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من نحنأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

نبذة عن أمالك

أمــاك 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 عمائهــا بمنتجــات وحلــول تمويــل عقــاري 
مبتكــرة ومتوافقــة مــع الشــريعة اإلســامية، بهــدف تلبية متطلباتهم 
ومواكبــة التطــورات المتســارعة فــي السوق.تأسســت “أمــاك” بدايــًة 
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 “أماك” 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 

اإلســامية وتماشــيً مــع أحــكام عقــد تأسيســها ونظامهــا األساســي.

وخــال عــام 2007، وســعت “أمــاك” مــن نطــاق عملياتهــا وافتتحــت أول 
مكتــب دولــي لهــا فــي القاهــرة والــذي يعمــل تحــت اســم “شــركة أمــاك 
للتمويــل واالســتثمار العقــاري- مصــر ش.م.م” ولديهــا اســتثمار فــي 
شــركة شــقيقة فــي المملكــة العربيــة الســعودية تحــت اســم “أمــاك 

العالميــة للتمويــل العقــاري”.

وبفضــل أدائهــا المتميــز ومنتجاتهــا المبتكــرة، حصــدت “أمــاك” العديــد 
مــن الجوائــز المرموقــة خــال مســيرة عملهــا. وتعــد هــذه الجوائــز خيــر 
رائــدة ومــا تبذلــه مــن  الشــركة مــن خدمــات  مــا تقدمــه  دليــل علــى 
جهــود مســتمرة نحــو االبتــكار، كمــا تعــد تجســيدًا اللتزامهــا بقيمهــا 

المؤسســية القائمــة علــى االجتهــاد والمثابــرة.

 ومن أحدث الجوائز التي فازت بها:

“الجائزة العالمية اإلسامية لألعمال”  

“أفضــل شــركة تمويــل عقــاري متوافــق مــع أحــكام الشــريعة فــي   
دولــة اإلمــارات”

المســؤولية  مجــال  فــي  إســامي  تمويــل  شــركة  “أفضــل   
اإلمــارات” دولــة  فــي  االجتماعيــة 

ســتايل  اليــف  باتينيــوم   - ابتــكارًا  األكثــر  التكافــل  “منتــج   
فــل” للتكا

“االبتكار في التمويل اإلسامي”  
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها كلمة رئيس مجلس اإلدارة

ــالك  ــركة “أم ــس إدارة ش ــاء مجل ــن أعض ــة ع بالنياب
للتمويــل”، يطيــب لــي أن أضــع بين أيديكــم التقرير 
الســنوي لنتائــج أعمــال الشــركة لعــام 2018، والــذي 
يســلط الضــوء علــى النتائــج المالية وأبــرز إنجازاتنا 

خــالل العــام الماضــي.
لقــد كان عــام 2018 عاًمــا مليًئــا بالتحديــات بالنســبة للقطــاع العقــاري فــي 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة وعمــوم المنطقــة. ومــع ذلــك، ارتفعــت إيــرادات 
مبيعات العقارات قيد التطوير بنســبة 16٪ مقارنة مع العام 2017. وترجع 
هــذه الزيــادة إلــى االنتهــاء مــن تطويــر البنيــة التحتيــة ومبيعــات قطــع 

أراٍض فــي مشــروع نــد الحمــر.

وشــهدت اإليــرادات اإليجاريــة نمــوًا بنســبة 5٪، لتصــل إلــى 64 مليــون 
درهــم فــي عــام 2018، مقارنــة مــع 61 مليــون درهــم فــي العــام 2017.

ومــع أخــذ الوضــع العــام للســوق فــي االعتبــار، ســجلت أمــاك خســارة 
صافيــة بقيمــة 272 مليــون درهــم فــي نهايــة ديســمبر 2018 مقارنــة مــع 
تســجيلنا أرباًحــا صافيــة بقيمــة 51 مليــون درهــم فــي عــام 2017. ويرتبــط 
ذلــك بشــكل أساســي بتكاليــف انخفــاض فــي القيمــة مقابــل دفعــات 
مقدمــة لشــراء وحــدات فــي مشــروعين عقارييــن قيــد التطويــر. وقــد 
تــم تأخيــر كا المشــروعين لعــدة ســنوات، وال يــزال تاريــخ إنجازهمــا غيــر 
مؤكــد حتــى اآلن. وتراجــع إجمالــي إيــرادات الشــركة إلــى 307 مليــون درهــم 
إماراتــي فــي عــام 2018، بانخفــاض قــدره ٪29 مقارنــة بـــ 432 مليــون درهــم 
إماراتــي فــي عــام 2017، وذلــك بســبب اتبــاع الشــركة نهًجــا محافًظــا فــي 
تقييــم األصــول. كمــا انخفضــت اإليــرادات مــن أنشــطة األعمــال التمويليــة 
بنســبة ٪9 لتصــل إلــى 173 مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام 2018، مقارنــة 

ـــ 191 مليــون درهــم إماراتــي فــي عــام 2017.  ـ بـ

مــن  المناســب  النــوع  تحديــد  مواصلــة  علــى  أمــاك  تعمــل  وســوف 

كلمة رئيس مجلس اإلدارة
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كلمة رئيس مجلس اإلدارةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

الفــرص التــي يمكــن أن تتماشــى مــع البيئــة المتغيــرة بالتركيــز علــى 
ــدة الموجــودة فــي  ــع الجدي ــر الوقائ ــه الشــركة عب اســتراتيجيتنا، وتوجي

الســوق.

