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 املالية املرحلية املوجزة املوحدة املعلوماتتقريـر مراجعة 

 اإلدارة مجلس  أعضاء السادة

 .م.ع.ش للتمويل أمالك شركة

 دبي

 املتحدة العربية  اإلمارات
 

 املقدمة

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

املرحلية املوجزة املوحدة للدخل والدخل الشامل والتغيرات في حقوق امللكية والتدفقات   والبيانات،  2022  سبتمبر   30)يشار إليها مًعا بـ "املجموعة"( كما في  

 املعلومات. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه  األخرى   التفسيرية  لإليضاحاتوملخًصا    خ،املنتهية في ذلك التاري  تسعة أشهرال لفتـرة  ذات الصلة    النقدية

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم  بصورة عادلة  املالية املرحلية  
ً
 املعلومات استنتاج حول هذه    إبداءن مسؤوليتنا هي  إإعداد التقاريـر املالية املرحلية.    34وفقا

 إلى  املوحدةاملالية املرحلية 
ً
 . مراجعتنااستنادا

 

 املراجعة نطاق

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

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

 ملعاييـر التدقيق الدولية وبناًء عل
ً
يه فإنها ال تمكننا من وإجراءات املراجعة األخرى. إن مجال عملية املراجعة أقل بكثيـر من مجال التدقيق الذي يتم وفقا

 . تدقيق رأيالتأكيدات التي تطلعنا على جميع األمور الجوهرية التي يمكن تحديدها أثناء القيام بالتدقيق. بناًء على ذلك، فإننا ال نبدي الحصول على 
 

 االستنتاج

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

 للمعيار املحاسبي الدولي رقم 
ً
 . 34وفقا
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 املوحد  املوجزبيان الدخل املرحلي  

 )غيـر مدققة(  2022  سبتمبر 30للفتـرة املنتهية في 
 

 سبتمبر  30 في املنتهية تسعة أشهر ال سبتمبر  30 في املنتهية أشهر  الثالثة  

  2022 2021 2022 2021 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف إيضاحات 

      

   119,640 96,917 37,584 29,694  من املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  ايرادات

   6,275 3,320 3,016 1,109  الرسوم  ايرادات

   932 1,066 287 490  من الودائع  ايرادات

   18,566 12,485 5,748 6,363 8 اإليجار  عوائد

 ( 16,563) ( 9,150) ( 14,541) ( 6,710) 8 العادلة للعقارات االستثمارية خسارة القيمة

 ( 129) 494 1,221 -  استثمارية عقارات بيع من/ )خسارة(  ربح

   464,852 387,599 228,695 162,192 10 الديون  من تسوية الربح

   613,059 - 613,059 - 7 الستثمارات العقارية مقابل امقدمات مقابل  إيرادات تسوية

   10,802 11,301 371 809  أخرى  ايرادات

  193,947 875,440 504,032 1,217,434   

        قيمةمخصص انخفاض  )انخفاض قيمة( / عكس

 (  3,116)  32,749 ( 6,805) 7,708  املوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية -

 ( 1,476)   1,457 ( 484) 593  موجودات أخرى  -

 16,621 22,973 ( 727) ( 44)  استثمارية عقارات -

 142,781 50,000 142,781 -  مقدمات مقابل استثمارات  -

      

 (125,448) ( 113,576) ( 40,137) ( 40,802) 10 من الودائع االستثمارية  املبدئية إطفاء أرباح القيمة العادلة

 (109,990) ( 65,100) ( 66,518) ( 24,425)  مصاريف تشغيلية

   14,092  13,853 4,966 4,483 9 حصة من نتائج شركة زميلة 

 

 1,150,898 446,388 908,516 141,460  قبل التوزيعات على املمولين / املستثمرين  الربح

 ( 67,171) (  56,485)  ( 21,376) ( 17,897)  توزيعات على املمولين / املستثمرين 

 1,083,727 389,903 887,140 123,563  للفترة الربح

      

      : ملكية الشركة األمأصحاب حقوق العائد إلى  للسهم الربح

   0.722 0.259 0.591 0.082 3 للسهم )درهم(  األساس يالربح   

 0.381 0.156 0.320 0.049 3 للسهم )درهم(  املخفف الربح  
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 املوحد  املوجز بيان الدخل الشامل املرحلي  

 )غيـر مدققة(  2022  سبتمبر 30للفتـرة املنتهية في 
 

  

 30 في املنتهية أشهر  الثالثة

 سبتمبر  30 في املنتهية تسعة أشهر ال سبتمبر

  2022 2021 2022 2021 

 درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  ألف  

      

 1,083,727 389,903 887,140 123,563  للفترة  الربح

      

      الدخل الشامل األخرى 

      الخسارة أو الربح إلى الحًقا تصنيفها إعادة  سيتم بنود

 ( 2,372)  (45,536) ( 562) ( 8,923)  الحصة من الدخل الشامل األخر في شركات زميلة

 - 3,351 - ( 5)  األجنبيةصرف من تحويل عمالت العمليات الفروق أسعار 

 ( 2,372) (42,185) ( 562) (8,928)  للفتـرة الخسارة الشاملة األخرى 

 1,081,355 347,718 886,578 114,635  للفترة الدخل الشامل  مجموع
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 بيان التدفقات النقدية املرحلية املوجزة املوحدة

 )غيـر مدققة( 2022 سبتمبر  30للفتـرة املنتهية في 
 

 سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهر ال  

  2022 2021 

 درهم ألف  درهم ألف  

    األنشطة التشغيلية 

   1,083,727 389,903  للفترة  الربح

    : لـ  تعديالت

 2,910 2,213  االسهتالك 

 ( 14,092) (13,853)  الحصة من نتائج شركة زميلة 

 3,116 (32,749)  االنخفاض في قيمة املوجودات التمويلية واالستثمارية )عكس االنخفاض في قيمة( / 

 1,476 ( 1,457)  األخرى االنخفاض في قيمة املوجودات )عكس االنخفاض في قيمة( / 

 ( 142,781) (50,000)  بالصافي -عكس مخصص تسوية مقدمات مقابل استثمارات عقارية 

 16,563 9,150  القيمة العادلة من االستثمارات العقارية خسارة

 ( 16,621) (22,973)  العقارية االستثمارات على القيمة انخفاض تحرير

 125,448 113,576  الودائع االستثمارية على العادلة القيمة ربحإطفاء 

 ( 464,852) ( 387,599)  الديون  تسويةمن  الربح

 ( 613,059) -  الربح من تسوية مقدمات مقابل استثمارات عقارية

 67,171 56,485  توزيعات على املمولين / املستثمرين

 ( 932) ( 1,066)  الودائع  إيرادات

 129 (494)  من بيع االستثمارات العقارية )الربح( / الخسارة املحققة

 539 1,224  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

    

 48,742 62,360  : التشغيلية واملطلوبات املوجودات في التغيـرات قبل التشغيلي الربح

 321,840 305,361  موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 (8,048) 11,803  موجودات أخرى 

 19,037 28,008  مطلوبات أخرى 

 381,571 407,532  من العمليات  الناتجالنقد 

 ( 703) ( 352)  مكافأة نهاية الخدمة املدفوعة للموظفين 
 

   380,868 407,180  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية 

    

    االستثمارية األنشطة

 12,367 13,131  توزيعات أرباح من شركة زميلة 

 50,000 -  النقد املحصل مقابل تسوية مقدمات استثمارات عقارية

 131,282 11,967  عائدات بيع استثمارات عقارية

 ( 18,503) -  الزيادة في استثمارات عقارية

 (2,556) 1,201  حركة في النقد املقيدال

 1,110,000 1,800,000  وكالة  ودائع من عائدات

 ( 1,153,000) ( 1,682,500)  وكالة ودائع إيداع 

 ( 719) (869)  مكتبية ومعدات وتـركيبات أثاثشراء 

 932 1,066  دخل من الودائعال
 

   129,803 143,996  من األنشطة االستثمارية الناتجصافي النقد 

    

