

)19.291()56,363(استرداد أداة مضاربة

)5.404()5٫404(دفعات للحصص غير المسيطرة

5.935-عائدات بيع أسهم خزينة

)426.907()455,967(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

20212020

ألف درهمألف درهمإيضاحات

28.928)1,504(الزيادة / )النقص( في النقد وما يعادله

)3.395()3,122( احتياطي تحويل العمات األجنبية

83,64458.111النقد وما يعادله في بداية السنة

979,02083.644النقد وما يعادله في نهاية السنة

المعامات غير النقدية
111.577-تحويل العقارات االستثمارية إلى حقوق األقلية

290,72886.204تحويل العقارات االستثمارية لتسوية مطلوبات

705,840تحويل العقارات االستثمارية لتسوية دفعات مقدمة للعقارات االستثمارية

بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(بيان التدفقات النقدية الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشكل االيضاحات من 1 الى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

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

العائدة إلى مساهمي الشركة األم

رأس المال
االحتياطي 

القانوني
االحتياطي 

العام
االحتياطي 

أداة مضاربةالخاص

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

1٫500٫000122٫650122٫65099٫265204٫896الرصيد المعدل في 31 ديسمبر 2020

-----الربح للسنة

-----الخسارة الشاملة األخرى للسنة*

إجمالي الدخل / )الخسارة( الشاملة 
-----األخرى للسنة

--105٫964--تحويل إلى االحتياطي العام

---105٫964-تحويل إلى االحتياطي القانوني

)49٫329(----تعديل تسوية دين )إيضاح 2-17(

الربح من سداد دين من خال أسهم 
-----ملكية )إيضاح 2-17(

1٫500٫000228٫614228٫61499٫265155٫567في 31 ديسمبر 2021

العائدة إلى مساهمي الشركة األم

احتياطي أداة 
المضاربة

التغيرات المتـراكمة 
في القيمة العادلة

احتياطي تحويل 
العمالت األجنبية

الخسائر 
المتـراكمة

إجمالي حقوق 
الملكية

ألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـمألف درهـم

770٫3241٫459)299٫108()2,277٫605(244٫531

---1٫059٫6361٫059٫636

-)597()2٫479(-)3٫076(

-)597()2٫479(1٫059٫6361٫056٫560

---)105٫964(-

---)105٫964(-

)185٫457(---)234٫786(

---116٫390116٫390

584٫867862)301٫587()1٫313٫507(1٫182٫695

4849

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



بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد )تتمة(
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021

تشكل االيضاحات من 1 الى 33 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

العائدة إلى مساهمي الشركة األمالعائدة إلى مساهمي الشركة األم

رأس المال
أسهم 
الخزينة

االحتياطي 
القانوني

االحتياطي 
العام

االحتياطي 
أداة مضاربةالخاص

احتياطي أداة 
المضاربة

االحتياطي 
العام النخفاض 

القيمة

التغيرات 
المتـراكمة في 
القيمة العادلة

احتياطي 
تحويل

العمالت 
األجنبية

الخسائر 
اإلجماليالمتـراكمة

حصص غير 
المسيطرة

إجمالي حقوق 
الملكية

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

20201.500.000)88.848(122.650122.65099.265215.472810.0884.3161.459)301٫099()1٫778٫975(706٫978101٫739808٫717

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

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

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

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

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

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

-     -     -    --     -     -     -     -     -     -     -     -     -     تعديل )إيضاح 2-17(

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

88٫848-    88٫848-    -    -    -    -    -     -     -     -     88.848    -     بيع أسهم الخزينة

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

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

244٫531-   244٫531)2٫277٫605()299٫108(1.459-   122.650122.65099.265204٫896770٫624-1.500.000في 31 ديسمبر 2021

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

**تمثل األموال المدفوعة الى مالك المشروع احتياطي استهاك رأس المال إلى الحصص غير المسيطرة في مشروع سكاي جاردنز.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة 
كما في 31 ديسمبر 2021

األنشطة  -1

تأسست أماك للتمويل ش.م.ع )"الشركة"( في دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة، بتاريخ 11 نوفمبر 2000 كشركة مساهمة خاصة وفقً للقانون 
العربية  اإلمارات  دولة  في  وتعدياته   1984 لسنة   )8( رقم  االتحادي 
مارس   9 الذي عقد في  للمساهمين  العادي  االجتماع  أثناء  المتحدة. 
2004، تقرر تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. إن القانون االتحادي 
المفعول  ساري  أصبح  التجارية  الشركات  شأن  في   2015 لسنة   2 رقم 
بداية من 28 يونيو 2016، وسيحل محل القانون االتحادي الحالي رقم 8 
لسنة 1984، والمعدل بالمرسوم االتحادي رقم 26 لسنة 2020 الصادر في 

27 سبتمبر 2020 و والمرسوم بقانون اتحادي رقم )14( لسنة 2018.

لقد صدر القانون االتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية 
النفاذ  2021 وسيدخل حيز  الجديد"( في 20 سبتمبر  الشركات  )"قانون 
في 2 يناير 2022 ليحل محل القانون االتحادي رقم 2 لسنة 2015 بشأن 
الشركات التجارية، وتعدياته )"قانون 2015"(. إن الشركة بصدد مراجعة 
سنة  أقصاه  موعد  في  متطلباتها  وفق  والعمل  الجديدة  األحكام 

واحدة من تاريخ دخول التعديات حيز النفاذ.

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

والنظام األساسي للشركة.

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

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

المجموعة  اعترفت  التمويل،  موجودات  محفظة  تقلص  بسبب 
من  االستثمار  إيرادات  في  وانخفاض  التمويل  إيرادات  في  بانخفاض 
ودائع الوكالة بسبب انخفاض معدالت الربح واستخدام النقد لتسوية 
االستثمارية  العقارات  من  كبيًرا  مخزوًنا  المجموعة  تمتلك  الديون. 
 2023 يونيو  بحلول  استبعادها  المطلوب  األخرى  االستثمارات  وبعض 
التأخيرات  وتشكل  التمويل.  شركات  الئحة  مع  متوافقة  لتصبح 
المستمرة في تمويل محفظة الموجودات مخاطر مستقبلية إلنتاج 

تدفقات نقدية تكفي للوفاء بالتزام السداد للممولين.

2-2  أسس اإلعداد
لقد تواصلت التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا المستجد 
واألنشطة  التجارية  األعمال  على  تباطؤ  إحداث  في  )كوفيد-19( 
اتخذتها مختلف  التي  اإلجراءات  ألقت  ولقد   .2021 عام  االقتصادية في 
الحكومات الحتواء الفيروس بظالها على جميع األنشطة االقتصادية 
عموًما وعلى أعمال المجموعة المرتبطة بمحفظتها العقارية بشكل 
خاص. وخال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020، تكبدت المجموعة 
درهم(  مليون   320 خسارة   :2019( درهم  مليون   438 قدرها  خسارة 
وشهدت انخفاًضا في حقوق الملكية بمبلغ 462 مليون درهم. ومع 
المجموعة  2021، سجلت  31 ديسمبر  المنتهية في  السنة  ذلك، خال 
مع  للتعامل  اإلدارة  خطوات  يعكس  مما  درهم،  مليار   1.060 قدره  ربًحا 

الوضع.

لقد اتخذت إدارة المجموعة عدة خطوات للتعامل مع الوضع بما في 
ذلك ما يلي:

مدار  على  لها  الدعوة  تمت  التي  الديون  تسوية  مزادات  حققت    
السنة صافي ربح قدره 389 مليون درهم خال السنة المنتهية في 

31 ديسمبر 2021.
النقدية،  التدفقات  وضع  على  كوفيد-19  جائحة  تأثير  استعرضت    
ودعم  الجائحة  تأثير  لتحمل  كافية  موارد  لديها  المجموعة  أن  وترى 

أنشطتها التشغيلية في المستقبل المنظور.
  االستبعاد المخطط للموجودات ضمن المحفظة العقارية.

العقارات ضمن محفظة  الطلب على بعض  زيادة في  اإلدارة  شهدت 
استمرار ذلك على مدار سنة  وتتوقع  العقارية  المجموعة  استثمارات 
2022 نظًرا للمبادرات الحكومية المختلفة الجاري اإلعان عنها والتأثير 
نهاية  في  اإلنجازات  هذه  ستسهم   .2020 إكسبو  لمعرض  اإليجابي 

المطاف في ربحية المجموعة.
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أشار البنك المركزي في تقرير الفحص الخاص به إلى أن شركة أماك 
تسعير  حيث  من  األخرى  البنوك  مع  المنافسة  على  قادرة  ليست 
محفظة التمويل ولديها مخزون هائل من الموجودات العقارية التي 
لائحة شركات  ممتثلة  غير  لتصبح  الشركة  على  قد تشكل خطرًا 

التمويل بحلول يونيو 2023.

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

أساس مبدأ االستمرارية.

تم عرض البيانات المالية الموحدة بالدرهم )الدرهم( وتم تقريب جميع 
القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يرد خاف ذلك.

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

المفعول في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

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

ديسمبر 2021.

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

على الشركة المستثمر فيها إذا وفقط إذا كان لدى المجموعة:

الحالية  الحقوق  )أي  فيها  المستثمر  الشركة  على  السلطة    
أنشطة ذات  توجيه  الحالية على  القدرة  المجموعة  تمنح  التي 

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

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

للتأثير على عوائدها.

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

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

تغيير السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية.

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

عجزًا في الرصيد.

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

كموجودات ومطلوبات خاصة بالشركة التابعة
تتوقف عن قيد المبلغ المدرج ألي من الحصص غير المسيطرة   
في  المسجلة  المتراكمة،  التحويل  فروقات  قيد  عن  تتوقف    

حقوق الملكية
تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم   

تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به   
تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر؛ و   

تعيد تصنيف بنود حصة الشركة األم المثبتة سابقً في بنود    
الدخل الشامل األخرى إلى األرباح أو الخسائر.
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أسس توحيد البيانات المالية )تتمة(

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

الشركة
أسس توحيد 

البيانات
نسبة المساهمةبلد التأسيس

20212020

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

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك سكاي جاردنز ذ.م.م إيضاح )1-27(

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك القابضة المحدودة

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةمرتفعات الورقاء ذ.م.م

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

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

100٪100%اإلمارات العربية المتحدةشركة تابعةأماك المحدودة

100٪100%مصرشركة تابعةأماك مدينة نصر للعقارات االستثمارية
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تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2021
تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي أصبحت سارية المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021، 
في هذه البيانات المالية الموحدة. وقامت المجموعة في هذه السنة بتطبيق عدد من التعديات والتفسيرات على المعايير الدولية للتقارير المالية 

الصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية والتي سوف تصبح فّعالة بشكل إلزامي للفترة السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2021. 

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

الجديــدة  الماليــة  للتقاريــر  الدوليــة  المعاييــر 
لــة لمعّد ا و

ملخص

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

الفائــدة  معــدل  معيــار  تشــكيل 

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

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

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

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

. ت يــا لتعد با
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تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2021 )تتمة(

المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة الجديــدة 
والمعّدلــة

ملخص

المرحلــة   - المعيــاري  الفائــدة  ســعر  إصــاح 
2 )تعديــات علــى المعيــار الدولــي للتقاريــر 
والمعيــار  الماليــة،  األدوات   9 رقــم  الماليــة 
األدوات   39 رقــم  رقــم  الدولــي  المحاســبي 
الماليــة: االعتــراف والقيــاس، والمعيــار الدولــي 
للتقاريــر الماليــة رقــم 7 اإلفصــاح عــن األدوات 
التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  الماليــة، 
والمعيــار  التأميــن  عقــود   4 رقــم  الماليــة 
الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 16 عقــود اإليجار(

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

الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 3 فقــط. هــي:
التعديــات فــي إصــاح ســعر الفائــدة المعيــاري - المرحلــة 2 )تعديــات علــى المعاييــر الدوليــة  		

إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9، والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39، والمعيــار الدولي إلعداد 
ــي  ــر الماليــة رقــم 4، والمعيــار الدول ــي إلعــداد التقاري ــر الماليــة رقــم 7، والمعيــار الدول التقاري
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 16( حيــث تقــدم وســيلة عمليــة للتعديــات التــي يتطلبهــا 
اإلصــاح، مــع توضيــح أن محاســبة التحــوط لــم يتــم إيقافهــا فقــط بســبب إصــاح ســعر اإليبــور، 
وتقديــم اإلفصاحــات التــي تســمح للمســتخدمين بفهــم طبيعــة ومــدى المخاطــر الناشــئة 
عــن إصــاح ســعر اإليبــور الــذي تتعــرض لــه المنشــأة وكيفيــة إدارتهــا لتلــك المخاطــر باإلضافــة 
إلــى تقــدم المنشــأة فــي االنتقــال مــن أســعار اإليبــور إلــى معــدالت مرجعيــة بديلــة، مــع طريقــة 

إدارة المنشــا’ لعمليــة االنتقــال المشــار إليهــا.
للتقاريــر  الدولــي  المعيــار  علــى  تعديــات 
المتعلــق  اإليجــار  عقــود   16 رقــم  الماليــة 
بكوفيــد – 19 – اإلعفــاءات اإليجــار ذات الصلــة 

يقــدم التعديــل للمســتأجرين إعفــاءات مــن تقييــم مــا إذا كانــت اإلعفــاءات اإليجاريــة المرتبطــة 
بكوفيــد-19 تمثــل تعديــًا لعقــد اإليجــار

بخاف ما ورد أعاه، ال توجد معايير دولية أخرى جوهرية للتقارير المالية والتعديات التي كانت سارية ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 
1 يناير 2021.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

السياسات المحاسبية الجوهرية  )تتمة(  -2
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي أصبحت سارية المفعول للسنة الحالية )تتمة(   3-2

تم إصدارها وسرى العمل بها للفترات المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2020 )تتمة(

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

يتم اإلشارة إلى إصدار مختلف من اإلطار المفاهيمي.

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

20 و 22، والتفسير رقم 21 في السنة الحالية.

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

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

بخاف ما ورد أعاه، ال توجد معايير دولية أخرى جوهرية للتقارير المالية والتعديات التي كانت سارية ألول مرة للسنة المالية التي تبدأ في أو بعد 
1 يناير 2021.

السياسات المحاسبية الجوهرية   -2
)تتمة(

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

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

تقتضي الحاجة.

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

ما تقتضي الحاجة.

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

كمستأجر، حسب ما تقتضي الحالة.
شركة الملك

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

بيع الموجودات أو الممتلكات.

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

تقتضي الحالة.

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

تقتضي الحالة.

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

والرقابة الشرعية.

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

الوكيل كحافز له عن األداء الممتاز.

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

األموال لإلدارة / االستثمار كموكل.

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

إجراء  خال  من  المضاربة  أداة  تحصيل  ويتم 
المجموعة دفعة بموجب عقد مضاربة للمصدر.
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السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2

تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية  5-2
استخدام التقديرات

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

في ظل الظروف المتوفرة.

تتطلب  التي  الجوهرية  البنود  يلي  فيما 
استخدام التقديرات واألحكام:

األدوات المالية  )1(
السياسات  تطبيق  في  الصادرة  األحكام  إن 
المحاسبية والتي لها أكثر تأثير جوهري على 
المالية  البيانات  في  بها  المعترف  المبالغ 
الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 

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

القائم.
المتوقعة:  االئتمانية  الخسارة  إحتساب   
تتعلق التغيرات في االفتراضات والتقديرات 
غير المؤكدة والتي لها تأثير جوهري على 
للسنة  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2021. يعود التأثير 
بشكل رئيسي إلى المدخات واالفتراضات 
احتساب   في  المستخدمة  والتقنيات 
بموجب  المتوقعة  االئتمانية  الخسارة 
المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  منهجية 

رقم 9.

المدخات واالفتراضات والتقنيات 
المستخدمة إلحتساب الخسارة االئتمانية 

المتوقعة

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

االئتمانية المتوقعة، هي:

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

عمليات إدارة المخاطر الحالية للمجموعة.

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

:2

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

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

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

شهدت ارتفاعً جوهريً في مخاطر االئتمان.

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

القيمة.

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

تقديرات الخسارة والخسارة الفعلية.

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

المالية رقم 9.

عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات التطلعية 
والسيناريوهات المتعددة

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

أحكامً جوهرية.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية  5-2

استخدام التقديرات )تتمة(
عوامل االقتصاد الكلي والمعلومات التطلعية 

والسيناريوهات المتعددة )تتمة(

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

االقتصاد الكلي ذات الصلة.

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

مستقبلية لاقتصاد الكلي.

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

وبشكل متكرر إذا اقتضت الظروف ذلك.

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

بنفس  المتوقعة  االئتمانية  للخسائر 
االحتماالت.

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

دوري من قبل المجموعة.

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

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

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

خسائر االئتمان من خال إجراءات اإلدارة.

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

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

إدراجها في البيانات المالية للمجموعة.

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

األجل.

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

خال وظيفة مستقلة عن المخاطر.

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

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

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

بنتيجة األمور الفردية بكل تأكيد.

تقييم استثمارات األسهم غير   )5(
المتداولة

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

في  السائدة  األسعار  حسب  المعامات   
السوق؛

القيمة العادلة الحالية ألداة أخرى شبيهة   
بصورة كبيرة؛

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

نماذج تقييم أخرى.  

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

السوق.

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

بيع لاستثمار.

المخصصات والمطلوبات الطارئة   )7(
وااللتزامات

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

تقدير معقول لمبلغ االلتزام.

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

للنقود والزيادات المحددة لتلك المطلوبات.

إعادة تقييم العقارات االستثمارية   )8(
والدفعات مقدمً عن العقارات 

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

المحددة مثل طبيعة وموقع وحالة العقار.

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

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

كل طرف الحتساب قيمة المعاملة.

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

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

الظهور«(. 

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

المدرجة للموجودات غير المالية.

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

قيد اإليرادات في وقت محدد.

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

العقد.

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

المبالغ المحتملة.

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

السيطرة على الوحدة إلى العميل.
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المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد  6-2
إن بعض المعايير الجديدة والتعديات على المعايير والتفسيرات ال يسري مفعولها للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، مع عدم اختيار المجموعة 

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

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها 
للفترات السنوية 

التي تبدأ من أو 
بعد

قبــل  بالعائــدات  المتعلــق  ومعــدات  وآالت  ممتلــكات   16 رقــم  الدولــي  المحاســبي  المعيــار  علــى   تعديــات 
االستخدام المقصود

تمنــع التعديــات أن تخصــم مــن تكلفــة أي بنــد مــن بنــود الممتلــكات واآلالت والمعــدات أي عائــدات مــن بيــع األصنــاف 
المنتجــة أثنــاء إحضــار ذلــك األصــل إلــى الموقــع والحالــة الازمــة لــه ليكــون قــادًرا علــى العمــل بالطريقــة المقصــودة 
البنــود،  تلــك  إنتــاج  وتكلفــة  البنــود،  هــذه  بيــع  بعائــدات  المنشــأة  تعتــرف  ذلــك،  مــن  وبــدالً  اإلدارة.  قبــل   مــن 

في الربح أو الخسارة.

1 يناير 2022

دورة التحسينات السنوية 2018-2021 على المعايير الدولية للتقارير المالية
تقوم بإجراء تعديات على المعايير التالية:

المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 - األدوات الماليــة - يوضــح التعديــل الرســوم التــي تفرضهــا المنشــأة عندمــا   
تقــوم بتطبيــق اختبــار "10٪" فــي الفقــرة ب 6.3.3 مــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 9 فــي تقييــم مــا إذا كان 
ســيتم إلغــاء االعتــراف بالتــزام مالــي. تقــوم المنشــأة بــإدراج فقــط الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة بيــن المنشــأة 
 )المقتــرض( والمقــرض، بمــا فــي ذلــك الرســوم المدفوعــة أو المســتلمة مــن قبــل المنشــأة أو المقــرض نيابــة عــن 

الطرف اآلخر.  
  

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

يتم بها توضيح حوافز اإليجار في ذلك المثال.  

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

الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية.  

1 يناير 2022

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

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

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

1 يناير 2022

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

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

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17: عقود التأمين
يتطلــب المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة 17 أن يتــم قيــاس مطلوبــات التأميــن بالقيمــة الحاليــة للوفــاء باإللتزامــات ويوفــر 
نهجــً أكثــر توحيــدًا للقيــاس والعــرض لجميــع عقــود التأميــن. تــم تصميــم هــذه المتطلبــات لتحقيــق هــدف قائــم علــى 
مبــدأ محاســبي متســق لعقــود التأميــن. يحــل المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 17 محــل المعيــار الدولــي للتقاريــر 

الماليــة رقــم 4 عقــود التأميــن كمــا فــي 1 ينايــر 2023

1 يناير 2023

تعديات على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17: عقود التأمين

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

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

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

ــك أحــكام  ــدات المتوقعــة للعقــد، بمــا فــي ذل ــة إلســتحواذ التأميــن المتعلقــة بالتجدي االعتــراف بالتدفقــات النقدي  
االنتقــال والتنفيــذ وتوجيــه التدفقــات النقديــة إلســتحواذ التأميــن المعتــرف بهــا فــي األعمــال المســتحوذة فــي 

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

المنشــأة. مســتوى  علــى  المحاســبية  السياســة 
ــد االســتثمار والخدمــات المتعلقــة باالســتثمار  ــى خدمــة عائ ــد إل ــة العائ توضيــح تطبيــق هامــش الخدمــة التعاقدي  

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

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

عــرض مبســط لعقــود التأميــن فــي بيــان المركــز المالــي بحيــث تقــدم الجهــات موجــودات ومطلوبــات عقــود التأميــن   
فــي بيــان المركــز المالــي المحــدد باســتخدام محافــظ عقــود التأميــن بــدالً مــن مجموعــات عقــود التأميــن.

تخفيفــات انتقاليــة إضافيــة إلندمــاج األعمــال وتخفيفــات إنتقاليــة إضافيــة لتاريــخ تطبيــق خيــار تخفيــف المخاطــر   
العادلــة. القيمــة  انتقــال  واســتخدام نهــج 

1 يناير 2023

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

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

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

1 يناير 2023
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها 
للفترات السنوية 

التي تبدأ من أو بعد

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

1 يناير 2023

يؤجــل التعديــل تاريــخ نفــاذ تعديــات ينايــر 2020 لمــدة ســنة واحــدة، بحيــث تكــون المنشــآتمطالبة بتطبيــق التعديــل 
للفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد 1 ينايــر 2023.

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

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

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

1 يناير 2023

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 1 عــرض البيانــات الماليــة وبيــان ممارســة المعاييــر الدوليــة إلعــداد 
التقاريــر الماليــة 2

1 يناير 2023

تتطلــب التعديــات إفصــاح المنشــأة عــن سياســاتها المحاســبية الجوهريــة، بــدالً مــن سياســاتها المحاســبية الهامــة.
وتشــريح مزيــد مــن التعديــات كيفيــة تحديــد المنشــأة للسياســة المحاســبية الجوهريــة. يتــم إضافــة أمثلــة علــى متــى 
يحتمــل أن تكــون السياســة المحاســبية جوهريــة. لدعــم التعديــل، وضــع مجلــس اإلدارة أيًضــا إرشــادات وأمثلــة لشــرح 
وإثبــات تطبيــق "عمليــة األهميــة النســبية المكونــة مــن أربــع خطــوات" الموضحــة فــي بيــان الممارســة رقــم 2 الخــاص 

بالمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 12 ضرائــب الدخــل المتعلقة بالضرائــب المؤجلة المتعلقــة بالموجودات 
والمطلوبــات الناشــئة عــن معاملة واحدة

1 يناير 2023

توضــح التعديــات أن اإلعفــاء مــن االعتــراف األولــي ال ينطبــق علــى المعامــات التــي تنشــأ فيهــا مبالــغ متســاوية مــن 
الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم والخاضعــة للضريبــة عنــد االعتــراف األولــي.

السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -2
المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد )تتمة(  6-2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعّدلة

يسري تطبيقها 
للفترات السنوية 

التي تبدأ من أو بعد

تعديــات علــى المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 8 السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات واألخطــاء 
المحاســبية 

تســتبدل التعديــات تعريــف التغييــر فــي التقديــرات المحاســبية بتعريــف التقديــرات المحاســبية. بموجــب التعريــف 
الجديــد، فــإن التقديــرات المحاســبية هــي "المبالــغ النقديــة فــي البيانــات الماليــة التــي تخضــع لعــدم التأكــد مــن 
القيــاس". تقــوم المنشــآت بتطويــر تقديــرات محاســبية إذا كانــت السياســات المحاســبية تتطلــب أن يتــم قيــاس بنــود 
فــي البيانــات الماليــة بطريقــة تنطــوي علــى شــكوك بشــأن القيــاس، حيــث توضــح التعديــات أن التغييــر فــي التقديــر 

المحاســبي الناتــج عــن معلومــات جديــدة أو تطــورات جديــدة ال يعــد تصحيًحــا لخطــأ.

1 يناير 2023

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

المســتثمر والشــركات الزميلــة أو المشــاريع المشــتركة.

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

به.

تتوقع المجموعة اعتماد هذه المعايير والتفسيرات والتعديات الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عندما يسري العمل بها، وتتوقع 
أال يترتب على تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديات الجديدة أي تأثير جوهري على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في فترة التطبيق 

األولي.

المتبعة  الجوهرية  المحاسبية  السياسات  إن 
في إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة أدناه:

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

يلي:

اإلجارة
الفترة  أساس  على  اإلجارة  الدخل  يستند 

الزمنية على مدى فترة عقد اإليجار.

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

المشتري

المرابحة
على  المؤجلة  المرابحة  أرباح  احتساب  يتم 
العقد  فترة  مدى  على  الزمنية  الفترة  أساس 

استنادًا لصافي مبالغ المرابحة القائمة.

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

اإلعان عنها من قبل المضارب.

المشاركة
صافي  أساس  على  الدخل  احتساب  يتم 
رأسمال المشاركة المستثمر على مدى الفترة 

بند  على  الفعلي  العائد  تمثل  التي  الزمنية 
الموجودات.

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

التسهيات.

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

رقم 15:

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

الوفاء بها.
في  األداء  التزامات  تحديد  الخطوة رقم 2 - 
مع  العقد  في  وعد  هو  األداء  التزام  العقد: 

العميل بنقل سلعة أو خدمة للعميل.
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المعاملة:  سعر  تحديد  الخطوة رقم 3 - 
تتوقع  الذي  المبلغ  هو  المعاملة  سعر 
المجموعة أن يحق لها في مقابل نقل البضائع 
أو الخدمات التي وعدت العميل بها، باستثناء 

المبالغ التي ُحصلت نيابًة عن أطراف ثالثة.
الخطوة رقم 4 - 

في  األداء  اللتزامات  المعاملة  سعر  تخصيص 
يحتوي  الذي  العقد  بخصوص  العماء:  عقود 
المجموعة  فإن  لألداء،  التزام  من  أكثر  على 
سوف تخصص سعر معاملة لكل التزام لألداء 
المجموعة  تتوقع  الذي  المبلغ  تمثل  بقيمة 
استيفاء كل  مقابل  يكون من حقها في  أن 

التزام أداء. 
الخطوة رقم 5 -  قيد اإليرادات عندما )أو كما( 

تستوفي المنشأة التزام األداء.

تستوفي المجموعة التزام األداء وقيد اإليرادات 
مع مرور الوقت، إذا تحقق أحد الشروط التالية: 
وقت  في  واستهاكه  العميل  حصول   -1
أداء  من  المقدمة  للمنافع  متزامن 
المجموعة بمجرد أداء المجموعة لها؛ أو

أن ينشئ أداء المجموعة أو يحسن بند   -2
موجودات يسيطر عليه العميل بمجرد 

إنشاء أو تحسين بند الموجودات؛ أو 
أال ينشئ أداء المجموعة بند موجودات   -3
للمجموعة  بديل  استخدام  ذو 
األداء  دفعات  في  ملزم  حق  وللمنشأة 

المنجز حتى اآلن.

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

وقت ما يتم فيه استيفاء التزام األداء.

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

اإليرادات المثبت تنشأ مطلوبات العقد.

للمبلغ  العادلة  بالقيمة  اإليرادات  قياس  يتم 
األخذ  مع  القبض،  المستحق  أو  المقبوض 
المحددة  التعاقدية  البنود  االعتبار  بعين 

المجموعة  باستثناء الضرائب والرسوم. تقوم 
معايير  مقابل  إيراداتها  ترتيبات  بتقييم 
كمورد  تعمل  كانت  إذا  فيما  لتحديد  محددة 
المجموعة  استنتجت  كوكيل.  أم  رئيسي 
بأنها تعمل كمورد رئيسي في جميع ترتيبات 

إيراداتها.

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

قياسها بصورة معقولة.

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

القسط الثابت.

توزيعات األرباح
يثبت  عندما  األرباح  توزيعات  دخل  قيد  يتم 

الحق في استام األرباح.

ايرادات الودائع
أساس  على  الودائع  ايرادات  احتساب  يتم 
الفترة الزمنية استنادًا لتقديرات اإلدارة والدخل 

السابق من ودائع مشابهة.

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

الفتوى والرقابة الشرعية الخاصة بالمجموعة.

النقد وما يعادله
تتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق 
األجل  قصيرة  والودائع  البنوك  لدى  واألرصدة 
أو  أشهر  ثاثة  خال  األصل  في  تستحق  التي 
أقل بعد تنزيل مستحقات البنوك القائمة، إن 

وجدت.

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

مدرجة في سوق نشط.

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

انخفاض في القيمة.

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

يمكن تقديرها بشكل موثوق.
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17. Investment Deposits And Other Islamic Financing

Frequency of 
instalments

Final instalment 
date Profit rate 2021      2020

AED’000 AED’000

Purchase price payable Monthly 25 October 2026                       2% 2,771,763 3,856,399

2,771,763 3,856,399

Unamortised fair value adjustment (note 17.1) (275,729) (417,041)

2,496,034 3,439,358

17.1 Unamortised fair value adjustment

2021 2020

AED’000 AED’000

At 1 January 417,041   327,247

Amortisation charged for the year (141,312) (123,331)

Reversal of unamortized FV adjustment due to restructuring - (284,052)

FV Gain on restructuring - 497,177

275,729 417,041   

16. Furniture, Fixtures And Office Equipment (Continued)

2020: Computers

Furniture and office

Head Office and fixtures equipment Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

Cost:

  At 1 January 2021 - 15,961 67,384 83,345

  Additions during the year - 133 692 825

  Transfer from investment property 8,338 - - 8,338

  Disposals during the year - (400) (1,251) (1,651)

  Exchange (loss)/gain & adjustments - 8 (423) (415)

  At 31 December 2020 8,338 15,702 66,402 90,442

Accumulated depreciation:

  At 1 January 2020 - 14,916 58,005 72,921

  Depreciation charge for the year 167  329 5,330 5,826 

  Disposals during the year -                                                                          (400) (1,251) (1,651)

  Exchange gain /(loss) & adjustments - 6 (366) (360)

  At 31 December 2020 167 14,851 61,718 76,736

Net book value:
8,171 851 4,684 13,706  At 31 December 2020

16.2 The amount relates to ongoing IT projects.

المحاسبية  السياسات  ملخص   -3
الهامة )تتمة(

النقد وما يعادله )تتمة(

المجموعة  تستخدمها  التي  المعايير  إن 
حدوث  على  موضوعي  دليل  وجود  لتحديد 

خسائر انخفاض في القيمة هي ما يلي:
للمبلغ  التعاقدية  الدفعات  في  تأخر   -

األصلي أو الربح؛
الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية   -
التي ترتبط بالتقصير في السداد عن 

الموجودات في المحفظة؛ و
وفاة المدين  -

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

االنخفاض في القيمة.

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

متأخرة السداد والعوامل األخرى ذات العاقة(.

إن رسوم االنخفاض في القيمة على مجموعة 
واالستثمارية  التمويلية  الموجودات  من 
جماعي  بشكل  تقييمها  يتم  االسامية 
بخصوص االنخفاض في القيمة وتقديرها على 
أساس االتجاهات التاريخية الحتمالية التقصير 
ومقدار  التحصيات  وتوقيت  السداد،  عن 

عن  التقصير  معدالت  إن  المتكبدة.  الخسائر 
المتوقع  السداد، ومعدالت الخسائر والتوقيت 
قياسها  يتم  المستقبل  في  للتحصيات 
الفعلية  النتائج  مقابل  منتظم  بشكل 
تكون  ال  عندما  مائمة.  تزال  ال  أنها  لضمان 
االتجاهات،  لتقييم  كافية  التاريخية  البيانات 
يتم استبدال تجربة خسائر السوق باستخدام 
منهج متباطئ حيث تستند معدالت الخسائر 
من  واحدة  مرحلة  من  الحسابات  حركة  على 

التأخر إلى أخرى.

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

الفعلي الحالي المحدد بموجب العقد.

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

إدراج المخصص إلى بيان الدخل.

العقارات االستثمارية
البداية  في  االستثمارية  العقارات  قياس  يتم 
المعامات.  تكاليف  على  وتشتمل  بالتكلفة، 
إحال  تكلفة  على  المدرج  المبلغ  يشتمل 
في  الموجودة  االستثمارية  العقارات  من  جزء 
تم  إذا  التكلفة  تلك  فيه  تظهر  الذي  الوقت 
تكلفة  استثناء  ويتم  القيد،  معيار  تلبية 
الحقً  االستثمارية.  للعقارات  اليومية  الخدمة 
للقيد األولي، يتم إظهار العقارات االستثمارية 

السوق  أوضاع  تعكس  التي  العادلة  بالقيمة 
بتاريخ بيان المركز المالي. يتم تحديد القيمة 
استنادًا  الموحدة  المالية  البيانات  في  العادلة 
مثمن  قبل  من  المنجزة  التقييمات  إلى 
معتمد خارجي مستقل. إن األرباح أو الخسائر 
العادلة  القيمة  في  التغييرات  عن  الناتجة 
الدخل  بيان  في  مدرجة  االستثمارية  للعقارات 

للسنة التي تظهر فيها.

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

فيها التوقف عن قيده.

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

سيتم دفعها وفقً التفاقيات شراء العقارات.

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

التغير في االستخدام.

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

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

الدخل.

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

بسعر التكلفة.

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

المدفوع وتشتمل على تكاليف االستحواذ.

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

الدفعة الخاصة بها.

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بعد القيد األولي، يتم إعادة قياس االستثمارات 
المصنفة على أنها »بالقيمة العادلة من خال 
الدخل الشامل اآلخر« بالقيمة العادلة. إن األرباح 
والخسائر غير المحققة تدرج كعنصر منفصل 
عن  التوقف  يتم  أن  إلى  الملكية  حقوق  من 
منخفض  أنه  على  تحديده  أو  االستثمار،  قيد 
القيمة. يتم تحويل األرباح والخسائر التراكمية 
بنود  في  المثبتة  الملكية  حقوق  ألدوات 
الموزعة  غير  األرباح  إلى  األخرى  الشامل  الدخل 

عند استبعاد االستثمار.