ــج علــى نجــاح اســتراتيجية أعمــال الشــركة، وتعــزز  وتبرهــن هــذه النتائ
مــن مكانــة “أمــاك” باعتبارهــا شــركة رائــدة فــي قطــاع التمويــل العقــاري 

المتوافــق مــع الشــريعة اإلســامية فــي المنطقــة.

شــكل عــام 2018 عامــً مهمــً بالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 
ككل، حيــث اعتمــدت تســميته بـــ “عــام زايــد” بمناســبة مــرور 100 علــى 
ميــاد المغفــور لــه بــإن اهلل الشــيخ زايــد بــن ســلطان آل نهيــان، الوالــد 
المؤســس لدولــة اإلمــارات “طيــب اهلل ثــراه”. وقــد عملــت “أمــاك” دائمً على 
مواءمــة رؤيتهــا وقيمهــا مــع سياســات الحكومــة اإلماراتيــة وبمــا يدعــم 
تطلعاتهــا ورؤيتهــا المســتقبلية. وكلــي ثقــة بــأن الشــركة ســتواصل 
تعزيــز مكانتهــا فــي الســوق ودعــم أهــداف ورؤيــة اإلمــارات والمســاهمة 
بشــكل أكبر في دفع عجلة التنمية االقتصادية واالجتماعية المســتمرة 

فــي البــاد.

وباعتبارهــا شــركة ملتزمــة بأحــكام ومبــادئ الشــريعة اإلســامية فــي 
تعاماتهــا، يبــرُز فــوز “أمــاك” فــي عــام 2018 بـــ “الجائــزة العالميــة اإلســامية 
لألعمــال” كأحــد اإلنجــازات التــي نفخــر بهــا لمــا تمثلــه مــن تقديــٍر لجهودنــا 
الرائــدة فــي مجــال تطويــر نمــوذج أعمــال يقــوم علــى مراعــاة ودمــج القيــم 

اإلســامية فــي كافــة أنشــطتنا وعملياتنــا.

أمــا هدفنــا طويــل األجــل فهــو مواصلــة النمــو المســتدام للشــركة، 
تقــوم علــى خلــق  اســتراتيجية واضحــة  فــي ذلــك علــى  مســتندين 
مزيــد مــن القيمــة لمختلــف األطــراف المعنيــة، بمــن فيهــا المجتمــع 
الــذي نمــارس أعمالنــا فيــه. ومــع التوقعــات األكثــر إيجابيــة للســوق فــي 
عــام 2019 ومــا بعــده، سيســتمر تركيــز برنامــج عملنــا بشــكل أساســي 
علــى تحقيــق أفضــل قيمــة ممكنــة مــن اســتثمارات مســاهمينا وتوفيــر 

خدمــة عمــاء متميــزة واالرتقــاء بمهــارات موظفينــا والوفاء بمســؤولياتنا 
المؤسســية االجتماعيــة.

وال نــزال علــى ثقــة بــأن عملياتنــا الداخليــة الراســخة والنهــج الحكيــم 
ــات مهمــة  ــل مقوم ــا تمث ــي ممارســة أعمالن ــه ف ــذي نتبع ــدروس ال والم
التــي  ســتتيح لنــا تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الفــرص القادمــة 
ــا بينمــا نواصــل تعزيــز مكانــة العامــة التجاريــة لشــركة “أمــاك  تنتظرن
للتمويــل”. ونبقــى ملتزميــن بتوفيــر المنتجــات األكثــر تنافســية فــي 
القطــاع لعمائنــا الكــرام بمــا يلبــي متطلباتهــم ويواكــب احتياجــات 

الســوق.

وباألصالــة عــن نفســي وبالنيابــة عــن مجلــس اإلدارة، أود اغتنــام هــذه 
الفرصــة للتعبيــر عــن امتنانــي العميــق لصاحــب الســمو الشــيخ محمــد 
بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس الدولــة رئيــس مجلــس الــوزراء حاكــم 
دبي »رعاه اهلل«، على رؤيته الرشــيدة وقيادته الحكيمة ودعمه المســتمر 

للتميــز فــي مختلــف القطاعــات فــي دولــة اإلمــارات.

كمــا أود أيضــً أن أتوجــه بالشــكر لفريــق إدارة الشــركة وجميــع موظفيهــا 
على عملهم المتفاني ومساهماتهم الجادة على مدار العام الماضي. 
ــز  م “أمــاك” وتعزي ــم هــي المحــرك األول لتقــدُّ إذ أن جهودهــم وتفانيه
أعمالنــا نحــو تحقيــق اســتراتيجية الشــركة ورؤيتهــا ورســالتها وقيمهــا. 
ــري الكبيــر لعمائنــا ومســاهمينا الكــرام  وأود أيضــً أن أعــرب عــن تقدي

علــى دعمهــم المســتمر ووالئهــم وثقتهــم بشــركة “أمــاك للتمويــل”.

علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حمــل العــام 2018 عــدًدا مــن التعيينــات الجديــدة فــي فريقنــا اإلداري، 
والذيــن بفضــل توجيهاتهــم وأدائهــم لمهامهــم القياديــة بكفــاءة 
اإلدارة  لفريــق  القويــة  المهنيــة  والخبــرات  المهــارات  بجانــب  واقتــدار، 
التنفيذيــة الحالــي للشــركة، ســجلت “أمــاك” نتائــج إيجابيــة خــال عــام 
2018 الــذي ركزنــا خالــه علــى تلبيــة احتياجــات عمائنــا وتحقيــق مصالــح 

مســاهمينا.

ونحــن ملتزمــون فــي إطــار اســتراتيجيتنا الحاليــة بمواصلــة دفــع عجلــة 
ً، والتركيــز علــى تطويــر أعمالنــا األساســية،  نمــو الشــركة داخليــً وخارجيــ
والقيمــة  الربحيــة  وتعزيــز  وخدماتنــا،  منتجاتنــا  محفظــة  وتنويــع 
لمســاهمينا، واالرتقــاء بمســتوى رفاهيــة موظفينــا وضمــان ســعادتهم 

ــب والمشــاركة. مــن خــال برامــج التدري

ــن  ــة م ــل” مجموع ــالك للتموي ــركة “أم ــهدت ش ش
التطــورات المهمــة خــالل العــام الماضــي.

كلمة العضو المنتدب
والرئيس التنفيذي
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كلمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذيأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

وضمــت قائمــة أبــرز إنجازاتنــا خــال عــام 2018 إطاق منتج التمويل العقاري 
“أكيــد”، الــذي يوفــر فرصــة مميــزة للعمــاء الجــدد لاســتفادة مــن معدالت 
ربــح ثابتــة، ويتيــح لهــم القــدرة علــى االســتثمار في ســوق العقــارات بثقة 
وراحــة بــال. ونحــن علــى قناعــة بــأن هــذا المنتــج مناســب تمامــً لظــروف 

الســوق الراهنة.

ــز حضورهــا  ــة وتعزي ــر اســتثماراتها العقاري ــاك” تطوي ــت “أم كمــا واصل
اإلقليمــي عبــر توقيــع مذكــرة تفاهــم مــع مجموعــة شــركات مرســيليا 
لتطويــر مشــروع عقــاري مشــترك فــي جمهوريــة مصــر العربيــة، فــي 
خطــوة عــززت مكانــة “أمــاك” الرائــدة بيــن الشــركات العاملــة فــي القطــاع 
وأظهــرت قدرتنــا علــى تعزيــز قيمــة اســتثماراتنا العقاريــة بمــا يعــود 

بالنفــع علــى مســاهمينا وشــركائنا.

وقامــت الشــركة بســداد دفعــة مقّدمــة للممّوليــن بقيمــة 684 مليــون 
درهــم فــي ينايــر 2018 بمــا يعــادل 10 أقســاط شــهرية مجدولــة حتــى 
ديســمبر 2018. وبذلــك تكــون شــركة أمــاك قــد قامــت حتــى تاريخــه 
بســداد 42٪ مــن التزامــات الودائــع اإلســامية المتعلقــة بالمموليــن و75٪ 

ــم الســيولة. ــي دع ــة بمقدم ــامية المتعلق ــع اإلس ــات الودائ ــن التزام م

وعلــى إثــر دفعــة الســداد هــذه للمموليــن، تراجــع إجمالــي التزامــات أماك 
بنســبة 8٪ مقارنــة بالعــام الماضــي. وبلــغ إجمالــي قيمــة األصــول 6 مليــار 

درهــم بتراجــع مقــداره 11٪ مقارنــة مــع نهايــة العــام 2017.

وفيمــا تراجعــت إيــرادات أنشــطة األعمــال التمويليــة بنســبة ٪9 مقارنــة 
ــدات مــن بيــع العقــارات قيــد اإلنشــاء نمــوًا  مــع عــام 2017، شــهدت العائ

بنســبة 16٪ مقارنــة مــع عــام 2017.

وقــد حظــي التزامنــا الراســخ بالقيــم األخاقية فــي أعمالنا بجانب تحلينا 
بالمســؤولية تجــاه المجتمــع الــذي نعمــل فيــه، بالتقديــر واإلشــادة، حيــث 
كّرمــت غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي جهودنــا فــي مجــال المســؤولية 
االجتماعيــة  للمســؤولية  دبــي  غرفــة  عامــة  ومنحتنــا  االجتماعيــة، 

ــي. ــى التوال ــع عل للمؤسســات للعــام الراب

عارف عبداهلل الهرمي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

وســنواصل فــي عــام 2019 التركيــز علــى تطويــر أداء أعمالنــا الرئيســية 
وتنويــع خدماتنــا ومنتجاتنــا، وتعزيــز الربحيــة والقيمــة لمســاهمينا. 
ــاك”  ــأن “أم ــن ب ــى يقي ــي عل ــات، فإنن ــن تحدي ــه م ــد نواجه ــا ق ــم م ورغ
تمتلــك كافــة المقومــات الازمــة لتحقيــق أقصــى اســتفادٍة ممكنــة مــن 
اســتراتيجيتها ومواصلــة مســيرة نموهــا، وأتطلــع قدمــً الغتنــام هــذه 
الفــرص بينمــا نواصــل - يــدًا بيــد - كتابــة فصــل جديــد مــن قصــة نجــاح 

ونمــو شــركتنا.