    التمويلية األنشطة 

 56,162 43,913  استالم تمويل إسالمي ألجل 

 - (56,316)  سداد تمويل إسالمي ألجل 

 ( 454,786) (424,806)  ودائع استثمارات وتمويالت إسالمية أخرى 

 ( 56,363) (84,970)  مضاربة  أداة استرداد

 - (682)  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة
 

 (  454,987) (522,861)  املستخدم في األنشطة التمويلية صافي النقد 

    

 55,684 28,315  في النقد وما يعادله الزيادة

 4,210 (45,536)  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

 83,644 79,020  النقد وما يعادله في بداية الفتـرة

 143,538 61,799  النقد وما يعادله في نهاية الفتـرة
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 املوحدة املوجزةبيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية 

 )غيـر مدققة(  2022 سبتمبر 30للفتـرة املنتهية في 

 

 مضاربة أداة الخاص االحتياطي العام االحتياطي القانوني  االحتياطي املال  رأس 

 أداة احتياطي

 املضاربة 

 املتـراكمة التغيـرات

 العادلة القيمة في

 تحويل احتياطي

 األجنبية  العمالت

 الخسائر 

 اإلجمالي  املتـراكمة 

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

           

 1,182,695 ( 1,313,507) (301,587) 862 584,867 155,567 99,265 228,614 228,614 1,500,000 2022ينايـر  1في 

 389,903 389,903 - - - - - - - - للفتـرة الربح

 (42,185) - (45,536) 3,351 - - - - - - للفترة )الخسارة( الشاملة األخرى  / الدخل

 347,718 389,903 (45,536) 3,351 - - - - - - للفترة الشامل الدخل مجموع

           

 (207,391) - - - (163,817) (43,574) - - - - ( 10)إيضاح  تعديل

 100,683 100,683 - - - - - -- - - (10من إعادة شراء ديون من خالل أسهم ملكية )إيضاح  الربح

 (682) (682) - - - - - - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة املدفوعة 

 1,423,023 ( 823,603) ( 347,123) 4,213 421,050 111,993 99,265 228,614 228,614 1,500,000 2022 سبتمبر  30في 
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 من هذه  15إلى  1تشكل اإليضاحات من 
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 بيان التغيـرات في حقوق امللكية املرحلية املوجزة املوحدة

 )غيـر مدققة( 2022 سبتمبر  30للفتـرة املنتهية في 
 

 مضاربة  أداة الخاص االحتياطي العام االحتياطي القانوني  االحتياطي املال  رأس 

 أداة احتياطي

 املضاربة 

  في املتـراكمة التغيـرات

 العادلة  القيمة

 تحويل احتياطي

 األجنبية  العمالت

  الخسائر

 اإلجمالي  املتـراكمة 

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

           

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

 1,083,727 1,083,727 - - - - - - - - للفتـرة الربح

 (2,372) - (2,372) - - - - - - - للفترة  الخسارة الشاملة األخرى 

 1,081,355 1,083,727 (2,372) - - - - - - - للفترة)الخسارة( الشاملة  / الدخل مجموع

           

           دين  تسوية

 ( 234,786) - - - ( 185,457) ( 49,329) - - - - ( 10)إيضاح  تعديل

 116,390 116,390 - - - - - - - - (10ديون من خالل أسهم ملكية )إيضاح  تسويةمن  الربح

 1,207,490 (1,077,488) ( 301,480) 1,459 584,867 155,567 99,265 122,650 122,650 1,500,000 2021 سبتمبر 30في 

 

 



 الك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها أم

 البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدةإيضاحات حول  

  مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  
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 األنشطة -1

ــــت أمالك للتمويل )ش.م ــــســ ــــركة"( في دبي، اإلمارات العربية املتحدة، في   .ع(تأســ ــــة وفًقا للقانون االتحادي لدولة    2000نوفمبر   11)"الشــ ــــاهمة خاصــ ــــركة مســ كشــ

، صـــــدر قرار بتحويل الشـــــركة إلى شـــــركة  2004مارس    9في اجتماع املســـــاهمين التأســـــي ـــــ ي املنعقد في ووتعديالته.   1984( لســـــنة 8اإلمارات العربية املتحدة رقم )

بشـأن الشـركات    2021لعام   32بالقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية املتحدة رقم    واملسـتبدل،  2015لعام   2القانون االتحادي رقم  بموجب  ة عامةمسـاهم

 .2022يناير  2ودخل حيز التنفيذ في  2021سبتمبر  20في  والصادرشركات"( الجديد لل قانون الالتجارية )"
 

 

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

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

 

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

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

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

 نسبة املساهمة  بلد التأسيس  توحيد البيانات أسس  الشركة 

 2021ديسمبر   31 2022  سبتمبر  30   
 %100 %100 مصر شركة تابعة  أمالك للتمويل شركة مصر ش.م.م 

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

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

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

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

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

 %100 %100 املتحدة العربية اإلمارات شركة تابعة  املحدودةأمالك 

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

 السياسات املحاسبية -2

 تقييم افتـراضات مبدأ االستمرارية 2-1

االستثمار من ودائع الوكالة بسبب انخفاض معدالت الربح   وإيراداتالتمويل    إيراداتانخفاض في  باملجموعة    اعترفت  ،بسبب تقلص محفظة موجودات التمويل

بحلول    استبعادهااملطلوب    اإلمارات  دولة  خارج  أخرى   واستثماراتمن العقارات االستثمارية    كبيًراواستخدام النقد لتسوية الديون. تمتلك املجموعة مخزوًنا  

 تكفي  نقدية  تدفقات  إلنتاجتشكل التأخيرات املستمرة في تمويل محفظة املوجودات مخاطر مستقبلية  و مويل.  متوافقة مع الئحة شركات الت  لتبقى  2023  يونيو

 للوفاء بالتزام السداد للممولين. 
 

 الوضع بما في ذلك ما يلي: مع للتعاملاتخذت إدارة املجموعة عدة خطوات  لقدو 

  تسعة أشهر خالل فترة ال   مليون درهم(  465:    2021  سبتمبر  30)  مليون درهم  388  صافي ربح قدرهعلى مدار الفترة  املنعقدة  حققت مزادات تسوية الديون   •

 املنتهية. 

 املخطط للموجودات ضمن املحفظة العقارية. االستبعاد •
 

نظًرا للمبادرات    2022  سنة  مدار  علىذلك    استمرارشهدت اإلدارة زيادة في الطلب على بعض العقارات ضمن محفظة استثمارات املجموعة العقارية وتتوقع  

 ملجموعة. . ستسهم هذه اإلنجازات في نهاية املطاف في ربحية ا2020والتأثير اإليجابي ملعرض إكسبو  عنها اإلعالن الحكومية املختلفة الجاري 
 

أمالك من إنتاج تدفقات نقدية    تتمكنوالتي بدونها قد ال    ،أمر بالغ األهمية  التمويلية  املوجوداتالفحص إلى أن زيادة    بشأن   هفي تقرير   املركزي   املصرفوأشار  

األخرى من حيث تسعير محفظة التمويل ولديها    على املنافسة مع البنوك   عاجزةعالوة على ذلك، فإن الشركة  و كافية في املستقبل للوفاء بالتزامات املمولين.  