االستثمارات في الشركات الشقيقة 
والعمليات المشتركة

تمارس  منشأة  هي  الشقيقة  الشركة  إن 
التأثير  إن   .ً جوهري تأثيرًا  المجموعة  عليها 

الجوهري هو القدرة على المشاركة في اتخاذ 
قرارات السياسة المالية والتشغيلية للشركة 
أو  سيطرة  ليس  ولكنه  فيها  المستثمر 

سيطرة مشتركة على تلك السياسات.

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

األطراف المشاركة بالسيطرة.

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

المشتركة:
الموجودات، بما في ذلك حصتها من أية     

موجودات محتفظ بها بالتضامن؛
من  حصتها  ذلك  في  بما  المطلوبات،     

أية مطلوبات متكبدة بالتضامن؛
الناتج  من  حصتها  بيع  من  اإليرادات     

الناشئ عن العمليات المشتركة؛
من  الناتج  بيع  من  اإليرادات  حصة     

العمليات المشتركة؛ و
المصاريف، بما في ذلك حصتها من أية     

مصاريف تكبدتها بالتضامن.

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

التابعة.

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

في القيمة.

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

أو المشروع المشترك.

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

الشقيقة.

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

الستخدام الموجودات وهي كما يلـي:

25 سنة مكاتب  
4-7 سنوات األثاث والتركيبات  

 أجهزة الكمبيوتر والمعدات 
3-5 سنوات المكتبية  

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

المحاسبية للمجموعة.

للموجودات  المدرجة  القيمة  مراجعة  يتم 
الثابتة بخصوص االنخفاض في القيمة عندما 
إلى  الظروف  في  التغيرات  أو  األحداث  تشير 
بها.  المدرجة  القيمة  تحصيل  إمكانية  عدم 
تزيد  وعندما  المؤشر  هذا  مثل  وجود  عند 

القيمة المدرجة عن القيمة الممكن تحصيلها 
إلى  الموجودات  قيمة  تخفيض  يتم  فإنه 
األعلى  باعتباره  تحصيله  الممكن  المبلغ 
للقيمة العادلة ناقصً تكاليف البيع وقيمتها 

المستخدمة.

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

الموحد عند حدوث المصاريف.

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

من الموردين أو لم تستلم.

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

إجراء تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.

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

مدى فترة العقد.

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

الدخل  هذه االشتراكات والتي تثبت في بيان 
عند استحقاقها.

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

المزايا على مدى فترة الخدمة.

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

إصدارها، في حقوق الملكية.

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

النظام أو العرف المتبع في السوق.

األدوات المالية
)1( اإلعتراف األولي والقياس 

أ( الموجودات المالية
اإلعتراف األولي 

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

مقدًما.

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

إلى استحواذ الموجودات المالية.

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

فيه المجموعة بشراء أو بيع بند الموجودات.

القياس الاحق
المالية  للموجودات  الاحق  القياس  يعتمد 

على تصنيفها كما هو موضح في فئتين:
بالتكلفة المطفأة   

العادلة  بالقيمة  المالية  الموجودات    
أو  األرباح  خال  من  العادلة  )بالقيمة 
خال  من  العادلة  بالقيمة  أو  الخسائر 

الدخل الشامل اآلخر(

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

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

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

والفائدة على المبلغ األصلي القائم.

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

القيمة في بيان الدخل.

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

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

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

األساسي القائم.

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

أساس استثمار من خال استثمار.

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

قد ينشأ بخاف ذلك. 

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

المعلومات التي تم أخذها باإلعتبار:

للمحفظة  المعلنة  واألهداف  السياسات    
وتشغيل تلك السياسات في الممارسة؛
وإعداد  المحفظة  أداء  تقييم  يتم  كيف    

التقارير عنها؛ و
المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال    
ضمن  بها  المحتفظ  المالیة  )الموجودات 
نموذج األعمال( وكيفية إدارة هذه المخاطر.

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية 
فقط  والربح  الدين  أصل  مدفوعات  هي  التي 
ألغراض هذا التقييم، يتم تعريف »األصل« بأنه 
هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف 

المبدئي.

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

وكذلك هامش الربح.

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

إجراء التقييم، تأخذ المجموعة في االعتبار:

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

المستلزمة(؛ و
للقيمة  البدل  تعدل  التي  الميزات    

المثال  سبيل  على   - للنقود  الزمنية 
إعادة الضبط الدوري لمعدل الربح. 

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

الموجودات المالية.

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

عندما:
على  الحصول  في  الحقوق  تنتهي    

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

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

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

على بند الموجودات.

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

بها المجموعة.

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

الربح أو الخسارة عند إلغاء االعتراف بهذه األوراق المالية.   

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

أو التزام منفصل.

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

المجموعة المتعلقة باسترداد المبالغ المستحقة.

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

المركز المالي ما يلي:

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

الفعلي.

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

الدخل الشامل اآلخر.

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

على أساس االعتراف األولي وال يمكن إلغاؤه.

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

الشامل اآلخر إلى األرباح المحتجزة عند إستبعاد االستثمار.

ب( المطلوبات المالية
إن معايير تصنيف المطلوبات المالية بموجب المعيار الدولي للتقارير 

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

تحوط فعال، حسب االقتضاء.

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

الخسارة، بعد تنزيل تكاليف المعامات المباشرة.

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

واألدوات المالية المشتقة.

القياس الاحق
موضح  هو  كما  تصنيفها  على  المالية  المطلوبات  قياس  يعتمد 

أدناه:

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

بالتكلفة المطفأة.

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

في بيان الدخل الموحد للسنة التي تنشأ فيها.

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

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

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

الفعلي.

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

كتكاليف تمويل في بيان الدخل الموحد.

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

المثبت ناقصا اإلطفاء المتراكم، أيهما أعلى.

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

يتم قيده في بيان الدخل الموحد.

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

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

المتوقعة لمدة 12 شهرًا.

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

شهرًا بعد تاريخ إعداد التقرير.  

قياس خسائر االئتمان المتوقعة:
التقدير  تعتبر  المتوقعة  االئتمان  خسائر  إن 
على  وتقاس  االئتمان.  لخسائر  احتماالً  األكثر 

النحو التالي:   

التنخفض  التي  المالية  الموجودات    
التقرير:  تاريخ  في  االئتمانية  قيمتها 
السيولة  في  للعجز  الحالية  كالقيمة 
التدفقات  بين  الفرق  )أي  النقدية 
وفقً  للمنشأة  المستحقة  النقدية 
تتوقع  التي  النقدية  والتدفقات  للعقد 

المجموعة استامها(.
القيمة  المنخفضة  المالية  الموجودات    
التقرير: كالفرق بين  تاريخ  االئتمانية في 
إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية 
للتدفقات النقدية المقدرة المستقبلية؛   
المسحوبة:  غير  التمويل  التزامات    
التدفقات  بين  للفرق  الحالية  كالقيمة 
النقدية التعاقدية المستحقة للمجموعة 
والتدفقات  االلتزام  سحب  حالة  في 
النقدية التي تتوقع المجموعة استامها.  

الموجودات المالية منخفضة القيمة 
االئتمانية:

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

تأثير ضار على التدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة لبند الموجودات المالي.  

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

التالية:
مالية  صعوبات  إلى  العميل  تعرض    

كبيرة؛
اإلخال بأحد العقود، مثل حالة التعثر أو    

التخلف عن السداد؛
ما  نقدية  أو سلفة  تمويل  اعادة هيكلة    
من قبل المجموعة وفق شروط لم تكن 

المجموعة لتوافق على غيرها؛
يتعرض  ان  المحتمل  من  يصبح  عندما    
مالية  هيكلة  إعادة  أو  لإلفاس  العميل 

أخرى؛ أو
للحصول  النشطة  األسواق  أحد  انحسار    

على ضمانات نتيجة الصعوبات المالية.

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

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

ألصل مالي مماثل؛ و
بالتكلفة  المدرجة  للموجودات  بالنسبة  ت( 
الفرق  القيمة  انخفاض  يمثل  المطفأة، 
الحالية  والقيمة  الدفترية  القيمة  بين 
المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي.

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

الموجودات وسداد المطلوبات بالتزامن.

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

داخل منافع اقتصادية مرجحا.

قياس القيمة العادلة
المالية  األدوات  بقياس  المجموعة  تقوم 
في  العادلة  بالقيمة  المالية  غير  والموجودات 

كل تاريخ إعداد التقارير.

االفتراضات  إلى  العادلة  القيمة  قياس  يستند 
لتحويل  أو  موجودات  لبيع  المعاملة  بأن 

مطلوبات تحدث إما:
في السوق الرئيسي للموجودات أو   .1

المطلوبات، أو
في غياب السوق الرئيسي، في   .2

السوق األكثر تفضيًا للموجودات أو 
المطلوبات

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

لقياس القيمة العادلة ككل.

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

المطلوبات المماثلة.

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

غير مباشرة(

تستخدم  تقييم  أساليب  الثالث:  المستوى 
الحد األدنى من المدخات الازم لقياس القيمة 

العادلة )مدخات غير ملحوظة(.

المثبتة  والمطلوبات  الموجودات  بخصوص 
في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد 

تمت  قد  التحويات  كانت  إذا  فيما  المجموعة 
بين مستويات في التسلسل الهرمي بإعادة 
أدنى مستوى  إلى  )استنادًا  التصنيف  تقييم 
من المدخات األساسية لقياس القيمة العادلة 
التقارير  إلعداد  فترة  كل  نهاية  في  ككل( 

المالية.

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

المتوفرة للبيع غير المدرجة.

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

وفيما إذا تم الحفاظ على المعايير المهنية.

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

والمستندات المعنية األخرى.

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

من أجل تحديد فيما إذا كان التغيير معقوالً.

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

الهرمي للقيمة العادلة كما هو مبين أعاه.

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

مرة.

النقدية  والمطلوبات  الموجودات  تحويل  يتم 
لسعر  وفقً  األجنبية  بالعمات  المصنفة 
بتاريخ  المستخدمة  للعملة  الفوري  الصرف 
إعداد التقرير. يتم قيد جميع الفروقات الناتجة 
عند سداد أو تحويل البنود النقدية في بيان 

األرباح أو الخسائر.

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

على التوالي(.

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

الملكية.

التقارير القطاعية
إن القطاع يمثل عنصر مميز للمجموعة حيث 
الخدمات  أو  المنتجات  تقديم  في  إما  يعمل 
أو  المنتجات  تقديم  في  أو  األعمال(  )قطاع 
)قطاع  اقتصادية محددة  بيئة  الخدمات ضمن 
جغرافي(، وهذا يخضع للمخاطر والمزايا التي 

تختلف عن تلك الخاصة بالقطاعات األخرى.
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ايرادات من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية  -4

20212020
ألف درهمألف درهم

الموجودات التمويلية:

138٫511145.938إجارة

7٫0036.637إجارة آجلة

9٫2679.850شركة الملك

250227أخرى

155٫031162.652

الموجودات االستثمارية:

1٫8342٫058وكالة

156٫865164٫710

ايرادات أخرى  -5

20212020

ألف درهمألف درهم

5٫31625.190عكس مطلوبات لم تعد مستحقة الدفع

715.7-الربح من بيع حصة في شركة شقيقة )إيضاح 14(

4274.415استرداد الدعوى القانونية

5٫5998.895أخرى

11٫34246.017

المصاريف التشغيلية  -6

20212020

ألف درهمألف درهم

40٫21828.609مصاريف موظفين

31٫84510٫053مصاريف تسجيل

29٫02415٫860استشارات قانونية ومهنية

13٫69220.397إدارة عقارات )إيضاح 13 (

4٫6859٫045مصاريف تسيير األعمال

4٫3733.556مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

4٫0174٫466عمولة مبيعات

3٫7045٫826استهاك

1٫1913٫810إيجار

11٫03910٫386أخرى

143٫788112.008

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

المعنيين.

األرباح / )الخسارة( األساسية والمخففة للسهم  -8
يتم احتساب الربح / )الخسارة( للسهم بتقسيم ربح / )خسارة( السنة العائدة لمساهمي الشركة األم بعد خصم أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة، من 

خال المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خال السنة. 

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

20212020

ألف درهمألف درهم

)خســائر( الســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة األم، بعــد خصــم أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة والــزكاة 
1٫059٫636437٫980)باأللــف(

1٫500٫0001.483.949المتوسط المرجح لعدد األسهم الحتساب الربح األساسي للسهم )باأللف(

تأثير التخفيف:

1٫278٫4941.499.550أداة المضاربة )باأللف(

2٫778٫4942.983.499المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير التخفيف

عائدة لمساهمي الشركة األم:

)0.30(0٫81الربح / )الخسارة( األساسية للسهم )درهم(

)0.30(0٫38الربح / )الخسارة( المخففة للسهم )درهم(

 .)22 )إيضاح   2008 سنة  خال  خاص  سهم  مليون   25 شراء  طريق  عن  لللسهم  األساسي  للربح  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  تخفيض  تم 
السنة  خال  مليون   20.8 بلغت  بقيمة  المتبقية  الخزينة  أسهم  بيع  وتم   2019 ديسمبر   31 بحلول  خزينة  سهم  مليون   4.2 الشركة  باعت   لقد 

المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

المالية  البيانات  هذه  في  للسهم  األساسية  الخسارة  بنفس   2021 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة  الواحد  للسهم  المخففة  الخسارة  قيد  تم 
الموحدة، حيث أن تأثير األسهم العادية المحتملة هو مضاد للتخفيف.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

النقد واألرصدة لدى البنوك  -9

20212020

ألف درهمألف درهم

5858نقد في الصندوق

78٫96283.587أرصدة لدى البنوك

110٫036105.445ودائع لدى البنوك

189٫056189.090نقد وأرصدة لدى البنوك

ناقصً: النقد المقيد والودائع

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

)70.446()75٫036(نقد مقيد )إيضاح 2-9(

79٫02083.644النقد وما يعادله

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

أدرجت المجموعة في نهاية السنة مبلغ 75 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 70 مليون درهم( من النقد المقيد. وهذا يمثل حصة المجموعة    2-9
من النقد المحتفظ به وتحت سيطرة مشروع مشترك )إيضاح 13(.

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية  -10

20212020
ألف درهمألف درهم

الموجودات التمويلية
1٫786٫3622.191.063 إجارة

135٫741212.284إجارة آجلة
128٫774166.372شركة الملك

278503مرابحة عقارات
94٫35675.791أخرى

2٫145٫5112.646.013
)627.970(572٫759مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح 6-2(

1٫572٫7592.018.043مجموع الموجودات التمويلية

الموجودات االستثمارية:
479٫500244.000وكالة

479٫500244.000مجموع الموجودات االستثمارية
2٫052٫2522.262.043

الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية )تتمة(  -10

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

20212020

ألف درهمألف درهم

1٫749٫1402.042.462داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
303٫112219.581خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2٫052٫2522.262.043

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:
20212020

ألف درهمألف درهم

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

الخسائر االئتمانية 
المتوقعة

627٫970490.751الرصيد في 1 يناير

29٫504208.063مخصصات النخفاض القيمة مرصودة خال السنة

)3.806()3٫041(تسديدات / مستردت خال السنة

26٫463204.257

)65.687()79٫277(مبالغ مشطوبة خال السنة

)1.351()2٫397(سعر تسويات صرف العملة وتسويات أخرى

572٫759627.970الرصيد الختامي

يشتمل مخصص االنخفاض في القيمة على مبلغ 81 مليون درهم )2020 : 102 مليون درهم( بخصوص األرباح المعلقة للموجودات التمويلية   1-10
واالستثمارية المنخفضة القيمة.

يعد مخصص االنخفاض في القيمة هو أفضل تقدير لإلدارة ويستند على االفتراضات التي تأخذ في االعتبار عدة عوامل وفقً للمعيار   2-10
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.

القيمة الدفترية للتعرضات على حسب المرحلة  3-10

31 ديسمبر 2021
المجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
2.145.511   797.373544.232803.906إجمالي التعرض

)572٫759( )502٫114()53٫953()16٫692(الخسائر االئتمانية المتوقعة
780٫681490٫279301٫7921٫572٫752
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

31 ديسمبر 2020
المجموعالمرحلة 3المرحلة 2المرحلة 1

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

340٫9021٫250٫5131٫054٫5982٫646٫013إجمالي التعرض

)627٫970()510٫693()111٫440(   )5٫837( الخسائر االئتمانية المتوقعة

335٫0651٫139٫073543٫9052٫018٫043

األوراق المالية االستثمارية  -11
20212020

ألف درهمألف درهم

7٫8248.420األسهم )القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل اآلخر(

31 ديسمبر 2021
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

7٫824--7٫824األسهم )القيمة العادلة  لبنود الدخل الشامل اآلخر(

31 ديسمبر 2020
االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة

المستوى الثالثالمستوى الثانيالمستوى األولاإلجمالي

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

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

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

20212020

ألف درهمألف درهم

8٫4207.769الرصيد في 1 يناير

641-إضافة خال السنة

-)597(انخفاض القيمة

110حركة صرف العمات األجنبية

7٫8248.420الرصيد في 31 ديسمبر

الدفعات مقدما على العقارات االستثمارية  -12
20212020

ألف درهمألف درهم
292٫781292.781في 1 يناير*

292.781)292٫781(مسدد / مخصص خال السنة
--في 31 ديسمبر

292.781)292٫781(في 1 يناير
-292٫781عكس المخصص

)292.781(-الختامي

* تمثل هذه الدفعات المقدمة التي سددتها المجموعة مقابل عن شراء وحدات في مشروع عقاري قيد التطوير في دبي. تم تأخير المشروع لعدد 
من السنوات كما يظل تاريخ االنتهاء غير مؤكد. باشرت المجموعة إجراءات التحكيم في عام 2013 مع أحد المطورين لتسهيل استرداد المقدمات 
المدفوعة بقيمة 780 مليون درهم بقيمة دفترية ال شيء )31 ديسمبر 2020: ال شيء(. خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، تم منح التحكيم 
مع  التسوية  التفاوض بشأن  بدأ  أماك،  لصالح  التحكيم  بعد صدور حكم  والملحق.  األصلية  والشراء  البيع  اتفاقيات  إلغاء  مع  المجموعة  لصالح 
المطور الذي تم االنتهاء منه في الربع الثالث من عام 2021، مع تسوية لألراضي غير المطورة بقيمة 706 مليون درهم تقريًبا وأربعة أقساط نقدية قيمة 

كل منها 50 مليون درهم وذلك على مدى عامين من أصل الذي تم استام القسط األول البالغ قيمته 50 مليون درهم خال العام.

ونتيجة للتسوية، تم استام قطع أراضي بقيمة 706 مليون درهم ونقد بقيمة 50 مليون درهم خال عام 2021. تم تسجيل األقساط النقدية المتبقية 
البالغ 293 مليون درهم وتم  المخصص  إلى  باإلضافة  الحالية  السلف  المخصصات وتم عكس  150 مليون درهم كذمم مدينة مع كامل  البالغة 

تسجيل مخصصات جديدة بقيمة 150 مليون درهم. ولقد نتج عن التسوية المشار إليها تحقيق أرباح بقيمة 613 مليون درهم.

العقارات االستثمارية  -13
20212020

ألف درهمألف درهم

1٫251٫8542.319.794في 1 يناير
32٫58838.893  اإلضافات خال السنة

-705٫840إضافات لتسوية مقدمات مقابل عقارات استثمارية )إيضاح 12(
)467.533()158٫660(االستبعادات خال السنة

)462.964()12٫620(خسارة القيمة العادلة عن عقارات استثمارية
)111.577(-تحويل من حصة األقلية

-)290٫728(عقارات استثمارية مستبدلة مقابل تسوية دين )إيضاح 2-17(
)8.338(  -تحويل إلى الممتلكات، اآلالت والمعدات

1813.744تقلبات أسعار صرف العمات األجنبية
)60.165(30٫375عكس مخصص / )مخصص( خال السنة

1٫558٫8301.251.854في 31 ديسمبر

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

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

حيث تم استخدام أكثر من واحد من مقيمي القيمة العادلة.
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تم قيد مخصصات بقيمة 60 مليون درهم على العقارات المحجوزة خال عام 2020 حسب توصيات البنك المركزي. لقد تم صرف مخصصات قدرها 30.4 
مليونً من العقارات المحجوزة وذلك بسبب بيع أحد العقارات خال السنة.

تشتمل العقارات االستثمارية كما في 31 ديسمبر 2021 على قطعة أرض ووحدتان )31 ديسمبر 2020: وحدتان( في مصر مملوكة من قبل الشركات 
التابعة للمجموعة بمبلغ 202 مليون درهم )2020: 198 مليون درهم(. وتقع جميع العقارات االستثمارية األخرى في دولة اإلمارات العربية المتحدة. كما 
تتضمن القيمة المدرجة بمبلغ 202 مليون درهم )2020: 198 مليون درهم( أرباح تحويل العمات األجنبية ناتجة عن تحويل عمات العقارات االستثمارية 

في مصر والتي تم تضمينها في حقوق الملكية.

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

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

تعتمد تقنية التقييم المستخدمة في العقارات االستثمارية في المشروع المشترك على طريقة الدخل التي تستخدم مدخات جوهرية ال يمكن 
ماحظتها، وبالتالي يتم تصنيفها في المستوى 3. تتضمن المدخات المستخدمة من قبل المقييم سعر بيع يتراوح ما بين 120 درهم إلى 329 

درهم لكل متر مربع بفترة استهاك لمدة 4 سنوات بنسبة 21٪ من سعر القيمة العادلة.

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

كما في 31 ديسمبر 2021، فإن العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبلغ 574 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 892 مليون درهم( تم رهنها / 
التنازل عنها لصالح وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة )إيضاح 17(.

20212020
ألف درهمألف درهم

22.67642.115دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

)20.397()13.692(مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات( تنتج عوائد اإليجار

8.98421.718األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة

في 1 أكتوبر 2014، أبرمت المجموعة اتفاقية مشروع مشترك مع طرف آخر لتطوير قطعة أرض مملوكة بالشراكة في منطقة ند الحمر. استحوذت 
شركة أماك للتمويل )ش.م.ع( على حصة بنسبة 50٪ في الورقاء جاردنز ذ.م.م، منشأة تحت السيطرة المشتركة لتطوير قطعة أرض مملوكة 
بالشراكة في منطقة ند الحمر. لدى المجموعة حصة بنسبة 50٪ في الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف الخاصة بالمشروع المشترك 
ووفقا لذلك بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية الدولية رقم 11 تعتبر عملية تحت السيطرة المشتركة. وبما أن األرض هي قيد التطوير 
وبهدف استبعادها في السوق، تم التعامل معها كعقار قيد التطوير مع تكلفة أولية تساوي قيمته العادلة عند التحويل إلى محفظة العقارات 
االستثمارية بمبلغ 330 مليون درهم في يونيو 2019. إن المصاريف الاحقة لتطوير األرض إلعادة بيعها يتم إدراجها في تكلفة العقار. إن النقد الذي 
يحتفظ بها المشروع المشترك مقيد، نظرا ألنه ملَتَزم تعاقديا لتطوير األراضي في إطار اتفاقية المشروع المشترك. تبلغ حصة المجموعة في هذا 

الرصيد النقدي المقيد في 31 ديسمبر 2021 75 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 70 مليون درهم(.

العقارات االستثمارية )تتمة(  -13

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

20212020
ألف درهمألف درهم

240.980240.965عقارت استثمارية 

75.03670.446النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح 9(

6.87111.137موجودات أخرى - ذمم مدينة )إيضاح 2-15(

)15.898()15.300(دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

307.587306.650صافي الموجودات

9.353-االيرادات*

5731.300دخل من الودائع

3843.772إيرادات أخرى

)6.463(  -تكاليف المبيعات 

)1.142()34(المصاريف التشغيلية

9236.820الربح للسنة

* تتعلق بجزء من األرض المباعة متعلق باتفاقية البيع القديمة.
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تأثير كوفيد-19 على العقارات االستثمارية  1-13

تواصل التداعيات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد-19 تأثيراتها السلبية على النشاط االقتصادي في قطاع العقارات وساهم في تقلبات كبيرة 
وضغط هبوطي على القيم العادلة لاستثمارات العقارية للمجموعة.

عند تحديد تقييمات العقارات االستثمارية اعتبارًا من 31 ديسمبر 2021، أخذت المجموعة في الحسبان التأثير المحتمل )استناًدا إلى أفضل المعلومات 
المتاحة( لحاالت عدم اليقين التي أحدثتها تفشي جائحة كوفيد-19 وأخذت في االعتبار شمول المستأجرين بالتدابير االقتصادية واإلغاثية.

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

من المعلومات المستقبلية المعقولة والقابلة للدعم والتي يمكن أن تستند إليها هذه التغييرات.

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

استثمار في شركة شقيقة  -14

20212020نسبة المساهمة

ألف درهمألف درهم20212020شركة

أماك الدولية للعقارات، شركة تمويل،
18.35212.799206.123٪18٫35%المملكة العربية السعودية

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

20212020
ألف درهمألف درهم

3.460.9563.865.742الموجودات

)2.667.653()2.300.185(المطلوبات

1.160.7711.198.089حقوق الملكية

212.799206.123القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة 

282.295284.002اإليرادات 

104.66197.619األرباح للسنة 

19.04319.579حصة المجموعة في الربح  

خال السنة، استلمت المجموعة توزيعات أرباح بمبلغ 12.37 مليون درهم )2020: 11.6 مليون درهم( من شركة أماك الدولية للعقارات. تستند المعلومات 
المالية ونتائج شركة أماك الدولية للعقارات على أحدث حسابات اإلدارة المتوفرة كما في 30 نوفمبر 2021 )2020: كما في 30 نوفمبر 2020(، وتم استقراؤها 

للشهر المتبقي )2020: شهر واحد( حتى 31 ديسمبر 2021.

قامت المجموعة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020ببيع نسبة 30٪ من حصتها في الشركة الزميلة من خال االكتتاب العام األولي الذي 
أطلقته شركة AIRE للتمويل وسجلت ربًحا قدره 7.5 مليون درهم من هذه الصفقة في اإليرادات األخرى

15-  الموجودات األخرى

20212020

ألف درهمألف درهم

24.32723.591الذمم المدينة المرهونة )إيضاح 15 – 1(

8.8429.696تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

1.8872.509سلف

1.3971.686دفعات مقدمً

859166أرباح مستحقة القبض

10.05120.790أخرى )إيضاح 2-15(

47.36358.438

15-2  يمثل ذلك القيمة العادلة للوحدات المحتفظ بها فيما يتعلق بسداد الموجودات التمويلية حيث سيتم تحويل الوحدات إلى العقارات   
االستثمارية في الفترة الاحقة بعد اإلنتهاء من إجراءات نقل الملكية مع إدارة األراضي في دبي.

يتضمن الرصيد 6.87 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 11.14 مليون درهم( يتعلق بذمم مدينة الورقاء جاردنز ش.م.م )إيضاح 13(.   3-15
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16-  األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية 

20212020

ألف درهمألف درهم

12.32613.706الموجودات الثابتة )إيضاح 1-16(

1091.593أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح 2-16(

12.43515.299

فيما يلي بنود األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية:  1-16
:2021

المركز
الرئيسي

أثاث
وتركيبات

أجهزة كمبيوتر 
ومعدات 
المجموعمكتبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة:

15.70266.40290.442 8٫338 في 1 يناير 2021

1.2902.298 1.008   - اإلضافات خال السنة

77 -   -تعديات سعر الصرف

92.747 67.699 16.710  8٫338 في 31 ديسمبر 2021

االستهاك المتراكم:

16714.85161.71876.736  في 1 يناير 2021

3.704   2.901 469  334  االستهاك المحمل للسنة

)19( )15()4( -   تعديات سعر الصرف

64.60480.421 15.316           501  في 31 ديسمبر 2021

صافي القيمة الدفترية:

3.09512.326 1.394  7.837  في 31 ديسمبر 2021

16-  األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية  )تتمة(

:2020

المركز
الرئيسي

أثاث
وتركيبات

أجهزة كمبيوتر 
ومعدات 
المجموعمكتبية

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
التكلفة:

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

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

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

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

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

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

16-2 يتعلق المبلغ بمشاريع تكنولوجيا المعلومات الجارية.

الودائع االستثمارية والتمويات اإلسامية األخرى  -17

تكرار األقساط
تاريخ القسط 

20212020نسبة األرباحالنهائي
ألف درهمألف درهم

22.771.7633.856.399٪25 أكتوبر 2026شهريًسعر الشراء المستحق الدفع
2٫771٫7633.856.399

عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة  )إيضاح 1-17(
)275.729()417.041(
2.496.0343.439.358

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

االحتفاظ بها من قبل وكيل ضمان نيابة عن الممولين.
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Forward-looking information incorporated in the 
ECL model

The assessment of SICR and the calculation of ECL both incor-
porate forward-looking information. The Group has performed 
historical analysis and identified key economic variables im-
pacting credit risk and ECL for each portfolio.

These economic variables and their associated impact on PD, 
EAD and LGD vary by financial instrument. Expert judgement 

has also been applied in this process. Forecast of these eco-
nomic variables (the “base economic scenario”) are provided 
by the Group’s Risk team on a quarterly basis.

The impact of these economic variables on the PD, EAD and 
LGD has been determined by performing statistical analysis to 
understand the impact changes in these variables have had 
historically on default rates and on the components of LGD 
and EAD.

Quantitative Information

Maximum exposure to credit risk without taking account of any collateral and other credit enhancements

The table below shows the maximum exposure to credit risk for the components of the statement of financial position. The maxi-
mum exposure is shown gross.

Gross Gross

maximum maximum

exposure exposure

2021 2020

AED’000 AED’000

Balances with banks (note 9) 188,998 189,032

Islamic financing and investing assets (note 10) 2,052,252 2,262,043

Other assets (excluding prepayments) (note 15) 45,966 56,752

Total credit risk exposure 2,287,216 2,507,827

Where financial instruments are recorded at fair value the amounts shown above represent the current credit risk exposure but 
not the maximum risk exposure that could arise in the future as a result of changes in values. For more details on the maximum 
exposure to credit risk for each class of financial instrument, references shall be made to the specific notes.  The effect of collateral 
and other risk mitigation techniques is shown below.
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كما في 31 ديسمبر 2021

الودائع االستثمارية والتمويات اإلسامية األخرى )تتمة(  -17

تعديل القيمة العادلة المطفأة  1-17
20212020

ألف درهمألف درهم

417.041327.247   في 1 يناير
)123.331()141.312(اإلطفاء المحمل للسنة

)284.052( -عكس قيمة عادلة غير مطفأة نتيجة إعادة الهيكلة
497.177-ربح من إعادة هيكلة القيمة العادلة

الودائع االستثمارية والتمويات اإلسامية األخرى )تتمة(  -17

في تسوية الديون من خال مقايضة الموجودات، تم تقديم مقابل على شكل عقارات استثمارية بقيمة 291 مليون درهم للممولين مقابل تسوية 
تعرضاتهم وقام بعض الممولين بتسوية تعرضهم بقيمة 581 مليون درهم والتي تشمل ودائع استثمارية بقيمة 457 مليون درهم، أداة المضاربة 
بقيمة 119 درهًما مليون وربح عيني 4.6 مليون درهم. نتيجة لهذه التسوية، سجلت المجموعة ربًحا قدره 199 مليون درهم في بيان الربح أو الخسارة 
بعد مقاصة إطفاء تعديل القيمة العادلة من إعادة الهيكلة بمبلغ 30 مليون درهم وسجلت ربًحا بقيمة 57 مليون درهم يتعلق بأداة المضاربة، في 

بيان التغيرات في حقوق الملكية.

تمويل إسامي ألجل  -18
20212020

ألف درهمألف درهم

133.855113.922 الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري )إيضاح أ(

30.49643.228 البنك العقاري المصري العربي )إيضاح ب(

10.64227.460قناة السويس - مصر

63.7469.744البنك األهلي المصري 

-34.350البنك األهلي المتحد

273.089194.354

أ(  الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري
كما في نهاية السنة، بلغت التسهيات طويلة األجل المقدمة من الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري للشركة التابعة للمجموعة في مصر 
مبلغ 134 مليون جنيه مصري )31 ديسمبر 2020: 375 مليون جنيه مصري( لتمويل أنشطة الشركة التابعة. يترتب على هذه التسهيات معدل أرباح 

ً( تستحق الدفع على أساس شهري لمدة أقصاها 20 سنة. بنسبة تتراوح من 1٪ إلى 19٪ سنويً )2020: من 1٪ إلى 21٪ سنوي

ب(  البنك العقاري المصري العربي
كما في نهاية السنة، بلغت التسهيات طويلة األجل المقدمة من البنك العقاري المصري العربي للشركة التابعة للمجموعة في مصر مبلغ 30.4 
مليون جنيه مصري )31 ديسمبر 2020: 186 مليون جنيه مصري( لتمويل أنشطة الشركة التابعة. يترتب على هذه التسهيات معدل ربح بحد أقصى 

ً( ويستحق على أساس شهري خال فترة أقصاها 7 سنوات. 1.5٪ سنويً إلى متوسط سعر كوريدور من البنك المركزي المصري )2020: 1.5٪ سنوي

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -19
20212020

ألف درهمألف درهم

3.4064.108في 1 يناير

689619المخصص خال السنة

)1.321()786(المدفوع خال السنة

3.3093.406في 31 ديسمبر

275.729  417.041

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

الربح أو الخسارة الموحد.

ودائع  هيكلة  بإعادة  أخرى  مرة  الشركة  قامت   ،2021 يونيو  في 
لالتزامات  االسمية  القيمة  بلغت  حيث  التجاريين؛  الممولين 
 4.219 قدرها  قيمة   2020 يونيو   30 في  هيكلتها  المعاد  الثابتة 
طرق  تغيير  تم  المعدلة،  الهيكلة  إعادة  وعند  درهم.  مليون 
أقساط  سداد  وجود  إلى  أدى  مما  جوهري  بشكل  السداد 

مجدولة وغير مجدولة.

●  يستحق سداد مبلغ 1.36 مليار درهم على 74 قسًطا شهرًيا 
تبدأ من 25 أغسطس 2020، بينما يستحق المبلغ المتبقي عند

 االستحقاق في أكتوبر 2026.
بيع  عائدات  من   ٪75 تحتسب  أن  المجموعة  على  يجب     ●
الموجودات العقارية المؤهلة في مدفوعات مسبقة من المبلغ 

بترتيب معكوس لاستحقاق. المستحق 

الربح  معدل  باستخدام  العادلة  القيمة  تعديل  احتساب  يتم 
ألرباح  التراكمية  القيمة  بلغت   .٪4.89 البالغ  األصلي  الفعلي 
القيمة العادلة المطفأة حتى 30 يونيو 2021 ما قيمته 627 مليون 
في  أرباح  يوفر  مما  درهم(  مليون   584  :2020 ديسمبر   31( درهم 
 30 في  كما  درهم  مليون   284 بقيمة  المتبقية  العادلة  القيمة 
يونيو 2021 )31 ديسمبر 2020: 328 مليون درهم( . ومع ذلك، عند 
العادلة  القيمة  أرباح  زيادة  تمت   ،2021 عام  في  الهيكلة  إعادة 

المتبقية كما في 30 يونيو 2021 إلى 497 مليون درهم والتي 

سيتم عكسها بالكامل على مدى فترة السداد حتى أكتوبر 
2026، مع تحميل ناتج على بيان الدخل الموحد كل سنة.