وأود فــي ختــام حديثــي أن أتوجــه بالشــكر لمجلــس اإلدارة، والفريــق 
اإلداري وجميــع موظفــي الشــركة علــى جهودهــم الدؤوبــة والتزامهــم 
الجهــود وهــذا  هــذه  فلــوال  للتمويــل”،  “أمــاك  تجــاه شــركة  الراســخ 
االلتــزام لمــا نجحنــا فــي تحقيــق إنجــازات متميــزة خــال عــام 2018. كمــا 
أشــكر عماءنــا ومســاهمينا ومختلــف األطــراف المعنيــة علــى ثقتهــم 

ودعمهــم المســتمرين.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها مجلس اإلدارة

مجلس اإلدارة

السيد/ علي إبراهيم محمد
رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ خالد سالم الحليان
عضو مجلس إدارة

السيد/ هشام عبداهلل القاسم 
عضو مجلس إدارة

السيد/ عارف عبداهلل الهرمي
العضو المنتدب و الرئيس التنفيذي

سعادة اللواء/ أحمد حمدان بن دلموك 
عضو مجلس إدارة

السيد/ عصام الدين كلداري
نائب رئيس مجلس اإلدارة

السيد/ فاروق محمود أرجمند
عضو مجلس إدارة
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مجلس اإلدارةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

عارف عبد اهلل الهرمي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

حسام بن حاج عمر
الرئيس التنفيذي للقطاع المالي

علي الشمالي
الرئيس التنفيذي للعمليات

رواد الخوجة
القائم بأعمال/ رئيس الشؤون القانونية 

واإلمتثال و عاقات المستثمرين

راما نايدو
رئيس إدارة المخاطر المؤوسسية

مجدي عبد الغني
رئيس قسم التدقيق الداخلي

محمد ساجد لطيف
رئيس القسم المالي

اإلدارة التنفيذية

عادل أحمد
رئيس قسم اإلستثمار العقاري

وقاص مجيد
رئيس قسم التمويل العقاري

هاني المكي
رئيس المنتجات والتسويق

محمد المازمي
رئيس قسم التحصيل

أيمن جامع
رئيس قسم اإلتصال المؤوسسي و 

المسؤولية االجتماعية المؤسسية

محمد فاروق حيدر
رئيس قسم تقارير إدارة الشركات 

والخزانة

دانيل مارش
رئيس قسم اإلئتمان

علياء بن عقيل
رئيسة قسم الموارد البشرية

سيد هادي رضوي
رئيس العمليات

ياسر محمد عصر
رئيس قسم إدارة المشاريع العقارية

سيد كاشف حسين
القائم بأعمال/ رئيس قسم اإلستراتيجية 

وتطوير المنظمة

لما تقي الدين
القائمة بأعمال/ رئيس قسم أمانة سر الشركة 

و الشريعة
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدة

18
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ما الذي يقود رحلتناأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

19

ما الذي يقود رحلتنا

قيمنا المؤسسية

رؤيتنا

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

العربيــة المتحــدة.

رسالتنا

توفيــر حلــول ماليــة متخصصــة، ومصممــة بمــا يلبــي 
احتياجــات عمائنــا، وتعزيــز قيمــة حقــوق مســاهمينا 

ــا. ــة موظفين ورعاي

مركزية العميل

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

والء ومســاندة العمــاء.

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 

خلق القيمة

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

ــح مســاهمينا فــي الوقــت نفســه. مصال

النزاهة

تلتــزم أمــاك بالحفــاظ علــى ثقافة النزاهة، حيث نحرص 
علــى توفيــر بيئــة عمــل تتميــز بالصــدق، واإلنصــاف، 
وأعلــى المعاييــر األخاقيــة. ونحــن فخــورون بعاقاتنــا 

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.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها أماك على مر السنين

أمالك على مر السنين

تأسست كشركة مساهمة
خاصة في دبي،

اإلمارات العربية المتحدة

2000
التحول إلى شركة   

مساهمة عامة متوافقة مع 
الشريعة اإلسامية

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 خال 

العام األول بعد إعادة 
الهيكلة

دفعة سداد مقدمة   
للممولين بقيمة 558 

مليون درهم إماراتي

2015
كانــت فتــرة توقــف فيهــا نمــو شــركة أماك. 

ومــع ذلــك اعتمدت
اإلدارة استراتيجيات استباقية شملت:

مواصلة العمل كشركة تمويل  
اإلدارة الفعالة للمحفظة  

اإلدارة القوية للسيولة  
ترشيد التكاليف  

التفاوض على خفض المتطلبات   
وااللتزامات

حماية قيمة المساهمن  

2009 
2013 -
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أماك على مر السنينأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

أمــاك  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

إطاق صندوق أماك   
للتمويل العقاري األول

االستثمار في شركة أماك   
العالمية للتمويل العقاري 

في المملكة العربية 
السعودية )شركة زميلة(

2006

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

إماراتــي درهــم  مليــون   274

2016
درهــم  مليــون   100 اســترداد 

المضاربــة أداة  مــن 
سداد دفعة مقدمة 

للممولين قدرها 684 
مليون درهم

2017
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 استراتيجيتنا
أمــالك  تســعى  ورســالتها  برؤيتهــا  مسترشــدة 
إلســتراتيجية نمــو مســتدام ، والتركيــز علــى العمــالء 
والتميــز التشــغيلي مدعومــة بالحكمــة و الحوكمــة 

والمســؤولية المؤوسســية.