 . 2023 يونيومخزون كبير من املوجودات العقارية التي قد تشكل خطًرا على الشركة لتصبح غير متوافقة مع لوائح شركات التمويل بحلول 
 

فإن اإلدارة على ثقة من أن املجموعة ستكون    ،العقارية  املوجودات  الستبعاداالمتثال للوائح شركات التمويل على اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة    وبينما يعتمد

 . وبالتالي فقد أعدت هذه البيانات املالية املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية  ،الحد من حالة الشكوك وعدم اليقين قادرة على 
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 )تتمة( السياسات املحاسبية -2

 أسس اإلعداد  2-2

 الهيكلة الرسمية، فقد تم إعداد هذه البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة على أساس مبدأ االستمرارية.نظًرا الستكمال عملية إعادة 
 

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

ـــــبية املتبعة في إعداد البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة مطابقة ل34 ـــــات املحاســ ـــــياســ ـــــر املالية املرحلية. إن الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــــتخدمة في إعداد ، إعداد التقاريـــ تلك املســ

 .2021ديسمبـر   31البيانات املالية للسنة املنتهية في 
 

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

ـــــر  31أن تقرأ مع البيانات املالية املوحدة السنوية للمجموعة كما في  ـــــرة. باإلضافة لذلك، فإن نتائج 2021ديسمبـــ   2022  سبتمبر  30املنتهية في    تسعة أشهرال  فتـــ

 للنتائج التي يمكن توقعها للسنة املالية املنتهية في 
ً
 .2022ديسمبـر   31ليست بالضرورة مؤشرا

 

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

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

 درهم( وتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يرد خالف ذلك. ال املوجزة املوحدة بالدرهم ) املرحليةتم عرض البيانات املالية 
 

 .2021  سبتمبر 30في   2022  سبتمبر  30املنتهية في  تسعة أشهرال لفترتياملوحد املوجز في بيان الربح أو الخسارة املرحلي   ذات طبيعة موسمية لم يتم تسجيل أي دخل
 

 التغييـرات في السياسات والتقديـرات واألحكام املحاسبية 2-3

 تأثيـر جوهري على البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة بدون  املطبقة الجديدةاملالية  التقارير  إلعداداملعاييـر الدولية   2-3-1

ــر الدولية إل  ــ ــر املالية الجديدة واملعدلة التالية، والتي أصبحت سارية املفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ا  عدادتم تطبيق املعاييـــ ــ ــر  1لتقاريـــ ــ ، 2022ينايـــ

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

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

 لتقاريـر املالية الجديدة واملعدلةا عداداملعاييـر الدولية إل 

سـارية لفترات سـنوية 

 تبدأ في أو بعد

 واآلالت واملعدات املتعلقة بالحصيلة قبل االستخدام املقصوداملمتلكات  16تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم 

ـــــم من تكلفة أي بند من بنود املمتلكات واآلالت واملعدات أي عائدات من بيع بنود منتجة أثناء  ـــ ـــــل   نقلتحظر التعديالت الخصــ ـــ األصــ

 من ذلك، تعترف املنشــــأة بعائدات بيع هذه إلى املوقع والحالة الالزمة ليكون قادًرا على التشــــغيل بالطريقة التي حدد ها اإلدارة. و 
ً
بدال

 البنود، وتكلفة إنتاج تلك البنود، في الربح أو الخسارة.

 2022يناير   1

  

 2020 -  2018 املالية التقارير إلعداد الدولية املعاييرالتحسينات السنوية على 

 تلك التحسينات تعديالت على املعايير التالية: تدخل

ـــــركـة    -تطبيق املعـايير الـدوليـة للتقـارير املـاليـة للمرة األولى   -  1املعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير املـاليـة رقم  • ـــ ـــ ـــــمح التعـديـل للشــ ـــ ـــ يســ

الفقرة    د   الـــــدولي إلعـــــداد التقـــــارير املـــــاليـــــة رقم    16التـــــابعـــــة التي تطبق  التراكميـــــة   التحويـــــلس فروق  لقيـــــا  1)أ( من املعيـــــار 

 باستخدام املبالغ املبلغ عنها من الشركة األم، بناًء على تاريخ انتقال الشركة األم إلى املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية.

 2022يناير   1

ـــــوم التي ت -األدوات املالية   - 9املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم   • ـــ ــا التعديل الرســ ـــ ـــ ــأة عندما يوضــ ـــ ـــ ــمنها املنشــ ـــ ـــ   تطبيق تضــ

ـــــيتم إلغـاء االعتراف   9من املعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير املـاليـة رقم   6-3-3" في الفقرة ب  %10اختبـار " ـــ ـــ في تقييم مـا إذا كـان ســ

ـــــمنبالتزام مالي. ال  ــأة  تتضــ ـــ ــتلمة بين    املنشــ ـــ ـــــوم املدفوعة أو املســ ـــــوى الرســ ــأةســ ـــ ــو   املنشــ ـــ م )املقترض( واملقرض، بما في ذلك الرســ

 أو املقرض نيابة عن اآلخر. املنشأةاملدفوعة أو املستلمة من قبل 

 

ـــــيحي    -عقود اإليجــار    -  16املعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير املــاليــة رقم  • ـــ ـــ ــــــاحــب للمعيــار   13يزيــل التعــديــل على املثــال التوضــ ـــ ـــ املصــ

 أي تفاديلســــداد التحســــينات على عقود اإليجار من قبل املؤجر من أجل    يمن املثال التوضــــيح 16الدولي للتقارير املالية رقم 

 حوافز اإليجار في هذا املثال. إيضاحمعالجة حوافز اإليجار التي قد تنشأ بسبب كيفية  بشأن محتمل  خلط

 

ـــــبي الــدولي رقم   • ـــ ـــ ـــــبي الــدولي رقم  من    22يلغي التعــديــل املطلــب الوارد في الفقرة   -الزراعــة    41املعيــار املحــاســ ـــ ـــ  41املعيــار املحــاســ

 للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية الضريبية عند قياس القيمة العادلة لألصل الحيوي باستخدام تقنية القيمة الحالية.
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 )تتمة( التغييـرات في السياسات والتقديـرات واألحكام املحاسبية 2-3

 )تتمة( تأثيـر جوهري على البيانات املالية املرحلية املوحدة املوجزة بدون  املطبقة املالية الجديدة التقارير  إلعداداملعاييـر الدولية   2-3-1
 

 لتقاريـر املالية الجديدة واملعدلةا عداداملعاييـر الدولية إل 

سـارية لفترات سـنوية 

 تبدأ في أو بعد

 املتعلقة باإلشارة إلى اإلطار املفاهيمي  دمج األعمالعمليات : 3تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية 

 جوهري علىدون تغيير    3  رقم  تعمــل التعــديالت على تحــديــث مرجع قــديم لإلطــار املفــاهيمي في املعيــار الــدولي إلعــداد التقــارير املــاليــة

 املعيار.  مقتضيات

 2022  يناير 1

  

ــــبي الدولي رقم  ـــ ـــ ــــات واملطلوبات الطارئة  37تعديالت على املعيار املحاســ ـــ ـــ ــــصــ ـــ ـــ  - املتعلقة بالعقود املرهقة املحتملة واملوجوداتاملخصــ

 تكلفة الوفاء بالعقد

تتعلق مباشــــرة تحدد التعديالت أن "تكلفة تنفيذ" العقد تشــــمل "التكاليف املتعلقة مباشــــرة بالعقد". يمكن أن تكون التكاليف التي 

ـــــيص التكاليف األخرى التي  ـــ ــرة واملواد( أو تخصــ ـــ ـــ ــافية للوفاء بهذا العقد )من األمثلة على ذلك العمالة املباشــ ـــ ـــ بالعقد إما تكاليف إضــ