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

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

المعروضة.

تسوية دين  2-17
مزادات  المجموعة  أنهت  المعدلة،  العامة  الشروط  اتفاقية  بموجب 
الموجودات  ومقايضة  النقدية  المدفوعات  خال  من  الديون  تسوية 
خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021. في تسوية الديون من خال 
النقد، تم تقديم مقابل نقدي قدره 267 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 
بعض  وقام  تعرضاتهم  تسوية  مقابل  للممولين  درهم(  مليون   96
ديسمبر   31( درهم  مليون   566 بمبلغ  تعرضهم  بتسوية  الممولين 
 447 بمبلغ  استثمارية  ودائع  تشمل  والتي  درهم(  مليون   257  :2020
مليون درهم )ديسمبر 2020، 205 مليون درهم(، أداة المضاربة بمبلغ 115 
مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 50 مليون درهم( وأرباح عينية 4 مايين 
النقدية  للتسوية  نتيجة  درهم(  مليون   1.5  :2020 ديسمبر   31( درهم 
للدين، سجلت المجموعة ربًحا قدره 190 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 
105 مليون درهم( في البيان من الربح أو الخسارة بعد مقاصة إطفاء 
تعديل القيمة العادلة عند إعادة الهيكلة بمبلغ 46 مليون درهم )31 
ديسمبر 2020: 24 مليون درهم( وسجل أرباح بقيمة 59 مليون درهم )31 
بيان  المضاربة، في  أداة  إلى  31 مليون درهم( ذات صلة   :2020 ديسمبر 

التغيرات في حقوق الملكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

المطلوبات األخرى  -20
20212020

ألف درهمألف درهم

60.04241.853مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع

13.85311.553مخصص مطالبات قضائية )إيضاح 1-20(

6.4646.515توزيعات أرباح مستحقة الدفع

1.0781.500أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويات اإلسامية األخرى

255-عوائد اإليجار غير مكتسب

5656زكاة مستحقة الدفع

43.93947.886ذمم دائنة أخرى )إيضاح 2-20(

125.432109.618

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

يتضمن ذلك مبلغ 15.9 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: 16 مليون درهم( يتعلق باإليرادات المؤجلة والمطلوبات األخرى لشركة الورقاء جاردنز   2-20
ذ.م.م )إيضاح 13(.

21-   رأس المال
20202019

ألف درهمألف درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 
1.500.000.000 سهم قيمة السهم 1 درهم

1٫500٫0001.500.000)31 ديسمبر 2020 -  1.500.000.000 سهم عادي قيمة السهم 1 درهم(

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

آلخر بهذا المبلغ أو المبالغ التي قد تكون مطلوبة .

22-  أسهم الخزينة
خال عام 2008، قامت المجموعة بشراء 25 مليون سهم من أسهمها، أي ما يعادل 1.67٪ من رأس المال المصدر. تم تسجيل هذه األسهم في بيان 
المركز على أنها أسهم خزينة. خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 تم بيع جميع أسهم الخزينة المتبيقة البالغ قيمتها 20.8 مليون درهم.

االحتياطي القانوني  -23
وفقً للقانون االتحادي رقم )2( لسنة 2015 في دولة اإلمارات لعربية المتحدة والنظام األساسي للشركة، يجب تحويل 10٪ من أرباح السنة إلى االحتياطي 
القانوني. يجوز للشركة أن تقرر إيقاف هذه التحويات السنوية عندما يصبح إجمالي االحتياطي مساويً 50٪ من رأس المال المدفوع. حولت الشركة 

خال السنة مبلغ 106 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: ال شيء درهم( إلى االحتياطيات العامة.

االحتياطي العام  -24
حسب متطلبات النظام األساسي للشركة، يجب تحويل 10٪ من أرباح السنة إلى االحتياطي العام. ووفقً لنظام الشركة األساسي، يتوقف التحويل 
إلى االحتياطي العام بموجب قرار من الجمعية العمومية العادية بناء على توصية من مجلس اإلدارة أو عندما يصبح هذا االحتياطي مساويً 50٪ من 
رأسمال الشركة المدفوع. سوف يتم استخدام هذا االحتياطي ألغراض تحددها الجمعية العمومية أثناء االجتماع السنوي العادي وبناء على توصية 

من مجلس اإلدارة. حولت الشركة خال السنة مبلغ 106 مليون درهم )31 ديسمبر 2020: صفر درهم( إلى االحتياطيات العامة. 

االحتياطي الخاص  -25
إن االحتياطي الخاص الذي تم تكوينه حسب توصية المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير قابل للتوزيع. 
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31. Risk Management (Continued)

Profit rate risk (continued)

The financing obligations, are contractually fixed/capped rate contracts as determined on contract initiation. Any rate change has 
no impact for already entered arrangements.

The following table demonstrates the sensitivity to a reasonable possible change in profit rates, with all other variables held con-
stant, on the Group’s statement of income.

The sensitivity of the statement of income is the effect of the assumed changes in profit rates on the results for one year, based 
on profit bearing financial assets and financial liabilities held at 31 December 2021.

2021
AED ‘000

2020
AED ‘000

Effect of a  50 bps change in EIBOR  9,384  10,770  

Effect of a  100 bps change in EIBOR  18,768  21,541

Equity price risk

Equity price risk is the risk that the fair values of equities decrease as the result of changes in the levels of equity indices and the 
value of individual stocks. The non-trading equity price risk exposure that arises from the Group’s investment portfolio includes 
insignificant unquoted equities.

Early settlement risk 

Early settlement risk is the risk that the Group will incur a financial loss because its counterparties settle earlier than expected.

The Group does not have any significant early settlement risk as the amount recovered in case of early settlement is more than the 
carrying value of the asset on early settlement date, by retaining an amount of deferred profit or adding a margin to the sale price 
of the Ijarah asset as an early settlement gain. The collection team monitors the customer receivable position on a daily basis.

Liquidity risk

The table below summarises the maturity profile of the Group’s financial liabilities and off balance sheet commitments based on 
contractual undiscounted payment obligations. Payments, which are subjected to notice, are treated as if notice were to be given 
immediately.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

أداة المضاربة  -26
20212020

ألف درهمألف درهم

740.434975.220أداة المضاربة )القيمة االسمية(
)770.324()584.867(احتياطي أداه المضاربة

155.567204.896أداة المضاربة )القيمة المدرجة(

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

اسمية للسهم الواحد 1 درهم.

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

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

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

عند استرداد أداة المضاربة، سوف يكون هناك انخفاض نسبي في إصدار أسهم التحويل الطارئة المستحقة.

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

المتراكمة.

أداة المضاربة )تتمة(  -26

تم تحديد القيمة العادلة ألداة المضاربة وفق أفضل تقديرات اإلدارة بشأن التدفقات النقدية المتوقعة التي سوف تنشأ، مخصومة بتكلفة حقوق 
ملكية الشركة. لهذا الغرض، ترى اإلدارة بأن األداة سوف تسترد بالكامل في العام الثاني عشر وسداد مصاريف الدفعات العينية لفترة 12 سنة 

بنفس التاريخ.

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

اإلضافي على االستثمار المضمون.

في 12 أغسطس 2015، سدد مجلس إدارة الشركة بشكل اختياري 200 مليون درهم مقابل أداة المضاربة مما أدى إلى انخفاض أداة المضاربة واحتياطي 
العينية  الدفعات  بشأن مصاريف  درهم  مايين   9 أيضً  الشركة  التوالي. سددت  على  درهم  مليون   158 و  درهم  مليون   42 بمبلغ  المضاربة  أداة 
تاريخ إعادة الهيكلة لتاريخ السداد. قد سجل هذا  القائمة من  التوالي بنسبة 1٪ من أداة المضاربة  المستحقة نتيجة لسداد أداة المضاربة على 

التحمل في الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية.

في 23 نوفمبر 2017، اختار مجلس إدارة الشركة طوعا سداد 75 مليون درهم مقابل أداة المضاربة التي خفضت أداة المضاربة واحتياطي أداة المضاربة 
بمبلغ 16 مليون درهم و 59 مليون درهم على التوالي. كما سددت الشركة مبلغ 25 مليون درهم في سنة 2017 عن أرباح الدفعات العينية نتيجة 
لسداد رأس المال بموجب أداة المضاربة حيث بلغت نسبة 1٪ من أداة المضاربة القائمة من تاريخ السداد األول إلى تاريخ السداد الثاني. قد سجل هذا 

التحمل في الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية.

قامت المجموعة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 باسترداد أداة مضاربة قيمتها 235 مليون درهم ) 31 ديسمبر 2020: 50 مليون درهم( عبر 
آلية تسوية الديون )إيضاح 17(.

كان الحد األقصى لعدد األسهم التي قد تحول بموجب األداة في 31 ديسمبر 2021 هو  1.092 مليون )31 ديسمبر 2020: 1.438مليون(.
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الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي  -27

األرباح/ )الخسائر( المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

20212020

ألف درهمألف درهمإيضاح

1.413-27-1أماك سكاي جاردنز ذ.م.م

11.710-27-2إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

-13.123

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

29 فبراير 2021.

الشركة وتصفيتها بموجب قرار مصدق من  2021 تم حل  أعمالها، وخال عام  الشركة وتصفية  أنشطة  إنهاء  المساهمون على  وافق   2-27
الكاتب العدل في دبي. وقد تمت تسوية جميع موجودات ومطلوبات الشركة كما في 31 ديسمبر 2021 .

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

بيان اإليرادات الملخص

:2020

أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

-4.896اإليرادات

-)2.758(المصاريف العمومية واإلدارية

-2.940أرباح القيمة العادلة على عقارات استثمارية

-5.078إجمالي الدخل الشامل للسنة
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Total

up to 1 year to Over Items with

1 year 5 years 5 years no maturity Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

79,020 75,036  -   35,000 189,056

626,274 467,505 958,473  -    2,052,252 

7,824 - - - 7,824

363,010 1,195,820  -  -   1,558,830

               -   212,799                 -             -   212,799

43,034 4,329                 -             -   47,363

 -             -                      -   12,435 12,435

1,119,150         2,638,875 958,473 47,435 4,080,559

133,281 2,362,753            -              -   2,496,034     

41,444 97,525 134,120            -    273,089

              -                        -                   -   3,309 3,309

100,073 25,359      -   - 125,432

274,798 2,485,637  134,120 3,309 2,897,864

 88,380 38,665  -    -   127,045  

755,971  (568,799) 824,354 44,126  1,055,652  

755,971 187,172 1,011,526 1,055,652  1,055,652  

:2020
أماك سكاي

جاردنز ذ.م.م
إي إف إس للخدمات 

المالية ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

12٫96727٫950اإليرادات

)62()3٫596(المصاريف العمومية واإلدارية

)334(-التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

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

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

1٫41311٫710العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

بيان المركز المالي الملخص
:2021

أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم
-7.385 النقد واألرصدة لدى البنوك

-4.717 العقارات االستثمارية
-1.333موجودات أخرى

-)506(المبالغ المستحقة لطرف ذي عاقة
-المطلوبات األخرى

-)331.137( إجمالي حقوق الملكية

:2020
أمالك سكاي 

جاردنز ذ.م.م
إي إف إس للخدمات 

المالية ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

-10.054النقد واألرصدة لدى البنوك
-139.343العقارات االستثمارية

-10.000الموجودات االستثمارية - الوكالة
-566موجودات أخرى

-)495.420( المبالغ المستحقة لطرف ذي عاقة
-)706(المطلوبات األخرى

-)336.163(إجمالي حقوق الملكية

9293

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



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي )تتمة(  -27

بيان التدفقات النقدية الملخص
:2021

أماك سكاي جاردنز 
ذ.م.م

إي إف إس للخدمات 
المالية ذ.م.م

ألف درهمألف درهم

-1.119التشغيلية
-7.126اإلستثمارية

-)20.914(التمويلية
-)12.669(صافي النقص في النقد وما يعادله

:2020
أماك سكاي جاردنز 

ذ.م.م
إي إف إس للخدمات 

المالية ذ.م.م
ألف درهمألف درهم

-3٫663التشغيلية
-)10٫000(اإلستثمارية

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

up to 1 year to Over Items with

1 year 5 years 5 years no maturity Total

AED’000 AED’000 AED’000 AED’000 AED’000

83,644 70,446  -   35,000 189,090

430,429 1,437,989 393,625  -   2,262,043

8,420 - - - 8,420

161,146 903,255 187,453  -   1,251,854

               -   206,123                 -             -   206,123

37,376 21,062                 -             -   58,438

 -             -                      -   15,299 15,299

721,015 2,638,875 581,078 50,299 3,991,267

152,649 767,487 2,519,222            -   3,439,358

29,481 69,378 95,495            -   194,354

              -                        -                   -   3,406 3,406

50,456 59,162      -   - 109,618

232,586 896,027 2,614,717 3,406 3,746,736

80,407 54,083  -    -   134,490

408,022 1,688,765 (2,033,639) 46,893 110,041

408,022 2,096,787 63,148 110,041 110,041

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

)يشتمل على المعامات العقارية( وتمويل االستثمار في الشركات. 

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

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

عقارات استثماريةتمويل عقاري2021:
تمويل استثمارات

المجموعفي شركات 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

38.1621.266.816 614.848 613.806           الدخل التشغيلي

)87.286()11.585( )33.897()41.804(توزيعات للممولين/ للمستثمرين

146.163 )948(136.417 10.694مخصصات االنخفاض في القيمة

)141.312()4.841()54.618()81.853(إطفاء أرباح القيمة العادلة

)143.788()14.539()60.238()69.011(مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(

19.043  19.043 -    -   الحصة من نتائج الشركة الشقيقة

1.059.636 25.292 602.512 431.832  نتائج القطاع

عقارات استثماريةتمويل عقاري2020:
تمويل استثمارات

المجموعفي شركات 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

)70.788(63.452)345.459(211.219الدخل التشغيلي

)98.556()11.130()30.476()56.950(توزيعات للممولين/ للمستثمرين

)266.001()724()376()264.901(مخصصات االنخفاض في القيمة

213.125 --213.125تسوية القيمة العادلة على الودائع االستثمارية

)123.331()6.698( )47.866()68.767( إطفاء أرباح القيمة العادلة

)112.008( )10.941()33.588()67.479(مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(

19.579  19.579 -   -   الحصة من نتائج الشركة الشقيقة

)437.980(53.538)457.765()33.753(نتائج القطاع

)13.123(الحصص غير المسيطرة

)451.103(
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28-   المعلومات القطاعية )تتمة(

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

عقارات استثماريةتمويل عقاري2021:
تمويل استثمارات 

المجموعفي شركات وأخرى 
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

541.5874.080.559 1.584.665 1.954.307 الموجودات القطاعية

280٫7402.897.864    32٫686  2٫584٫438  المطلوبات القطاعية

2223٫704-3٫482  االستهاك

109--109المصاريف الرأسمالية

عقارات استثماريةتمويل عقاري2020:
تمويل استثمارات 
المجموعفي شركات وأخرى 

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

2.306.3201.234.185450.7623.991.267الموجودات القطاعية

239.2363.076.71430.7903.746.736المطلوبات القطاعية

2635.826-5.563االستهاك

5561.994-1.438المصاريف الرأسمالية

29-   المعامات مع األطراف ذات العاقة

إن األطراف ذات العاقة تمثل الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا للمجموعة والشركات التي 
تحت السيطرة أو السيطرة المشتركة أو المتأثرة جوهريً من قبل تلك األطراف. يتم الحصول موافقة إدارة المجموعة على األسعار وشروط الدفع 
المتعلقة بهذه المعامات. ويتم إجراء المعامات مع األطراف ذات العاقة بشكل رئيسي وفق نفس الشروط واألحكام السائدة وقت إجراء معامات 

مماثلة مع عماء وأطراف خارجيين. 

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

31 ديسمبر 2021:
مساهمين 

رئيسيين
أعضاء مجلس 

اإلدارة واإلدارة العليا
أطراف

المجموعأخرى ذات عاقة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-- -   -   النقد واألرصدة لدى البنوك

2.788- 2.788  -   الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية

60.979168.072  -   107.093  األوراق المالية االستثمارية

2466 -   42 مطلوبات أخرى

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

31 ديسمبر 2020:
مساهمين

رئيسيين
أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة العليا
أطراف أخرى

المجموعذات عاقة
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

10.60910.609--النقد واألرصدة لدى البنوك

10.1013.61713.718-الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية

905.3131.018.443-113.130األوراق المالية االستثمارية

352396-44مطلوبات أخرى
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29-   المعامات مع األطراف ذات العاقة )تتمة(

إن المعامات مع األطراف ذات العاقة المدرجة في بيان الدخل هي كما يلي:

31 ديسمبر 2021:
مساهمين

رئيسيين
أعضاء مجلس اإلدارة 

واإلدارة العليا
أطراف أخرى ذات 

المجموععاقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدخل من الموجودات التمويلية 
75318  243  -   واالستثمارية االسامية

1.2693.498 -   2.229 توزيعات للممولين/ للمستثمرين

مساهمين31 ديسمبر 2020:
رئيسيين

أعضاء مجلس اإلدارة 
واإلدارة العليا

أطراف أخرى ذات 
المجموععاقة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدخل من الموجودات التمويلية 
245175420-واالستثمارية االسامية

19.07721.461-2.384توزيعات للممولين/ للمستثمرين

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

20212020

ألف درهمألف درهم

8.9139.484رواتب ومزايا أخرى

425218مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

9.3389.702

إن مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة خال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021 مبينة في االيضاح 30 )ب(.

30-    االلتزامات والمطلوبات الطارئة

االلتزامات
20212020

ألف درهمألف درهمإيضاح

3096٫038134.490-1التزامات غير قابلة لإللغاء لتقديم تسهيات

96٫038134.490
عماء  بمتطلبات  للوفاء  تصميمها  جرى  التي  التسهيات  لتقديم  االلتزامات  على  االئتمانية  بالتسهيات  المتعلقة  االلتزامات  تشتمل     1-30
المجموعة. إن االلتزامات عادًة يكون لها تواريخ صاحية محددة وشروط أخرى إللغائها وتتطلب دفع رسوم. ونظرًا ألن االلتزامات هذه يمكن أن 

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

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

بمبلغ 1 مليون درهم )2020: 1 مليون درهم(.

كما في 31 ديسمبر 2021، كان لدى المجموعة التزام طارئ لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة بمبلغ 3 مليون درهم )2020: 1.05 مليون درهم(.  ب(  
تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة، التي ينظمها القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )2( لعام 2015.
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بالرغم من أن المخاطر متأصلة في أنشطة المجموعة إال أنه يتم إدراتها من خال عملية تعريف وقياس ومراقبة مستمرة تخضع لحدود المخاطر 
وضوابط أخرى. إن عملية إدارة المخاطر هامة الستدامة المجموعة. تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر السوق والمخاطر 

التشغيلية.

إن المخاطر الرئيسة التي تتعرض لها المجموعة فيما يتعلق بالقيام بأعمالها وعملياتها وبالوسائل والهيكل التنظيمي الذي تستخدمه من 
أجل إدارة المخاطر استراتيجيا وذلك لتطوير أموال المساهمين مبينة أدناه.
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كما في 31 ديسمبر 2021
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إن مجلس اإلدارة )»المجلس«( مسؤول عن المراجعة المستمرة واعتماد سياسات المخاطر لدى المجموعة والخطط االستراتيجية متوسطة األجل 
بالمجموعة  الخاصة  المخاطر  بمراجعة ملف  اإلدارة  والغايات. يقوم مجلس  األعمال واألهداف  والتي يتم من خالها صياغة استراتيجية  والسنوية 
للتأكد من أنها تقع ضمن سياسات المخاطر لدى المجموعة ومحددات قدرة تحمل المخاطر. كذلك يّفوض السلطة لإلدارة العليا للقيام باألعمال 
المراقبة كافية إلدارة سياسة المخاطر واالستراتيجية  اليومية ضمن محددات السياسة واالستراتيجية المقررة، بينما يضمن أن العمليات وأدوات 

للمجموعة.

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

ذلك من خال اللجان اإلدارية العليا التالية:

إن لجنة التدقيق مسؤولة أمام مجلس اإلدارة عن ضمان التزام المجموعة بنظام فعال للمالية والمحاسبة ومراقبة إدارة المخاطر ومراقبة االلتزام 
بمتطلبات السلطات التنظيمية.

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

المجموعة. تسعى إدارة المجموعة للحصول على التوجيه من مجلس الفتوى والرقابة الشرعية لتطبيق فتواه وبياناته الرسمية.

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

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

بمراقبة السيولة ومخاطر السوق لدى المجموعة وملف المخاطر الخاصة بالمجموعة في سياق التطورات االقتصادية وتقلبات السوق لضمان أن 
أنشطة المجموعة متوافقة مع التوجيهات المتعلقة بالمخاطر والمزايا المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

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

الفعالة.

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

اإلجمالية لتحمل المخاطر فيما يتعلق بإجمالي التعرض للمخاطر على مستوى كافة أنواع المخاطر واألنشطة.

يتم إعداد وتوزيع تقارير مخاطر مصممة خصيصً لتغطي جميع مستويات المجموعة لضمان أن جميع األقسام تستطيع الحصول على المعلومات 
الشاملة والضرورية والحديثة.

إدارة المخاطر   -31

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

جغرافية معينة. تتعلق مخاطر المجموعة بشكل رئيسي بالسوق العقاري في دولة اإلمارات العربية المتحدة وباألخص في دبي.

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

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

االطاع على اإليضاح رقم 10.

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

تنشئ المجموعة أي أعمال جديدة نتيجة للقيود التي وضعها المصرف المركزي خال عام 2021.

تقوم المجموعة بصورة دائمة بمراقبة التعرض للمخاطر االئتمانية الكلية وتتبع طرق تحليلية ونظامية نحو هيكلها االئتماني المصنف حسب 
تركيزات  يتم رصد عدد محدود من  الجنسيات.  االئتمان منوعة بشكل جيد قطاعيً وحسب  والصناعة ولذلك فإن محفظة  والمجموعات  األفراد 

المخاطر الملحوظة لكل طرف وإباغها للجنة إدارة المخاطر.

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

المتحدة. 

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

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

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

مستمر من قبل المجموعة.
إذا تم تحديد زيادة ملحوظة في مخاطر االئتمان منذ القيد األولي، يتم نقل األداة المالية إلى »المرحلة 2«، ولكن ال يتم اعتبارها منخفضة    

القيمة االئتمانية. إذا كانت األداة المالية منخفضة قيمة االئتمان، يتم نقل األداة المالية إلى المرحلة الثالثة.
العمر  مدى  على  المتوقعة  االئتمان  خسائر  من  حصة  يساوي  بمبلغ   1 المرحلة  في  المالية  لألدوات  المتوقعة  االئتمان  خسائر  قياس  يتم    

االفتراضي التي تنتج عن حاالت التعثر المحتملة خال األشهر االثني عشر المقبلة.
فيما يتم قياس خسائر االئتمان المتوقعة لألدوات المالية في المرحلة 2 و3 استنادًا إلى العمر االفتراضي لها. يتم قياس خسائر االئتمان    

المتوقعة بعد خصم المعلومات المستقبلية.
یتم قیاس خسائر االئتمان المتوقعة على المشتريات أو الموجودات المالية منخفضة قيمة االئتمان األصلية استنادًا إلى العمر االفتراضي لها.   

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

االستخدام. فيما يلي المؤشرات الرئيسية
وضع بطاقة النتائج داخليً   

حالة عجز العميل عن السداد   
حالة قائمة المراقبة   

إحتمالية التعثر   
حالة إعادة هيكلة العماء   

توجيه من السلطة التنظيمية   

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

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

المتوقعة خال 12 شهرًا )المرحلة 1(.

تلتزم المجموعة بفترة اختبار لمدة 3 دفعات كحد أدنى )للدفعات التي تسدد على أساس ربع سنوي أو لمدة أقل( ولمدة 12 شهرًا )في الحاالت التي 
تزيد فيها مدة دفع األقساط عن ربع سنة( بعد إعادة الهيكلة، قبل رفع التصنيف من المرحلة 3 إلى 2.

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

من المرحلة 2 إلى المرحلة 1 كما هو موثق أعاه.

المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة
ينطوي تقييم الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان وحساب خسائر االئتمان المتوقعة على معلومات مستقبلية. قامت المجموعة بإجراء تحليل 

تاريخي وتحديد المتغيرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وخسائر االئتمان المتوقعة لكل محفظة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

إدارة المخاطر )تتمة(  -31

المعلومات المستقبلية المدرجة في نموذج خسائر االئتمان المتوقعة )تتمة(

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

قبل فريق المخاطر التابع للمجموعة على أساس ربع سنوي.

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

التعرض عند التعثر.

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

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

إجمالي الحد 
األقصى للتعرض 

إجمالي الحد األقصى 
للتعرض

20212020

ألف درهمألف درهم

188.998189.032أرصدة لدى البنوك )إيضاح 8(

2.052.2522.262.043الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية )إيضاح 9(

45.96656.752موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدمً( )إيضاح 15(

2.287.2162.507.827إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية

عندما يتم قيد األدوات المالية بالقيمة العادلة، فإن المبالغ الظاهرة أعاه تمثل التعرض لمخاطر االئتمان ولكن ليس بالحد األقصى للتعرض الذي 
قد يحدث في المستقبل نتيجة التغيرات في القيم. لمزيد من التفاصيل حول الحد األقصى للتعرض للمخاطر االئتمانية لكل صنف من األدوات 

المالية، يجب الرجوع إلى اإليضاحات المحددة. إن أثر الضمانات وأساليب تخفيف المخاطر األخرى مبين أدناه.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدةالبيانات المالية الموحدة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

إدارة المخاطر )تتمة(  -31

مخاطر االئتمان )تتمة(
31 ديسمبر 2021  

غير منخفضة القيمة وال متأخرة
بتاريخ التقرير

متأخرة لكن غير منخفضة القيمة
منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقريربتاريخ التقرير

المبلغ المدرج
مخاطر

قائمة المراقبةمنخفضة/معتدلة
شروط إعادة 

المبلغ المدرجأكثر من 90 يوم61-90 يوم30 إلى 60 يومأقل من 30 يومالتفاوض

مخصص 
االنخفاض

المبلغ اإلجماليفي القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

-   -   -   -   -   -   -   -   -   188.998188.998أرصدة لدى البنوك

943.203)478.080(465.123 91.742107.028102.701 216.071 289.655 241.058 2.052.252536.401موجودات تمويلية  واستثمارية اسامية

موجودات أخرى 
   )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

45.966  37.124 8.842   -   -   -   -   -   -   -   -

2.287.215  762.523  249.900 289.655 216.071 91.742107.028102.701 465.123)478.080(943.203

 
غير منخفضة القيمة وال متأخرة

بتاريخ التقرير
متأخرة لكن غير منخفضة القيمة

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقريربتاريخ التقرير

المبلغ المدرج
مخاطر

قائمة المراقبةمنخفضة/معتدلة
شروط إعادة 

المبلغ المدرجأكثر من 90 يوم61-90 يوم30 إلى 60 يومأقل من 30 يومالتفاوض

مخصص 
االنخفاض

المبلغ اإلجماليفي القيمة

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

---------189.032189.032أرصدة لدى البنوك

948.705)481.110(2.262.043609.294241.058310.838280.902170.07167.372114.912467.595موجودات تمويلية  واستثمارية اسامية

292.782)292.782(---------دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية 

موجودات أخرى 
   )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

56.75252.2244.528--------

2.507.827850.550245.586310.838280.902170.07167.372114.912467.595)773.892(1.241.487

 * باإلضافة إلى المرحلة 3 / المخصص المحدد على النحو الوارد أعاه، قامت المجموعة أيًضا بتكوين مخصصات لمحفظة أخرى تندرج
ضمن إطار المرحلة 1 والمرحلة 2، كما تبلغ قيمة المشاريع التي تم تقييمها بشكل فردي 41 مليون درهم )13 ديسمبر 2020 :146.86 مليون درهم(.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدةالبيانات المالية الموحدة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

إدارة المخاطر )تتمة(  -31
الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

إن التمويل المقدم من قبل المجموعة مغطى تماما كبند موجودات وفقً ألحكام الشـريعة اإلسـامية. يتم تمويل العقارات اسـتنادًا إلى »القيمة 
المقدرة لدى المجموعة«. تماثل القيمة المقدرة، في حالة العقارات الجديدة، سعر القدم المربع المحدد من قبل المطورون ثم يتم التقييم من قبل 
مثمن مستقل وكذلك بإجراء تقييم داخلي. وفي حال العقارات األقدم، تستند القيمة المقدرة على تقرير التقييم الصادر عن المثمنين الخارجيين 

المستقلين بصفة دورية.

إن التأمين على العقارات هو تأمين إلزامي، ويؤمن على العقار ضد جميع المخاطر بالقيمة المذكورة في عقد البيع أو مبلغ التقييم المقدم من 
قبل المساح حسب طبيعة الحالة. يتم االحتفاظ بالقيمة المؤمن عليها بقيمة العقار األصلية على مدى فترة  التمويل.

مخاطر السوق
إن مخاطر السوق هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار السوق.

قامت المجموعة بوضع سياسات إدارة المخاطر وحدودها حيث تتم مراقبة التعرض لمخاطر السوق ويتم قياسها ومراقبتها مع إشراف استراتيجي 
السوق ومنهج  الوحدات مسؤولة عن تطوير وتطبيق سياسة مخاطر  إن هذه  الموجودات والمطلوبات.  اإلدارة ولجنة  يمارس من قبل مجلس 

قياس/مراقبة المخاطر ومراجعة كل المنتجات التجارية الجديدة وحدود المنتجات.

مخاطر أسعار العمات األجنبية
إن مخاطر أسعار العمات األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار 
تحويل العمات األجنبية. نظرًا ألن درهم اإلمارات والريـال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي فإن األرصدة بالريـال السعودي ال تعتبر بانها تمثل 

مخاطر عمات أجنبية جوهرية.

20212020

% التغير في
سعر العملة

بالدرهم
التأثير على 

األرباح

التأثير على
حقوق الملكية

ألف درهم

٪ التغير في
سعر العملة

بالدرهم
التأثير على 

األرباح
التأثير على 

حقوق الملكي

ألف درهمبالدرهمألف درهمبالدرهمألف درهمبالدرهمالعملة

  11.559 290 5%11.761 316       5٪ الجنيه المصري

مخاطر أسعار الربح
تنشأ مخاطر أسعار الربح من احتمال تأثير التغيرات في معدالت الربح على الربحية المستقبلية أو القيمة العادلة لألدوات المالية. في البيانات 
المالية للمجموعة هناك بندين يؤديان إلى مثل هذا التعرض. مثال/ الموجودات التمويلية اإلسامية وااللتزامات التمويلية، كما تظهر على جهات 
الموجودات والمطلوبات لديها على التوالي. إن مخاطر أسعار الربح للمجموعة هي بحدها األدنى على المدى القصير. إن أسعار الربح للموجودات 
التمويلية هي مركب من سعر أيبور والسعر الداخلي الذي من المتوقع أن يتقلب بشكل مستمر استنادا على حركة سعر أيبور. تقوم المجموعة 
بمراجعة أسـعار الربح بصفة دورية خال اجتماع لجـنة الموجودات والمطلوبات لديها إذا كان ذلك ضروريً وتوصى بتغيير السعر استنادًا إلى وضع 

السوق وجو المنافسة.

إن االلتزامات التمويلية، هي عقود تعاقدية بأسعار ثابتة/بالحد األعلى وتحدد عند بدء العقد. إن أي تغيير في السعر ليس له تأثير على الترتيبات 
التي تم إجراؤها من قبل.

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

يظهر الجدول التالي حساسية التغيرات المعقولة الممكن حدوثها في أسعار الربح، مع ثبات جميع المتغيرات األخرى، على بيان الدخل للمجموعة.

إن حساسية بيان الدخل تمثل تأثير التغيرات المفترضة في أسعار الربح على صافي األرباح المقبوضة لسنة واحدة استنادًا إلى الموجودات المالية 
والمطلوبات المالية التي تحقق أرباح المحتفظ بها في 31 ديسمبر 2021.

20212020

ألف درهمألف درهم

 10.770 9.384تأثير أ  50 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

 21.541 18.768تأثير أ  100 نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

مخاطر أسعار األسهم
إن مخاطر أسعار األسهم تمثل مخاطر انخفاض القيمة العادلة لألسهم نتيجة للتغيرات في مستويات مؤشرات األسهم وقيمة األسهم الفردية. 

تنتج مخاطر أسعار األسهم غير التجارية عن محفظة المجموعة االستثمارية التي تشمل أسهم متداولة غير جوهرية.

مخاطر السداد المبكر
إن مخاطر السداد المبكر هي المخاطر عندما تتعرض المجموعة لخسارة مالية ألن األطراف المقابلة قامت بالسداد مبكرا أو بعد الوقت المتوقع.

ال تتعرض المجموعة ألية مخاطر سداد مبكر بصورة جوهرية حيث أن المبلغ المحَصل في حالة السداد مبكرا هو أكثر من القيمة المدرجة لبند 
الموجودات في تاريخ السداد المبكر، وذلك باالحتفاظ بمبلغ األرباح المؤجلة أو بإضافة هامش إلى سعر بيع بند موجودات اإلجارة كربح سداد مبكر. 

يقوم فريق التحصيل بمراقبة وضع الذمم المدينة للعميل بشكل يومي.

مخاطر السيولة
يلخص الجدول أدناه استحقاقات المطلوبات المالية والبنود خارج الميزانية العمومية الخاصة بالمجموعة استنادًا إلى سداد االلتزامات التعاقدية 

غير المخصومة. إن الدفعات التي تخضع لإلشعار تعامل كأن اإلشعار واجب تقديمه في الحال.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدةالبيانات المالية الموحدة



إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

31-   إدارة المخاطر)تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2021

معدل
الربح

حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهرالمتوقع
1 إلى 5 
أكثر من 5 سنواتسنوات

بنود من دون 
اإلجماليفترة استحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم٪

3.001.269--2.799.258 202.011 109.707 46.12846.176  2٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

331.336 -136.141134.180 61.016 29.624 15.184 16.208 1٪ - 19٪تمويات إسامية ألجل

  62.336 61.360  139.331 263.027 2.935.399134.180- 3.332.605

بنود خارج الميزانية العمومية 

96.038--7.00011.03885.000-4.038التزامات

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2020

معدل
الربح

حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهرالمتوقع
1 إلى 5 
أكثر من 5 سنواتسنوات

بنود من دون 
اإلجماليفترة استحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم%

4.203.126-262.00362.209123.554247.7651.101.6632.853.698٪ - 4٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

235.375-111.49610.77021.01243.27996.60295.494٪ -21 ٪تمويات إسامية ألجل

73.49972.978144.566291.0441.198.2652.949.192-4.438.501

بنود خارج الميزانية العمومية 

134.490--9.40224.23646.76980.40754.083التزامات
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

31-   إدارة المخاطر)تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

تحليات تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات
إن تحليات تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات والبنود خارج الميزانية العمومية المحللة استنادًا إلى الفترة الزمنية المتوقعة لتحصيلها
أو تسديدها أو بيعها. إن األرقام الواردة في هذا الجدول تشتمل على تأثير تعديل القيمة العادلة لكل بيان مركز مالي وتستثنى األرباح التي

لم تستحق بعد في نهاية السنة.