عروض القيمة

في عام 2019 ، ســتكون المنتجات المتميزة والمبتكرة 
فــي مجــال التمويــل العقــاري القائمــة علــى احتياجــات 
الســوق هــي محــرك األعمــال. وســوف تكــون المنتجــات 
ــة  ــات العقاري ــن الخدم ــة م ــة كامل ــرة ، ومجموع المبتك
وخدمــة العمــاء المتميــزة هــي محــور التركيــز لنــا فــي 

ظــل ظــروف تنافســية للغايــة.

قدرات الشركة

ــات االســتراتيجية الرئيســية األخــرى  ســتتضمن األولوي
تحســين تقديم خدمة العماء من خال التكنولوجيا 
الكفــاءة وتطويــر  لزيــادة  العمليــات  وإعــادة هندســة 
وتطويــر  المخاطــر  وإدارة  المســتهدفة  المنتجــات 
الموظفيــن التدريجــي وإدارة المواهــب ، باإلضافــة إلــى 

تعزيــز العامــة التجاريــة للشــركة.

النمو

فــي  متخصــص  عقــاري  تمويــل  مــزود  بصفتهــا 
المنطقــة، فقــد وضعــت شــركة أمــاك هــدف تحقيــق 
النمو المســتدام في صلب اســتراتيجيتها. وســيكون 
التمويــل  أعمــال  علــى  منصبــً  الرئيســي  تركيزهــا 
الجاهــزة  العقــارات  مــن  كًا  تشــمل  التــي  العقــاري 
والعقــارات قيــد اإلنشــاء، وذلــك لتحقيــق النمــو فــي 
مصــادر دخلهــا الرئيســية. و تســعى أمــاك إلــى تمييــز 
منتجــات  تقديــم  خــال  مــن  الســوق  عــن  نفســها 
مبتكــرة والحصــول علــى حصتهــا فــي الســوق مــن 

خــال كونهــا “األولــى فــي الســوق”

كمــا تلتــزم شــركة أمــاك أيضــً بخلــق قيمــة طويلــة 
األمــد مــن محفظتهــا االســتثمارية العقاريــة، وذلــك مــن 
خــال التفكيــر بتطويــر قطــع األراضــي بالتعــاون مــع 
شــركاء مناســبين، فــي محاولــة للوفــاء بالتزاماتهــا 
تجــاه المموليــن فــي ســياق عمليــة إعــادة الهيكلــة 

بشــكل أفضــل وأســرع.

التمويل

المــدى  علــى  والمســتدام  األمثــل  التمويــل  يــزال  ال 
للشــركة.  الرئيســي  التركيــز  محــور  يمثــل  الطويــل 
وســوف يدعــم هــذا اســتراتيجية الميزانيــة العموميــة 

أمــاك. الربحيــة لشــركة  ونمــو 

كمــا دخلــت أمــاك فــي مفاوضــات مــع مموليهــا علــى 
مرافــق التمويــل الحاليــة بينمــا تواصــل استكشــاف 
هيــاكل التمويــل المبتكــرة بهــدف تحقيــق هيــكل 

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

مــع األهــداف طويلــة المــدى لشــركة أمــاك. 

وتضــم لجــان مجلــس إدارة أمــاك كًلا مــن لجنــة الــزكاة، لجنــة التدقيــق ، 
لجنة المخاطر ، ولجنة الترشيحات والمكافآت. أما لجان اإلدارة التنفيذية 

فهــي لجنــة اإلدارة، لجنــة األصــول والخصــوم، ولجنــة االئتمــان. 

ويضم مجلس اإلدارة في عضويته حاليًا كاًل من:

السيد/ علي إبراهيم محمد   
رئيس مجلس اإلدارة  

السيد/ عصام الدين كلداري   
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

السيد/ خالد سالم الحليان  
عضو  

السيد/ فاروق محمود أرجمند  
عضو  

السيد/ هشام عبداهلل القاسم  
عضو  

سعادة اللواء/ أحمد حمدان بن دلموك  
عضو  

السيد/ عارف عبداهلل الهرمي   
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي  

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

ــزي. ــدة المرك ــة المتح العربي

لجان مجلس اإلدارة:

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

وتقييمهــا وإدارتهــا بكفــاءة. 

تشمل اللجان التابعة لمجلس اإلدارة في شركة أمالك: 

لجنة الزكاة  

لجنة التدقيق  

لجنة المخاطر   

لجنة الترشيحات والمكافآت  

لجنة اإلدارة التنفيذية:

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

واإلداريــة. 