ـــــوم اإلهالك لعقـــد مـــا( بنـــد من املمتلكـــات واآلالت واملعـــدات   ـــ ـــ ـــــيص رســ ـــ ـــ ـــــرة بتنفيـــذ العقود )من األمثلـــة على ذلـــك تخصــ ـــ ـــ تتعلق مبـــاشــ

 فيذ العقد(.املستخدمة في تن

 2022يناير   1

 

 وغير السارية بعد  قيد اإلصدار املالية الجديدة  التقارير  إلعداداملعاييـر الدولية   2-3-2

 8 تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 1 تعديالت على املعيار املحاسبي الدولي رقم

 17 تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم

 28واملعيار املحاسبي الدولي رقم  10تعديالت على املعيار الدولي إلعداد التقارير املالية رقم 

 

 إدارة املخاطر 2-4

 .2021ديسمبـر  31عنها في البيانات املالية املوحدة كما في وللسنة املنتهية في  املفصاأهداف وسياسات إدارة املخاطر املالية للمجموعة مع تلك  تتفق

 

 الربح األساس ي واملخفف للسهم -3
 

  املنتهية أشهر  الثالثة فتـرة 

 سبتمبر 30 في

   املنتهية تسعة أشهر ال فتـرة

 سبتمبر 30 في

 2022 2021 2022 2021 

 )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق(  
     

للفتـرة العائدة ملساهمي الشركة األم )ألف درهم( )صافي من أتعاب   الربح

   1,083,727   389,221 887,140 122,881 أعضاء مجلس اإلدارة( 

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

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

   1,341,500 996,202 1,267,497 996,202 أداة املضاربة   -

   2,841,500 2,496,202 2,767,497 2,496,202 املتوسط املرجا لعدد األسهم العادية املعدلة لتأثيـر التخفيف

 

     : العائد ملساهمي الشركة األم

   0.722 0.259 0.591 0.082 )درهم(للسهم  األساس ي  الربح

   0.381 0.156 0.320 0.049 )درهم(املخفف للسهم  الربح

 



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

11 11 

 

 

 النقد واألرصدة لدى البنوك -4
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  
   

 58 58 نقد في الصندوق 

 78,962 61,741 أرصدة لدى البنوك

 110,036 108,836 البنوك ودائع لدى 

 
  

 189,056   170,635 نقد وأرصدة لدى البنوك

: النقد املقيد والودائع 
ً
   ناقصا

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

 ( 75,036) ( 73,836) ( 2-4 إيضاح)                                              نقد مقيد 

 79,020   61,799 يعادله وما النقد
 

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

 

ــــــر   31درهم ) 74مبلغ   2022  سبتمبر  30في   الفترة املنتهيةأدرجت املجموعة في   4-2 حصة املجموعة  يمثل حيث ،مليون درهم( من النقد املقيد  75:  2021ديسمبـــ

 (.8)إيضاح   زميلة شركةسيطرة ل يخضع والذيمن النقد املحتفظ به 
 

 )بالصافي( اإلسالمية  واالستمثارية  التمويلية املوجودات -5
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

   املوجودات التمويلية 

 1,769,730 1,505,686 إجارة 

 135,741 97,841 إجارة آجلة 

 128,774 19,074 شركة امللك 

 278 109 مرابحة عقارات

 110,988 110,118 أخرى 

 1,732,828 2,145,511 

 ( 572,759) (499,489) مخصص االنخفاض في القيمة

 1,572,752 1,233,339 مجموع املوجودات التمويلية 
 

  

   االستثمارية:املوجودات 

 479,500 362,000 وكالة

 479,500 362,000 مجموع املوجودات االستثمارية 

 1,595,339 2,052,252 

 

  



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

12 12 

 

 

 )تتمة( )بالصافي( اإلسالمية  واالستمثارية  التمويلية املوجودات -5

 كانت الحركة في مخصص انخفاض القيمة كما يلي:

 لإللغاء القابلة غير  وااللتزاماتاملوجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 املتوقعة االئتمانية الخسائر املتوقعة االئتمانية الخسائر  

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 627,970 572,759 يناير 1في  الرصيد

 26,463 (32,749) / السنة الفترة خاللاملرصود  القيمة النخفاض مدفوع)صرف( / 

 ( 79,277) (45,474) / السنة الفترة خالل مستردات/  مشطوبات

 (  2,397) 4,953 العملة وتسويات أخرى  صرفتسويات  سعر

 572,759 499,489 الختامي الرصيد

 

 املرحلة  حسب على للتعرضات الدفترية القيمة 5-1

 2022 سبتمبر  30
 

 املجموع 3  املرحلة 2 املرحلة 1 املرحلة 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 1,732,828 615,994 499,181 617,653 التعرض  إجمالي

 (499,489) (411,715) (73,277) (14,497) املتوقعة االئتمانية الخسائر

 603,156 425,904 204,279 1,233,339 
 

 2021 ديسمبر  31
 

 املجموع 3 املرحلة 2 املرحلة 1 املرحلة 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

   2,145,511 803,906 544,232   797,373 التعرض  إجمالي

 ( 572,759) ( 502,114) ( 53,953) ( 16,692) املتوقعة االئتمانية الخسائر

 780,681 490,279 301,792 1,572,752 

 

 األوراق املالية االستثمارية -6
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

      7,824 7,596 ( اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة)بالقيمة  امللكية أسهم
 

 (مدققة)غيـر  2022 سبتمبر 30
 

 بالقيمة العادلة املدرجةاالستثمارات  

 الثالث املستوى  الثاني املستوى  املستوى األول  إجمالي 

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

 7,596 - - 7,596 ( اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة)بالقيمة  امللكية أسهم
 

 
 

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


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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

13 13 

 

 )تتمة( األوراق املالية االستثمارية -6
 

 )مدققة( 2021ديسمبر    31
 

 بالقيمة العادلة  املدرجةاالستثمارات  

 الثالثاملستوى  الثانياملستوى  املستوى األول  إجمالي  

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 7,824 - - 7,824 ( اآلخر الشامل الدخل خالل من  العادلة)بالقيمة  امللكية أسهم
 

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

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

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 8,420 7,824 ينايـر 1الرصيد في 

 ( 597) - استبعادات

 1 (228) العمالت األجنبية  صرفحركة 

 7,596 7,824 
 

 ستثمارات العقاريةمقدًما عن اال  املبالغ -7

. بدأت  معلوم  دفعت املجموعة دفعات مقدمة لشراء وحدات في مشروع عقاري قيد التطوير في دبي. تم تأخير املشروع لعدد من السنوات وتاريخ االنتهاء غير

السنة . خالل   ش يء مليون درهم بقيمة دفترية ال  780لتسهيل استرداد السلف املدفوعة بقيمة    املطورين  أحدمع    2013التحكيم في عام    إجراءاتاملجموعة  

  شركة بعد صدور حكم التحكيم لصالا  و والشراء األصلية وامللحق.    البيع  اتفاقيات، تم منح التحكيم لصالا املجموعة مع إلغاء  2019ديسمبر    31املنتهية في  

مليون درهم    706، مع تسوية لألراض ي غير املطورة بقيمة  2021أمالك، بدأ التفاوض بشأن التسوية مع املطور الذي تم االنتهاء منه في الربع الثالث من عام  

 مليون درهم لكل منها، على مدى عامين.  50تقريًبا وأربعة أقساط نقدية بقيمة 
 

مليون درهم.   50  ومبلغ نقدي قدرهمليون درهم  706تم اســـتالم قطع أرض بقيمة    ، فقدتيجة للتســـوية املتفق عليها، ن2021ديســـمبر    31خالل الســـنة املنتهية في  