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2021

حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهر
1 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بنود من دون فترة 
اإلجمالياستحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

189.056      35.000 -75.036 79.020 --79.020     نقد وودائع لدى البنوك

2.052.252 -  958.473   467.505 626.274 92.965 89.824 443.485 موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

7.824- --7.824 7.824 -األوراق المالية االستثمارية

1.558.830 -  -1.190.230 368.600 89.590 254.982 24.028 عقارات استثمارية

212.799--212.799 ----استثمارات في شركة شقيقة

47.363  - -  4.341 43.022 32.296 952 9.774 موجودات أخرى

12.43512.435---- --أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

4.080.559   47.435 958.473  1.949.911 1.124.740 214.851 353.582 556.307 إجمالي الموجودات

المطلوبات

2.496.034 - -  2.362.753 133.281 74.767 29.257 29.257 ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

273.089  - 134.120  97.525 41.444 20.135 10.247 11.062 تمويل إسامي ألجل

3.3093.309------مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

125.432- - 25.359 100.073 43.972 7.626 48.475 مطلوبات أخرى

2.897.864  3.309 134.120   2.485.637 274.798 138.874 47.130 88.794 إجمالي المطلوبات

96.038        - -  85.000 11.038 7.000 -   4.038 التزامات

1.086.657  44.126 824.353  )620.726(68.977838.904 306.452 463.475 صافي نقص السيولة

1.086.657  218.1781٫042٫5311.086.657 838.904   838.904 769.927 463.475 صافي فجوة السيولة المتراكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

31-   إدارة المخاطر)تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
جدول مخاطر السيولة أعاله

تحليات تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة(

المجموعحتى سنة واحدةفي 31 ديسمبر 2020

حتى سنة واحدة6 أشهر إلى سنة 3 إلى 6 أشهرأقل من 3 أشهر
1 إلى 5 
سنوات

أكثر من 5 
سنوات

بنود من دون فترة 
اإلجمالياستحقاق

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

35.000189.090-83.64470.446--83.644نقد وودائع لدى البنوك

2.262.043-311.96238.79679.671430.4291.437.989393.625موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

8.420---8.420-8.420-األوراق المالية االستثمارية

1.251.854-187.453 61.365161.146903.255 46.90852.873عقارات استثمارية

206.123--206.123----استثمارات في شركة شقيقة

58.438--22.60024.03814.25637.37621.062موجودات أخرى

15.29915.299------أثاث وتجهيزات ومعدات مكتبية

465.114100.609155.292721.0152.638.875581.07850.2993.991.267إجمالي الموجودات

المطلوبات

3.439.358-38.16238.16276.325152.649767.4872.519.222ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

194.354-7.8697.28914.32329.48169.37895.495تمويل إسامي ألجل

3.4063.406------مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

109.618--2.89250.45659.162 45.5362.028مطلوبات أخرى

896.0272.614.7173.4063.746.736 91.56747.47993.540232.586إجمالي المطلوبات

134.490--9.40224.23646.76980.40754.083التزامات

46.893110.041)2.033.639(364.14528.89414.983408.0221.688.765صافي نقص السيولة

364.145393.039408.022408.0222.096.78763.148110.041110.041صافي فجوة السيولة المتراكمة
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة  )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2021

إدارة المخاطر )تتمة(  -31
مخاطر السيولة )تتمة(

جوهري  بتخفيض  المجموعة  قامت  المالية،  الهيكلة  إعادة  عقب 
لمخاطر السيولة لديها. ستكون المجموعة قادرة على االستمرار في 
الوفاء بالتزاماتها في المستقبل القريب دون أي عدم تطابق جوهري 

في السيولة.
 

المخاطر التشغيلية 
تعطل  من  الناتجة  الخسارة  مخاطر  هي  التشغيلية  المخاطر  إن 
األنظمة أو بسبب الخطأ البشري أو الغش أو األحداث الخارجية. عندما 
تؤدي  أن  التشغيلية  للمخاطر  يمكن  العمل  عن  األنظمة  تتعطل 
أو  أو تشريعية  أثار قانونية  بالسمعة ويكون لذلك  إلى أضرار خاصة 
تؤدي إلى الخسارة المالية. ال يمكن للمجموعة أن تتوقع تجنب جميع 
خال  ومن  العامة  الرقابة  إطار  خال  من  ولكن  التشغيلية  المخاطر 
المتابعة واالستجابة للمخاطر المحتملة، تستطيع المجموعة أن تدير 
فعالة  بصورة  الواجبات  فصل  الرقابة  أدوات  تتضمن  المخاطر.  هذه 
وتدريب  والسداد  والتفويض  األنظمة  على  للدخول  إجراءات  ووضع 
التدقيق  استخدام  ذلك  ويتضمن  التقييم  وعمليات  العاملين 

الداخلي.

إدارة رأس المال
هي  بالمجموعة  الخاص  المال  رأس  إدارة  من  الرئيسية  األهداف  إن 
الخارج  المفروضة من  المال  رأس  بمتطلبات  المجموعة  التزام  ضمان 
خاصة  جيدة  ونسب  قوي  ائتماني  بتصنيف  المجموعة  تحتفظ  وأن 
برأس المال لكي تدعم أعمالها وتزيد من حقوق المساهمين ألقصى 

حد ممكن.

تعديات  وتجري  لديها  المال  رأس  هيكل  بإدارة  المجموعة  تقوم 
المخاطرة  وسمات  االقتصادية  األوضاع  في  التغيرات  ضوء  في  عليه 
في أنشطتها. تمثل إعادة الهيكلة السارية في 21 يناير 2021 التغيير 
المال  رأس  يتألف هيكل  المجموعة.  مال  رأس  الجوهري في هيكل 
واالحتياطي  القانوني  واالحتياطي  الخزينة  وأسهم  المال  رأس  من 
العادلة  القيمة  في  المتراكمة  والتغيرات  الخاص  واالحتياطي  العام 
أداة  واحتياطي  المضاربة  وأداة  األجنبية  العمات  تحويل  واحتياطي 
درهم  مليون   1.2 بمبلغ  قياسها  وتم  المتراكمة  والخسائر  المضاربة 

كما في 31 ديسمبر 2021 )31 2020: 0.2 مليون درهم(.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية
تاريخ  للمجموعة في  المالية  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القيم 
البيانات  هذه  في  مبين  هو  كما  الدفترية  قيمتها  تقارب  التقرير 

المالية.

المساهمات االجتماعية  -32
وهي  للشركات  االجتماعية  المسؤولية  استراتيجية  الشركة  تنتهج 
دبي  غرفة  لبرنامج  دبي  وصناعة  تجارة  غرفة  في  رسمًيا  مسجلة 
مساهمات  أي  الشركة  تقدم  لم  للشركات.  االجتماعية  للمسؤولية 

اجتماعية خال العام.

كوفيد-19 والخسائر االئتمانية المتوقعة  -33
في  )كوفيد-19(  المستجد  كورونا  فيـروس  اكتشاف  عن  اإلعان  تم 
أوائل عام 2021 ثم انتشر على مستوى العالم، مما تسبب في إحداث 
تباطؤ في األنشطة التجارية واالقتصادية. واستجابة مع ذلك الوضع، 
أطلقت الحكومات والبنوك المركزية تدابيـر دعم وإعفاءات اقتصادية 
)بما في ذلك اإلعفاء من السدد( بهدف الحد من تأثيـر الفيـروس على 

األفراد والشركات.

التي تم تمديدها  إثر جائحة كوفيد-19  الممنوحة على  إن اإلعفاءات 
للعماء المؤهلين خال عام 2020 قد انتهت في أغسطس 2021.

وفًقا  االئتمان  مخاطر  في  جوهرية  زيادة  حدثت  إذا  ما  تحديد 
للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 9

نقل  يجب  ال   ،9 رقم  المالية  التقاريـر  إلعداد  الدولي  المعيار  بموجب 
القروض من المرحلة 1 إلى المرحلة 2 إال إن كانت عرضة لزيادة جوهرية 
في مخاطر االئتمان منذ نشأتها. وتحدث الزيادة الجوهرية في مخاطر 
مدى  على  التعثـر  مخاطر  بشأن  جوهرية  زيادة  وجود  عند  االئتمان 

العمر المتوقع ألي أداة مالية.

وتواصل المجموعة تقييم المقترضين لمؤشرات أخرى لعدم احتمالية 
السداد، مع األخذ بعين االعتبار السبب األساسي ألي صعوبات مالية 
إثر  على  مؤقتة  الصعوبات  تلك  تكون  أن  المحتمل  كان من  إذا  وما 

تفشي كوفيد-19 أو هي صعوبات طويلة المدى.

عماءها  بموجبه  تعفي  برنامج  المجموعة  تبنت   ،2021 عام  خال 
المتضررين من السداد عن طريق تأجيل الربح / رأس المال المستحق 
بمثابة  هذه  السداد  إعفاءات  تعتبـر  أشهر.  تسعة  إلى  شهر  لمدة 
النقدية  بالتدفقات  المتعلقة  األمور  لمعالجة  األجل  قصيـرة  سيولة 
جوهرية  زيادة  إلى  للعماء  المقدمة  اإلعفاءات  تشيـر  قد  للمقترض. 
إعفاءات  تمديد  أن  تعتقد  المجموعة  أن  إال  االئتمان،.  مخاطر  في 
في  زيادة جوهرية  إلى حدوث  بالضرورة  تؤدي  لن  المذكورة  السداد 
مخاطر االئتمان أو الترحيل المرحلي ألغراض حساب الخسائر االئتمانية 
المتوقعة، حيث يتم توفيـرها لمساعدة المقترضين المتضررين من 
بانتظام.  السداد  عملية  استئناف  على  كوفيد-19  جائحة  تفشي 
المجموعة  لتمكين  كافية  معلومات  تتوفر  ال  المرحلة،  هذه  في 
للمقترضين  األجل  قصيـرة  السيولة  قيود  بين  الفردي  التفريق  من 
مع  النهج  هذا  يتوافق  الحياة.  مدى  على  االئتمان  مخاطر  وتغييـر 
توقعات مصرف اإلمارات المركزي كما هو مشار إليه في إخطار خطة 

الدعم االقتصادي الشاملة الموجّهة.

كوفيد-19 والخسائر االئتمانية المتوقعة )تتمة(  -33

تم تقييم األثر المحاسبي لتمديد التسهيات االئتمانية لمرة واحدة بسبب تفشي جائحة كوفيد-19 وتم التعامل معه وفًقا لمتطلبات المعيار 
الدولي للتقاريـر المالية 9 لتعديل شروط التعاقد.

معقولية المعلومات المستقبلية والترجيحات المحتملة
تخضع أي تغييـرات يتم إجراؤها على الخسائـر االئتمانية المتوقعة لتقديـر التأثيـر الكلي لتفشي جائحة كوفيد-19  إلى مستويات عالية من عدم 

اليقين حيث تتوفر معلومات محدودة مستقبلية محدودة حالًيا تستند إليها هذه التغييـرات.

قامت المجموعة سابًقا بإجراء تحليل تاريخي وتحديد المتغيـرات االقتصادية الرئيسية التي تؤثر على مخاطر االئتمان وقد تم تطبيق الخسائر 
االئتمانية المتوقعة لكل محفظة كما تم تطبيق أحكام الخبراء في هذه العملية. تختلف هذه المتغيـرات االقتصادية وتأثيـرها المرتبط الحتمالية 
االقتصادية  المتغيـرات  هذه  تنبؤات  على  الحصول  ويتم  المالية.  األدوات  من  أي  على  التعثـر  بافتراض  والخسارة  التعثر  عند  والخسائر  التعثر 

)"السيناريو االقتصادي األساسي والمتصاعد والتنازلي"( خارجيً على أساس ربع سنوي.

 كما هو الحال مع أي توقعات اقتصادية، تخضع التوقعات واالحتماالت لحدوث درجة عالية من عدم اليقين األساسي، وبالتالي قد تختلف النتائج 
الفعلية بشكل كبيـر عن تلك المتوقعة.

وفًقا لمتطلبات مصرف اإلمارات المركزي، قامت المجموعة بتقسيم عمائها المستفيدين من تأجيل السداد إلى مجموعتين على النحو التالي:

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

بالنسبة لهؤالء العماء، ُيعتقد أن تأجيات السداد ستكون فعالة بالنسبة لهم، وبالتالي ال يتوقع أن تتأثر القيمة االقتصادية للتسهيات بشكل 
جوهري. وسيظل هؤالء العماء في المرحلة الحالية وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 9، على األقل طوال فترة األزمة، أو فترة تأثرهم، 

أيهما أقصر.

المجموعة 2: تشمل العماء المتوقع أن يواجهوا تغييرات جوهرية في الجدارة االئتمانية، اإلضافة إلى مشاكل السيولة التي سيتم معالجتها 
بتأجيات السداد.

بالنسبة لهؤالء العماء، هناك تدهور كاٍف في مخاطر االئتمان بما يؤدي النتقالهم لمرحلة أخرى وفق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9. 
تستمر المجموعة في مراقبة الجدارة االئتمانية لهؤالء العماء، وال سيما المؤشرات على عدم القدرة المحتملة على سداد أي من التزاماتهم عند 

استحقاقها. ال يوجد لدى المجموعة مثل هؤالء العماء.

يستمر تأثير أزمة كوفيد-19 في تباطؤ االقتصاد الحقيقي. في ضوء ذلك، اتبعت المجموعة نهًجا استباقًيا وعلى أساس مستمر لجميع العماء، 
وتواصل المجموعة النظر في شدة ومدى التأثير المحتمل لكوفيد-19 على القطاعات االقتصادية والتوقعات، والتدفقات النقدية، والقوة المالية، 
والمرونة والتغيير في ملف تعريف المخاطر جنًبا إلى جنب مع السجل السابق والتعديات التي تتم بشكل مستمر. وفًقا لذلك، تخضع جميع 
قرارات التدريج والتجميع لمراجعة منتظمة للتأكد من أنها تعكس وجهة نظر دقيقة لتقييم المجموعة للجدارة االئتمانية للعماء، والتنظيم 

والتجميع اعتباًرا من تاريخ التقرير.

إجمالي التغييرات في التعرض عند التعثـر منذ ديسمبر 2020
فيما يلي تحليل إلجمالي التغييرات في التعرض عند التعثـر منذ 31 ديسمبر 2020 على العماء داخل دولة اإلمارات المستفيدين من تأجيل السداد.

المجموع

ألف درهم
58.243التعرض عند التعثـر كما في 1 يناير 2021

)58.243(مبالغ معاد سدادها / إلغاء االعتراف خال الفترة
-التعرض عند التعثـر كما في 31 ديسمبر 2021
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها ـر الحوكمــة عن السنة 2021 ـر الحوكمــة عن السنة 2021تقريـ تقريـ

بيان باإلجراءات التي تم اتخاذها الستكمال نظام حوكمة الشركات خالل عام 2021، وكيفية تطبيقها:   -١

تقــر أمــاك بأهميــة الحوكمــة الجيــدة وهــي تتبنــى أفضــل ممارســات حوكمــة الشــركات بمــا يتماشــى مــع أحــكام القانــون اإلتحــادي رقــم )32( للعــام 
2021 ِبشــأن الشــركات التجاريــة والقــرارات المنظمــة لشــركات التمويــل والصــادرة عــن هيئــة األوراق الماليــة والســلع والمصــرف المركــزي. ويعتبــر تبنــي 
وتطبيــق حوكمــة الشــركات هدفــا أساســيا لــكل مــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ممــا يســاعد علــى ضمــان اإللتــزام باألنظمــة والقواعــد الســارية، 

الشــفافية ، اإلفصــاح ، وزيــادة قيمــة المســاهمين وحمايــة مصالــح أصحــاب المصلحــة.

ــة  ــل حوكم تلتــزم أمــاك التزامــً تامــً بتطبيــق معاييــر الحوكمــة وأفضــل الممارســات األخــرى ذات الصلــة التــي تــم جمعهــا  وتوثيقهــا فــي » دلي
الشــركات » المعتمــد مــن قبــل مجلــس اإلدارة أصــوالً والــذي تــم تعديلــه ليتوافــق مــع  دليــل حوكمــة الشــركات المســاهمة العامــة الصــادر عــن هيئــة 

األوراق الماليــة والســلع بالقــرار رقــم )3/ر.م( للعــام 2020.

وفيما يلي بعض من ممارسات حوكمة الشركات في العام 2021:
التزام المجلس ولجانه بعدد االجتماعات المطلوبة وبالمهام والمسؤوليات المسندة. 	

اســتعرضت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الطلبــات المقدمــة للترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة وذلــك للتأكــد مــن اســتيفائها لضوابــط  	

وشــروط الترشــح الــواردة فــي المــواد رقــم )9( ورقــم )10( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة هيئــة األوراق الماليــة والســلع رقــم 3 للعــام 2020. كمــا تــم 
تقديــم طلبــات المرشــحين المؤهليــن إلــى المصــرف المركــزي للموافقــة.

تــم انتخــاب مجلــس إدارة الشــركة للــدروة 2021 - 2024 فــي شــهر أبريــل 2021 وتعييــن عضــو نســائي إلتزامــً بالقــرار الصــادر عــن هيئــة األوراق المالية   
والســلع بالقــرار رقــم )3/ر.م( للعــام 2020 بهــذا الشــأن. 

ــم الموافقــة عليــه مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة  ــذي ت إلتزمــت الشــركة بتعليمــات الهيئــة بشــأن إلغــاء قــرار مكافــأة مجلــس اإلدارة ال 	

العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 29 أبريــل 2021 
تم مراجعة ميثاق عمل مجلس اإلدارة ومواثيق اللجان المنبثقة عنه لضمان توافقها مع اللوائح ذات الصلة. 	

تم مراجعة السياسات المطلوبة بحسب قرار الهيئة رقم 3 للعام 2020 لضمان توافقها مع اللوائح ذات الصلة. 	

إلتزام الشركة باإلفصاحات عن المعلومات الجوهرية وبخاصة فيما يتعلق بالتسوية بشأن الحكم التحكيمي الصادر في مصلحة الشركة. 	

يقوم كل من أعضاء المجلس بالتصريح عن استقاليته والمناصب التي يشغلها في مجالس إدارات  الشركات األخرى بشكل سنوي. 	

ــة  ــات المالي ــع افصاحــات البيان ــات المســتثمرين » حيــث تكــون جمي ــي ، يتضمــن قســمً مخصصــً لـــ » عاق ــع الكترون ــدى الشــركة موق ــر ل يتوف 	

والبيانــات الصحفيــة متوفــرة دائمــً ألصحــاب المصلحــة. 

بيــان بملكيــة وتعامــالت أعضــاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأبناؤهــم فــي األوراق الماليــة للشــركة خــالل العــام 2021 وفقــً   -٢
للجــدول التالــي:

المنصب/ صلة اإلسمم
القرابة

األسهم المملوكة 
كما في 3١/٢0٢١/١٢

إجمالي عملية 
البيع

إجمالي عملية 
الشراء

ال يوجدال يوجدال يوجدرئيس مجلس اإلدارة السيد / علي إبراهيم محمد اسماعيل 1

السيد/ خالد سالم الحليان 2
نائب رئيس مجلس 

اإلدارة
ال يوجدال يوجد2388

ال يوجدال يوجد44570عضو مجلس إدارةالسيدة / فاطمة أحمد قاسمي 3

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس إدارةالسيد/ مصطفى اسماعيل كرم4

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس إدارةالسيد/ راشد محمد عبدالرحمن5

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس إدارةالسيد/ اياد حماد الحرازين6

ال يوجدال يوجدال يوجدعضو مجلس إدارةالسيدة/ فاطمة علي حسين7

تشكيل مجلس اإلدارة:  -3

اإلسمم

الفئة )تنفيذي 
وغير تنفيذي 

ومستقل(،
تاريخ 

التعيين 

 عضوياتهم 
ومناصبهم في أية 

شركات مساهمة أخرى

مناصبهم في أية مواقع 
رقابية أو حكومية أو 

تجارية هامة أخرى.

رئيس مجلس اإلدارة في مارس 2004غير تنفيذي السيد/علي إبراهيم محمد اسماعيل 1   
شركة أعمار للصناعة 

واإلستثمار 

نائب المدير العام في    
دائرة االقتصاد والسياحة

عضو مجلس إدارة في أبريل 2008مستقل السيد/ خالد سالم الحليان2   
اعمار للتطوير 

عضو مجلس إدراة في    
مصرف السام البحرين 

الرئيس التنفيذي    
لمجموعة التدقيق 

الداخلي وتقييم المخاطر 
في مؤسسة مدينة دبي 

للطيران
نائب الرئيس لجمعية    

التدقيق اإلماراتية

ال يوجد ديسمبر 2021مستقل السيدة/ فاطمة أحمد قاسمي3 ال يوجد  -   - 

اعمار للصناعة يناير 2021مستقل السيد/ مصطفى اسماعيل كرم4   
واالستثمار

عضو مجلس إدارة في: 
مجموعة اعمار للضيافة    

جمعية دبي الخيرية   

ال يوجد أبريل 2021مستقلالسيد / راشد محمد علي عبدالرحمن5 المدير العام للتطوير  -    
العقاري في مؤسسة 

“وصل”
عضو مجلس إدارة في:   
دبي كوميرسيتي 	·

عقارات جميرا  	·

للغولف 
مؤسسة دبي  	·

الرياضية

ال يوجدأبريل 2021مستقلالسيد/ اياد حماد الحرازين6 ال يوجد -   -  

أبريل 2021مستقلفاطمة علي حسين 7
كما تقدمت 
بإستقالتها 

من المجلس 
بتاريخ 22 

فبراير 2022

عضو مجلس إدارة في 
شركة أرامكس

الرئيس التنفيذي    
للموارد البشرية في دبي 

القابضة إلدارة األصول
عضو في لجنة    

الترشيحات والمكافآت 
في شركة اعمار للصناعة 

واالستثمار 
عضو مجلس إدارة في    

خوردبي هاربر 

تقريــر الحوكمــة عن السنة تقريــر الحوكمــة عن السنة 20212021  
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السيد/ علي إبراهيم محمد 
رئيس مجلس اإلدارة

العــام فــي دائــرة االقتصــاد والســياحة، وتتمثــل  المديــر  نائــب  إبراهيــم منصــب  الســيد /علــي  يشــغل 
مهامتــه فــي تعزيــز دورهــا لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية الراميــة إلــى جعــل إمــارة دبــي فــي صــدارة المــدن 
التــي تطبــق أرقــى المعاييــر فــي مزاولــة األعمــال علــى كافــة األصعــدة االقتصاديــة واالجتماعيــة والثقافيــة. 

ويتحمــل الســيد/ إبراهيــم أيًضــا مســؤولية تقييــم التطــورات االقتصاديــة اإلقليميــة والعالميــة، ومــدى 
تأثيرهــا علــى دبــي وقدرتهــا التنافســية، كمــا يشــرف علــى الدراســات االســتقصائية، وجمع ونشــر المؤشــرات 

االقتصاديــة واإلحصــاءات المتعلقــة باألعمــال فــي دبــي.

ــت وضــع الخطــة االســتراتيجية  وشــارك الســيد/ علــي إبراهيــم فــي عــدد مــن مجموعــات العمــل التــي تول
إلمــارة دبــي 2007 - 2015، كمــا أشــرف علــى فريــق عمــل اقتصاديــة دبــي الــذي تولــى تحديــث الخطــة االقتصاديــة 

 .2015 - 2013

بــدأ الســيد/ علــي إبراهيــم مســيرته العمليــة مــع المصــرف المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عــام 
1983 فــي المركــز الرئيســي بمدينــة أبوظبــي، حيــث ترقــى الســلم الوظيفــي إلــى أن أصبــح مســاعد المديــر 
للبحــوث واإلحصــاء. ومنــذ انضمامــه إلــى اقتصاديــة دبــي فــي العــام 1993، شــغل العديــد مــن المناصــب، بمــا 
فــي ذلــك رئيــس قســم الدراســات والتخطيــط، ومديــر إدارة الســجل التجــاري ونائــب المديــر العــام للشــؤون 

التنفيذيــة.

وكان الســيد /علــي إبراهيــم أيضــً المنســق العــام للجنــة التنميــة االقتصاديــة التابعــة للمجلــس التنفيــذي 
بدبــي، والمنســق الفنــي عــن الدائــرة ضمــن مركــز دبــي لتطويــر االقتصــاد اإلســامي. 

يحمــل الســيد /علــي إبراهيــم شــهادة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال واللغــة االنجليزيــة مــن جامعــة 
اإلمــارات، وشــارك فــي دورات ومؤتمــرات عديــدة، وعمــل مــع فــرق عمــل مــن منظمــات دوليــة مثــل صنــدوق 
النقــد الدولــي والبنــك الدولــي. وهــو مــن أوائــل خريجــي برنامــج القيــادات الحكوميــة لمركــز محمــد بــن راشــد 

إلعــداد القــادة.

السيد/ خالد سالم الحليان
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

يتمتع السيد خالد سالم الحليان بخبرة عالية المستوى تربو على 30 عامً شملت العديد من المجاالت 
المهنية، وهو حاليا الرئيس التنفيذي لمجموعة التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة 

دبي للطيران.

وقد بدأ السيد خالد الحليان حياته المهنية في مصرف اإلمارات المركزي وانتقل إلى دائرة التنمية 
االقتصادية في دبي قبل انضمامه إلى صناعة الطيران في عام 1996 حيث عمل في البداية على إنشاء 

المنطقة الحرة الجديدة بمطار دبي مترئسً اإلدارة المالية قبل أن يواصل مهامه إلنشاء مجموعة 
التدقيق الداخلي وتقييم المخاطر في مؤسسة مدينة دبي للطيران.

وقد شارك السيد خالد الحليان في إنشاء إدارة التنمية االقتصادية وشركة إعمار العقارية وجمعية 
المدققين الداخليين اإلماراتية وجمعية الغولف اإلماراتية، كما عمل على إعادة هيكلة مشاريع لشركة 

ألمنيوم دبي والمركز التجاري العالمي بدبي والطيران المدني بدبي ومراقبة الخدمات المصرفية 
بمصرف اإلمارات المركزي . كما قام السيد الحليان على تنفيذ إنشاء المبنى الجديد لمركز النور لتدريب 

وتأهيل األطفال ذوي االحتياجات الخاصة في دبي.

ويشــغل الســيد الحليــان حاليــً منصــب نائــب الرئيــس لجمعيــة التدقيــق الداخلــي اإلماراتيــة التابعــة لمعهــد 
التدقيــق الداخلــي، الواليــات المتحــدة، وكرئيــس مجلــس اإلدارة لمركــز النــور لتدريــب وتأهيــل األطفــال ذوي 

االحتياجــات الخاصــة فــي دبــي، ورئيــس مجلــس إدارة إعمــار الجنــوب فــي دبــي.

ويحمــل الســيد الحليــان درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة برادفــورد - المملكــة المتحــدة 
وبكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة اإلمــارات - العيــن.

مؤهالت وخبراتمؤهالت وخبرات
أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء مجلس اإلدارة
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السيد/ اياد حماد الحرازين
عضو مجلس اإلدارة

يشغل السيد أياد حماد الحرازين حاليا منصب عضو مجلس إدارة شركة إعمار مصر للتنمية ش.م.م 
)شركة مملوكة بالكامل إلعمار العقارية ش.م.ع(

السيد أياد هو شريك رئيسي في شركة مافكو لاستشارات اإلدارية واألعمال ذ.م.م.  وكذلك شريك 
مؤسس ومدير تنفيذي في شركة الحلول المتقدمة لاستثمارات وتمثيل الشركات ذ.م.م

وقد نجح السيد أياد بوجوده في هذه الشركات في بناء العديد من الشراكات المثمرة والناجحة مع 
مجموعة مرموقة من الشركات العالمية، والتي بدورها ساهمت بشكل ملموس في اقتصاد دولة 

اإلمارات العربية المتحدة.

شــغل الســيد أيــاد ســابقً عــدة مناصــب فــي شــركة بتــرول أبــو ظبــي الوطنيــة )ADNOC( حيــث تولـّـى العديــد 
مــن المســؤوليات الفنيــة واإلداريــة علــى عدة مســتويات

يحمل الســيد أياد شــهادات دراســية عليا، فهو يحمل شــهادة الماجســتير في الهندســة الميكانيكية من 
معهــد ماساتشوســتس للتكنولوجيــا - إم أي تــي )MIT( األمريكــي، وقــد حــاز علــى شــهادة البكالوريــوس 

فــي الهندســة الميكانيكيــة بمرتبــة الشــرف مــن كليــة لنــدن اإلمبرياليــة للعلــوم والتكنولوجيــا.

السيد/ مصطفى كرم
عضو مجلس اإلدارة

الســّيد مصطفــى كــرم هــو أحــد أبــرز المتخّصصيــن فــي مجــال خدمــة العمــاء وإدارة األعمــال ومراقبــة 
الخدمــات فــي منطقــة الشــرق األوســط، ويتمتــع بخبــراٍت كبيــرٍة فــي تلــك المجــاالت علــى مــدار أكثــر مــن 28 

عامــً فــي شــركة طيــران اإلمــارات مــن خــال العديــد مــن المناصــب التــي توالهــا فيهــا.

ويشــغل الســّيد مصطفــى كــرم منصــب نائــب الرئيــس األّول لشــؤون العمــاء ومراقبــة الخدمــة فــي شــركة 
“طيــران اإلمــارات”.

يحمــل الســّيد مصطفــى كــرم العديــد مــن الشــهادات والخبــرات، حيــث حصــل علــى درجــة البكالوريــوس مــن 
كليــة اآلداب بجامعــة اإلمــارات فــي العــام 1984، إضافــًة إلــى أنــه حصــل فــي العــام 1997 علــى دبلــوم فــي مجــال 

التســويق لشــركات النقــل الجــوي مــن اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي IATA فــي جنيــف، كمــا أنــه 

حصــل قبــل ذلــك علــى دبلــوم فــي إدارة شــركات الطيــران فــي العــام 1994 مــن اتحــاد النقــل الجــوي الدولــي 
IATA فــي جنيــف، وفــي العــام 2004، حصــل الســّيد مصطفــى كــرم علــى دبلــوم فــي إدارة األعمــال الماليــة 
مــن كليــة لنــدن إلدارة األعمــال فــي المملكــة المتحــدة ، كمــا حصــل علــى شــهادة اإلدارة التنفيذيــة الدوليــة 

مــن كليــة إنســياد للتعليــم التنفيــذي INSEAD فــي فرنســا فــي العــام 2006.

السيد/ راشد محمد علي عبدالرحمن
عضو مجلس اإلدارة

الســيد راشــد هــو عضــو فــي مجلــس إدارة شــركة أمــاك للتمويــل ش.م.ع. ويشــغل حاليــً منصــب المديــر 
العــام للتطويــر العقــاري فــي “وصــل” )ذراع التطويــر العقــاري وإدارة األصــول لحكومــة دبــي(. وقــد أشــرف 
خــال الســنوات الســت المنصرمــة علــى تنفيــذ 79 مشــروعً قائمــً للتطويــر والبنــاء تقــدر قيمتهــم بأكثــر 

مــن 25 مليــار درهــم إماراتــي.

يتمتــع الســيد راشــد بخبــرة تزيــد عــن 15 عامــً فــي القطــاع العقــاري حيــث قــاد العديــد مــن مشــاريع التطويــر 
العقــاري المرموقــة والضخمــة فــي جميــع أنحــاء دبــي. باإلضافــة إلــى مناصبــه الحاليــة، فهــو عضــو فــي مجلس 

إدارة مؤسســة دبــي الرياضيــة، وعقــارات جميــرا للجولــف، ووصــل غيــت للتطويــر.

الســيد راشــد يحمــل شــهادة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة والتصميــم مــن الجامعــة األمريكيــة 
فــي الشــارقة.

السيدة/ فاطمة أحمد قاسمي
عضو مجلس اإلدارة

شــغلت فاطمــة قاســمي منصــب رئيــس قســم إعــادة الهيكلــة الماليــة والتعويضــات فــي مجموعــة بنــك 
اإلمــارات دبــي الوطنــي حتــى تاريــخ مــارس 2021. وقبــل ذلــك، شــغلت منصب رئيــس إدارة الخدمات المشــتركة 
والعمليــات فــي بنــك أبوظبــي التجــاري. كمــا تبــوأت فاطمــة منصــب رئيــس خدمــات النخبــة المصرفيــة فــي 
دولــة اإلمــارات لــدى بنــك أبوظبــي األول، وتولــت اإلشــراف علــى خدمــات النخبــة المصرفيــة فــي دولــة اإلمــارات 

وســنغافورة وسويســرا.

شــغلت فاطمــة منصــب الرئيــس التنفيــذي لشــركة أصيــل للتمويــل اإلســامي، وهــي شــركة مملوكــة 
بالكامــل لبنــك الخليــج األول، منــذ عــام 2015 حيــث تولّــت مهمــة تعزيــز القيمــة للمســاهمين مــن خــال 
اإلدارة الفعالــة والتنفيــذ الناجــح الســتراتيجية األعمــال طويلــة األمــد. وخــال عاميــن مــن القيــادة، حّققــت 
شــركة أصيــل للتمويــل اإلســامي نمــوًا ملحوظــً بنســبة 21% فــي محفظتهــا عــام 2016. وقّدمــت فاطمــة رؤيــة 
متميــزة ورســالة جديــدة للشــركة، وطــّورت موقعهــا اإللكترونــي، وأطلقــت 6 منتجــات متميــزة والعديــد مــن 
العــروض الترويجيــة والحمــات التــي نجحــت فــي تأســيس أصيــل بهويــة جديــدة، واســتقطاب عمــاء بارزيــن 

وإلهــام وتحفيــز الموظفيــن. 

ــارات  ــة فــي اإلم ــز مرموق ــارز فــي شــركة أصيــل حيــث أحــرزت 7 جوائ ــر ب ــك، كان لفاطمــة تأثي عــاوة علــى ذل
العربيــة المتحــدة والشــرق األوســط.

ــارات الشــمالية  ــي واإلم ــة للشــركات فــي دب ــت فاطمــة منصــب رئيــس الخدمــات المصرفي ــك، تولّ وقبــل ذل
لــدى بنــك الخليــج األول ألكثــر مــن ســّت ســنوات، حيــث لعبــت دورًا مهمــً فــي زيــادة نمــو إيــرادات الشــركة 
وتوســعها، وحّققــت إنجــازًا مهمــً تمثــل فــي تســجيل إيــرادات بقيمــة 230 مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام 

2014، كمــا شــغلت منصــب رئيــس قســم الشــركات الكبــرى فــي بنــك دبــي الوطنــي ألكثــر مــن 11 عامــً.