تشمل لجان اإلدارة التنفيذية لدى شركة أمالك كاًل من:

لجنة اإلدارة  

لجنة األصول والخصوم  

لجنة االئتمان  
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تنــدرج إدارة المخاطــر ضمــن أولويــات شــركة أمــاك للتمويــل. وتلتــزم 
الشــركة بتحقيــق تــوازن مثالــي بيــن المخاطــر والعوائــد، بهــدف الحــّد 
ــار الســلبية المحتملــة علــى األداء المالــي للشــركة. وتماشــيً  مــن اآلث

مــع هــذا، تــم تشــكيل لجنــة المخاطــر التابعــة لمجلــس االدارة.

وتتمثــل المســؤولية الرئيســية لهــذه اللجنــة 
فــي اإلشــراف علــى إدارة المخاطــر المؤسســية فــي 
الشــركة. وتخضــع اللجنــة لميثاق يحــدد مهامها، 
وتكوينهــا،  وصالحياتهــا،  ومســؤولياتها، 
وعالقاتهــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة. وتضّم 

ــس إدارة الشــركة.  ــن مجل ــة أعضــاء م اللجن

كمــا أسســت أمــاك فريــق إلدارة تحديــد المخاطــر مؤلفــا مــن مختلــف 
أصحــاب العمليــات علــى المســتويات الوظيفيــة.

و تقوم أماك بإدارة مخاطرها من خال الســعي للتأكد من أن تبقى 
تعرضاتهــا للمخاطــر فــي كل قطاعــات األعمــال ضمــن درجــة تحمــل 
مقبولــة وأن تحقــق عائــدات مســاوية أو أعلــى مــن المخاطــر المتوقعــة. 
مخاطرألغــراض  حــدود  إلــى  المخاطــر  تحمــل  درجــة  ترجمــة  يتــم  و 
التشــغيلية. كمــا و تدارالرغبــة فــي المخاطــرة بشــكل جماعــي علــى 
مســتوى المنظمــة ككل مــن خــال االلتــزام بسياســات وإجــراءات إدارة 

بشــكل حــدود الرغبــة فــي المخاطــرة للمجموعة.

 

نموذج إدارة المخاطر:

تحديــد المخاطــر: تحديــد المخاطــر هــي عمليــة هدفهــا تحديــد 
وتوثيــق المخاطــر التــي قــد تعيــق تحقيــق األهــداف، وذلــك باســتخدام 

ــات مناســبة. ــر وعملي ــات ومعايي فئ

تقييــم المخاطــر: يشــير تقييــم المخاطــر إلــى العمليــة الشــاملة 
المتبعــة لتحليــل المخاطــر وتقييمهــا.

بمجــرد تقييــم أي مخاطــر  اســتراتيجيات االســتجابة للمخاطــر: 
محتملــة، ينبغــي وضــع اســتراتيجية اســتجابة مناســبة مــن أجــل 

التعامــل مــع هــذه المخاطــر.

الازمــة  الجديــدة  أو  الحاليــة  العوامــل  تحديــد  المخاطــر:  تخفيــف 
فعــال. بشــكل  المخاطــر  إدارة  أجــل  مــن  المخاطــر،  لتخفيــف 

اإلبالغ عن المخاطر:: إباغ اإلدارة بوضع المخاطر وبعوامل تخفيفها.
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المنتجات والخدمات

استثماري

“اســتثماري” هــو منتــج التمويــل العقــاري األول 
مــن نوعــه فــي المنطقــة، والمصمــم خصيًصــا 
للمستثمرين الذين يتطلعون إلى االستثمار 
فــي العقــارات الســكنية والتجاريــة الجاهــزة. 
ــرة، يحصــل العمــاء  ــاه الكثي ــب مزاي ــى جان وإل
علــى باقــة مجانيــة متكاملة مــن خدمات اإلدارة 

العقاريــة.

إجارة

 “إجــارة” هــو منتــج التمويــل العقــاري األساســي 
المخصــص لمســتخدمي العقــارات الســكنية 
أمــاك  وتقــوم  الجاهــزة.  التجاريــة  والعقــارات 
بموجب عقد اإلجارة بشراء العقار من المطور/ 
البائــع وتأجيــره للمتعامــل مــع التعهــد ببيــع 
التأجيــر. ويدفــع  لــه فــي نهايــة مــدة  العقــار 
تشــتمل  شــهرية  إيجــار  أقســاط  المتعامــل 
ــة. ــرة وإضافي ــة ثابتــة ومتغي ــم إيجاري علــى قي

ضاعف محفظتك العقارية 

اإلمــارات  فــي  نوعــه  مــن  األول  المنتــج  هــو 
ممــن  المقيميــن  للمســتثمرين  والمصمــم 
يملكــون عقــارًا بالفعــل فــي اإلمــارات  ويرغبــون 
بمضاعفــة محفظتهــم العقاريــة. ويوفــر هــذا 
عوائــد  المؤهليــن  للمســتثمرين  المنتــج 
ــة وشــروط  ــدة علــى اســتثماراتهم العقاري متزاي
تمويــل جذابــة. وســوف تقــوم أمــاك بتســهيل 
عمليــة االســتثمار الجديــدة بالكامــل باســتخدام 
المبلــغ المعــاد تمويلــه. ويمكــن للمســتثمرين 
االستفادة من محفظة أماك العقارية المتنوعة 
وســيحصلون علــى باقــة مجانيــة متكاملــة مــن 

خدمــات اإلدارة العقاريــة.