مليون درهم خالل    50مع كامل املخصـصـات، تم اسـتالم أقسـاط نقدية منها بقيمة كذمم مدينة  مليون درهم   150تم تسـجيل األقسـاط النقدية املتبقية البالغة 

 مخصص بنفس املبلغ. رصدوبناًء عليه تم .  2022  سبتمبر 30ي الفترة املنتهية ف
 

 

 العقارات االستثمارية     -8

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 1,251,854 1,558,830 يناير 1في 

    32,588 61,864  الفترة / السنةاإلضافات خالل 

 705,840 - ( 7تسوية السلفة على العقارات االستثمارية )إيضاح إضافات على 

 ( 158,660) (6,955)  الفترة / السنة خالل االستبعادات

 ( 12,620) (9,150) خسارة القيمة العادلة على العقارات االستثمارية

 (  290,728) (98,807) ( 10.2في تسوية الديون )إيضاح  املستبدلةالعقارات االستثمارية 

 181 ( 39,317) تقلبات أسعار الصرف

 30,375 22,973 عكس املخصص خالل الفترة / السنة

   1,558,830 1,489,438 الختامي
 
 

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

 بالقيمة العادلة. 



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

14 14 

                 

 العقارات االستثمارية )تتمة(     -8

هلين مهنيا مستقلين عن املجموعة يحملون املؤهالت املهنية ذات العالقة  من قبل مقيمين مؤ   الربعالعادلة للعقارات على تقييمات أجريت في نهاية    ةتستند القيم

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

مقيمي    ن م   دحوا  نم  رکثأ   دامستخا  مت حيث    یةر الستثماا  راتلعقاا  للک  لةدلعاا  مللقی  ضلمنخفا  ق اطلنا  دارةإل ا  تمدستخا   ،لسنةا  لخالللمساحين القانونيين.  

 القيمة العادلة. 
 

( في مصر مملوكة من قبل الشركات التابعة ست وحدات:  2021ديسمبر    31)  ووحدةعلى قطعة أرض    2022  سبتمبر  30تشتمل العقارات االستثمارية كما في  

بمبلغ   )   162للمجموعة  املتحدة. كما    202:  2021ديسمبر    31مليون درهم  العربية  اإلمارات  في دولة  العقارات االستثمارية األخرى  مليون درهم(. وتقع جميع 

القيم بمبلغ    ةتتضمن  )  162املدرجة  درهم  أر   202:  2021ديسمبر    31مليون  درهم(  العقارات مليون  تحويل عمالت  ناتجة عن  األجنبية  العمالت  تحويل  باح 

 االستثمارية في مصر والتي تم تضمينها في حقوق امللكية. 
 

تم الحصول عليها باستخدام    حيثلقياس القيمة العادلة    3العقارات اإلستثمارية في مشروع مشترك، يتم تصنيف العقارات االستثمارية في املستوى    باستثناء

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

خالل   3أية تحويالت من أو إلى املستوى    إجراء  يتم معين.  لم  إلى نهج التقييم السعر املقدر للقدم املربع الواحد لكل موقع    تاملدخال   أهم  تمثلالعقار وموقعه.  

 السنة. 
 

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

  سنوات  4  ملدة  استهالك  بفترة  مربع  قدملكل    درهم  328درهم إلى    120من قبل املقييم سعر بيع يتراوح ما بين . تتضمن املدخالت املستخدمة  3املستوى    فيتصنيفها  

 . العادلة القيمة سعر من %12 بنسبة
 

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

:  2021)مليون درهم    30من مخصص  مليون درهم(    30:  2021ديسمبر    31)مليون درهم    23، تم تحرير مخصص قدره  2022  سبتمبر  30املنتهية في    الفترةخالل  

 به من قبل البنك املركزي.  تم حجزه مسبًقا على العقارات املحجوزة على النحو املوص ى مليون درهم(  60
 

مليون درهم( تم رهنها / التنازل عنها   574:  2021ديسمبر    31مليون درهم )  553، فإن العقارات االستثمارية التي لها قيمة عادلة بمبلغ  2022  سبتمبر  30كما في  

 . لصالا وكيل الضمان كجزء من إعادة الهيكلة

 

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 (مدققة)غير  ( مدققة )غيـر  

 35,447   12,485 من العقارات االستثمارية اإليرادات اإليجارية املستمدة

 (  13,655) (10,591) ( تنتج عوائد اإليجارواإلصالحاتمصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة 

   21,792     1,894 املدرجة بالقيمة العادلة األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية 
 

 

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

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

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

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

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

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

 (. 4)إيضاح  مليون درهم( 75:  2021ديسمبر   31مليون درهم ) 74  قيمتها 2022 سبتمبر  30حصة املجموعة في هذا الرصيد النقدي املقيد في 

 

 



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

15 15 

 

 العقارات االستثمارية )تتمة(     -8

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

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 240,980 236,244 استثمارية  عقارت

 75,036 73,836 (2-4النقد واألرصدة لدى البنوك )إيضاح  

 6,871 3,565 ذمم مدينة –موجودات أخرى 

 ( 15,300) (9,768) دخل مؤجل ومطلوبات أخرى 

 307,587 303,877 صافي املوجودات 
   

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 3 - اإليرادات 

 ( 33) (620) تشغيلية مصاريف

 432 518 الودائع  من الدخل

 380 1,409 أخرى  إيرادات

 782 1,307 للفترة  الربح

 

 زميلة شركة في  استثـمار  -9
 .لوائح البنك املركزي السعودي وفقشركة مساهمة سعودية تأسست لتوفير التمويل العقاري  هيشركة أمالك العاملية للتمويل العقاري اململكة العربية السعودية 

 
 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30   

 درهم ألف درهم  ألف امللكيـة  نسبة  

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  2021 2022  

 212,799 217,602 %18.35 %18.35  شركة أمالك العاملية للتمويل العقاري، اململكة العربية السعودية

 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  

 3,460,956 3,328,631 املوجودات

 (2,300,185) (2,147,644) املطلوبات

 1,160,771 1,180,987 حقوق امللكية

 212,799 217,602 القيمة املدرجة الستثمارات املجموعة  

 282,295 204,862 اإليرادات  

 104,661   75,498  للسنة/  للفترةاألرباح 

 19,043 13,853 للسنة/  للفترة الربح في املجموعة حصة
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 الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  -10

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 نسبة األرباح تاريخ القسط النهائي  تكرار األقساط 

 درهم ألف درهم  ألف    

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر     

  املرابحة
ً
 2,771,763 1,883,231 %2 2026أكتوبر   25 شهريا

 ( 275,729) (158,689)    ( 1-10عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح  

    1,724,542 2,496,034 

 

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

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

 ن نيابة عن املمولين. ضماواالستثمارية اإلسالمية وضمانات الشركات من الشركات التابعة للمجموعة. إن األوراق املالية املقدمة سيتم االحتفاظ بها من قبل وكيل  

 

 تعديل القيمة العادلة غيـر املطفأة 10-1

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر  
   

 417,041 275,729 ينايـر 1 في

 - ( 3,464) اإلطفاء املحّمل على الديون قيد التسوية

 ( 141,312) (113,576) للسنة/  للفترةإطفاء املبالغ املحملة 

 
158,689 275,729 

 

 

 

 نتيجة إلعادة الهيكلة في سنة  
ً
ـــر طبيعة ودائع الشركة جوهريا وفقا و ، مما أدى إلى التزام ثابت يسداد إلى املمولين التجاريين ومقدمي دعم السيولة. 2014تم تغييـــ