تمتــد خبــرة فاطمــة ألكثــر مــن 23 عامــً مــن العمــل فــي مجــال الخدمــات المصرفيــة والماليــة في دولــة اإلمارات 
العربيــة المتحــدة، وتمتلــك معــارف واســعة ومتعــددة الجوانــب فــي مجــال اإلدارة التنفيذيــة، ولديهــا ســجل 
ــاح المؤسســة. وتمتلــك فاطمــة مهــارات متنوعــة  ــز أرب ــرادات، لتعزي ــادة اإلي حافــل فــي قيــادة التســويق وزي
عبــر مجموعــة واســعة مــن المجــاالت، بمــا فــي ذلــك الخدمــات المصرفيــة اإلســامية والتقليديــة والشــؤون 
ــة واالســتثمار والخزينــة والتخطيــط االســتراتيجي  ــة والتجزئ الماليــة، وخدمــات الشــركات والخدمــات التجاري

وتطويــر األعمــال والمنتجــات.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها ـر الحوكمــة عن السنة 2021 ـر الحوكمــة عن السنة 2021تقريـ تقريـ

السيد ة/ فاطمة علي حسين
عضو مجلس اإلدارة

فاطمــة حســين هــي إحــدى القيــادات التنفيذيــة اإلماراتيــة البــارزة فــي مجــال المــوارد البشــرية والثقافــة 
المؤسســية، وتتمتــع بأكثــر مــن 20 مــن الخبــرة واإلنجــازات فــي مجــال المــوارد البشــرية حققتهــا خال مســيرة 
عملهــا الحافلــة فــي عــدة قطاعــات بكبــرى الشــركات والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة فــي دولــة اإلمــارات.

نجحــت فاطمــة مــن خــال منصبهــا كرئيــس تنفيــذي للمــوارد البشــرية لــدى “دبــي إلدارة األصــول” فــي 
تحويــل إدارة المــوارد البشــرية مــن وحــدة لدعــم األعمــال إلــى شــريك موثــوق يركــز علــى اســتقطاب وتطويــر 
ومكافــأة المــوارد األهــم للشــركة وهــم “موظفوهــا”، وذلــك مــن أجــل تمكيــن النمــو المؤسســي المتواصــل 
مــع الحفــاظ علــى احتياطــي مــن الكــوادر المؤهلــة لدعــم المجموعــة علــى كافــة المســتويات ومنحهــا ميــزات 

تنافســية كبيــرة.

وقبــل انضمامهــا للمجموعــة، عملــت فاطمــة مــع العديــد مــن المؤسســات المرموقــة الحكوميــة والخاصــة 
فــي مختلــف تخصصــات المــوارد البشــرية االســتراتيجية مثــل إدارة األداء والمكافــآت الشــاملة واســتقطاب 
المواهــب وتطويرهــا والتوطيــن وإعــادة توزيــع الكفــاءات ونظــام إعــادة الهيكلــة والتشــغيل باإلضافــة 

للتكامــل وإدارة التغييــر.

تحمــل فاطمــة درجــة الماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة دبــي، واجتــازت العديــد من البرامــج التنفيذية 
واإلداريــة المتقدمــة، مــن بينهــا برنامــج لمهــارات القيــادة بكليــة وارتــون إلدارة األعمــال فــي الواليــات المتحــدة 
المــدراء  برامــج تنفيذيــة وإداريــة تضمنــت موضوعــات رئيســية تشــمل تقييــم  اجتــازت  األمريكيــة. كمــا 
وتخطيــط التعاقــب الوظيفــي وتقييــم إجــراءات وعمليــات مجالــس اإلدارة وعمليــة اختيــار شــاغلي المناصــب 

التنفيذيــة الرفيعــة وتقييمــات مجالــس اإلدارة.

بيان بنسبة تمثيل العنصر النسائي في مجلس اإلدارة للعام 2021:  أ. 
تضمــن تشــكيل المجلــس المنتخــب بتاريــخ 29 أبريــل 2021 عضــو نســائي الســيدة/ فاطمــة حســين، كمــا تــم تعييــن الســيدة/ فاطمــة أحمــد 

قاســمي عضــو فــي مجلــس اإلدارة بتاريــخ 30 ديســمبر 2021.

بيان بما يلي:  ب. 
مجموع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة عن العام 2020:   .١

تــم إلغــاء قــرار مكافــأة مجلــس اإلدارة الــذي تــم الموافقــة عليــه مــن قبــل المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة المنعقــدة بتاريــخ 29 أبريــل 2021 
إلتزامــً بتعليمــات هيئــة األوراق الماليــة والســلع. 

مجمــوع مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة المقترحــة عــن العــام 2021 والتــي ســيتم عرضهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العمومية   .2
الســنوي للمصادقــة عليهــا:

حققــت الشــركة أربــاح عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 2021/12/31 قدرهــا 1.06 مليــار درهــم وســوف يتــم التوصيــة بدفــع مكافــأة وقدرهــا ثاثــة 
مليــون درهــم إلــى أعضــاء المجلــس عــن العــام 2021 ليتــم النظــر بشــأنها مــن قبــل مســاهمي الشــركة.

بيــان بتفاصيــل بــدالت حضــور جلســات اللجــان المنبثقــة عــن المجلــس التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الســنة   .3
الماليــة للعــام 2021:

بدالت حضور جلسات اللجان المنبثقة عن المجلس

عدد اإلجتماعاتقيمة البدل  لإلجتماع إسم اللجنة                 االسم

10.0002لجنة التدقيق الداخلي السيد / فاروق محمود أرجمند 

10.0004لجنة التدقيق الداخليالسيد / خالد سالم الحليان 

10.0002لجنة التدقيق الداخليالسيد / أحمد حمدان بن دلموك 

10.0002لجنة التدقيق الداخليالسيد / اياد حماد الحرازين 

10.0002لجنة التدقيق الداخليالسيد / راشد محمد عبد الرحمن  

10.0001لجنة المخاطرالسيد / هشام عبداهلل القاسم

10.0001لجنة المخاطرالسيد/ خالد سالم الحليان 

10.0001لجنة المخاطرالسيد / عصام الدين كلداري

10.0003لجنة المخاطرالسيد/ مصطفى كرم 

10.0003لجنة المخاطرالسيد/ راشد محمد عبدالرحمن 

10.0002لجنة المخاطرالسيد/ ابراهيم الجاف 

10.0001لجنة المخاطرالسيدة / فاطمة حسين 

10.0002لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد / أحمد حمدان بن دلموك

10.0002لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد / عصام الدين كلداري

10.0002لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد / هشام عبداهلل القاسم

10.0003لجنة الترشيحات والمكافآتالسيدة / فاطمة حسين 

10.0003لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد/ مصطفى كرم

10.0003لجنة الترشيحات والمكافآتالسيد / ابراهيم الجاف 
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تفاصيــل البــدالت أو الرواتــب أو األتعــاب اإلضافيــة التــي  تقاضهــا عضــو مجلــس اإلدارة بخــالف بــدالت حضــور اللجــان و   .4
ــبابها: أس

لم يتم صرف أي بدالت أو رواتب أو أتعاب بخاف بدالت حضور اجتماعات اللجان.

عــدد اجتماعــات مجلــس اإلدارة التــي عقــدت خــالل الســنة الماليــة 2021 مــع بيــان تواريــخ انعقادهــا، وعــدد مــرات الحضــور   .٥
الشــخصي لجميــع األعضــاء مــع بيــان األعضــاء الحاضريــن بالوكالــة

) يجب أن تطابق أسماء أعضاء مجلس اإلدارة حسب ما هو مذكور في البند )3 أ( أعاه(.  

أسماء األعضاء الغائبينعدد الحضور بالوكالةعدد الحضورتاريخ اإلجتماع

ال يوجد  ال يوجد 6 اعضاء 31 يناير 2021

ال يوجد ال يوجد 7 أعضاء 30 مارس 2021

ال يوجد ال يوجد 7 أعضاء 27 أبريل 2021

ال يوجد ال يوجد 7 أعضاء 10 مايو 2021

ال يوجد ال يوجد 7 أعضاء 14 يونيو 2021

ال يوجد ال يوجد 7 أعضاء26 يوليو 2021

ال يوجد ال يوجد 7 أعضاء 4 اكتوبر 2021

ال يوجد  ال يوجد 7 أعضاء 26 أكتوبر 2021

ال يوجد ال يوجد 6 أعضاء28 نوفمبر 2021

ال يوجد ال يوجد 6 أعضاء19 ديسمبر 2021

عدد قرارات مجلس اإلدارة التي صدرت بالتمرير خالل السنة المالية 2021 مع بيان تواريخ انعقادها:  .٦
أصدر مجلس اإلدارة ثاثة قرارات بالتمرير خال السنة المالية 2021:

  صــدر القــرار األول بتاريــخ 15 مــارس 2021 بشــان اعتمــاد البيانــات الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر2020 وأمــور تتعلــق 
الشــركة. بأعمــال 

  صــدر القــرار الثانــي بتاريــخ 11 أغســطس 2021 بشــأن اعتمــاد البيانــات الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2021 وأمــور تتعلــق 
بأعمــال الشــركة.

صــدر القــرار الثالــث بتاريــخ 14 نوفمبــر 2021 بشــأن اعتمــاد البيانــات الماليــة للفتــرة الماليــة المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021 وأمــور خاصــة   
بأعمــال الشــركة.

بيــان مهــام واختصاصــات مجلــس اإلدارة التــي قــام بهــا أحــد أعضــاء المجلــس أو اإلدارة التنفيذيــة خــالل عــام 2021 بنــاًء   .٧
علــى تفويــض مــن المجلــس مــع تحديــد مــدة وصالحيــة التفويــض:

فــوض المجلــس الرئيــس التنفيــذي الســيد / عــارف الهرمــي البســتكي بــإدارة أعمــال الشــركة اليوميــة بموجــب وكالــة عامــة ســارية المفعــول   
ــح الصاحيــات التابعــة لــكل  ــة فــي حــدود معينــة مــن خــال الموافقــة علــى لوائ غيــر محــددة المــدة، كمــا فــوض المجلــس اإلدارة التنفيذي

قســم مــن أقســام الشــركة وتتــم مراجعــة هــذه اللوائــح والتفويضــات بشــكل دوري ســنوي. 

بيان بتفاصيل التعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة )أصحاب المصالح( خالل عام 2021:  .٨

الشركات 
المرتبطة

مساهمين 
رئيسيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

العليا

أطراف أخرى 
ذات عالقة

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات التمويلية 
واالستثمارية االسالمية

--2.788-2.788

60.979168.072-107.093-األوراق المالية االستثمارية
422466مطلوبات أخرى

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

الشركات 
المرتبطة

مساهمين 
رئيسيين

أعضاء مجلس 
اإلدارة واإلدارة 

العليا

أطراف أخرى 
ذات عالقة

المجموع

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الدخل من الموجودات التمويلية 
واالستثمارية االسامية

--٢43٧٥3١٨

1.2693.498-٢.٢٢9-توزيعات للممولين/ للمستثمرين

الهيكل التنظيمي الخاص بالشركة:   .9

المساعدة الشخصية

رئيس قسمرئيس قسم إدارة المخاطر
الرقابة الشرعية الداخلية

رئيس قسم
التدقيق الشرعي الداخلي امين سر الشركةرئيس قسم التدقيق الداخلي مدير - اإلمتثال والتحكم

لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لجنة الترشيحات والمكافآت لجنة التدقيق لجنة المخاطر

مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

رئيس قسم تحويل األصول رئيس قسم اإليراداتالرئيس التنفيذي الماليرئيس قسم االستراتيجية رئيس قسم
الموارد البشريه والشؤون اإلدارية
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مدقق الحسابات الخارجي:  -4

تقديم نبذة عن مدقق حسابات الشركة للمساهمين: أ. 
تعــد شــركة ديلويــت آنــد تــوش أكبــر شــركة خدمــات احترافيــة فــي العالــم ويعمــل بهــا أكثــر مــن355.000  موظــف. لقــد عملــت الشــركة 
كمستشــارين موثوقيــن للعمــاء فــي الشــرق األوســط علــى مــدار الـــ 96 عاًمــا الماضيــة. لــدى ديلويــت آنــد تــوش فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
خمســة مكاتــب ممارســة فــي دبــي وأبــو ظبــي والفجيــرة ورأس الخيمــة والشــارقة مــع 51 شــريًكا ومديــًرا وأكثــر مــن 600 متخصــص تدقيــق. تعتبــر 
شــركة ديلويــت كشــركة خدمــات كاملــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ، ولديهــا ممارســات متطــورة تخــدم الشــركات والمؤسســات الرائــدة 
ــاء، وأنشــطة القطــاع العــام، والتجــارة،  ــة، والبن ــه والضياف ــة والتعليــم، والعقــارات، والترفي ــة الصحي ــة، والرعاي ــة والمالي فــي الخدمــات المصرفي

والتصنيــع، واالتصــاالت، والطيــران والتجزئــة ومــوارد الطاقــة.

بيان األتعاب والتكاليف الخاصة بالتدقيق أو الخدمات التي قدمها مدقق الحسابات الخارجي: ب. 

ديلويت آند توش )الشرق األوسط(إسم مكتب التدقيق واسم المدقق الشريك
يحيى شاتيا

3عدد السنوات التي قضاها كمدقق حسابات خارجي للشركة

عدد السنوات التي قضاها المدقق الشريك في تدقيق حسابات 
الشركة

3

555.000إجمالي أتعاب التدقيق لعام 2021 )درهم( 

أتعاب وتكاليف الخدمات الخاصة األخرى بخاف التدقيق للبيانات 
المالية لعام 2021 )درهم( إن وجدت وفي حال عدم وجود أية أتعاب 

أخرى يتم ذكر ذلك صراحًة

334.000

تفاصيل وطبيعة الخدمات المقدمة األخرى )إن وجدت( وفي حال عدم 
وجود خدمات أخرى يتم ذكر ذلك صراحًة

أتعاب التدقيق للشركات التابعة  .1
نموذج التحقق من صحة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   .2

رقم 9
اإلجراءات المتفق عليها فيما يتعلق بخيارات تسوية القضية   .3

التحكيمية
اإلجراءات المتفق عليها بشأن إجراءات توزيع األرباح غير المطالب   .4

بها
بيان بالخدمات األخرى التي قام مدقق حسابات خارجي أخر غير 

مدقق حسابـات الشركة بتقديمهـا خال 2021 )إن وجد( وفي حال عدم 
وجود مدقق خارجي آخر يتم ذكر ذلك صراحًة

ال يوجد 

بيــان يوضــح التحفظــات التــي قــام مدقــق حســابات الشــركة بتضمينهــا فــي القوائــم الماليــة المرحليــة و الســنوية للعــام  ج. 
2021 وفــي حــال عــدم وجــود أي تحفظــات يجــب أن يتــم ذكــر ذلــك صراحــًة.

في مارس 2021، قام مدقق البيانات المالية بتضمين فقرة مسألة أخرى في تقرير المراجعة الخاص به: 	

لــم يتــم تدقيــق أو مراجعــة المعلومــات المقارنــة المعروضــة فــي البيانــات المرحليــة الموجــزة الموحــدة للدخــل والتدفقــات النقديــة واإليضاحــات   
ذات الصلــة

في يونيو 2021، قام مدقق البيانات المالية بتضمين فقرة مسألة أخرى في تقرير المراجعة الخاص به:  	

إن المعلومــات المقارنــة لفتــرة الســتة أشــهر المنتهيــة فــي 30 يونيــو 2020 المعروضــة فــي البيانــات المرحليــة الموجزة الموحدة للدخــل والتدفقات   
النقديــة واإليضاحــات ذات الصلــة لــم يتــم تدقيقهــا أو مراجعتهــا

ال يوجــد تحفــظ فــي رأي المدققيــن علــى البيانــات الماليــة الســنوية للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2021 والبيانــات الماليــة ربــع الســنوية للفتــرة  	

المنتهيــة فــي 30 ســبتمبر 2021

بيــان تفصيلــي لكبــار الموظفيــن التنفيذييــن ووظائفهــم وتواريــخ تعيينهــم مــع بيــان بمجمــوع الرواتــب والمكافــآت   .١0
المدفوعــة لهــم:

تاريخ التعيينالمنصبم

مجموع الرواتب 
والبدالت المدفوعة 

لعام ٢0٢١ )درهم(

مجموع المكافآت 
المدفوعة لعام٢0٢١ 

 )Bonuses(
)درهم(

أي مكافآت أخرى 
نقدية/عينية 
للعام ٢0٢١ أو 

تستحق مستقباًل*
232.690.0002.000.000 مايو 2007الرئيس التنفيذي1

18820.000120.000 نوفمبر 2020الرئيس المالي 2
18620.00090.000 يناير 2021رئيس قسم اإليرادات 3

4
رئيس قسم 
اإلستراتيجية 

18 يناير 2021
400.00080.000

5
رئيس قسم الموارد 

البشرية والشؤون 
اإلدارية 

11 يوليو 2021
220.000-

*اإلدارة التنفيذية بصدد تقديم مقترح مكافآت للموظفين إلى مجلس اإلدارة.
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لجنــة التدقيــق:  -5

يقــر الســيد / خالــد ســالم الحليــان رئيــس لجنــة التدقيــق بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة  أ. 
عملــه والتأكــد مــن فعاليتــه.

أعضاء لجنة التدقيق من الفترة ١ يناير ٢0٢١ ولغاية ٢9 أبريل ٢0٢١ ب. 
رئيس اللجنة السيد / فاروق محمود أرجمند   
عضو اللجنة السيد / أحمد حمدان بن دلموك  
عضو اللجنة  السيد/ خالد سالم الحليان  

أعضاء لجنة التدقيق من الفترة 30 أبريل ٢0٢١ ولغاية 3١ ديسبمر٢0٢١
رئيس اللجنة السيد/ خالد سالم الحليان    
عضو اللجنة السيد/ اياد حماد الحرازين   
عضو اللجنة السيد/ راشد محمد عبدالرحمن  

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:
مراجعة سامة البيانات المالية والتقارير السنوية والمرحلية والتوصية بالموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة 	

مراجعــة التحليــات التــي أعدتهــا اإلدارة والتــي تبيــن أهميــة قضايــا التقاريــر الماليــة واألحــكام الصــادرة فيمــا يتعلــق بـــإعداد البيانــات الماليــة بمــا  	

فــي ذلــك تحليــات القوائــم الماليــة
النظر في المسائل المهمة وغير العادية الواردة أو التي سيتم تضمينها في التقارير المالية  	

تقييــم الفعاليــة العامــة للرقابــة الداخليــة وأطــرإدارة المخاطــر، بمــا فــي ذلــك تقييــم مخاطــر االحتيــال والضوابــط والعمليــات المتعلقــة بمخاطــر  	

االحتيــال، والنظــر فيمــا إذا كانــت اإلدارة قــد نفــذت التوصيــات التــي قدمهــا المدققــون الداخليــون والخارجيــون.
مراجعــة آليــة مراقبــة أمــن أنظمــة وتطبيقــات الكمبيوتــر، وخطــط الطــوارئ لمعالجــة المعلومــات الماليــة وغيرهــا مــن المعلومــات الهامــة فــي  	

حالــة تعطــل األنظمــة أو للحمايــة مــن االحتيــال أو إســاءة اســتخدام الكمبيوتــر.
رفع توصية إلى مجلس اإلدارة بشان تعيين مدقق حسابات الشركة. 	

مراجعة وتقييم أنظمة التدقيق الداخلي في الشركة. 	

التأكد من توافر الموارد الازمة لقسم التدقيق الداخلي وفعاليته. 	

الموافقة على خطة التدقيق الداخلي ومتابعة التنفيذ. 	

مراقبة مدى تقيد الشركة بقواعد السلوك المهني. 	

عــدد االجتماعــات التــي عقدتهــا لجنــة التدقيــق خــالل عــام ٢0٢١ وتواريخهــا لمناقشــة المســائل المتعلقــة بالبيانــات الماليــة 
وأيــة أمــور أخــرى، وبيــان عــدد مــرات الحضــور الشــخصي لألعضــاء فــي االجتماعــات المنعقــدة.

الحضور
فاروق محمود تاريخ اإلجتماعرقم اإلجتماع

أرجمند
أحمد حمدان 

بن دلموك
خالد سالم 

الحليان
اياد حماد 

الحرازين
راشد محمد 
عبدالرحمن  

--√√√23 فبراير 12021
--√√√28 ابريل 22021
√√√--4 أغسطس 32021

√√√--3 نوفمبر 42021

لجنة الترشيحات والمكافآت:  -6

ــن  ــركة وع ــي الش ــة ف ــام اللجن ــن نظ ــؤوليتها ع ــآت بمس ــيحات والمكاف ــة الترش ــس لجن ــين  - رئي ــة حس ــيدة/ فاطم ــر الس تق
ــه ــن فعاليت ــد م ــه والتأك ــة عمل ــا آللي مراجعته

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الفترة ١ يناير ٢0٢١ ولغاية ٢9 أبريل ٢0٢١
رئيس اللجنة  السيد / أحمد حمدان بن دلموك  

عضو اللجنة السيد / عصام الدين حسين كلداري  
عضو اللجنة      السيد / هشام عبداهلل القاسم  

أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت من الفترة 30 أبريل ٢0٢١ ولغاية ديسمبر ٢0٢١:
رئيس اللجنة  السيدة / فاطمة حسين   
عضو اللجنة  السيد / مصطفى كرم   
عضو اللجنة  السيد/ ابراهيم أنيس الجاف   

وبتاريــخ 28 نوفمبــر 2021 تــم تعييــن الســيد/ ايــاد حمــاد الحرازيــن عضــو فــي لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بديــًا عــن الســيد/ ابراهيــم الجــاف الــذي 
اســتقال مــن المجلــس فــي نوفمبــر 2021.

اختصاصات اللجنة والمهام الموكلة لها:
مراجعة اإلجراءات الخاصة بالترشيح إلى عضوية مجلس اإلدارة. 	

تحديد احتياجات الشركة من الكفاءات على مستوى اإلدارة التنفيذية العليا والموظفين وأسس اختيارهم. 	

مراجعة سياسة منح المكافآت والمزايا والحوافز والرواتب للموظفين على أساس سنوي ؛ 	

التوصية بمكافآت مجلس اإلدارة. 	

مراجعــة هيــكل مجلــس اإلدارة والتأكــد مــن تنوعــه وأنــه يشــمل األفــراد ذوي الخبــرة الذيــن يتمتعــون بالســمعة والقيــادة والمهــارات الخاصــة  	

بالصناعــة للقيــام بأدوارهــم ومســؤولياتهم.

عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة الترشيحات والمكافآت خالل عام ٢0٢١ وتواريخها،
وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة.

الحضور

عصام الدين احمد بن دلموكتاريخ اإلجتماع
كلداري

ابراهيم الجالفمصطفى كرمفاطمة حسين  هشام القاسم

---√√√2 مارس 2021

---√√√18 أبريل 2021

√√√---12 يوليو 2021

√√√---6 أكتوبر 2021

√√√---2 نوفمبر 2021
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها ـر الحوكمــة عن السنة 2021 ـر الحوكمــة عن السنة 2021تقريـ تقريـ

لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المتطلعين  -7

طبقــً للمــادة رقــم )33( مــن قــرار رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة رقــم )03/ر.م( لســنة 2020، يجــوز تكليــف إحــدى إدارات الشــركة لإلشــراف ومتابعــة 
تعامــات األشــخاص المطلعيــن فــي الشــركة وقــد تــم تكليــف قســم أمانــة ســرمجلس اإلدارة بهــذه المهــام.

يقــر أميــن ســر مجلــس اإلدارة األســتاذة / لمــا تقــي الديــن بالمســؤولية عــن نظــام المتابعــة واإلشــراف علــى تعامــات المطليعــن وعــن مراجعــة  أ.  
أليــة العمــل والتأكــد مــن فعاليتــه.

ــى القســم المهــام  ــة ســر مجلــس اإلدارة ويتول ــى قســم أمان ــم اســناد مهمــة متابعــة واإلشــراف علــى تعامــات األشــخاص المطلعيــن إل ت ب.  
التاليــة:

إعداد سجل خاص ومتكامل لجميع االشخاص المطلعين بصورة دائمة ومؤقتة على المعلومات الداخلية بالشركة قبل نشرها. 	

اعام األشخاص المطلعين بفترات حظر التداول والضوابط المطلوبة بهذا الشأن.  	

اإلحتفاظ بإقرارات رسمية لألشخاص المطلعين على المعلومات الداخلية للشركة. 	

 
ملخص عن تقرير أعمال قسم أمانة سر مجلس اإلدارة خال العام 2021:  ج.   

قــام القســم بتحديــث الســجل الخــاص باألشــخاص المطلعيــن وتزويــد الســوق بالســجل بشــكل دوري، كمــا تــم اإلعــان عــن فتــرات حظــر 
ــة  ــرارات رســمية تؤكــد حوزتهــم علــى معلومــات داخلي ــى إق ــع األشــخاص المطلعيــن عل ــى توقي ــة إل ــداول فــي ســهم الشــركة باإلضاف الت

وتعهدهــم بالمســؤولية باإللتــزام باللوائــح والقواعــد المنظمــة ذات الصلــة. 

لجنة المخاطر:  -8

أ. يقــر الســيد/ مصطفــى اســماعيل كــرم  - رئيــس لجنــة المخاطــر بمســؤوليته عــن نظــام اللجنــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه 
آلليــة عملــه والتأكــد مــن فعاليتــه.

أعضاء لجنة المخاطرمن الفترة ١ يناير ٢0٢١ ولغاية ٢9 أبريل ٢0٢١
رئيس اللجنة  السيد / هشام عبداهلل القاسم  

عضو اللجنة السيد / عصام الدين حسين كلداري  
عضو اللجنة السيد / خالد سالم  الحليان   

أعضاء لجنة المخاطرمن الفترة 30 أبريل ٢0٢١ ولغاية ديسمبر ٢0٢١:
رئيس اللجنة  السيد / مصطفى اسماعيل كرم  
عضو اللجنة  السيد / راشد محمد عبدالرحمن  
عضو اللجنة  السيد/ ابراهيم أنيس الجاف             

ــًا عــن الســيد/ ابراهيــم الجــاف الــذي اســتقال مــن  وبتاريــخ 19 ديســمبر 2021 تــم تعييــن الســيدة / فاطمــة حســين عضــو فــي لجنــة المخاطــر بدي
المجلــس فــي نوفمبــر 2021.

مسؤوليات اللجنة ومهامها:
وضــع إســتراتيجية وسياســة شــاملة إلدارة المخاطــر التــي تتســق مــع طبيعــة أنشــطة الشــركة وحجمهــا، ومراقبــة تنفيذهــا، ومراجعتهــا  	

للشــركة. والخارجيــة  الداخليــة  المتغيــرة  العوامــل  علــى  بنــاء  وتحديثهــا 
تحديــد والمحافظــة علــى مســتوى مقبــول مــن المخاطــر التــي يمكــن أن تواجههــا الشــركة، والتأكــد مــن عــدم تجــاوز الشــركة هــذا المســتوى  	

ــة إلدارة المخاطــر. ــر المــوارد واألنظمــة الكافي التأكــد مــن تواف
اإلشــراف علــى إطــار إدارة المخاطــر بالشــركة وتقييــم فعاليــة إطــار وآليــات تحديــد ومراقبــة المخاطــر التــي تهــدد الشــركة للوقــوف علــى مجــاالت  	

عــدم المائمــة والكفايــة فيهــا.

عدد االجتماعات التي عقدتها لجنة المخاطر خالل عام ٢0٢١ وتواريخها،
وبيان عدد مرات الحضور الشخصي لألعضاء في االجتماعات المنعقدة.

الحضور

رقم 
اإلجتماع

هشام تاريخ اإلجتماع
القاسم

عصام 
الدين 

كلداري

خالد 
الحليان

مصطفى 
كرم

راشد 
محمد  

ابراهيم 
الجالف

فاطمة 
حسين  

----√√√15 فبراير 12021

-√√√---22 يونيو 22021

-√√√---31 أغسطس 32021

√-√√---21 ديسمبر 42021

نظام الرقابة الداخلية:  -9

يقــر مجلــس اإلدارة  بمســؤوليته عــن نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة وعــن مراجعتــه آلليــة عملــه والتأكــد مــن فعاليتــه. ويتولــى مجلــس  أ. 
اإلدارة مســؤولية اإلشــراف علــى نظــام الرقابــة الداخليــة فــي الشــركة، ومراجعــة مــدى فاعليتــه وكفاءتــه. 

أسم مدير اإلدارة ومؤهاته وتاريخ التعيين: ب. 
تــم تعييــن الســيد أســامة ناجــي فــي منصــب مديــر قســم التدقيــق الداخلــي بتاريــخ 4 ينايــر 2022 والسيد/اســامة حاصــل علــى ماجســتير فــي   

إدارة األعمــال وهــو أيضــا محاســب عــام معتمــد ومدقــق داخلــي معتمــد. 

أسم ضابط اإلمتثال ومؤهاته وتاريخ التعيين: ج. 
تم تعيين السيدة/أميرة عدي  في منصب مدير- اإلمتثال والرقابة في أكتوبر 2021   

ــر  ــم اإلفصــاح عنهــا فــي التقاري ــة مشــاكل كبيــرة بالشــركة أو تلــك التــي ت ــة الداخليــة مــع أي كيفيــة تعامــل إدارة الرقاب د. 
والحســابات الســنوية

تتمثــل مهمــة قســم التدقيــق الداخلــي فــي مراجعــة السياســات واإلجــراءات الداخليــة والتأكــد مــن توافقهــا مــع القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة 
والتأكــد مــن تطبيــق قواعــد الحوكمــة، كمــا تقــوم اإلدارة بمراجعــة إجــراءات إدارة المخاطــر. 

ــع ســنوي.  ــج أنشــطتها علــى أســاس رب ــى لجنــة التدقيــق الداخلــي عــن نتائ ــة إل ــر دوري وتعتمــد اإلدارة خطــة التدقيــق الســنوية و تصــدر تقاري
وتلتــزم اإلدارة إخطــار لجنــة التدقيــق الداخلــي عــن األحــداث الرئيســية فــي الشــركة لضمــان ايصــال المعلومــات الهامــة والمخاطــر فــي الوقــت 
المناســب، و األمــور التــي قــد تؤثــر بشــكل ملحــوظ علــى الوضــع المالــي ، شــؤون األعمــال، المحاســبة، والرقابــة الداخليــة وغيرهــا. كمــا يعتمــد 
القســم سياســة اإلبــاغ عــن المخالفــات والتــي تفســح المجــال ألي موظــف أو متعامــل اإلبــاغ عــن المخالفــات ويتــم التحقــق منهــا بســرية مطلقــة.

لم تواجه الشركة أي مشاكل كبيرة في العام 2021.

عدد التقارير الصادرة من إدارة الرقابة الداخلية لمجلس إدارة الشركة. ت. 
يتــم عقــد إجتماعــات لجنــة التدقيــق بصــورة ربــع ســنوية، حيــث يتــم عــرض أنشــطة إدارة التدقيــق الداخلــي، الماحظــات وتقارير التدقيــق الداخلي 
وتقاريــر األداء للمناقشــة خــال اإلجتماعــات. أصــدرت إدارة التدقيــق الداخلــي أربعــة تقاريــر إلــى لجنــة التدقيــق الداخلــي التابعــة لمجلــس اإلدارة 

وفًقــا لخطــة التدقيــق المعتمــدة. وتــم اصــدار تقريــر ســنوي بأعمــال القســم تــم تقديمــه إلــى مجلــس اإلدارة.

تفاصيل المخالفات المرتكبة خالل عام ٢0٢١ وبيان أسبابها، وكيفية معالجتها وتجنب تكرارها مستقباًل:  -١0
لم يتم فرض أية غرامات أو قيود على الشركة من قبل هيئة األوراق المالية والسلع أو أي سلطة قانونية  أخرى خال العام 2021. 
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها ـر الحوكمــة عن السنة 2021 ـر الحوكمــة عن السنة 2021تقريـ تقريـ

بيــان بالمســاهمات النقديــة والعينيــة التــي قامــت بهــا الشــركة خــالل العــام ٢0٢١ فــي تنميــة المجتمــع المحلــي والحفــاظ   -١١
علــى البيئــة:

يرجــى ماحظــة أن أمــاك لــم تقــدم أي مســاهمات ماليــة تجــاه المجتمــع المحلــي أو الحفــاظ علــى البيئــة فــي عــام 2021، بمــا يتماشــى مــع اللوائــح 
حيــث أن شــروط تقديــم مســاهمات ماليــة تجــاه المســؤولية االجتماعيــة للشــركات غيــر مســتوفاة مــن قبــل الشــركة.

١٢- معلومات عامة:
ــة كل شــهر خــالل الســنة الماليــة  بيــان بســعر ســهم الشــركة فــي الســوق )ســعر اإلغــالق، أعلــى ســعر، وأدنــى ســعر( فــي نهاي أ. 

للعــام 2021:

السعر عند اإلغالقأدنى سعرأعلى سعرالشهر

0.2550.2440.248يناير

0.2200.2100.220فبراير

0.2930.2380.271مارس

0.2200.2150.215أبريل

0.2650.2590.260مايو

0.2490.2400.249يونيو

0.2940.2710.272يوليو

0.2810.2720.278أغسطس

0.2700.2620.267سبتمبر

0.2990.2670.294أكتوبر

0.7130.6800.68نوفمبر

0.7310.7220.723ديسمبر

بيان باألداء المقارن لسهم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي إليه الشركة خالل العام 2021: ب. 

أمالك للتمويل ش.م.عالشهر
 مؤشر سوق دبي

مؤشر العقاراتمؤشر البنوكالمالي العام
0.2482654.062485.763512.67يناير

0.2202551.542402.453341.80فبراير
0.2712550.232386.863292.18مارس
0.2152605.382452.053463.86أبريل
0.2602797.522651.753764.37مايو

0.2492810.562621.183886.93يونيو
0.2722765.712628.513728.53يوليو

0.2782902.972732.873967.90أغسطس
0.2672845.492745.793863.36سبتمبر

0.2942864.212749.143872.46أكتوبر
0.6803072.912765.104499.86نوفمبر

0.7233195.912861.214651.15ديسمبر

ــي: محلــي، خليجــي،  ــع ملكيــة المســاهمين كمــا فــي 2021/12/31 )أفــراد، شــركات، حكومــات( مصنفــة علــى النحــو التال بيــان بتوزي ت. 
ــي. ــي، وأجنب عرب

تصنيف المساهمم
نسبة األسهم المملوكة

المجموعحكومةشركاتأفراد

1.283.594.110-526.650.283756.943.827محلي

151.441.330-120.681.12030.760.210عربي

64.964.560-49.920.10315.044.457أجنبي

1.500.000.000-697.251.506802.748.494المجموع

ث.  بيان بالمساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من رأس مال الشركة كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

نسبة األسهم المملوكة من رأس مال الشركةعدد األسهم المملوكةاإلسمم

45%674.999.982شركة أعمار العقارية ش.م.ع1

ج.  بيان بكيفية توزيع المساهمين وفقًا لحجم الملكية كما في 2021/12/31 حسب الجدول التالي:

م
ملكية األسهم

 )سهم(
عدد 

المساهمين
عدد األسهم 

المملوكة
نسبة األسهم المملوكة 

من رأس المال
8.903%21.408133.545.271أقل من 50.000 1

13.832%1.621207.477.140من 50.000 إلى أقل من 500.000 2
14.928% 201223.923.752من 500.000 إلى أقل من 5.000.000 3
62.337%22935.053.837أكثر من 45.000.000
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بيان باإلجراءات التي تم إتخاذها بشأن ضوابط عالقات المستثمرين مع بيان ما يلي:- ح. 
عملــت الشــركة علــى تحديــث الصفحــة الخاصــة بعاقــات المســتثمرين علــى موقعهــا اإللكترونــي وذلــك مــن اجــل تمكيــن المســاهمين 
والمســتثمرين مــن الوصــول إلــى المعلومــات المتعلقــة بالشــركة وبخاصــة التقاريــر الســنوية، البيانــات الماليــة، اإلفصاحــات إلــى الســوق المالــي، 

وأســعار الســهم وغيرهــا مــن أجــل ضمــان الوضوح والشــفافية.
إسم مسؤول عاقات المستثمرين:السيد / آدم العفاس 

بيانات التواصل مع عالقات المستثمرين:   خ. 
االسم:  آدم العفاس 

Investorrelations@amlakfinance.com :البريد اإللكتروني
 الهاتف:  97144274613 +

المحمول:  971507040326+

الرابط اإللكتروني لصفحة عالقات المستثمرين على الموقع اإللكتروني للشركة: د. 
https://www.amlakfinance.com/investor-relations

ذ.  بيان بالقرارات الخاصة التي تم عرضها في الجمعية العمومية المنعقد خالل عام 2021 واإلجراءات المتخذة بشأنها:
عقد اجتماع الجمعية العمومية العادية بتاريخ 29 أبريل 2021 وتم اصدار القرارات الخاصة التالية:  

  تقرر استمرار الشركة في نشاطها على الرغم من تجاوز خسائرها رأس مال الشركة. 
  تقــرر تعديــل النظــام األساســي للشــركة والغــرض منهــا اإلمتثــال مــع أحــكام القانــون اإلتحــادي رقــم 26 للعــام 2020 والخــاص بتعديــل بعــض 
أحــكام القانــون اإلتحــادي رقــم )2( للعــام 2015 فــي شــأن الشــركات التجاريــة وتــم اصــدار شــهادة بإعــان التعديــل والنشــر فــي الجريــدة 

الرســمية.