تطوير

“تطويــر” هــو منتــج تمويــل للعقارات قيد البناء، 
وهــو مصمــم للمســتثمرين والمســتخدمين 
النهائييــن. ويضــاف إليــه باقــة مجانيــة متكاملة 
مــن خدمــات إدارة العقــارات، التــي يبــدأ العمــل 

بهــا بعــد االنتهــاء وتســليم العقــار.

تمويل إنشاء عقار خاص

يتــم تقديــم منتــج تمويــل إنشــاء عقــار خــاص 
لألفراد والمؤسســات التي لديها مشــروع قيد 

اإلنشــاء بقصــد: اإليجــار 

اإلشغال

وعلــى الرغــم مــن أن هــذا المنتــج يســتهدف 
الطلبــات  دراســة  تتــم  لكــن  الجملــة،  قطــاع 
حــدة  علــى  كل  التجزئــة  وطلبــات  الفرديــة 
أن  ويمكــن  نفســه.  العــرض  إلــى  واســتناًدا 
يكــون المشــروع الممــول واقًعــا فــي منطقــة 
تملــك حــر أو مشــروع إيجــار أو ملكيــة خاصــة.

علــى مــدى ثمانيــة عشــر عامــا، قدمــت أمــاك للتمويل حلــول تمويل عقاري 
رائــدة ومتوافقــة مــع الشــريعة لتلبيــة المتطلبــات المتغيــرة والمتســارعة 

في الســوق.

ومــن خــال منتجاتهــا وخدماتهــا المبتكــرة والمتخصصــة، تســاهم أمــاك 
ــن،  ــارات حقيقــة واقعــة للمقيمي ــزل فــي اإلم ــم امتــاك من فــي جعــل حل

وتســاهم بشــكل إيجابــي فــي تنميــة القطــاع العقــاري فــي دبــي.

وتشمل منتجاتنا وخدماتنا الحالية:
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أمــاك تحصــل علــى أعلــى تقييــم لهــا فــي   
مجــال المســؤولية االجتماعيــة للمؤسســات 

فــي عــام 2018
أمــاك تتجــاوز متوســط نقــاط التقييــم فــي   

القطــاع فــي عــام 2018

ــل )“أمــاك”( التزامــً  تلتــزم شــركة أمــاك للتموي
تامً بمسؤوليتها االجتماعية وتحرص باستمرار 
الجميــل  رد  إلــى  تهــدف  مبــادرات  طــرح  علــى 
للمجتمــع الــذي تعمــل فيــه. وتماشــيً مــع “عــام 
زايــد”، الــذي شــكل شــعار العــام 2018 فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، قمنــا بتركيــز جهودنا 
للمســؤولية االجتماعية المؤسســية على أربعة 
محــاور هــي: مــكان العمــل، والســوق، والبيئــة، 
والمجتمــع. ونفخــر بحصولنــا علــى “عامــة غرفــة 
للمؤسســات”  االجتماعيــة  للمســؤولية  دبــي 
 2015 مــن  الفتــرة  خــال  متتاليــة  أعــوام  ألربعــة 

وحتــى العــام 2018.

وفــي عــام 2018، تجــاوزت أمــاك متوســط نقــاط 
أعلــى  علــى  وحصلــت  القطــاع  فــي  التقييــم 
تقييــم لهــا فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة 

للمؤسســات مقارنــة مــع العــام الماضــي.

وقمنــا خــال العــام الماضــي بتشــكيل فريــق 
لاســتدامة مكــّون مــن 28 عضــوًا بينهم رؤســاء 
أقســام، وموظفــون إضافــة إلى موظفي األعمال 
المكتبيــة لضمــان المشــاركة الفّعالــة بأفــكار 
مبتكرة في مشــاريعنا للمســؤولية االجتماعية 
المؤسســية. وبالنســبة لمحــور مــكان العمــل 
علــى  شــجعنا  فقــد  الخصــوص،  وجــه  علــى 
الســعادة وتعــزز  أنشــطة تبعــث علــى  إقامــة 
التفاعــل ممــا ينعكــس إيجابــً علــى النواحــي 
البدنيــة والنفســية للموظفيــن، وبالتالــي الحــد 
مــن التوتــر أثنــاء ســاعات العمــل. وتتنــوع هــذه 
األنشــطة بــدءًا مــن حصــص كــرة القــدم وصــوالً 

لموظفــي  وكان  الــوزن.  إدارة  منافســات  إلــى 
األعمــال المكتبيــة فــي “أمــاك” دوٌر فعــال ضمــن 
فريــق االســتدامة مــن خــال مشــاركتهم فــي 
أنشــطة مثــل مناقشــات الطاولــة المســتديرة 
التــي ركــزت علــى المبــادرات الخضــراء فــي مــكان 
ــذ  ــى تنفي ــادرات إل ــدى المب ــد أدت إح ــل. وق العم
خطــة “األســابيع الخضــراء”، حيــث تــم االســتغناء 
بالكامــل عــن المــواد الباســتيكية فــي مــكان 

العمــل لعــدة أســابيع.