ـــــرات الجوهرية في شروط الودائع االستثمارية من خالل إ ـــ ـــــر املالية، وبسبب التغيـــ ـــ ـــــر الدولية إلعداد التقاريـــ ـــ عادة الهيكلة، تم إجراء تقييم القيمة العادلة للمعاييـــ

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

 في بيان الدخل املوحد. قيدها وتممليون درهم  911رباح بمبلغ أل قيق القيمة العادلة البداية بالقيمة العادلة في بيان املركز املالي مما أدى إلى تح
 

 

  4.219الفترة ، قامت الشــركة مرة أخرى بإعادة هيكلة ودائع املمولين التجاريين. بلغت القيمة االســمية لاللتزامات الثابتة املعاد هيكلتها في نهاية  2020  ســبتمبرفي 

ــــداد   طريقة  يتم تغيير، املعدلةلهيكلة  إعادة ا ندز عدرهممليون  ــــر املجدولة املرتبطة ببيع    ترتب عليه وجوديمما جوهرًيا الســ ـــ ـــ ـــ ـــ ــــاط املجدولة وغيـــ مدفوعات األقســ

 .محددة عقارية  استثمارات
 

ـــلي البالغ  ـــ ـــتخدام معدل الربح الفعلي األصــ ـــ ـــاب تعديل القيمة العادلة باســ ـــ  يونيو 30لقيمة العادلة املطفأة حتى ا ألرباح. بلغت القيمة التراكمية %4.89يتم احتســ

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

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

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

 

 .الفعليقياس االلتزامات بالتكلفة املطفأة باستخدام طريقة معدل التمويل  الحًقايتم 
 

ــتثمارية للمجم  إن  ــتثمار املعاد هيكلتها والتمويالت اإلســــالمية األخرى مضــــمونة مقابل التنازل والرهن العقاري على العقارات االســ اإلمارات    دولةوعة في ودائع االســ

ــــــاح   ـــ ـــ ــــــاح 8العربيـة املتحـدة )إيضــ ـــ ـــ ـــــرفيـة )إيضــ ـــ ـــ ــــــابـات املصــ ـــ ـــ ــــــــ 4(، والتنـازل عن التـأمينـات، والرهن على الحســ ـــ تالم املـدفوعـات فيمـا يتعلق (، والتنـازل عن حقوق اســ

وضــــمانات الشــــركات للشــــركات التابعة للمجموعة. ســــيتم االحتفاظ باألوراق املالية املعروضــــة من  املوجوداتبالتشــــريعات اإلســــالمية. تمويل واســــتثمار محفظة 

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

 تسوية الديون    10-2

ـــــروط املعـدلـة مع املمولين  ـــ ـــ ـــــويـة الـديون من خالل التبـادل النقـدي ومبـادلـة امل  ،بنـاًء على اتفـاقيـة الشــ ـــ ـــ العقـاريـة خالل الفترة  وجوداتأجرت املجموعـة مزادات لتســ

 .2022  سبتمبر 30املنتهية في 
 

ـــوية الديون   ـــبة لتســ ـــبتمبر 30مليون درهم ) 383مقابل نقدي قدره فقد تم عرض  ،نقًدابالنســ ـــا هم 267: 2021 ســ ـــوية تعرضــ  ،مليون درهم( للممولين مقابل تســ

ـــــهم بمبلغ   ـــــوية تعرضــ ـــــبتمبر  30مليون درهم )  782وقام املمولين املعتمدين بتســ ـــــتثمارية بقيمة  566:  2021  ســ ـــــمنت ودائع اســ مليون   608مليون درهم( والتي تضــ

مليون درهم  8مليون درهم( وأرباح عينية بقيمة   115:  2021  ســـبتمبر 30مليون درهم ) 166أداة املضـــاربة بقيمة   ،مليون درهم(  447:  2021  ســـبتمبر  30درهم )

مليون درهم( في بيان الربح   190:  2021  ســــبتمبر  30مليون درهم )  255ســــجلت املجموعة ربًحا قدره   ،درهم(. نتيجة لهذه التســــويةمليون   4:  2021  ســــبتمبر  30)

ــة إطفاء تعديل القيمة العادلة من إعادة الهيكلة بمبلغ   ــ ــارة بعد مقاصــ ــ ــبتمبر  30مليون درهم )  55أو الخســ ــ ــجلت  46:  2021  ســ ــ  81قدرها   أرباحمليون درهم( وســ

 .في حقوق امللكية في بيان التغيرات ،مليون درهم( تتعلق بأداة املضاربة 59:  2021  سبتمبر  30مليون درهم )
 

 مليون درهم للممولين مقابل تســوية تعرضــا هم 99تم تقديم مقابل على شــكل عقارات اســتثمارية بمبلغ  وجودات،بالنســبة لتســوية الديون من خالل مقايضــة امل

مليون درهم   42أداة املضاربة الخاصة بـــــ   ،مليون درهم 154مليون درهم والتي تضمنت ودائع استثمارية بقيمة    198وقام بعض املمولين بتسوية تعرضهم بمبلغ 

ـــوية 2بقيمة  وأرباح عينية  ـــ ـــ ـــجلت املجموعة ربًحا قدره    ،مليون درهم. نتيجة لهذه التســ ـــ ـــ ـــا  62ســ ـــ ـــ ـــة إطفاء تعديل  مليون درهم في بيان الربح أو الخســ ـــ ـــ رة بعد مقاصــ

  عقدفي بيان التغيرات في حقوق امللكية. تم   ،مليون درهم تتعلق بأداة املضـــــاربة.  20مليون درهم وســـــجلت ربًحا بقيمة  15القيمة العادلة من إعادة الهيكلة بمبلغ 

ـــــوية ديون آخر من خالل مبادلة امل ـــ ـــ ـــــبتم  30العقارية خالل الربع املنتهي في  وجوداتمزاد تســ ـــ ـــ ـــــوية   24من خالل عرض مقابل    2022  برســ ـــ ـــ مليون درهم مقابل تســ

مليون   37وهي قيد التنفيذ وســيتم تســجيل النتيجة عند االنتهاء من الصــفقة. يتم تســجيل الودائع االســتثمارية البالغة  ،مليون درهم 37ودائع اســتثمارية بقيمة  

 .ت األخرى مليون درهم ضمن املطلوبا 3.4واإلطفاء املتعلق بها البالغ  درهم

 

 أداة املضاربة -11

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30 

 ألف درهم ألف درهم  

 740,434 533,043 أداة املضاربة )القيمة االسمية( 

 ( 584,867) (421,050) احتياطي أداه املضاربة 

 155,567 111,993 أداة املضاربة )القيمة املدرجة(
 

من خالل شركة ألغراض خاصة مملوكة من قبل املجموعة.   2026تستحق في نوفمبر  و مليون درهم    1,300غ  أداة املضاربة بمبل، تم إصدار  2014نوفمبر    25في  

 درهم. 1الواحد  عند استحقاق أداة املضاربة إلى الحد الذي ال يمكن استردادها سوف يتم تحويلها بشكل الزامي إلى أسهم عادية للشركة بقيمة اسمية للسهم

 

 صدار من: اإل في وقت  تتألف أداة املضاربة

 درهم  مليون  1,300 قيمة اسمية بمبلغ .1

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

 باألسهم. 

بقاء أداة املضاربة قائمة عند االستحقاق. إن عدد األسهم الطارئة التي سوف يتم إصدارها تقسم    مليون سهم ينطبق فقط إلى حد  500إصدار طار    .3

 بالتناسب مع مبلغ أداة املضاربة املتبقي القائم.
 