إسم مقرر إجتماعات مجلس اإلدارة وتاريخ تعينه: ر. 
تــم تعييــن األســتاذة / لمــا تقــي الديــن فــي منصــب أميــن ســر الشــركة بتاريــخ 2 فبرايــر 2020 وهــي حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي 

اإلقتصــاد والبكالوريــوس فــي القانــون وأميــن ســر مجلــس إدارة معتمــد مــن معهــد حوكمــة.

بيان تفصيلي باألحداث الجوهرية واإلفصاحات الهامة التي صادفت الشركة خالل العام 2021: ز. 
نجحــت أمــاك فــي تســوية الحكــم الصــادر لصالحهــا بقيمــة صافيــة قدرهــا 875 مليــون درهــم شــاملة قطــع أراضــي و أقســاط نقديــة يتــم  	

ســدادها علــى مــدى 24 شــهرًا
اســتمرت الشــركة فــي تســوية التســهيات مــن خــال النقــد ومبادلــة األصــول العقاريــة ونتــج عنهــا تســويات نهائيــة لتســهيات أربعــة  	

ــخ 31 ديســمبر 2021. وحققــت الشــركة مكاســب  ــة بتاري ــة لتســهيات اثنيــن مــن المموليــن خــال الســنة المنتهي مموليــن، وتســوية جزئي
بلغــت 465 مليــون درهــم مــن تســوية الديــون ونجحــت فــي خفــض إجمالــي الديــن بقيمــة 1.139 مليــون درهــم )بمــا فــي ذلــك أداة المضاربــة 

بقيمــة 235 مليــون درهــم(.
ونتيجــة لتســوية الحكــم التحكيمــي ومكاســب تســوية الديــون تمكنــت الشــركة مــن اإليفــاء بمتطلبــات المصــرف المركــزي بشــأن حقــوق  	

الملكيــة.

س.  بيان بالصفقات التي قامت بها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل عام 2021 والتي تساوي 5% أو أكثر من رأس مال الشركة:
ال يوجد

ــال  ــي مج ــة ف ــركات العامل ــبة للش ــال بالنس ــتبعد العم ــوام 2019، 2020، 2021 )يس ــة االع ــركة بنهاي ــي الش ــن ف ــبة التوطي ــان نس ش.  بي
المقــاوالت(.

201920202021

%16%10%4

بيان بالمشاريع والمبادرات االبتكارية التي قامت بها الشركة أو جاري تطويرها خالل العام 2021. ص. 
ــدة التــي تتلّخــص  ــدة التــي تعكــس جوهــر هويتنــا وثقافتنــا المهنيــة. وترتكــز قيمنــا الجدي اإلعــان مؤخــرًا عــن قيمنــا المؤسســية الجدي 	

بالمرونــة والثقــة والتعــاون والمســاءلة علــى مجموعــة مــن الســلوكيات التــي ســتكون بمثابــة الحافــز األساســي لتحقيــق التحــّول الثقافــي 
ــي جــزءًا ال يتجــزأ مــن مقاييــس األداء فــي »أمــاك«. المنشــود، وســتصبح بالتال

اعتمــدت الشــركة التوقيــع اإللكترونــي للوثائــق واإلتفاقيــات والمذكــرات الداخليــة ممــا يســمح بزيــادة الكفــاءة التشــغيلية واألمــن بفضــل  	

المعاييــر العاليــة المتبعــة ومســارات التدقيــق الرقمــي الكامــل.
تــم تعهيــد مهــام إدارة األصــول العقاريــة واإلســتثمارية إلــى شــركة متخصصــة لإللتــزام بلوائــح المصــرف المركــزي بشــأن شــركات التمويــل  	

ــادة فــي مســتوى رضــا العمــاء والمســتأجرين.  ــك حققــت الشــركة زي ونتيجــة لذل
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التعريف بهذا التقرير
يوضح تقريرنا بخصوص الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات لعام 
2021 منهج أمالك للتمويل حول االستدامة ويقدم الجديد حول مبادراتنا وأداءنا 
في الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات. يمكن قراءة هذا التقرير 
بالتزامن مع القوائم  المالية المدققة لعام 2021، وتقرير حوكمة الشركة للحصول 

على نظرة عامة شاملة على أمالك للتمويل. 

أمالك للتمويل )ش.م.ع( هي شركة تمويل عقاري متخصصة رائدة في الشرق 
للخدمات  الرائد  المزود  باعتبارها   2000 نوفمبر  في  تأسيسها  ومنذ  األوسط. 
المنطقة قدمت لعمالئها منتجات وحلول تمويل عقاري مبتكرة  المالية في 
سريعة  السوق  متطلبات  لتلبية  مصممة  اإلسالمية  الشريعة  مع  ومتوافقة 
التطور. تأسست في البداية كشركة مساهمة خاصة في دبي، اإلمارات العربية 
المتحدة، وفًقا للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة. في عام 2004، 

تم تحويلها إلى شركة مساهمة عامة.

تعمل الشركة في اإلمارات العربية المتحدة من مقرها الرئيسي في دبي الكائن 
في مكتب رقم 1803، برج جروسفينور لألعمال، برشا هايتس. 

المركزي كشركة  المتحدة  العربية  اإلمارات  الشركة مرخصة من قبل مصرف 
تمويل وتعمل بشكل أساسي في أنشطة التمويل واالستثمار القائمة على 
هياكل التمويل اإلسالمي مثل اإلجارة والمرابحة والمضاربة والوكالة والمشاركة. 
تتم أنشطة الشركة وفًقا ألحكام الشريعة اإلسالمية، التي تحظر الربا، ووفقا 

ألحكام نظامها األساسي وعقد تأسيسها. 

 يغطي هذا التقرير الفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2021، ما لم يذكر خالف ذلك. 
تم تعيين حدود التقرير لتشمل عمليات أمالك للتمويل في اإلمارات العربية 
المتحدة والتي شكلت ٪95.60 من إيراداتها الموحدة لعام 2021. باإلضافة إلى 
عن  عبارة  )ومعظمها  للشركة  التابعة  الشركات  جميع  تضمين  يتم  ذلك، 
تابعتين  شركتين  باستثناء  التقارير  نطاق  في  الخاص  الغرض  ذات  شركات 
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة تغطيان أعمال أمالك للتمويل في مصر. 
العربية السعودية ولكن ليست  المملكة  أيًضا شراكات في  تمتلك الشركة 

جزًءا من حدود هذا التقرير. 

 

تشمل الشركات التابعة ألمالك للتمويل ما يلي: 

أساس اإلعداد
 :)GRI( التقارير  العالمية إلعداد  المبادرة  لمعايير  التقرير وفًقا  إعداد هذا  تم 
الخيار األساسي، وكذلك مع مقاييس الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
التقرير اتساق أمالك  إلى ذلك، يوضح  المالي. باإلضافة  الشركات لسوق دبي 

للتمويل مع أهداف التنمية المستدامة. 

التقرير  التقارير في نهاية  يتضمن فهرس محتويات المبادرة العالمية إلعداد 
واإلجتماعية  البيئية  بالممارسات  المرتبط  اإلفصاح  دليل  مع  اتساقنا  أيًضا 

وحوكمة الشركات الصادر عن سوق دبي المالي.

تدقيق المحتوى
تمت مراجعة محتوى هذا التقرير بدقة من قبل اإلدارات الداخلية ذات الصلة، 
وباإلضافة إلى ذلك، تم تدقيق بيناتنا المالية من قبل شركة تدقيق مستقلة 

معترف بها دوليًا .  

وظيفة  ليشمل  التالي  تقريرنا  صحة  من  التحقق  نطاق  توسيع  إلى  نتطلع 
التدقيق الداخلي لدينا. 

بيانات التطلعات المستقبلية 
تتضمن بيانات التطلعات المستقبلية عدم اليقين نظًرا للعديد من العوامل 

الخارجية التي يمكن أن تؤثر على البيئة التي تعمل فيها أمالك للتمويل. 

ال تتحمل الشركة أي التزام بتحديث أو مراجعة هذه البيانات علًنا طوال السنة 
المالية القادمة باستثناء ما تقتضيه القوانين واللوائح المعمول بها. 

التواصل والتعليقات
ألية استفسارات أو مالحظات حول هذا التقرير، يرجى االتصال بنا على عنوان 

  companysecretary@amlakfinance.com :البريد اإللكتروني التالي

الدولةالشركة
نسبة الملكية 

)2021(

100٪اإلمارات العربية المتحدةأمالك سكاي جاردنز )ذ م م(

100٪اإلمارات العربية المتحدةأمالك  ليمتد

100٪اإلمارات العربية المتحدةمرتفعات الورقاء )ذ م م(

100٪اإلمارات العربية المتحدةأمالك كابيتال ذ.م.م

100٪اإلمارات العربية المتحدةأمالك بروبرتي اينفستمنت )ذ م م(

100٪اإلمارات العربية المتحدةأمالك هولدينج ليمتد

100٪مصرأمالك للتمويل شركة مصر )ش.م.م(

100٪مصرأمالك مدينة نصر لإلستثمار العقاري )ذ.م.م(
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كلمة الرئيس التنفيذيكلمة الرئيس التنفيذي

فــي عــام 2004، نشــر االتفــاق العالمــي لألمــم المتحــدة 
وعــددًا مــن المؤسســات الماليــة الرائــدة فــي العالــم 
تقريــًرا رائــًدا بعنــوان “مــن يهتــم يفــوز” حيــث نشــر 
ــة  ــة واالجتماعي ــات البيئي ــل الممارس ــوم عوام مفه
وحوكمــة الشــركات. وشــدد التقرير علــى أن الكوكب 
المســتدام والمجتمــع المدنــي الســليم يوفــران 
األســس لنجــاح االســتثمار ونتائجــه وأن الشــركات 
ــل  ــي إدارة العوام ــة ف ــة واضح ــة ذاتي ــا مصلح لديه

التــي تســهم فــي رفاهيــة العالــم.

يمكــن للشــركات التــي تعمــل بشــكل أفضــل فــي عوامــل الممارســات 
البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات زيــادة القيمــة الســهمية بعــدة 
طــرق، مــن خــالل إدارة المخاطــر، أو توقــع اإلجــراءات التنظيميــة، أو الوصــول 
ُتعــد  المســتدامة.  التنميــة  فــي  المســاهمة  مــع  أســواق جديــدة  إلــى 
االســتدامة متأصلة في مبادئ التمويل اإلســالمي، وبالتالي فإن الشــريعة 
هــي أداة ُمكملــة لتعزيــز التمويــل المســتدام واتخــاذ اإلجــراءات المناخيــة. 
الماليــة  الخدمــات  مجــال  فــي  الرائــدة  المتخصصــة  الشــركة  بصفتهــا 
العقاريــة المتوافقــة مــع الشــريعة اإلســالمية فــي الشــرق األوســط، تتطلــع 
أمــالك للتمويــل بطبيعــة الحــال إلــى زيــادة تضميــن الممارســات البيئيــة 

واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي اســتراتيجيتها ونمــوذج أعمالهــا.

يــؤدي تغيــر المنــاخ إلــى زيــادة الظواهــر الجويــة الشــديدة التــي قــد يكــون 
ــكات. وال تتســم  ــى قيمــة الممتل ــرا ســلبيا فــي المســتقبل عل لهــا تأثي
المخاطــر والفــرص ذات الصلــة فــي قطــاع العقــارات بالطبيعــة الماديــة 

فقــط، فعلــى ســبيل المثــال، تؤثــر الحــرارة الشــديدة علــى اســتهالك 
الطاقــة فــي المبانــي، ولكــن تلــك أيًضــا مخاطــر انتقاليــة. مــن المتوقــع 
علــى نطــاق واســع أن تقــوم البلــدان التــي تعهــدت بالوصــول بصافــي 
االنبعاثــات إلــى صفــر بحلــول عــام 2050، بمــا فــي ذلــك اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، بتنفيــذ تشــريعات أكثــر صرامــة تهــدف إلــى تقليــل االنبعاثــات 
الصــادرة مــن المبانــي. فــي عــام 2011، أصــدرت دبــي مجموعــة مــن “لوائــح 
المبانــي الخضــراء” لتقليــل اســتهالك الطاقــة فــي المدينــة ونتوقــع أن 
يتــم ســن المزيــد مــن التشــريعات حيــث تشــجع دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة القطــاع الخــاص علــى مضافــرة الجهــود معها من أجل الوصول 
بصافــي االنبعاثــات إلــى صفــر. ســتصبح شــهادات البنــاء مثــل اســتدامة، 
أو ليــد )الريــادة فــي تصميمــات الطاقــة والبيئــة( أو بريــم )طريقــة التقييم 
البيئــي لمؤسســة أبحــاث البنــاء( حتًمــا هــي القاعــدة وليــس االســتثناء.

تتمثــل إحــدى المبــادرات المهمــة التــي نعتــزم تنفيذهــا فــي األشــهر 
ــا  ــة فــي إجــراء مشــروع شــامل إلشــراك أصحــاب المصلحــة، داخلًي المقبل
وخارجًيــا، لضمــان تعزيــز إطــار االســتدامة لدينــا مــن خــالل انتــاج قيمــة 
المشــروع  هــذا  لنــا  ســيتيح  لدينــا.  الرئيســيين  المصلحــة  ألصحــاب 
تحديــد عوامــل الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات 
ــا  ــل فــي المســتقبل. هدفن التــي ســتركز عليهــا شــركة أمــالك للتموي
هــو تعزيــز أدائنــا ككيــان تجــاري مســؤول، والبقــاء كصاحــب عمــل مختــار، 

ــتدام. ــو مس ــق نم وخل

مــع عودتنــا إلــى الوضــع الطبيعــي الجديــد فــي عالــم مــا بعــد الجائحــة، 
المصلحــة  أصحــاب  لجميــع  القيمــة  إضفــاء  علــى  التركيــز  ســنواصل 
وخدمــة العمــالء واإلدارة الحكيمــة للمخاطــر، مــع بــذل جهــود أكبــر فــي 
دمــج مخــاوف الممارســات البيئيــة واالجتماعيــة وحوكمــة الشــركات فــي 

اســتراتيجياتنا وعملياتنــا التجاريــة وعملنــا اليومــي.

فــي قلــب هــذه الجهــود توجــد خــط رؤيــة واضحــة نحــو خلــق مســتقبل 
مــن شــأنه أن يعــزز مــن التــزام أمــالك للتمويــل باالســتدامة فــي عــام 
2022 ومــا بعدهــا. سنســتعد وننســجم مــع رؤيــة قيــادة دولــة اإلمــارات 
ــا القتصــاد  ــا مثالًي ــا العظيمــة نموذًج ــة المتحــدة ألن تصبــح أمتن العربي

ــر اســتدامة. أكث

عارف الهرمي البستكي

الرئيس التنفيذي
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عن الشركة

شركة أمالك في إيجاز  

شركة تمويل عقاري متخصصة رائدة في منطقة 
الشرق األوسط وشمال إفريقيا

يقع المقر الرئيسي ألمالك للتمويل في اإلمارات 
العربية المتحدة كما أن لها وجود في مصر والمملكة 

العربية السعودية 

 بلغت إيرادات عام 2021 مبلغ 211.733 مليون درهم
أكثر من 1200عميل تم خدمتهم في عام 2021 

 66 إجمالي الموظفين 
31.82٪ نسبة النساء منهم

ُمدرجة في سوق دبي المالي منذ عام 2004 برأس مال مصرح 
به يبلغ 1.5 مليار درهم إماراتي

تأسست عام 2000 كشركة مساهمة خاصة وتحولت 
عام 2004 إلى شركة مساهمة عامة 
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الثقة

نحن نبذل قصارى جهدنا لصالح 
أمالك وعمالئنا ونفي بوعودنا ونعمل 

وفًقا لمعايير عالية. نحن موثوقون 
ومنفتحون وصادقون.

الفطانة

نحن مبتكرون ومبدعون في العمل 
مع الفرص والتحديات. نعمل باستمرار 

على تحسين طريقة عملنا، مما 
يجعله أبسط وأفضل وأسرع

التعاون

نعمل بشكل متعاون مع جميع 
الزمالء ونشكل شراكات فاعلة 
مع أصحاب المصلحة  الداخليين 

والخارجيين. ونعزز تعددية 
التخصصات حيث تعمل كوسيلة 

لتحقيق األهداف المشتركة.

المساءلة

نحمل أنفسنا واآلخرين المسؤولية 
عن تقديم جودة عالية و تقديم 
خدمات شاملة. لدينا الشجاعة 

للتحدث عندما تكون مصلحة اإلدارة 
وأمالك على المحك.

1415

ملفنا الشخصي

أمالك للتمويل )ش.م.ع( هي من الشركات الرائدة في قطاع التمويل العقاري في 
منطقة الشرق األوسط. وتوفر “أمالك” منتجات وحلوالً عقارية مبتكرة متوافقة 
وتقدم  التغير.  دائمة  السوق  احتياجات  يواكب  بما  اإلسالمية  الشريعة  مع 
الشركة مجموعة من الحلول والمنتجات المالية التي تلبي حاجة المستثمرين 

والمستخدمين في مجالي العقارات الجاهزة والعقارات قيد اإلنشاء.

قامت أمالك للتمويل بتحويل ترخيصها إلى شركة مساهمة عامة في عام 2004. 
يقع المقر الرئيسي للشركة في دبي وهي مرخصة من قبل مصرف اإلمارات 

العربية المتحدة المركزي كشركة تمويل.  

 يشمل االتوسع  الجغرافي ألمالك للتمويل تواجًدا في مصر من خالل شركتها 
الفرعية المملوكة بنسبة 100٪ والكائنة في القاهرة “شركة أمالك مصر للتمويل 
مصر )شركة مساهمة مصرية(” عام 2007، وكذلك لديها شراكات في المملكة 
العربية السعودية من خالل امالك العالمية للتمويل العقاري التي تمتلك فيها 

الشركة حصة ٪18.35. 

رؤيتنا ورسالتنا وقيمنا

قيمنا التنظيمية

كفاءتنا السلوكية

الرؤية

أن نكون مؤسسة التمويل العقاري 
المتخصصة المرتكزة على العمالء 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة

الرسالة

توفير حلول مالية مالئمة، ومخصصة 
لتناسب احتياجات عمالئنا مع زيادة 
القيمة السهمية ورعاية موظفينا

القيم

الفطنة, الثقة, التعاون, المساءلة

االهتمام 
بالتفاصيل

المبادرة 
التعاونبالتغيير

إحداث 
التأثير

اإلدارة لتحقيق 
النتائج

توجيه خدمة التفكير النقدي
العمالء

التخطيط القيادةالتفكير الريادي
االستراتيجي
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هيكل ملكيتنا
)كما في 31 ديسمبر 2021(

انتشارنا الجغرافي

اإلمارات العربية 
 المتحدة

86%

مجلس التعاون 
لدول الخليج 

 العربية
5%

 الجنسيات األخرى
9%

المستثمرون 
 األفراد
47%

إعمار 
 العقارية

45%

 المؤسسات األخرى 
8%

بحسب الجنسيةبحسب نوع المساهم

أمالك للتمويل )ش.م.ع(

أمالك العالمية للتمويل العقاري

 )شركة زميلة تملك شركة أمالك للتمويل 
ش.م.ع نسبة ٪18.35 بها(

 شركة أمالك مصر للتمويل )شركة مساهمة مصرية(

 )شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة أمالك للتمويل ش.م.ع(

مصر

 اإلمارات
 العربية
 المملكةالمتحدة

 العربية
السعودية

عرضنا

منذ تأسيسها، كانت شركة أمالك للتمويل هي الممول العقاري المتخصص المتوافق مع الشريعة اإلسالمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، حيث تقدم لألفراد 
إمكانية شراء منازل أحالمهم مع السماح للمستثمرين والمطورين باالستفادة من سوق العقارات الديناميكي في اإلمارات العربية المتحدة.   

 تقدم شركة أمالك للتمويل حلوالً مبتكرة ومخصصة لتلبية احتياجات النظام العقاري سريع التطور. تشمل مجموعتنا الحالية من المنتجات والخدمات ما يلي: 

 اإلجارة
 اإلجارة هي الحل القياسي للتمويل العقاري الذي يستهدف المستخدمين النهائيين للعقارات السكنية والتجارية الجاهزة. بموجب اإلجارة، تقوم شركة 

أمالك للتمويل بشراء العقار من المطور/ البائع وتأجيره للعميل مع وعد بالبيع في نهاية مدة اإليجار. يدفع العميل إيجارات شهرية تتكون من إيجارات 
ثابتة ومتغيرة وتكميلية. 

استثماري 

استثماري هو منتج التمويل العقاري األول من نوعـه في المنطقة )إجارة(، والمصمم خصيًصا للمستثمرين الذين يتطلعـون إلـى االستثمار في العقارات 
السكنية والتجارية الجاهزة. باإلضافة إلى توفير إدارة عالقات شخصية ومهنية، كما يحصل العمالء على مجموعة متكاملة من خدمات اإلدارة العقارية.  

 التطوير العقاري)بالبيع على الخريطة( 

التطوير العقاري هو حل يهدف إلى تمويل العقارات قيد اإلنشاء للمستثمرين وكذلك للمستخدمين النهائيين. حيث يستكمل التمويل بمجموعة 
متكاملة من خدمات اإلدارة العقارية التي تدخل حيز التنفيذ بعد االنتهاء من العقار وتسليمه. 

تمويل إنشاء عقار خاص 

تقديم تمويل إنشاء عقار خاص لألفراد أو الشركات التي تتولى بناء المشاريع التجارية أو السكنية. أمالك للتمويل هي واحدة من الممولين القالئل الذين 
يقدمون هذا الحل للسوق المستهدف الذي يضم المواطنين اإلماراتيين وكذلك الوافدين.   

الحلول اإلضافية المقدمة:

ضاعف عقارك: 

هذا الحل يوفر ألصحاب العقارات الحاليين إمكانية الحصول على عقار ثان )جاهز أو قيد اإلنشاء(. 

 تمويل المطور: 

هذا الحل مخصص لتمويل المشاريع باإلضافة إلى تمويل المرحلة األخيرة للمشاريع التجارية. 

حلول أخرى: 

مساعدة، صلح، تكاتف، الطي لتمويل اإلنشاءات.
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 منهجنا
لالستدامة

146

يؤدي االنتقال إلى اقتصاد عالمي أكثر استدامة إلى زيادة المخاطر البيئية واالجتماعية و تلك المتعلقة بالحوكمة والفرص التي يجب أن تكون الشركات على دراية 
بها وتديرها. نتيجة لذلك، أصبح دمج اعتبارات االستدامة في النموذج التجاري للشركة عاماًل حاسمًا للنجاح. 

 أصبح أصحاب المصلحة في قطاعي الخدمات المالية والعقارات مهتمين بشكل متزايد بقضايا الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات ويمارسون المزيد 
من الضغط على الشركات ذات الصلة بالعقارات لتضمينها في استراتيجياتهم وعروضهم. 

 أصحاب المصلحة الرئيسيون هم: 

عند تطوير منهجنا لالستدامة، أخذنا في االعتبار المسؤوليات األساسية الثالثة التالية التي يجب على كل شركة تبنيها:

3. مقدم التمويل و مالك أصول 
مسؤول ومالك األصول

2. شركة المواطنة المسؤولة

1. صاحب العمل المسؤول

 1.  صاحب العمل المسؤول
صاحب العمل المسؤول هو الذي يوفر عمًلا مربًحا. بمعنى آخر، هو الذي يتيح الفرصة للموظفين للوصول إلى تطلعاتهم وعيش حياة كريمة. وهذا يعني أيًضا 
خلق بيئة عمل تعزز تكافؤ الفرص، فضاًل عن التمتع ببيئة شاملة ومتنوعة. ال يمكن إنشاء مثل هذه البيئة إال من خالل المشاركة المستمرة بين صاحب العمل 

والموظف، بما في ذلك مراجعة األداء وعملية التقييم العادلة التي تسمح بإجراء حوار صحي يمّكن القوى البشرية العاملة. 

2. شركة المواطنة المسؤولة 

المواطن المسؤول هو الذي يفهم أهمية خلق مجتمع محلي سليم. إن وجود سياسة نشطة للمسؤولية االجتماعية للشركات يمّكن الموظفين من توليد 
قيمة للمجتمع. هذا ال يدعم ازدهار المجتمع المحلي فحسب، بل يعزز أيًضا معنويات الموظفين ويؤدي إلى زيادة إنتاجية القوى العاملة.  

باإلضافة إلى ذلك، أن كونها شركة مواطنة مسؤولة يعني تعزيز الممارسات المستدامة في مكان العمل. وهذا يعني تقليل استهالك الطاقة، وزيادة إعادة 
استخدام المواد وإعادة تدوير النفايات، مع الهدف النهائي المتمثل في أن تصبح بيئة عمل مستمرة. 

3. مقدم التمويل ومالك االصول 

يتمثل الهدف الرئيسي ألعمال شركة أمالك للتمويل في توفير تمويل متوافق مع الشريعة اإلسالمية ألصحاب المنازل والمستثمرين العقاريين والمطورين. في 
الوقت نفسه، تعتبر شركة أمالك للتمويل أيًضا مالًكا للعقارات مع عددأراضي كبير ومجموعة واسعة من الوحدات الجاهزة التي تديرها شركات إدارة العقارات 

المعروفة.  

أ. أمالك للتمويل باعتبارها متخصصة في التمويل العقاري

جعلت أمالك للتمويل من أولوياتها تضمين االعتبارات البيئية واالجتماعية في نشاطها التمويلي. ويتسم ذلك بأهمية خاصة نظًرا إلى حقيقة أن جميع 
الشركات اإلماراتية واإلقليمية سوف تحتاج إلى مواءمة أنشطتها مع المبادرات على المستوى الوطني للوصول إلى صافي انبعاثات صفرية، عاجاًل وليس آجاًل. 

 من المهم أن نتوقع التغييرات التنظيمية المحتملة التي قد يكون لها تأثيرا كبيرا على قطاع العقارات في المستقبل. حيث نحافظ على مستويات عالية 
من المشاركة مع جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين لضمان بقائنا في الطليعة ونكون قادرون على إدارة المخاطر االنتقالية المتزايدة المرتبطة بشكل أساسي 

بااللتزامات المتعلقة بالمناخ. يحتاج مطورو العقارات إلى أن يكونوا أكثر وعًيا بأن التشريعات البيئية الصارمة من المحتمل أن تدخل حيز التنفيذ وأن يكيفوا 
خطط التطوير الخاصة بهم وفًقا لذلك لضمان إمكانية إدراج عقاراتهم ضمن عرض التمويل من أمالك للتمويل.  

بالنسبة للعمالء الحاليين الذين لديهم بالفعل اتفاقية تمويل طويلة األجل مع أمالك للتمويل، من المهم أن نتطلع باستمرار إلى زيادة وعيهم بتوفير الطاقة، 
وفصل النفايات، والممارسات األخرى التي لن تقلل من التكاليف التشغيلية فحسب، بل تساهم أيًضا في رفاهية المجتمع.

لعقارات لتمويل باعتبارها مالك ل  ب. أمالك ل
 يجب على مالكي العقارات البدء في عملية تحسين كفاءة الطاقة في مبانيهم ودعم االنتقال إلى صافي االنبعاثات الصفرية.

تشمل المبادرات التي يمكنهم اتخاذها ما يلي:
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العمالءالمجتمع المدني المستثمرون الحكومة والمنظمون

•  تعهد حكومة اإلمارات العربية 

المتحدة صافي الصفر 2050.

•  المبادئ التوجيهية لدولة 

اإلمارات العربية المتحدة بشأن 

التمويل المستدام.

•  يقوم مالكو ومديرو األصول 

بتضمين الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات 

في تحليل االستثمار وعملية 

اتخاذ القرار.

•  ُيظهر المستثمرون األفراد 

اهتماًما قوًيا ومتزايًدا 

بالممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات.

•  أصبحت سلوكيات المجموعات 

المجتمعية وتفضيالتها أكثر 

وعيًا من الناحيتين البيئية 

واالجتماعية.

•  يلتزم العمالء والموردون 

باالستدامة ويتطلعون 

إلى العمل مع أولئك الذين 

يضعون  الممارسات البيئية 

واالجتماعية وحوكمة الشركات 

في االعتبار.



 األهمية النسبية للممارسات البيئية واالجتماعية
وحوكمة الشركات الخاصة بأمالك للتمويل

االستفادة من التقنيات الذكية 
لتقليل استهالك الطاقة

استخدام 100٪ من الطاقة المتجددة

زيادة الوعي وتقديم الحلول 
لمستخدمي البناء لتعظيم أداء 

الطاقة

تحسين الشهادات البيئية

إدارة االستدامة عبر سلسلة التوريد 
لخفض الكربون الكامن في المباني

تضمين شروط اإليجار األخضر في 
عقود اإليجار

 من الواضح أن النقطة األخيرة تتوقف على قيام مزود الكهرباء المحلي بتطوير قدرة كبيرة للطاقة المتجددة لتلبية الطلب. في حين أن هذا قد
 يستغرق بعض الوقت، فإن الطاقة المتجددة تكتسب زخًما سريًعا في الخليج العربي، ال سيما في اإلمارات العربية المتحدة. في غضون ذلك،

يمكن للمطورين تقييم فرص التعويض. 

 إطارنا الخاص باالستدامة
كما هو موضح في تقريرنا االفتتاحي حول الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات، يركز إطارنا الخاص باالستدامة على خمس ركائز والتي نتوافق مع 

أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بهم. وتشمل هذه الركائز ما يلي:

إن تعزيز عالقات عمل قوية وموثوقة مع أصحاب المصلحة لدينا هو أمر ضروري لنجاح شركتنا على المدى الطويل. لذلك من الضروري أن تشارك أمالك للتمويل 
باستمرار مع أصحاب المصلحة لتكوين فهم واضح للعوامل التي تؤثر على عملية صنع القرار لديهم. في الوقت نفسه، يجب علينا أيًضا الحفاظ على لغة الحوار 

مع أصحاب المصلحة الداخليين وتضمين احتياجاتهم في قراراتنا االستراتيجية والتشغيلية.

أتاح لنا إجراء ممارسة إشراك أصحاب المصلحة هذا بتحديد قائمة بالموضوعات الجوهرية للممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات التي تحلل بشكل 
أكبر وتحدد أولوياتها من خالل مصفوفة األهمية النسبية.

ممنهجية إشراك أصحاب المصلحة 

كانت نقطة البداية الخاصة بنا هي تحديد أصحاب المصلحة الحاليين والمحتملين ضمن سلسلة القيمة والنظام البيئي لشركة أمالك للتمويل. قمنا بترتيب 
أولويات قائمة أصحاب المصلحة بناًء على توصيات معايير AA1000 إلشراك أصحاب المصلحة والتي تأخذ في االعتبار ما يلي:

1. وضع أصحاب المصلحة الرئيسيين 

بناًء على تقييم داخلي، حددنا مجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين باستخدام المعايير التالية: 

• االعتماد على كل صاحب مصلحة لتحقيق أهدافنا االستراتيجية .

• التأثير الذي يمارسه كل صاحب مصلحة على عملياتنا .

• مستوى االهتمام الذي يحظى به أصحاب المصلحة في شركتنا .

أصحاب المصلحة 
الرئيسيين ألمالك 

للتمويل

العمالء

الحكومة 
والجهات 
التنظيمية

المساهمون

الموظفون

الممولون

المجتمع

ممارسة سلوك العمل المسؤول رعاية قوانا العاملة 

حماية بيئتنا

تقديم إدارة جيدة

دعم مجتمعنا
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2. تقييم طرق المشاركة الحالية

قمنا بتحليل أساليب إشراك أصحاب المصلحة الحالية وحددنا االهتمامات والمخاوف والتوقعات الرئيسية. 

مكنتنا عملية التخطيط هذه من تحديد قائمة أصحاب المصلحة الرئيسيين على النحو التالي:

تقييم األهمية النسبية

بمجرد تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين لدينا، أجرينا تقييًما لألهمية النسبية لتحديد وترتيب أولويات تلك العوامل االقتصادية والبيئية واالجتماعية 
والحوكمة األكثر أهمية بالنسبة لشركتنا. ويصور تقييم األهمية النسبية كال من كيفية تأثير مواضيع االستدامة المختلفة على أعمالنا وكذلك كيفية تأثير 

نشاطنا التجاري على تلك الموضوعات. وقد أُعدت قائمة الموضوعات الجوهرية التي استندنا إليها في تقرير هذا العام وفًقا للمنهجية التالية:

نتطلع إلى تطوير عملية مشاركة أصحاب المصلحة وممارسة تقييم األهمية النسبية في المستقبل من خالل االنخراط مباشرة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين 
في مواضيع محددة ورسم خرائط للنتائج على مصفوفة األهمية التناسبية، مثل المصفوفة الموضحة أدناه. فيما يتعلق بهذا التقرير، نعرض كيف يمكن 

تعيين قائمتنا من الموضوعات الجوهرية مقابل كل من مدخالت أصحاب المصلحة وتأثير األعمال التجارية للشركة. تمثل الموضوعات في الربع األيمن العلوي تلك 
القضايا الجوهرية التي يجب على أمالك للتمويل إدارتها وتضمينها في استراتيجيتها. 

طرق المشاركة الحاليةمجموعات أصحاب المصلحة الرئيسيين

العمالء

الموقع اإللكتروني
البوابة اإللكترونية
المواد التسويقية

االتصال المباشر من خالل فريق المبيعات وخدمة العمالء وإدارة التحصيل
مراجعات العمالء عبر اإلنترنت

وسائل التواصل االجتماعي

الموظفون

مراجعة األداء
التدريب و التطوير
اإلعالنات الداخلية

أحداث الشركة وأنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات
مقابالت مغادرة الشركة

المساهمون
االجتماع السنوي العام

اإلفصاحات للجهات التنظيمية

الممولون
االجتماعات المنتظمة

اإلفصاحات للجهات التنظيمية 

الحكومة والجهات التنظيمية
 المصرف المركزي، هيئة األوراق المالية والسلع،وسوق(

 دبي المالي، دائرة األراضي واألمالك، البلديات، شركة
)االتحاد للمعلومات االئتمانية، وغيرها

الفاعليات المنتظمة
عمليات التدقيق التنظيمية 

التواصل المنتظم عبر البريد اإللكتروني
ندوات عبر اإلنترنت
المراسيم واللوائح

اإلعالنات العامة

المبادرات وأنشطة المسؤولية االجتماعية للشركاتالمجتمع

1. األساليب الحالية إلشراك 
أصحاب المصلحة

2. تحليل 
األقران

مرتفع متوسط

1. المناقشات 
الداخلية 

حة
صل

ب الم
حا

ص
سبة أل

همية بالن
أ

أهمية تأثيرات االستدامة لدينا 

1. عمالة قيمة
2. نظام حوكمة قوي

السلوك األخالقي في العمل
3. التسويق األخالقي

4. الرقمنة وخصوصية البيانات
5. التنوع والشمول وتكافؤ الفرص

6. التدريب والتطوير
7. العناية بصحة المجتمع

8. الرفاه التجاري
9. ممارسات االستدامة

10. التوطين

مرتفع
ط

س
متو
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ينسق الجدول أدناه موضوعاتنا الجوهرية مع اإلفصاحات المقابلة للمبادرة العالمية للتقارير وكذلك مع مقاييس الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة 
الشركات في سوق دبي المالي. يتضمن مؤشر محتوى المبادرة العالمية للتقارير/ سوق دبي المالي، الموجود في نهاية التقرير، نظرة عامة شاملة على 

اإلفصاحات والمقاييس المدرجة في التقرير. 

سعادة عمالؤنا ورفاهيتهم هما أولويتنا وجوهر نموذج أعمالنا. نعتقد أنه كلما اقتربنا من عمالئنا ، كان بإمكاننا تلبية احتياجاتهم بشكل أفضل ومساعدتهم 
على تحقيق تطلعاتهم. نتطلع باستمرار إلى التعامل مع العمالء المحتملين وسوق العقارات للحفاظ على فهم محدث لمتطلبات التمويل الخاصة بهم 

وتطوير حلولنا باستمرار وفًقا لذلك.

نهدف إلى تحقيق التميز في خدمة العمالء خالل العملية برمتها ، بدًءا من لحظة عقدنا لالجتماعات التمهيدية وحتى مرحلتي اإلعداد وخدمة العمالء. في هذا 
القسم ، نصف العمليات والخطوات الرئيسية التي يختبرها العمالء مع أمالك للتمويل وكيف نضمن رضاهم على طول الطريق.

الخطوة 1:اإلصدار

تبدأ الرحلة مع عمالئنا من البداية. هذا هو المكان الذي يتواصل فيه فريق المبيعات المدربين تدريبًا عاليًا ووسطاء التمويل العقاري الذين تم اختيارهم للعمل 
معنا مع العمالء المحتملين أو المستثمرين العقاريين لمناقشة الحلول والفرص التي تقدمها أمالك للتمويل. في الوقت الحالي ، يتم تقسيم حجم األعمال 

الناشئة عن المنشأ بالتساوي بين الوسطاء وفريق المبيعات لدينا.

مدونة لقواعد السلوك

يبدأ سعينا للتميز بتوظيف أفضل المواهب وتدريبهم باألدوات والمهارات التي يحتاجونها لتقديم خدمة عمالء من الدرجة األولى. باإلضافة إلى ذلك ، تضمن 
مدونة قواعد السلوك القوية لدينا أننا نقدم باستمرار نفس مستوى الخدمة لجميع العمالء. نحن نتبع نفس الصرامة عند فحص وسطاء التمويل العقاري الذين 

نتعامل معهم للتأكد من أنهم يستوفون نفس المعايير المهنية

مراسالت سوق دبي الماليمراسالت المبادرة العالمية للتقاريرموضوع  المادةالعنصر

المبادرة العالمية للتقارير 401 - التوظيفالعمالة القّيمة 1
S3:  دوران الموظفين

S5: نسبة العمالة المؤقتة

3&2
نظام حوكمة قوي، سلوك عمل 

أخالقي/ تسويقي

المبادرة العالمية للتقارير 205 - مكافحة 
 الفساد

 المبادرة العالمية للتقارير 417 - التسويق 
و التصنيف 418 - خصوصية العميل

G6: األخالق ومكافحة الفساد

G7: خصوصية البياناتالمبادرة العالمية للتقاريرالرقمنة وخصوصية البيانات4

التنوع والشمول وتكافؤ الفرص5
 المبادرة العالمية للتقارير 405 - التنوع

وتكافؤ الفرص

S2: نسبة األجور بين الجنسين
S4: التنوع بين الجنسين

S6: عدم التمييز

التدريب و التطوير6
المبادرة العالمية للتقارير 404 - التدريب 

والتطوير
ال يوجد

رفاهية المجتمع7
 المبادرة العالمية للتقارير 413 -

المجتمعات المحلية
S12: االستثمار المجتمعي

ازدهار األعمال8
المبادرة العالمية للتقارير -201 االزدهار 

االقتصادي
ال يوجد

ممارسات االستدامة9

المبادرة العالمية للتقارير 302 -
الطاقة

 المبادرة العالمية للتقارير 305 -
االنبعاثات

E1: انبعاثات الغازات الدفيئة
E2: كثافة االنبعاثات

E3: استخدام الطاقة
E4: كثافة الطاقة
E5: مزيج الطاقة

E6: استخدام المياه
E7: العمليات البيئية

E8: الرقابة البيئية
E9: الرقابة البيئية

E10: التخفيف من مخاطر المناخ

S11: التأميمال يوجدالتوطين10

 النسبة المئوية للموظفين الذين أقروا باستالمهم لقواعد السلوك الخاصة بشركة أمالك للتمويل
وقراءتها وفهمها

٪السنة

2021٪100

االشخاص
رفاهية عمالئنا 
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الخطوة 2: االمتثال الداخلي / التحقق من االئتمان والتحقق من صحته

يؤكد فريق المبيعات لدينا أوالً أن العميل قد قدم جميع المستندات الالزمة لبدء العقد. يتحقق فريق االمتثال بعد ذلك من أن المستندات قبل تمرير الملف إلى 
قسم االئتمان الذي يؤكد ما إذا كان العميل لديه القدرة الالزمة للوفاء بالتزاماته التعاقدية. بمجرد موافقة إدارة االئتمان على العقد ، يقوم القسم المختص بإخبار 

العميل رسمًيا من خالل خطاب عرض الموافقة الرسمي.

ممارسات تسويقية وتعاقدية عادلة

خالل هذه الخطوة ، نقدم لعمالئنا إرشادات واضحة لضمان فهمهم الكامل لمتطلبات الحل الذي اختاروه مع تأكيد قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية 
بشكل مريح. ولهذه الغاية ، نضمن أيًضا أن تكون جميع المواد التسويقية والمستندات التعاقدية واضحة وشاملة وسهلة الفهم.

لضمان الترويج المسؤول لحلولنا ، أصدرنا مبادئ أمالك المالية للتسويق العادل ، والتي يجب على جميع الموظفين االلتزام بها:

مبادئ التسويق العادل في أمالك للتمويل
عند التواصل مع العمالء ، ستقوم أمالك للتمويل بما يلي:

• عدم اإلنخراط في أي ممارسة خادعة أو مضللة أو احتيالية أو غير عادلة أو غير واضحة أو غامضة ، بما في ذلك إغفال المعلومات الهامة.

•  الموافقة على مشاركة المعلومات ذات الصلة بطريقة شفافة تسمح بالوصول السهل والمقارنات كأساس لالختيار المستنير من قبل 
المستهلك.

• تحديد اإلعالن والتسويق بوضوح.

• اإلفصاح عن األسعار والضرائب وشروط وأحكام المنتجات والخدمات.

• عدم استخدام نًصا أو صوًتا أو صورًا تكرس القوالب النمطية فيما يتعلق ، على سبيل المثال ، بالجنس أو الدين أو العرق أو اإلعاقة.

• توفير معلومات كاملة ودقيقة ومفهومة يمكن مقارنتها باللغات الرسمية أو اللغات الشائعة االستخدام في نقاط البيع ووفًقا للوائح المعمول 
بها في جميع الجوانب المهمة للمنتجات والخدمات.

• تقديم بيان موقع الشركة وعنوانها البريدي ورقم هاتفها وعنوان بريدها االلكتروني.

• استخدام ارقام التواصل المكتوبة بلغة واضحة ومقروءة  ومفهومة. 

• تقديم معلومات كافية حول األسعار والخصائص والشروط واألحكام والتكاليف ومدة العقد وفترات اإللغاء.

حوادث عدم االمتثال المتعلقة بمعلومات المنتج والخدمة والتصنيف

عدد حاالت عدم االمتثال للوائح أو المدونات الطوعية ، مما أدى إلى تحذير أو غرامة أو عقوبةالسنة

اليوجد2021

اليوجد2020

 اليوجد2019

حوادث عدم االمتثال المتعلقة باالتصاالت التسويقية

عدد حاالت عدم االمتثال للوائح أو المدونات الطوعية ، مما أدى إلى تحذير أو غرامة أو عقوبةالسنة

اليوجد2021

اليوجد2020

 اليوجد2019
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الخطوة 3: إتمام المعاملة وخدمة العمالء

تنتهي المرحلة الثالثة بتوقيع جميع المستندات والعقود المطلوبة وتسجيل المعاملة في دائرة األراضي واألمالك. 

بينما تمثل هذه الخطوة األخيرة تتويًجا لرحلة يحقق فيها العميل طموحه في امتالك عقار، أو يكون المستثمر قادرًا على تنمية محفظته العقارية، إال أنه يمثل 
أيًضا بداية المرحلة التالية من تجربة خدمة العمالء. خالل هذه المرحلة، نحن مصممون على تجاوز التوقعات، والتأكد من أننا نلبي احتياجات عمالئنا المتطورة، 

ونتعامل مع جميع االستفسارات باحترافية وعناية.

يتم تزويد جميع العمالء بإمكانية الوصول إلى بوابة “أمالك دايركت” على اإلنترنت والتي 
توفر كشف حساب موحد إلى جانب التفاصيل األخرى المتعلقة بالمعامالت التي تم إجراؤها 

باإلضافة إلى المعلومات األخرى ذات الصلة. باإلضافة إلى ذلك ، يمكن للعمالء إرسال 
 استفسارات إلى عنوان البريد اإللكتروني المخصص لخدمة العمالء

)customerservice@amlakfinance.com(

 يمكن لجميع عمالئنا االتصال بمركز االتصال المخصص لدينا والذي يوفر اهتماًما شخصًيا 
 بطلبات العمالء ومسائلهم.

المركز مفتوح ل 5 أيام عمل ، من 8 صباًحا حتى 5 مساًء.ويشغله اثنين من الموظفين 
لضمان السعة المثلى لبنية مركز اتصال تسمح بالتشغيل السلس و أيًضا لتوفير رعاية 

عمالء مفصلة واستثنائية

يتم تعيين مدير عالقات مخصص لجميع العمالء تتمثل وظيفته األساسية في خدمة 
العمالء وضمان رفاهيتهم. يلتزم جميع مديري العالقات لدينا بميثاق خدمة العمالء 

المصمم للسماح لكل عميل بمعرفة ما يمكن أن يتوقعه من أمالك للتمويل ويوضح أيًضا 
التزام شركتنا بالتميز في الخدمة.

باإلضافة إلى ما سبق ، يمكن لعمالئنا الوصول إلى فريق خدمة العمالء لدينا من خالل فرعنا 
المخصص والذي يفتح 5 أيام في األسبوع خالل ساعات العمل. من خالل زيارة فرعنا ، يمكن 

للعمالء إجراء جميع المعامالت والرد على جميع استفساراتهم على الفور.

يتوقع العمالء أكثر من أي وقت مضى أن تقدم الشركات التي يتعاملون معها منتجات وخدمات يسهل الوصول إليها وسهلة االستخدام. تعمل الرقمنة على 
تحسين تجربة العمالء من خالل إضافة درجة أكبر بكثير من الكفاءة والراحة إلى العمليات من خالل تمكين العمالء من إجراء أعمالهم في أوقاتهم الخاصة، غالًبا 

عبر هواتفهم الذكية. توفر الرقمنة أيًضا طريقة أكثر مالءمة للبيئة لممارسة األعمال التجارية من خالل تقليل األعمال الورقية والحاجة إلى استخدام وسائل النقل 
لزيارة أحد الفروع ، مما يقلل في النهاية من استهالك الطاقة وانبعاثات غازات االحتباس الحراري. لذلك أصبح تقديم حلول رقمية مبتكرة أمًرا حاسًما للشركات 

لتظل قادرة على المنافسة.

وبناًء على ذلك ، فقد بدأنا العديد من مشاريع الرقمنة ، أحدها يتضمن تحسين نظام المكالمات. نقوم بتزويد النظام بالتطبيق الالزم الكتشاف أي مشكالت 
قد تظهر وإصالحها على الفور. نحن بصدد إنشاء كتالوج خدمة رقمي يرسم خرائط لجميع الخدمات التي قد يطلبها عمالؤنا ، وهذا سيزود فريق خدمة العمالء 

لدينا باألدوات الالزمة لتعزيز تجربة العمالء.

كتدبير إضافي لضمان التعامل مع احتياجات العمالء على الفور ، فإن وحدة إدارة الشكاوى مستقلة عن العمليات التجارية األخرى وترفع تقاريرها مباشرة إلى 
الرئيس التنفيذي للشركة. يمكن للعمالء إرسال الشكاوى من خالل بريد إلكتروني مخصص أو عن طريق إرسال نموذج شكوى عبر اإلنترنت متاح على موقعنا. 

يتم تقييم جميع الشكاوى بشكل مستقل من قبل أعضاء الوحدة الذين لديهم مؤشرات أداء رئيسية صارمة للتعامل مع جميع الشكاوى بما يرضي العمالء 
في غضون ستة أيام عمل.

الرقمنة واالبتكار

وحدة إدارة الشكاوى

 حلول التوقيع الرقمي

نفذت أمالك للتمويل حاًل يتيح توقيع معظم 
المستندات رقمًيا وتهدف إلى تحقيق معدل من 85٪ 

إلى ٪90 في المستقبل القريب. 

لقد مكنتنا المبادرة المذكورة أعاله من توفير حوالي 
800 ورقة إجمالية في عام 2021. وقد ساهم هذا بشكل 

مباشر وإيجابي في المدخرات البيئية التالية ذات الصلة:

159 رطاًل من 
مكافئ ثاني 

أكسيد الكربون

189 جالون ماء

4.7 كجم نفايات 
صلبة

إجمالي عدد الشكاوى التي تم تلقيها من قبل العمالء

عدد الشكاوى المقدمة من خالل الهيئات الرقابيةعدد الشكاوى المباشرةالسنة

2021817

202014415

2019806

157 156

تقرير االستدامةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لهاأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها تقرير االستدامة



إغاثة العمالء
تطبق أمالك للتمويل ممارسات عادلة وشفافة عند التعامل مع العمالء المتعثرين. نحن نأخذ الوقت الكافي لفهم التحديات التي يواجهونها ولدينا 

التدابير الالزمة لتزويدهم بأشكال مختلفة من الدعم لضمان رفاهيتهم واستمرارية العالقة.

مساعدة عمالئنا خالل الوباء
أطلقت أمالك للتمويل برنامج إغاثة خاص للعمالء المتضررين من جائحة كوفيد 19 المستجد ، وبناًء عليه ، اتصل بنا 156 عمياًل مطالبين بإعادة جدولة 
المدفوعات. قمنا بتقييم كل طلب على أساس كل حالة على حدا ، وقدمنا اإلغاثة المتعلقة بفيروس كوفيد 19 المستجد إلى 78 عميًلا يمثلون 281 

حساًبا بقيمة تقريبية 319 مليون درهم.وذلك بما يتماشى مع لوائح المصرف المركزي ، 

رضا العمالء

تجري أمالك للتمويل استبياًنا سنوًيا لتقييم مستوى رضا العمالء ، والذي يعد أحد مؤشرات األداء الرئيسية للشركة. يتم إجراء هذه االستطالعات من قبل مزود 
خدمة متخصص ومستقل وتكون بمثابة مدخالت أساسية لتوجهنا االستراتيجي.

استبيان رضاء العمالء

2021٪57

2020٪71

2019٪43

نتائج استبيان رضا الموظفين

المعدلالسنة

2021٪79.10

2020-

2019٪82.30

نحن فخورون بالتفاني الذي يظهره موظفونا في المضي قدًما بشكل مستمر لدعم عمالئنا وتلبية احتياجاتهم. إنهم هم ما يجعل أمالك للتمويل كياًنا 
ديناميكًيا يتطلع دائًما إلى االبتكار وخلق الرخاء المشترك. 

 

كل موظف من الـ 66 موظًفا لدينا هو أساس نجاحنا وتحقيق أهداف أعمالنا. لذلك من الضروري أن نوفر لهم بيئة تشجع على اإلبداع وتعزز رفاهيتهم. 
تقدم أمالك للتمويل مكان عمل قوًيا قائًما على القيم والتدريب المستمر وفرص التطوير التي تمهد الطريق لموظفينا للنهوض بمسؤولياتهم وتحقيق 

تطلعاتهم. عالوة على ذلك ، نحافظ على سياسة الباب المفتوح مع عدم وجود حواجز اتصال بين الموظفين واإلدارة.

فرص عمل مجزية

إجمالي القوى العاملة

نسبة الموظفين بعقود دائمةالعدد اإلجمالي للموظفينالسنة
 النسبة المئوية للموظفين على

أساس التفرغ

202166٪100٪100

202076٪100٪100

201982٪100٪100

إدماج الموظف
باإلضافة إلى ذلك ، نسعى دائًما لتحسين سياسات وإجراءات الموارد البشرية لدينا لضمان قدرتنا على جذب المواهب وتوظيفها واالحتفاظ بها والتي ستساعد 

في تشكيل المرحلة التالية من رحلة أمالك للتمويل. في عام 2021 ، قمنا بتكليف مستشار مستقل إلجراء استبيان مشاركة الموظفين. سمح لنا االستبيان 
باكتساب فهم أعمق الحتياجات موظفينا ودوافعهم التي قمنا بدمجها في إستراتيجية المواهب الخاصة بنا لمدة 5 سنوات باإلضافة إلى خطة التنفيذ. 

)يوضح الجدول أدناه نتائج استطالعات رضا الموظفين التي أجريناها منذ عام 2019 نظًرا لوباء كوفيد 19 المستجد، لم نقم بإجراء مسح في عام 2020(

باإلضافة إلى استبيانات المشاركة، قمنا بتكليف مستشار متخصص بإعداد تقرير يقارن مخطط التعويضات والمزايا الحالي لدينا مع تلك الخاصة بالسوق. 
سيتيح لنا ذلك تطوير فهم أفضل لمكاننا في السوق وسد أي فجوات وفًقا لذلك. 
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التنوع وتكافؤ الفرص
أمالك للتمويل شركة تتسم بتكافؤ الفرص وتقدر التنوع في القوى العاملة. تشير األبحاث إلى أن القوى العاملة المتنوعة يمكن أن تزيد من مستوى اإلبداع ، 

وتعزز الكفاءة ، وتعزز األداء في مكان العمل. 

لدينا حالًيا 16 جنسية مختلفة ضمن مجموعة المواهب لدينا ووجود نسائي يمثل ٪32 من إجمالي الموظفين. ولتحقيق هذه الغاية ، لدينا حالًيا موظفتان في 
مناصب إدارية عليا بما في ذلك رئيس الموارد البشرية وكذلك سكرتير مجلس اإلدارة. هناك نساء في مناصب رئيسية أخرى في وظيفة التدقيق الداخلي وعبر 

جميع اإلدارات. يمتد الحضور النسائي أيًضا إلى مجلس إدارتنا الذي يضم عضو نسائي. 

تلتزم أمالك للتمويل بالمساواة بين الجنسين ولديها عملية توظيف عادلة وشفافة على النحو المبين في سياسة الموارد البشرية. عالوة على ذلك ، توفر 
سياسة وممارسات الموارد البشرية لدينا أجورًا متساوية للجميع بناًء على الخبرة الوظيفية والمنصب الوظيفي. 

أخيًرا ، من أجل تعزيز اإلدماج ، ننظم أحداث الشركة التي تشجع موظفينا على المشاركة خارج سياق وظائفهم اليومية. في عام 2019 ، عقدنا “يوًما للتنوع” أتاح 
للموظفين الفرصة للتعرف على ثقافة وعادات بعضهم البعض.

68٪ ذكور و ٪32 
التمثيل النسائي في  16 جنسيةإناث

مجلس اإلدارة

عدم التسامح مطلقا مع التمييز
 لدينا مدونة قواعد سلوك واضحة تسمح لنا بإنشاء بيئة عمل صحية ال تتسامح مطلًقا مع أي تمييز أو تنمر أو مضايقة. عالوة على ذلك ،

تشجع المدونة ، من بين أمور أخرى ، العمل الجماعي والتعاون. 

لدينا أيًضا آلية التظلم التي تسمح للموظفين باإلبالغ عن أي انتهاك لقواعد السلوك. نتعامل مع هذه األمور بتكتم وفي الوقت المناسب.

عدد الموظفين

الذكوراإلناثالسنة

2021٪31.82٪68.18

2020٪34.62٪65.38

2019٪40.24٪59.76

إجمالي عدد الجنسيات

إجمالي عدد الجنسياتالسنة

202116

202017

201916

هيئة الحوكمة

الذكوراإلناثالسنة

2021٪14٪86

2020٪0٪100

2019٪0٪100

إجمالي الموظفين حسب فئة الوظيفة والجنس

السنة
من المستوى األول إلى التنفيذيالمستوى المتوسطالمستوى اإلبتدائي

الذكوراإلناثالذكوراإلناثالذكوراإلناث

2021٪40٪60٪10٪90٪18٪82

2020٪43٪57٪21٪79٪9٪91

2019٪48٪52٪33٪67٪17٪83

إجمالي الموظفين حسب فئة الوظيفة والفئة العمرية

السنة

من المستوى األول إلى التنفيذيالمستوى المتوسطالمستوى اإلبتدائي

 أقل من 30
سنة

 بين 30-50
سنة

 فوق 50
سنة

 أقل من 30
سنة

 بين 30-50
سنة

 فوق 50
سنة

 أقل من 30
سنة

 بين 30-50
سنة

 فوق 50
سنة

2021٪4٪87٪9٪0٪90٪10٪0٪100٪0

2020٪8٪87٪6٪0٪93٪7٪0٪91٪9

2019٪15٪75٪10٪0٪94٪6٪0٪92٪8
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التوطين

بصفتنا شركة مؤسسة مقرها اإلمارات العربية المتحدة ، فإننا نقدر بشدة الجهود االستراتيجية التي تبذلها وزارة الموارد البشرية والتوطين لتشجيع دمج 
اإلماراتيين في القطاع الخاص. وهذا يضمن أن مواطني دولة اإلمارات مشاركين فاعلين ومستفيدين من النمو والتطور المستمر لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

مع المساهمة أيًضا في رفاهية المجتمع المحلي. 

إننا نأخذ مسؤولية التوطين على محمل الجد ونلتزم ، كجزء من إستراتيجية الموارد البشرية الخاصة بنا لمدة 5 سنوات ، بزيادة معدل المواهب المحلية في 
القوى العاملة لدينا. نحن نركز على بلوغ المرحلة األولى المتمثلة في أن يكون ٪10 من القوى العاملة لدينا مواهب محلية ، بزيادة من ٪5 حالًيا.

إدارة المواهب
تتمحور إدارة المواهب حول جذب القوى العاملة الماهرة التي تحتاجها الشركة واالحتفاظ بها وتطويرها لتحقيق أهداف أعمالها ودفع عجلة النمو المستقبلي. 

يمكن أن تساعد استراتيجية إدارة المواهب الفعالة الشركة على البقاء في صدارة المنافسة والمساهمة بشكل مباشر في تحسين األداء العام.

تهدف أمالك للتمويل إلى خلق بيئة عمل مليئة بالتحديات ومجزية تشجع الموظفين على االبتكار. عندما يرى الموظفون فرًصا لتطوير حياتهم المهنية 
واالرتقاء بها ، يتم تشجيعهم على البقاء ، وهذا بدوره يساعد أصحاب العمل على الحفاظ على معدل دوران منخفض وتقليل التغيب عن العمل.

تأخذ استراتيجية الموارد البشرية الخاصة بنا لمدة 5 سنوات في االعتبار ما سبق وتتضمن عمليات لتحسين العالمة التجارية للشركة باستمرار وجذب الموظفين 
الموهوبين الذين يمكنهم قيادة أمالك للتمويل في المستقبل.

توضح البيانات أدناه اتجاهات التوظيف الحديثة لدينا إلى جانب مؤشرات األداء الرئيسية األخرى ذات الصلة:

إجمالي عدد مواطني دولة اإلمارات

السنة
اإلجماليالذكور اإلناث

معدل التوطينالعددالنسبةالعددالنسبةالعدد

20211٪ 33.002٪ 67.003٪ 4.55

20204٪ 50.004٪ 50.008٪ 10.26

20197٪ 54.006٪ 46.0013٪ 15.85

إجمالي الموظفين الجدد حسب الفئة العمرية

فوق 50 سنةبين 50-30 سنةأقل من 30 سنةفوق 50 سنةبين 50-30 سنةأقل من 30 سنةالسنة

2021060-٪100-

2020190٪ 10٪90-

20190110-٪ 100-

إجمالي عدد الموظفين الذين غادروا ، حسب الفئة العمرية

فوق 50 سنةبين 50-30 سنةأقل من 30 سنةفوق 50 سنةبين 50-30 سنةأقل من 30 سنةالسنة

20210110-٪ 100-

2020190٪ 10٪ 90-

20190110-٪ 100-

معدل مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة

من المستوى األول إلى التنفيذيالمستوى المتوسطالمستوى اإلبتدائيالسنة

2021٪ 33.00-٪ 67.00

2020٪ 25.00٪ 25.00٪ 50.00

2019٪ 54.00٪ 15.00٪ 31.00

إجمالي التعيينات الجديدة حسب الجنس

الذكور اإلناثالذكور اإلناثالسنة

202133٪ 50٪ 50

202019٪ 10٪ 90

20195645٪ 55

إجمالي عدد الموظفين الذين غادروا ، حسب الجنس

الذكور اإلناثالذكور اإلناثالسنة

202173٪ 70٪ 30

202054٪ 56٪ 44

201938٪ 73٪ 27
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معدل الدوران

2021٪ 15.28

2020٪ 12.50

2019٪ 12.57

معدل الغياب

2021٪ 2.92

2020٪ 1.40

2019٪ 2.90

إدارة األداء الوظيفي والتقييم العادل
يعد تقييم أداء الموظف جزًءا أساسًيا من الموارد البشرية للشركة باإلضافة إلى إدارة األداء. تسمح التقييمات للموظفين بالحصول على فهم واضح ألدوارهم 

وأهدافهم ومزاياهم ، وبالتالي فإن العملية مهمة للحفاظ على الكفاءة التنظيمية.

تجري “أمالك للتمويل” نظام تقييم سنوي من ثالث دورات حيث يتم تحديد األهداف في بداية الدورة األولى، تليها مراجعتان بعد ستة أشهر و 12 شهًرا. يخضع 
رؤساء األقسام لتقييم اداء فصلي نظًرا ألدوارهم الرئيسية.

في عام 2021 ، تم تقييم جميع الموظفين وفًقا للعملية المذكورة أعاله.

التدريب و التطوير
يعد التدريب والتطوير عاماًل أساسًيا في جذب المواهب واالحتفاظ بها وزيادة الرضا الوظيفي وتحسين اإلنتاجية. عند تطبيقه باستمرار عبر القوى العاملة، 

يمكن أن يكون أيًضا بمثابة ميزة تنافسية مهمة للشركة. يساعد تزويد الموظفين بفرص لتعزيز مهاراتهم وقدراتهم على خلق شعور بالوالء وقوة عاملة أكثر 
تحفيًزا وكفاءة.

ينقسم جدولنا السنوي بين التدريب على المهارات التنظيمية والمهارات الشخصية والتدريب على القيادة والذي يتم إجراؤه في الغالب عبر اإلنترنت من قبل 
مزودي الخدمات الخارجيين. نصت خطة عمل الموارد البشرية لدينا على زيادة التركيز على التدريب والتطوير لتلبية كل من المتطلبات المتطورة لصناعتنا 

وكذلك المتطلبات الخاصة بموظفينا.

في عام 2021 ، تم تطوير خطة التدريب بناًء على تحليل االحتياجات. تم تقديم تدريب على القيادة لرؤساء األقسام ، في حين تم توفير تدريب خاص بالوظيفة 
لجميع الموظفين اآلخرين لتعزيز مهاراتهم.

إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون مراجعة منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي ، حسب نوع الجنس

المجموعأنثىذكرالسنة
 نسبة إجمالي القوى

العاملة

2021214566٪100

2020224976٪ 82

2019334982٪ 100

إجمالي عدد الموظفين الذين يتلقون مراجعة منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي ، حسب فئة الوظيفة

المستوى المتوسطمبتدىءالسنة
 من المستوى كبير الموظفين إلى

الوظائف التنفيذية العليا

2021451011

2020521410

2019521812

إجمالي ساعات التدريب، حسب نوع الجنس

المجموعأنثىذكرالسنة

20213029711٫273

2020197335532

2019173258431

إجمالي عدد ساعات التدريب، حسب فئة الوظيفة

المستوى المتوسطمبتدىءالسنة
 من المستوى كبير الموظفين إلى

الوظائف التنفيذية العليا

2021854114305

202036610660

20192679866
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إننا نأخذ مسؤوليتنا تجاه المجتمع على محمل الجد ، ونعتقد أنها تشكل جزًءا أساسًيا من هدفنا. فنحن ملتزمون بإحداث تأثير على المجتمع والعمل 
بانسجام مع جميع أصحاب المصلحة لتعظيم مساهمتنا في رفاهية المجتمع المحلي.

ال تعد أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات مجرد وسيلة لتوسيع نطاق خلق القيمة إلى المجتمع األكبر )أي خلق قيمة مشتركة(، ولكنها تساهم أيًضا في 
رفاهية الموظفين من خالل تعزيز شعورهم باالنتماء إلى الشركة والمجتمع. كونك شركة مواطنة جيدة ينعكس أيًضا بشكل إيجابي على العالمة التجارية 

للشركة، ونتيجة لذلك يعد عاماًل محفًزا رئيسًيا لجذب المواهب واالحتفاظ بها.

لدى “أمالك للتمويل” وظيفة مخصصة للمسؤولية االجتماعية للشركات مع كتيب يوجه خططنا اإلستراتيجية والتنفيذية المقابلة. لقد وضعنا أهداف 
المسؤولية االجتماعية للشركة بشكل واضح :

تم تخصيص منطقة مكان العمل لدينا بما يحقق رفاهية وسعادة موظفينا، بينما يركز محور السوق على التعاون مع أصحاب المصلحة إن مشاركتنا 
المجتمعية مكرسة لرد الجميل عن طريق األنشطة الخيرية. أخيًرا، تركز منطقة التأثير البيئي لدينا داخلًيا على ضمان انتقالنا إلى مكان عمل دائري وكذلك 

خارجًيا على المشاركة في أنشطة صديقة للبيئة.

المشاركة المجتمعية

مجاالت 
تأثير 

المسؤولية 
االجتماعية 

للشركة 
لدينا

مكان العمل

السوق

المجتمع

البيئة

 التوافق مع إرشادات المسؤولية االجتماعية للشركات لدولة اإلمارات العربية المتحدة من أجل استدامة المسؤولية االجتماعية 
للشركات على المدى الطويل.

تحسين مستوى الوعي ومشاركة الموظفين من خالل الدورات التدريبية والندوات. 

دعم االرتباطات والمشاركات مع موردي المسؤولية االجتماعية للشركات وشركاء األعمال. 

قياس األداء إلظهار االلتزام بالتحسين المستمر.

تحديد أهداف لنتائج وأداء أفضل

متابعة مبادرات المسؤولية االجتماعية للشركة التي تركز على التأثيرات التالية
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منهج أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركات الخاصة بنا لعام 2021
لدى “أمالك للتمويل” خطة استثمار مجتمعية تساهم في أنشطة المسؤولية االجتماعية للشركة وتكمل عملنا التطوعي. لسوء الحظ ، نظًرا لتقلب سوق 

العقارات على مدار العامين الماضيين ، والقيود التنظيمية ، لم نتمكن من إجراء أي مدفوعات متعلقة بالمجتمع خالل هذه الفترة. ومع ذلك ، فإن هذا لم يمنعنا 
من تحقيق أهدافنا غير النقدية وأنشطتنا التطوعية المنتظمة ، والتي نوضح بعضها أدناه:

تواصل “أمالك للتمويل” دعم أنشطتها في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات باعتبارها قيمة مؤسسية أساسية وإشراك موظفيها في المجتمع. عالوة 
على ذلك، سنعمل باستمرار على ضمان مواءمة تطلعاتنا في مجال المسؤولية االجتماعية للشركات مع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومتابعة 

األنشطة التي تسمح لنا بتعظيم تأثيرنا اإليجابي.

رد الجميل للمجتمع من خالل ممارسات الشراء لدينا
إن وجود ممارسات الشراء التي تدعم الموردين المحليين هو أيًضا وسيلة فعالة للغاية للمساهمة في المجتمع المحلي وخلق الرخاء المشترك. االستعانة 

بالمصادر من رواد األعمال والموردين المحليين يدعم التوظيف واإلنتاج على المستوى المحلي.

لتحقيق هذه الغاية، نحن مصممون على دعم اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل توفير ٪100 من احتياجاتنا من الموردين المحليين، كما هو موضح 
في األرقام أدناه.

نسبة الموردين المحليينإجمالي عدد الموردينالسنة

2021273٪100

2020259٪100

2019199٪100

السنة
إجمالي نفقات المشتريات

)درهم إماراتي(
إجمالي نفقات المشتريات للموردين المحليين

)درهم إماراتي(

51.35 مليون51.35 مليون2021

74.61 مليون74.61 مليون2020

65.89 مليون65.89 مليون2019

التواصل للتوعية بالتطعيم

لقد زودنا موظفينا بمعلومات تثقيفية حول لقاحات 
كوفيد19- جنًبا إلى جنب مع أسئلة وأجوبة واقعية 
لتوضيح جميع المفاهيم الخاطئة حول التطعيم 

وتشجيع الموظفين على التطعيم بما يتماشى مع 
حملة التطعيم في اإلمارات العربية المتحدة.