 عند استرداد أداة املضاربة، سوف يكون هناك انخفاض نسبي في إصدار أسهم التحويل الطارئة املستحقة. 
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 )تتمة(  املضاربةأداة  -11

مليون درهم    1,027بمبلغ    تم تسجيل أداة املضاربة بالقيمة العادلة عند إصدارها. وتم تسجيل الفرق بين القيمة العادلة ألداة املضاربة والقيمة املدرجة للودائع

 للقيد  2014كأرباح في بيان الدخل لسنة  
ً
 للمعايير الدولية إلعداد التقارير املالية. الحقا

ً
األولي، لن يتم إعادة قياس القيمة املدرجة لألداة. تم تحويل أرباح    وفقا

مليون درهم عند القيد األولي من أداة املضاربة من الخسائر املتراكمة إلى احتياطي أداة املضاربة. وسوف يتم استخدام هذا االحتياط    1,027القيمة العادلة بمبلغ  

ار أسهم في الشركة عند استحقاق أداة املضاربة. وسوف يتم إدراج أي اختالف بين القيمة االسمية لألسهم الصادرة  في حال وجود أي سداد ألداة املضاربة أو إصد

 للتحويل والقيمة املدرجة ألداة املضاربة واحتياطي أداة املضاربة في األرباح غير املوزعة/الخسائر املتراكمة. 

 

.  مخصومة بتكلفة حقوق ملكية الشركةلتدفقات النقدية املتوقعة التي سوف تنشأ،  ا  تقديرات اإلدارة بشأن أفضل    وفقتم تحديد القيمة العادلة ألداة املضاربة  

 نفس التاريخ. بسنة  12مصاريف الدفعات العينية لفترة  سدادو في العام الثاني عشر  بالكامل لهذا الغرض، ترى اإلدارة بأن األداة سوف تسترد

 

% محتسبة بموجب نموذج تسعير املوجودات الرأسمالية حيث أن العائد 14.96تم احتساب القيمة العادلة ألداة املضاربة باستخدام تكلفة حقوق امللكية بنسبة  

ماثلة التي تعمل في ذات ركة املمقياس بيتا للشوفق  املضمون مستند على سندات حكومة اإلمارات العربية املتحدة طويلة األجل؛ إن مقياس بيتا الذي تم تحديده  

 مخاطر السوق مستندة على ظروف السوق الحالية وهو ما يعكس العائد املتوقع اإلضافي على االستثمار املضمون. على عالوة النشاط 

 

داة املضاربة واحتياطي أداة  مليون درهم مقابل أداة املضاربة مما أدى إلى انخفاض أ  200  بشكل اختياري مجلس إدارة الشركة    سدد،  2015أغسطس    12في  

    سددتمليون درهم على التوالي.    158مليون درهم و    42املضاربة بمبلغ  
ً
مصاريف الدفعات العينية املستحقة نتيجة لسداد بشأن  ماليين درهم    9الشركة أيضا

 السداد. قد سجل هذا التحمل في الخسائر املتراكمة في حقوق امللكية.  من أداة املضاربة القائمة من تاريخ إعادة الهيكلة لتاريخ  %1أداة املضاربة على التوالي بنسبة  

 

  16مليون درهم مقابل أداة املضاربة التي خفضت أداة املضاربة واحتياطي أداة املضاربة بمبلغ    75، اختار مجلس إدارة الشركة طوعا سداد  2017نوفمبر    23في  

لسداد رأس املال بموجب   نتيجةأرباح الدفعات العينية  عن 2017في سنة مليون درهم  25الشركة مبلغ سددت مليون درهم على التوالي. كما  59مليون درهم و 

قد سجل هذا التحمل في الخسائر املتراكمة في حقوق    % من أداة املضاربة القائمة من تاريخ السداد األول إلى تاريخ السداد الثاني.1أداة املضاربة حيث بلغت نسبة  

 امللكية. 

 

مليون درهم( من خالل آلية   235: 2021ديسمبر  31مليون درهم ) 208باسترداد أداة املضاربة بقيمة  2022 سبتمبر 30قامت املجموعة خالل الفترة املنتهية في 

 (. 10تسوية الديون )إيضاح 

 

 مليون(.  1.092:  2021ديسمبر  31مليون ) 786، كان الحد األقص ى لعدد األسهم التي يمكن تحويلها بموجب األداة هو 2022 سبتمبر 30في 

 

  



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

19 19 

 

 املعلومات القطاعية -12

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

 على املعامالت العقارية( واالستثمار في الشركات.
 

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

 القطاعات التشغيلية

 هي كالتالي:  سبتمبر 30املنتهية في  تسعة أشهرالرة إن إيـرادات ومصاريف املجموعة لكل قطاع لفتـ

 )غيـر مدققة(: 2022  سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات استثمارات عقارية  تمويل عقاري  

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 504,032    30,247  ( 9,337)    483,122 التشغيليةالدخل / )الخسارة( 

 107,179  (501)    51,479    56,201 االنخفاض في القيمة  مخصص صرف

 (113,576)  (3,706)  (42,165)  (67,706) الودائع علىإطفاء أرباح القيمة العادلة 

 (65,100)  (12,552)  (16,405)  ( 36,143) املصاريف املخصصة(  تتضمناملصاريف )

 13,853   13,853     -     - الحصة من نتائج شركة زميلة 

 (56,485)  (7,859)  (24,228)  (24,397) املستثمرين/  املمولين  على توزيعات

 389,903  19,482  (40,656)  411,077 للفترة)الخسارة(  / الربح

 

 )غيـر مدققة(:2021  سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات استثمارات عقارية  تمويل عقاري  

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 1,217,434   27,172   611,157   579,105 الدخل التشغيلي

 154,810 ( 1,510)   136,870   19,450 االنخفاض في القيمة مخصص

 ( 125,448) ( 3,684) ( 41,570) ( 80,194) الودائع علىإطفاء أرباح القيمة العادلة 

 ( 109,990) ( 9,143) ( 55,384) ( 45,463) املصاريف املخصصة(  تتضمناملصاريف )

 14,092   14,092 - - الحصة من نتائج شركة زميلة 

 ( 67,171) ( 8,108) ( 26,248) ( 32,815) املستثمرين/  املمولين  على توزيعات

 1,083,727 18,819 624,825 440,083 النتائج القطاعية 

 

 

  



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

20 20 

 

 القطاعية )تتمة(املعلومات  -12

 ملوجودات واملطلوبات القطاعيةا

 :2021ديسمبـر    31و 2022  سبتمبر 30لمجموعة كما في ليعرض الجدول التالي املوجودات واملطلوبات القطاعية 
 

 )غيـر مدققة(:   2022  سبتمبر  30

 املجموع تمويل االستثمار في شركات استثمارات عقارية  تمويل عقاري  

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

    3,528,668   490,969 1,513,560   1,524,139 املوجودات القطاعية

      2,105,645  237,324   37,466   1,830,855 املطلوبات القطاعية

 

 )مدققة(: 2021  ديسمبر  31

 املجموع تمويل االستثمار في شركات  استثمارات عقارية تمويل عقاري  

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

    4,080,559 541,587   1,584,665   1,954,307 املوجودات القطاعية

   2,897,864 280,740 32,686   2,584,438 املطلوبات القطاعية

 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة -13

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

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

 . خارجيين  وأطراف عمالء مع مماثلة معامالتاملعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئي  ي وفق نفس الشروط واألحكام السائدة وقت إجراء إجراء  ويتم
 

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

 )غيـر مدققة(:   2022  سبتمبر  30

 

مساهمين  

 رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 628 - 628 - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية 

 179,861 123,420 - 56,441 الودائع االستثمارية

 60 41 - 19 مطلوبات أخرى 
 

 

 )مدققة(: 2021  ديسمبر  31

 مساهمين رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة  

 املجموع أطراف ذات عالقة أخرى  واإلدارة العليا

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 2,788 -   2,788 - املوجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية 