 الصحة
الجيدة والرفاه

 الصحة
الجيدة والرفاه

  الحد من أوجه
عدم المساواة

 العمل الالئق
والنمو االقتصادي

يوم المرأة

قدمنا عرًضا تفصيلًيا عن األهمية التاريخية لهذا 
اليوم. باإلضافة إلى ذلك ، شاركنا اإلنجازات الرئيسية 
في مجال المساواة بين الجنسين في دولة اإلمارات 

العربية المتحدة.

تتجه “أمالك” إلى السالمة البيئية: مبادرة  العمل 
بالوسائل غير الورقية

 تم تثبيت برنامج التوقيع الرقمي الذي وفر أكثر من 
700 ورقة من الطباعة في عام 2021 وقلل من انبعاثات 

الكربون.

التقدير واالعتراف بالجميل 

هذه أداة مكافأة وتقدير تمكن الموظفين ، من خالل 
بوابة اإلنترانت الخاصة بنا ، من إرسال مالحظة شكر 

إلى أي من زمالئهم والتي بدورها تعزز ثقافة التقدير 
اإليجابية. 

حملة التبرعات 2021 بغرفة دبي  
لقد تعاونا مع أصحاب المصلحة اآلخرين بما في ذلك 
جامعة أبوظبي وشركة إعمار للصناعة واالستثمارات 
وشاركنا في عدد من مبادرات غرفة دبي بما في ذلك 
التبرع بالمالبس وتوفير وجبات الطعام للعمال ذوي 
الدخل المنخفض خالل شهر رمضان ، من بين مبادرات 

أخرى. وتحقيقا لهذه الغاية ، حصلنا على شهادة تقدير 
من غرفة دبي لجهودنا في حملة أعط واكسب 2021.

30x30 تحدي دبي للياقة

نظًرا لرفع قيود COVID-19 تدريجًيا ، بدأنا المزيد من 
األنشطة التطوعية واألنشطة المرتبطة بالمجتمع ، بما 
في ذلك تحدي المشي أو الجري يومًيا 30 دقيقة لمدة 

30 يوًما متتالًيا
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 كوكب األرض
تغير المناخ هو التحدي األكبر لهذا العصر و أي عصر آخر في تاريخ البشرية. 

بدأت حاالت الجفاف المتكررة والشديدة والعواصف وموجات الحرارة وارتفاع 
مستويات سطح البحر وذوبان األنهار الجليدية والمحيطات االحترار في 

تعطيل الحياة على األرض، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية 
وتدمير المجتمعات وتدمير النظم البيئية الحساسة التي تطورت على مدى 
مليارات السنين. هذا مجرد طعم لما سيحدث ما لم يتم اتخاذ إجراءات فورية 

وموحدة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه.

على وجه التحديد، نحتاج إلى الحد من ظاهرة االحتباس الحراري إلى 1.5 درجة 
مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وفًقا التفاقية باريس التي 

وقعتها 197 دولة في العام 2015. وقد تم التأكيد على ذلك -مرة أخرى- خالل 
الدورة السادسة والعشرين لمؤتمر الدول الذي ُعقد في جالسكو في نوفمبر 
2021. من بين المبادرات األخرى، أسفر المؤتمر عن ميثاق جالسكو للمناخ الذي 
يلزم الدول بتحويل عشرينيات القرن الحادي والعشرين إلى عقد من العمل 
المناخي والدعم. في األساس، يعني هذا تسريع الجهود إلزالة الكربون من 

االقتصاد العالمي واالنتقال نحو نظام طاقة أنظف.

قبل المؤتمر - في أكتوبر 2021 - أعلنت اإلمارات العربية المتحدة عن مبادرة 
صافي االنبعاثات الصفرية اإلستراتيجية بحلول عام 2050، مما يجعل اإلمارات 

أول دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا تفعل ذلك. يتطلب هذا االنتقال 
تحوًلا جذرًيا في اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى اقتصاد مستدام 

 ومتوافق مع اتفاقية باريس للمناخ.

 تأثير شركتنا على البيئة
من المرجح أن يتبع مبادرة صافي االنبعاثات الصفرية اإلستراتيجية بحلول عام 
2050 عدد من المراسيم التشريعية المصممة لضمان انسجام القطاع الخاص 

في اإلمارات مع االستراتيجية الجديدة.

ولتحقيق هذه الغاية، ينبغي أن نظل في الطليعة وموقع الصدارة في 
عملية وضع خطة من شأنها أن تسمح لنا بالتوافق مع التزام دولة اإلمارات 

العربية المتحدة بشأن تغير المناخ.

تتمثل نقطة البداية المهمة في بدء حساب انبعاثات غازات االحتباس 
الحراري، وهو ما قمنا به في هذا التقرير وتكوين فهم لكيفية تأثير أعمالنا 

على البيئة.

وفًقا لذلك، حددنا ثالثة مناطق أساسية نحتاج إلى مراعاتها فيما يتعلق 
بتغير المناخ:

-1 مكان عمل “أمالك للتمويل”:
يتعلق ذلك بالتأثير البيئي لمقرنا. على الرغم من أن االنبعاثات الناتجة 

عن مكان العمل لدينا ال تشكل سوى جزء صغير من تأثيرنا اإلجمالي، إال 
أنه يظل من األهمية بمكان أن ننتقل إلى مكان عمل دائري. ال يؤدي هذا 

إلى تقليل انبعاثاتنا فحسب، بل يؤدي إعادة التدوير وإعادة االستخدام 

إلى تخفيف الضغط عن الموارد العالمية. كما أنه يعزز الممارسات الجيدة 
للشركات باإلضافة إلى رفاهية موظفينا. هذا هو المكان الذي يجب أن 

تدار فيه طاقتنا ونفاياتنا واستهالكنا للمياه.

-2 محفظة التمويل اإلسالمي لدينا:
تتحمل جميع المؤسسات المالية مسؤولية تمويل االنتقال إلى اقتصاد 

صافي صفر من خالل تحويل محافظها االستثمارية نحو حلول أكثر 
استدامة. بالنسبة ألمالك للتمويل، قد يعني هذا االنخراط في ممارسات 
التمويل المستدام ودمج االعتبارات المتعلقة بالمناخ على وجه التحديد 

عند تمويل المعامالت العقارية. للقيام بذلك، يجب علينا تطوير فهم 
أعمق لتأثير العقارات على البيئة وما يشكل مشروًعا عقارًيا أخضر 

يتناسب مع خطة صافي االنبعاثات الصفرية.

-3 االستثمارات العقارية:
يتعلق الجانب الثالث المهم لتأثيرنا البيئي باستثماراتنا العقارية. 

بصفتنا مالكي عقارات، فينبغي علينا نقل مبانينا لتتماشى مع مسار 
صافي االنبعاثات الصفرية. في حين أن جهود الحد من الكربون قد 

ال تولد بالضرورة عوائد استثمار أعلى بشكل مباشر، إال أنها ستكون 
بال شك حافًزا مهًما في الحفاظ على قيمة األصول حيث يبتعد 

المستأجرون والمشترين المحتملين بشكل متزايد عن العقارات التي 
ال تتماشى مع الممارسات المستدامة. سيؤدي هذا في النهاية إلى أن 

تكون األصول العقارية المستدامة أكثر قيمة من غيرها.

التوزيع التقديري النبعاثات الكربون لكل مرحل من مراحل دورة الحياة

مرحلة البناء، ٪30

العمليات التشغيلية، ٪50

االستبدال والتجدد / الهدم والتخلص، ٪20

يوضح الرسم البياني أدناه النمو في انبعاثات غازات االحتباس الحراري العالمية من قطاع البناء:
في عامي 2019 و 2020 ، ساهمت المباني في ٪38 من االنبعاثات العالمية. وتجدر اإلشارة إلى أن ٪50 من إجمالي االنبعاثات الناتجة عن المباني ناتجة عن 

تشغيلها:

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية العالمية )مليون طن متري(، يوجد عالمنا في البيانات والتحالف العالمي للمباني والتشييد والوكالة الدولية 
للطاقة وبرنامج األمم المتحدة للبيئة 2020

في عام 2019، 
ساهمت 
المباني 

بنسبة 38٪ 
من انبعاثات 
13.850 مليون 

طن متري
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لقد استخدمنا بروتوكول غازات االحتباس الحراري كدليل لحساب انبعاثات غازات االحتباس الحراري لدينا ووضعنا حدودنا التنظيمية وفًقا لمنهج التحكم، والذي 
يستلزم احتساب ٪100 من انبعاثات غازات االحتباس الحراري من العمليات التي تسيطر عليها شركتنا.

بالنسبة لنطاق إعداد التقارير لدينا ، فقد أخذنا في الحسبان حسابات النطاق 1 والنطاق 2 والنطاق 3 من حيث صلتها بمكتبنا في برج جروسفينور لألعمال 
وبشكل أكثر تحديًدا، قمنا بحساب استهالك الطاقة من المركبات التي نملكها )النطاق 1( واستهالك الكهرباء )النطاق 2(، وكذلك ما يلي لحساب النطاق 3:

- استهالكنا المياه

- رحالت العمل

- استهالك الورق والمناديل الورقية

- النفايات الناشئة

كما هو مبين في الجداول أدناه، فقد قمنا بحساب استهالكنا للكهرباء والماء لعام 2021 نظًرا لنقل مكاتبنا في العام 2021 ونتلقى اآلن فواتير وبيانات مباشرة 
تتيح لنا حساب استهالكنا.

* ال تشمل أرقام انبعاثات غازات االحتباس الحراري للنطاق الثالث المياه لعامي 2019 و 2020 

قياس انبعاثات االحتباس الحراري لدينا

استهالك الطاقة والمياه

مصفوفة الطاقة

انبعاثات الغازات االحتباس الحراري

كثافة الطاقة والمياه المستخدمة

201920202021الوحدةالنطاقاستهالك الطاقة والمياه

الوقود من المركبات التابعة 
للشركة

725.53626.43420.51جيجاجولمباشر )نطاق 1(

327.74ال يوجدال يوجدجيجاجولغير مباشر )النطاق 2(كهرباء

إجمالي استهالك الطاقة
مباشر وغير مباشر )النطاقان 

1 و 2(
748.25ال يوجدال يوجدجيجاجول

243.55ال يوجدال يوجدمتر مكعبالنطاق 3استهالك المياه

201920202021النطاقكثافة الطاقة )جيجاجول/موظف(

الوقود من المركبات التابعة 
للشركة

8.858.036.37مباشر )نطاق 1(

4.97ال يوجدال يوجدغير مباشر )النطاق 2(كهرباء

إجمالي كثافة الطاقة
مباشر وغير مباشر )النطاقان 

1 و 2(
11.34ال يوجدال يوجد

3.69ال يوجدال يوجدالنطاق 3كثافة المياه

201920202021كثافة الطاقة )جيجاجول/موظف(

201920202021

47.8140.5127.51النطاق 1 )الوقود(

38.77ال يوجدال يوجدالنطاق 2 )الكهرباء(

النطاق 3 )المياه والنفايات واستهالك الورق والمناديل 
الورقية(

*52.73*20.6427.76

100.5461.1594.04المجموع

وقود, %56.20كهرباء, 43.80%
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أظهرت  النتائج المالية لشركة أمالك للتمويل )بناًء على النتائج األولية المنشورة غير المدققة للسنة المالية 2021( تحسًنا ملحوًظا :

االزدهار والرخاء االقتصادي
تأثيرنا االقتصادي

إجمالي األصول

حقوق الملكية 

صافي األرباح 
التشغيلية

صافي األرباح 

4,080.56مليون 
درهم

1,182.70مليون 
درهم

1,146.92 مليون 
درهم

1,059.64 مليون 
درهم

٪2.24 زيادة عن 
سنة 2020

 زيادة3.8 صعف 
عن 2020

مقابل خسارة 
قدرها 339.42 

مليون درهم في 
عام 2020

مقابل خسارة 
قدرها 437.98 

مليون درهم في 
2020

 القيمة االقتصادية الموزعة

يعد تحقيق الرخاء االقتصادي عنصًرا مهًما في رحلة االستدامة للشركة. وبشكل أكثر تحديًدا، يمتد نطاق االعتبارات االقتصادية لالستدامة وفًقا لسياق 
معايير المبادرة العالمية للتقارير إلى خلق االزدهار لجميع أصحاب المصلحة.

وفًقا لذلك، تسمح معايير المبادرة العالمية للتقارير باإلبالغ عن تدفق رأس المال ومراقبته بين مختلف أصحاب المصلحة وبين المجتمع.

لقد قمنا بحساب القيمة االقتصادية لشركة أمالك للتمويل التي تم توليدها وتوزيعها والتي تغطي العناصر التالية من بياناتها المالية:

1-   اإليرادات: والتي تمثل القيمة االقتصادية المباشرة الناتجة عن شركة أمالك للتمويل.

2-  تكاليف التشغيل وأجور الموظفين ، الدفعات للممولين ، الدفعات إلى الحكومة، واالستثمارات المجتمعية:  التي تمثل القيمة االقتصادية للشركة 
الموزعة

يوضح الرسم البياني أدناه القيمة االقتصادية المباشرة للشركة التي تم إنشاؤها وتوزيعها لكل مما سبق:

الدفعات  للممولين تكاليف التشغيلاإليرادات

215.19 مليون درهم إماراتي219.67 مليون درهم إماراتي

القيمة االقتصادية الموزعةالقيمة االقتصادية الناتجة

103.57 مليون درهم إماراتي

أجور الموظفين 
ومستحقاتهم

40.22 مليون درهم إماراتي
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)المبادرة العالمية للتقارير 11-102، المبادرة العالمية للتقارير 16-102، المبادرة العالمية للتقارير 18-102، المبادرة العالمية للتقارير 3-205، المبادرة العالمية للتقارير 405-1، 
المبادرة العالمية للتقارير 1-418، إرشادات رقم 1 و2 و6 و7(

الحوكمة الجيدة للشركات هي الركيزة األساسية في أي عمل تجاري ناجح. حيث تحمي جميع أصحاب المصلحة وتدعم إنشاء قيمة مشتركة مستدامة.

ينبغي أن يكون لهيكل الحوكمة القوي سياسات وإجراءات صارمة تحدد كيفية عمل الشركة على جميع المستويات، مع تضمين نظام المسؤولية والمساءلة. 
إنه يضمن التزام الموظفين بأعلى معايير السلوك التجاري األخالقي ويمنع االنتهاكات للوائح التنظيمية أو حاالت عدم االمتثال.

تدعم الحوكمةالجيدة للشركات أيًضا اإلدارة الحكيمة للمخاطر وتساعد على حماية العالمة التجارية للشركة وسمعتها. على هذا النحو، نراجع باستمرار نظام 
حوكمة الشركات لدينا ونتأكد من أنه يتطور وفًقا ألفضل الممارسات.

لجان مجلس اإلدارة للشركة
من أجل أن يمارس مجلس إدارتنا مسؤولياته الرقابية بكفاءة، فإنه غالًبا ما يفوض العمل إلى اللجان المتخصصة التي تتعامل مع األمور الرئيسية. ولهذه الغاية، 

ينبثق عن مجلس اإلدارة ثالث لجان تشمل:

لجنة التدقيق

توفر اللجنة في المقام األول اإلشراف على التقارير المالية وعمليات المراجعة 
وتضمن أن الضوابط الداخلية للشركة وسياسات االمتثال والعمليات يتم 

تنفيذها بشكل فعال.

لجنة المخاطر

تتمثل المسؤولية الرئيسية لهذه اللجنة في اإلشراف على ممارسات إدارة المخاطر في الشركة من خالل 
سياسات وإجراءات محددة. عالوة على ذلك، تسمح لجنة المخاطر باتباع منهج متكامل )على مستوى 

الشركة( لتحديد المخاطر وإدارتها وإعداد التقارير عنها ورصدها.

لجنة الترشيحات والمكافات

والمكافآت تقوم هذه اللجنة بمراجعة هيكل مجلس اإلدارة بشكل دوري وتضمن تنوعه وأنه يضم أفرادًا من ذوي الخبرة 
يتمتعون بالسمعة الالزمة والقيادة والمهارات الخاصة بالصناعة للقيام بأدوارهم ومسؤولياتهم. ومن مهام اللجنة أيضًا 

مراجعة سياسات المكافآت الخاصة  بكل من مجلس اإلدارة واإلدارة العليا.

تهدف أمالك للتمويل إلى تطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات دائًما بما يتماشى مع اللوائح التي وضعتها هيئة األوراق المالية والسلع وكذلك مصرف 
اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

تضم شركتنا حالًيا سبعة أعضاء في مجلس اإلدارة جميعهم غير تنفيذيين وستة منهم مستقلون. عالوة على ذلك، كما يتضمن تشكيل المجلس عنصر 
نسائي. يتمتع جميع أعضاء مجلس اإلدارة لدينا بسمعة طيبة للغاية وذوي خبرة ولديهم مهارات قيادية معتمدة.

الحوكمة

هيكل حوكمة الشركة لدينا

السيد/ علي إبراهيم محمد إسماعيل 

 السيدة/ فاطمة أحمد راشد القاسمي

 السيد/ إياد حماد الحرازين

 السيد/ خالد سالم الحليان 

 السيد/ راشد محمد علي العوضي

 السيد/ مصطفى إسماعيل كرم 

رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

نائب رئيس مجلس اإلدارة

عضو

عضو

 لجاننا اإلدارية 

لجان اإلدارة هي المسؤولة عن اإلشراف والمراقبة واإلبالغ عن التزام “أمالك للتمويل” لمعايير المخاطر الخاصة بها، والتنفيذ السليم إلطار إدارة المخاطر الخاص 
بها. باإلضافة إلى ذلك، فإن هذه اللجان مسؤولة عن تنفيذ التوجيه االستراتيجي للشركة وكذلك مراقبة األداء التشغيلي واإلداري والمالي للشركة. تشمل 

لجان اإلدارة لدينا:

لجنة االئتمانلجنة اإلدارة لجنة األصول وااللتزامات

لجنة اإلدارة مسؤولة عن تنفيذ التوجه 
االستراتيجي للشركة  من خالل 

اإلشراف ومراقبة أداء األعمال لضمان 
تحقيق أهداف الشركة. 

تتمثل الوظيفة الرئيسية للجنـة 
األصول وااللتزامـات فـي إدارة الميزانية 

العمومية للشركة بما في ذلك 
ــات  ـ ـ ـ ـ ـ ـ جميع جوانب األصول وااللتزامـ

ــيص األصـول وكذلك التحكم  ـ ـ ـ وتخصـ
فـي سيولة الشركة وكفايـة رأس 

المـال، وكالهمـا قـد يتـأثر بالحلول 
الماليـة و أنشـطة االستثمار .

الغرض الرئيسي للجنة هو تقييم 
طلبات التمويل المحالة إلى اللجنة 

وفًقا لمصفوفة سلطة االئتمان 
المعتمدة. وتقوم اللجنة أيضًا 

بمراجعة سياسات اإلئتمان لضمان 
توافقها مع اللوائح ذات الصلة.
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إدارة المخاطر

تتيح لنا إدارة المخاطر بشكل فعال وديناميكي تحقيق استراتيجيتنا وأهدافنا، باإلضافة إلى تقديم خدمة أفضل لعمالئنا وضمان خلق قيمة.

نظًرا لطبيعة أعمالنا وتركيزها على قطاع العقارات، فمن المهم للغاية أن نحدد بوضوح مدى استعدادنا للمخاطرة الذي يمثل مدخًلا رئيسًيا في توجهنا 
االستراتيجي وممارسات التمويل.

وبشكل أكثر تحديًدا، لدينا سياسة واضحة إلدارة مخاطر المؤسسة لغرض رئيسي هو إنشاء إطار عمل من المبادئ التوجيهية إلدارة المخاطر. نحن نطبق 
منهجا متكامًلا لضمان إدارة جميع المخاطر التي تتعرض لها “أمالك للتمويل” بشكل كلي.

تحدد سياسة إدارة مخاطر المؤسسة بوضوح إستراتيجية المخاطر لشركة أمالك للتمويل، باإلضافة إلى إطار إدارة المخاطر المطبق واإلدارة التي تدعمها.

تعتبر إدارة المخاطر من أولويات “أمالك للتمويل” وتشكل جزًءا ال يتجزأ من عملية صنع القرار لدينا. يعتمد أداؤنا على قدرتنا على إدارة المخاطر بطريقة 
متكاملة وكذلك على تحقيق عائد مثالي معدل للمخاطر لضمان االستقرار المالي وإنشاء قيمة مستدامة.

الهدف من إطار إدارة المخاطر في المؤسسة هو توفير ضمان معقول بأن المخاطر المرتبطة بأهداف أعمالنا محددة وأن إجراءات التخفيف المناسبة موجودة 
إلدارة هذه المخاطر. يصف الرسم البياني أدناه ركائزنا الرئيسية إلدارة المخاطر المؤسسية:

فيما يلي تلخيص لألهداف الرئيسية لسياسة إدارة المخاطر في المؤسسة:

دمج إدارة المخاطر في عملية اتخاذ القرار االستراتيجي داخل الشركة  •

تحديد مدى تقبل المخاطر للشركة بشكل عام  •

تحديد المخاطر من خالل اإلدارات المختلفة وخطط التخفيف إلدارة المخاطر  •

تحليل تأثير واحتمالية المخاطر على المستوى المتأصل والمتبقي  •

تحديد استراتيجيات المخاطر ذات الصلة والتأكد من تنفيذها  •

مراقبة المخاطر ورصدها واإلبالغ عنها إلى لجنة المخاطر لتسهيل اتخاذ القرارات   •

إسناد المسؤوليات إلدارة المخاطر على جميع مستويات المؤسسة  •

01

02

03

04
 إدارة المخاطر
في المؤسسة

 اإلبالغ عن المخاطر
ورصدها

تحديد المخاطر

تقييم المخاطر تخفيف المخاطر

 االمتثال والمراقبة
لقد كان نجاح أمالك للتمويل على مر السنين كشركة تمويل عقاري 

متخصصة رائدة في المنطقة مبنًيا على الثقة التي بنيناها مع عمالئنا 
والمجتمع. ال يمكن تحقيق هذا الهدف األخير إال من خالل ثقافة امتثال 
قوية والسلوك األخالقي الشخصي لجميع إدارتنا وموظفينا وشركائنا 

في العمل.

تهدف مهمة االمتثال لدينا إلى ترسيخ ثقافة الشركة للمسؤولية 
الفردية والجماعية للسلوك األخالقي. ويتم ذلك من خالل سياسة 

وإجراءات االمتثال الخاصة بنا والتي تأخذ في االعتبار المتطلبات 
التنظيمية المختلفة التي توجه أعمالنا. ويشمل هذا االمتثال للوائح 
المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة وهيئة األوراق المالية 

والسلع وسوق دبي المالي. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لتخصصنا في 
قطاع العقارات، فإننا نتبع أيًضا القوانين واللوائح المتعلقة بمؤسسة 

التنظيم العقاري في دبي وكذلك دائرة األراضي واألمالك في دبي.

تضمن سياسة االمتثال لدينا أن يكون قسم االمتثال والمراقبة لدينا 
قادرا على الرقابة بكفاءة على جميع اإلدارات لضمان االمتثال لجميع 

المتطلبات التنظيمية. يتمثل أحد األهداف األساسية في ضمان 
االستقالل التام لهذه المهمة عن اإلدارات األخرى وتقديم التقارير المباشرة 
إلى لجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة. من المهم بنفس القدر التأكد 

من أن مسؤول االمتثال لديه السلطة المطلوبة إلجراء المراقبة الالزمة 
على جميع وحدات العمل.

مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب
المؤسسات المالية عرضة لمخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل 
اإلرهاب، وبالتالي ينبغي أن يكون لديها السياسات الالزمة وكذلك 

العناية الواجبة وعمليات المراقبة لضمان عدم استخدام خدماتها في 
أي من هذه المعامالت غير القانونية. عالوة على ذلك، يتم إجراء فحص 

للمعامالت لضمان االمتثال لجميع المتطلبات التنظيمية.

وفًقا لذلك، تشتمل سياسة االمتثال الخاصة بنا على مجموعة واضحة 
من اإلجراءات التي تضمن إجراء “اعرف عميلك” الضرورية وأن آلية اإلبالغ عن 

أي معامالت مشبوهة موجودة. عالوة على ذلك، نحن نستخدم منهجا 
قائًما على المخاطر لضمان نتيجة أكثر فعالية لسياسات وإجراءات 

االمتثال والمراقبة لدينا.

لضمان التنفيذ السليم إلجراءاتنا المتعلقة باالمتثال، فإننا نجري تدريًبا 
مركًزا على المخاطر واالمتثال عبر جميع الوظائف وفئات الوظائف. يتم 

توفير التدريب عبر اإلنترنت وداخل الشركة بانتظام لجميع الموظفين، ال 
سيما فيما يتعلق بمخاطر مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب.

تتم مراجعة جميع سياسات وإجراءات شركتنا سنوًيا لضمان االمتثال 
الكامل لجميع القواعد واللوائح.

تتبع أمالك للتمويل منهج عدم التسامح مطلقًا مع االحتيال والفساد. 
نحن ملتزمون باالمتثال الكامل للقوانين المحلية والدولية لمكافحة 

الفساد والرشوة.

التدقيق الداخلي

تلعب وظيفة التدقيق الداخلي دورًا مهًما في نظام الرقابة الداخلية  
لدينا. إن األداء الفعال إلدارة التدقيق الداخلي هو مفتاح أمالك للتمويل 

لتحقيق أهدافها والوفاء بالتزاماتها.

قسم التدقيق الداخلي لديه ميثاق واضح ويتبع أيًضا خطة تدقيق 
سنوية محددة يتم اعتمادها من قبل لجنة التدقيق. باإلضافة إلى ذلك، 

يضمن ميثاق إدارة التدقيق الداخلي احتفاظه باستقالليته حتى يتمكن 
من تنفيذ مهمته بشكل فعال.

تعتمد خطة التدقيق السنوية على المخاطر وتأخذ في االعتبار 
المدخالت من جميع أصحاب المصلحة. تشكل هذه المدخالت أساس 

المخاطر للشركة ويتم منحها األولوية لتحقيق الكفاءة. تتمثل مهمة 
القسم في السماح لشركة أمالك للتمويل بتحقيق أهدافها من خالل 

تقديم منهج منظم ومنضبط لتقييم وتحسين فعالية عمليات 
الحوكمة وإدارة المخاطر والرقابة.

على غرار وظيفة االمتثال ، ُتمنح وظيفة التدقيق الداخلي االستقاللية 
والسلطة الالزمتين إلجراء مهامها بكفاءة وتحقيق أهدافها.
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سياسة اإلبالغ عن المخالفات

كجزء من التزام شركتنا بتطبيق أفضل ممارسات حوكمة الشركات وغرس ثقافة األخالق والشفافية والمساءلة، لدينا سياسة اإلبالغ عن المخالفات التي توفر 
آلية للموظفين وجميع أصحاب المصلحة اآلخرين لإلبالغ عن المخاوف أو االنتهاكات دون خوف أو خرق للسرية.

الغرض الرئيسي لسياسة اإلبالغ عن المخالفات هو منع فعل االحتيال أو الفساد أو السلوك غير الالئق أو غير النزيه.

 خصوصية البيانات
نحن ملتزمون بحماية واحترام المعلومات والبيانات الشخصية لعمالئنا. يضمن منهجنا أن تمتلك “أمالك للتمويل” البنية التحتية الالزمة لتكنولوجيا 

المعلومات باإلضافة إلى سياسات التحكم لردع أي مخاطر ألمن اإللكتروني.

وفًقا لذلك، لدينا سياسة قوية ألمن المعلومات بهدف حماية جميع بيانات أصحاب المصلحة الداخليين والخارجيين من اإلجراءات أو التصرفات الضارة.

باإلضافة إلى ذلك، نتطلع باستمرار إلى ترقية أنظمتنا لضمان الفعالية ضد جميع مخاطر خصوصية البيانات المحتملة 
ولدينا عدد من العمليات لتقليل المخاطر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات. وتتضمن اآلتي:

• تم وضع “منع فقدان البيانات” لمراقبة ومنع تسرب البيانات.

• تم وضع التحكم المنطقي في الوصول لتقييد الوصول إلى السجالت والملفات التي تحتوي على معلومات سرية ألولئك الذين يحتاجون 
إلى هذه المعلومات ألداء واجباتهم.

• تتم مراجعة حقوق المستخدمين على أساس دوري للتأكد من عدم امتالك أي مستخدم أو مجموعة امتيازات مفرطة.

• يتم إجراء تدريب دوري للتوعية األمنية لجميع الموظفين للحماية من الهجمات اإللكترونية المحتملة مثل برامج الفدية أو غيرها.

 )توضيح: يقوم بالتقييم بناًء على معايير مختلفة بما في ذلك الصحة والتعليم والجنس والنمو االقتصادي والمؤسسات وتغير المناخ والبيئة
وغيرها من المعايير(

مؤشر أهداف
التنمية المستدامة

مؤشر أهداف التنمية المستدامة الخاص بشركتنا

حول هذا التقرير

معلومات عنا

منهجنا في االستدامة

الرخاء واالزدهار

األشخاص )الشعب(

حوكمة الشركة

الكوكب

رسالة من المدير 
التنفيذي لدينا

األهمية النسبية 
الخاصة بالقضايا 

البيئية واالجتماعية 
والمتعلقة بإدارة شركة 

“أمالك للتمويل”
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الغازات الدفيئة 
١٧٠ انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة للطاقة )النطاق 2(2-305

انبعاثات غازات الدفيئة غير المباشرة األخرى  )النطاق 3(3-305

كثافة انبعاثات غازات الدفيئة4-305
 المقياس E2 : كثافة 

االنبعاثات
١٧٠

المبادرة العالمية للتقارير 400: سلسلة المعايير االجتماعية

المبادرة العالمية للتقارير 401: التوظيف 2016

المبادرة العالمية للتقارير 103: منهج اإلدارة

146٫149٫159شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

146٫149٫159منهج اإلدارة ومكوناته2-103

تقييم منهج اإلدارة3-103

 المقياس S7 :  نسبة 
اإلصابة

146٫149٫159
 المقياس S8 : الصحة 

والسالمة الشاملة 

المبادرة العالمية للتقارير 401: موضوع محدد

تعيينات الموظفين الجدد وتسرب الموظفين1-401
 المقياس S3 :  معدل 

دوران الموظفين 
١٥٩

2-401
االمتيازات المقدمة للموظفين بدوام كامل والتي ال يتم 

توفيرها للموظفين بدوام جزئي
١٥٩
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المبادرة العالمية للتقارير 404: التدريب والتعليم 2016

المبادرة العالمية للتقارير 103: منهج اإلدارة

146٫149٫159شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

146٫149٫159منهج اإلدارة ومكوناته2-103

146٫149٫159تقييم منهج اإلدارة3-103

المبادرة العالمية للتقارير 401: موضوع محدد

١٥٩متوسط ساعات التدريب في السنة لكل موظف1-404

3-404
النسبة المئوية للموظفين الذين يتلقون مراجعات 

منتظمة لألداء والتطوير الوظيفي
١٥٩

المبادرة العالمية للتقارير 405: التنوع وتكافؤ الفرص 2016

المبادرة العالمية للتقارير 103: منهج اإلدارة

146٫149٫159شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

146٫149٫159منهج اإلدارة ومكوناته2-103

146٫149٫159تقييم منهج اإلدارة3-103

المبادرة العالمية للتقارير 405: موضوع محدد

تنوع هيئات الحوكمة والموظفين1-405

 المقياس S4 : التنوع بين 
الجنسين

159٫176  المقياس S6 : عدم التمييز

 المقياس G1 : التنوع في 
مجلس اإلدارة 

المبادرة العالمية للتقارير 413: المجتمع المحلي 2016

المبادرة العالمية للتقارير 103: منهج اإلدارة

146٫149٫166شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

146٫149٫166منهج اإلدارة ومكوناته2-103

تقييم منهج اإلدارة3-103
المقياسS1 :  2 االستثمار 

في المجتمع
146٫149٫166

تم الكشف عن 
منهج اإلدارة فقط 

ألن البيانات غير 
قابلة للتطبيق

المبادرة العالمية للتقارير 417: التسويق والملصقات التعريفية 2016

المبادرة العالمية للتقارير 103: منهج اإلدارة

146٫149٫153شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

146٫149٫153منهج اإلدارة ومكوناته2-103

146٫149٫153تقييم منهج اإلدارة3-103

المبادرة العالمية للتقارير 417: موضوع محدد

2-417
حوادث عدم االمتثال المتعلقة بمعلومات المنتج 

والخدمة ووضع العالمات
١٥٣

١٥٣حوادث عدم االمتثال المتعلقة باالتصاالت التسويقية3-417

المبادرة العالمية للتقارير 418: خصوصية العميل 2016

المبادرة العالمية للتقارير 103: منهج اإلدارة

146٫149٫176شرح الموضوع الجوهري ونطاقه1-103

146٫149٫176منهج اإلدارة ومكوناته2-103

146٫149٫176تقييم منهج اإلدارة3-103

المبادرة العالمية للتقارير 418: موضوع محدد

1-418
شكاوى موثقة بشأن انتهاكات العمالء

الخصوصية وفقدان بيانات العمالء
المقياس G7 : سرية 

البيانات  
١٧٥
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إفصاحات إضافية لسوق دبي المالي

إفصاح سوق دبي 
المالي

القسم المرجعي والمالحظاتالمحتوى

المسؤولية االجتماعية

 S1  المقياس 

معدل أجور الرئيس التنفيذي 

يرجى الرجوع إلى تقرير حوكمة 
الشركة لعام 2021

النسبة: إجمالي تعويضات المدير التنفيذي إلى متوسط األجر الكلي 
المكافئ لدوام كامل

هل تبلغ شركتك عن هذا المقياس في اإليداعات التنظيمية؟

 S9  المقياس 

عمل األطفال والعمل القسري 

نحن ندعم بشكل كامل مكافحة 
عمل األطفال أو العمل القسري، وهذا 

الخطر أقل قابلية للتطبيق على 
القطاع المالي

هل تتبع شركتك سياسة عمل األطفال أو العمل القسري؟

إذا كانت اإلجابة بنعم ، فهل تشمل سياسة عمل األطفال أو العمل 
القسري أيًضا الموردين والبائعين؟ نعم / ال

 S10  المقياس 

حقوق اإلنسان

لدينا بنود خاصة بحقوق اإلنسان كجزء 
من مدونة قواعد السلوك الخاصة بنا.

هل تتبع شركتك سياسة حقوق اإلنسان؟

إذا كانت اإلجابة بنعم، فهل تشمل سياسة حقوق اإلنسان الخاصة بك أيًضا 
الموردين والبائعين؟

 S11  المقياس

التوطين

١٥٩ نسبة الموظفين المواطنين

توفير فرص عمل محلية مباشرة وغير مباشرة.

الحوكمة 

 G3 المقياس

الحوافز التشجيعية

يتم اعتبار هذا كجزء من إستراتيجية 
االستدامة الخاصة بنا.

هل يتم تحفيز المديرين التنفيذيين رسمًيا على األداء في مجال االستدامة؟
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