 168,072   60,979 -   107,093 الودائع االستثمارية

 66   24 -   42 مطلوبات أخرى 
 

  



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

 املوحدةالبيانات املالية املرحلية املوجزة  إيضاحات حول  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2022  سبتمبر 30في  

21 21 

 

 )تتمة( املعامالت مع األطراف ذات العالقة -13

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

 )غيـر مدققة(:   2022  سبتمبر  30

 

مساهمين  

 رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة 

 واإلدارة العليا

أطراف ذات عالقة  

 املجموع أخرى 

 درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف 

 23 -  23 - اإلسالمية  واالستثماريةالدخل من املوجودات التمويلية 

 3,378 1,913 - 1,465 توزيعات للمودعين / للمستثمرين
 

 )غيـر مدققة(:  2021  سبتمبر  30

 

مساهمين  

 رئيسيين 

أعضاء مجلس اإلدارة  

 واإلدارة العليا

عالقة  أطراف ذات 

 املجموع أخرى 

 درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف 

 235 55 180 - اإلسالمية  واالستثماريةالدخل من املوجودات التمويلية 

 ,6332 955 - 1,687 توزيعات للمودعين / للمستثمرين

 

 تعويضات موظفي اإلدارة العليا

 املجموعة كما يلي:إن التعويضات املدفوعة ملوظفي اإلدارة العليا في 
 

 2021 سبتمبر 30 2022 سبتمبر  30 

 درهم ألف درهم  ألف 

 ( مدققة)غيـر  ( مدققة )غيـر  

 6,997 10,053 رواتب ومزايا أخرى 

 425 133 منافع نهاية خدمة املوظفين

 10,186   7,422 

 

 االلتزامات واملطلوبات الطارئة -14

 االلتزامات 

 2021ديسمبر  31 2022 سبتمبر  30  

 درهم ألف درهم  ألف إيضاحات 

 )مدققة(  ( مدققة )غيـر   

 96,038 7,086 1-14 التزامات غيـر قابلة لإللغاء لتقديم تمويل 

  7,086 96,038 
 

ـــــميمهــا     14-1 ـــ ـــ ـــــهيالت التي جرى تصــ ـــ ـــ ـــــهيالت االئتمــانيــة على االلتزامــات لتقــديم التســ ـــ ـــ ـــــتمــل االلتزامــات املتعلقــة بــالتســ ـــ ـــ للوفــاء بمتطلبــات عمالء املجموعــة. إن  تشــ

 ألن االلتزامات هذه يمكن أن تنتهي صــــ 
ً
 يكون لها تواريخ صــــالحية محددة وشــــروط أخرى إللغالها وتتطلب ســــداد رســــوم. ونظرا

ً
الحيتها دون  االلتزامات عادة

 تقبلية.القيام بسحبها، فإن إجمالي املبالغ التعاقدية ال تمثل بالضرورة االحتياجات النقدية املس
 

 

 املطلوبات الطارئة

ــــــائيــة في دولــة اإلمــارات،   ـــ ـــ  ببعض الــدعــاوى القضــ
ً
ـــــمنكــانــت املجموعــة طرفــا ـــ ـــ ــــــد املجموعــة، وبــاألخص تتعلق ببعض معــامالت البيع   وتتضــ ـــ ـــ دعــاوى مرفوعــة من وضــ

 إلى الدعاوى والتمويل. تدافع املجموعة عن حقوقها في هذه 
ً
املستشار القانوني، تعتقد املجموعة أنه من غيـر املرجا نجاح اإلجراءات التي إتخذ ها  رأي، واستنادا

 مليون درهم(. 23:  2021درهم ) مليون  21 قيمته فقد تم رصد مخصصاألطراف املقابلة، 

 



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

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2018  سبتمبر 30في  

22 22 

 

 ملوجودات واملطلوباتا استحقاقتحليل  -15

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

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

 )غيـر مدققة( 2022 سبتمبر  30في 
 

     املجموع  واحدة  سنة حتى 

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

بنود من دون فتـرة  
 املجموع  استحقاق 

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

 170,635    35,000      -    73,836    61,799      -      -    61,799 النقد واألرصدة لدى البنوك
 1,595,339      -    729,156    408,233    457,950    53,079    82,271    322,600 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 7,596      -      -      -    7,596    7,596      -      - أوراق مالية استثمارية
 1,489,438      -      -    1,411,770    77,668    33,924    24,693    19,051 استثمارات عقارية 

 217,602      -      -    217,602      -      -      -      - استثمار في شركة زميلة
 37,017      -      -    14,467    22,550    13,243    1,635    7,672 موجودات أخرى 

 11,041    11,041      -      -      -      -      -      - مكتبية ومعدات وتـركيبات أثاث

 3,528,668    46,041    729,156    2,125,908    627,563    107,842    108,599    411,122 إجمالي املوجودات 
         

         املطلوبات
 1,724,542      -      -    1,612,503    112,039    56,019    28,010    28,010 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 

 223,917      -    105,070    83,405    35,442    17,219    8,763    9,460 تمويل إسالمي ألجل   
 4,181    4,181      -      -      -      -      -      - مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 153,004      -      -    22,840    130,164    62,369    17,675    50,120 مطلوبات أخرى 

 2,105,644    4,181    105,070    1,718,748    277,645    135,607    54,448    87,590 إجمالي املطلوبات 
         

 7,086      -      -      -    7,086      -    7,000    86 التزامات

 1,415,938    41,860    624,086    407,160    342,832  ( 27,765)    47,151    323,446 صافي فجوة السيولة 

 1,415,938    1,415,938    1,374,078    749,992    342,832    342,832    370,597    323,446  صافي فجوة السيولة املتـراكمة 

  



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

 إيضاحات حول البيانات املالية املرحلية املوجزة املوحدة  

 )تتمة( مدققة(  يـر)غ 2018  سبتمبر 30في  

23 23 

 

 ملوجودات واملطلوبات )تتمة(ا استحقاقتحليل  -15

 )مدققة(  2021  ديسمبر 31في 
 

     املجموع واحدة  سنة حتى 

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

بنود من دون فتـرة  
 املجموع استحقاق 

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

 189,056   35,000  -   75,036   79,020 - -        79,020 النقد واألرصدة لدى البنوك
   2,052,252  -   958,473   467,505   626,274   92,965   89,824    443,485 موجودات تمويلية واستثمارية إسالمية 

 7,824 - - - 7,824  -   7,824 - أوراق مالية استثمارية
 1,558,830     -     -   1,190,230   368,600   89,590   254,982    24,028 استثمارات عقارية 

 212,799 - -   212,799 - - -  - شركة زميلةاستثمار في 
   47,363     -     -   4,341   43,022   32,296   952    9,774 موجودات أخرى 

 12,435 12,435     -     -     -     -     -      - مكتبية ومعدات وتـركيبات أثاث

   4,080,559   47,435   958,473   1,949,911   1,124,740   214,851   353,582    556,307 إجمالي املوجودات 

         
         املطلوبات

 2,496,034 - -   2,362,753   133,281   74,767   29,257    29,257 ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى 
 273,089 -   134,120   97,525   41,444   20,135   10,247    11,062 تمويل إسالمي ألجل   

 3,309   3,309 - - - - -  - 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 املطلوبات

         
     96,038     - -   85,000   11,038   7,000     -   4,038 التزامات

   1,086,657   44,126   824,353 (620,726) 838,904   68,977   306,452    463,475 صافي فجوة السيولة

    1,086,657   1,086,657   1,042,531   218,178     838,904   838,904   769,927    463,475 صافي فجوة السيولة املتـراكمة 

 