تــم  التــي  األخــرى  الجديــدة  المشــاريع  ومــن 
المســؤولية  “حــوار   2018 العــام  فــي  تنفيذهــا 
االجتماعيــة المؤسســية مــع أمــاك”، وهــو مبــادرة 
حــوار ونقــاش بيــن الشــركة واألطــراف المعنيــة 
مــن شــركاء أعمــاٍل ومورديــن وغيرهــم، تتمحــور 
بيــن  المحتملــة  التعــاون  ســبل  بحــث  حــول 
المســؤولية  مجــال  فــي  المذكــورة  األطــراف 
االجتماعيــة المؤسســية، بهــدف تشــجيع بنــاء 
عاقــات إيجابيــة فيمــا بينهــم ومــع الشــركة.

ونحــن ملتزمــون أيضــً بتعزيــز أداء االســتدامة 
للمؤسســات غيــر الربحيــة، وخيــر مثــال علــى 
ذلــك تعاوننــا فــي العديــد مــن المبــادرات مــع 
ذوي  األطفــال  وتأهيــل  لتدريــب  النــور  “مركــز 
ألصحــاب  راشــد  و”مركــز  الخاصــة”  االحتياجــات 

الهمــم”.

عــاوة علــى ذلــك، تســاعد مســاهمات “أمــاك”- 
ــة  بصفتهــا شــريكً لبرنامــج االســتدامة لجمعي
اإلمــارات للطبيعــة- فــي معالجــة القضايــا األكثــر 
إلحاحــً حــول التغيــر المناخــي والطاقــة والحفــاظ 
علــى الحيــاة البحريــة والبريــة وتجــارة الحيوانــات 
دورهــا  عــن  فضــًا  اإلمــارات،  دولــة  فــي  البريــة 
المهــم فــي دعــم إجــراءات الحمايــة الراميــة إلــى 

الحفــاظ علــى التــراث الطبيعــي الوطنــي.

وتطمــح “أمــاك”، مــن خــال مبادراتهــا الخاصــة 
إلــى  المؤسســية،  االجتماعيــة  بالمســؤولية 
قويــة  عاقــة  وبنــاء  ملمــوس  تأثيــر  تحقيــق 
التواصــل  مــع مجتمعنــا، بجانــب تبنــي نهــج 
مــن  شــركائنا  مــع  األمــد  طويــل  والتعــاون 

المحلــي. المجتمــع 

وفــي هــذا الســياق، ندعوكــم لاطــاع علــى أبــرز 
االجتماعيــة  المســؤولية  مجــال  فــي  مبادراتنــا 
المؤسســية فــي نشــرتنا اإلخباريــة ذات الصلــة 
صفحــة  فــي  تجدونهــا  والتــي   ،2018 للعــام 
علــى  المؤسســية  االجتماعيــة  المســؤولية 

اإللكترونــي. موقعنــا 

وال يســعنا فــي الختــام إال أن نعــرب عــن شــكرنا 
وامتناننــا لجميــع عمائنــا، وزمائنــا، وشــركائنا 
الغاليــة  الثقــة  علــى  والمجتمــع  األعمــال  مــن 
التــي وضعوهــا فــي شــركة “أمــاك للتمويــل”. وال 
شــك بــأن دعمكــم يعــزز التزامنــا وعملنــا الدؤوب 
مبادراتنــا  خــال  مــن  إيجابــي  تأثيــر  لتحقيــق 
ونفخــر  المؤسســية.  االجتماعيــة  للمســؤولية 
ــذا المجــال  ــي ه ــا ف ــع مبادراتن ــأن كرَّســنا جمي ب
خــال العــام 2018 لدعــم تحقيــق أهــداف مبــادرة 

ــد”. “عــام زاي
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تفخــر أمــاك للتمويــل بفوزهــا بعــدد مــن الجوائــز المرموقــة فــي 
عــام 2018. وباعتبارهــا شــركة رائــدة متخصصــة فــي التمويــل العقــاري 
ــرة فــي قطــاع  فــي المنطقــة، لطالمــا قدمــت أمــاك مســاهمات كبي
خدمــات التمويــل المتوافقــة مــع الشــريعة، وتدفعنــا هــذه الجوائــز 
لمواصلــة التركيــز علــى بنــاء القــدرات فــي إطــار اســتراتيجيتنا، وإدخــال 
التحســينات فــي جميــع جوانــب الشــركة، وكذلــك توســيع عــروض 
منتجاتنــا وخدماتنــا المبتكــرة والرائــدة بمــا يتماشــى مــع المعاييــر 

العالميــة والشــرعية.

ومــن أبــرز الجوائــز التــي حصلنــا عليهــا فــي عــام 2018 “الجائــزة العالميــة 
اإلســامية لألعمــال” مــن قبــل دائــرة التنميــة االقتصاديــة ومركــز تميــز 
االعتــراف  إلــى  الجائــزة  هــذه  وتهــدف  العالمــي.  اإلســامي  األعمــال 
بالشــركات التي تســعى جاهدة ليس فقط لخدمة مســاهميها، بل 
وكذلك مجتمعاتها، ومســتثمريها، وعمائها، وشــركائها التجاريين، 

وموظفيهــا، تماشــيً مــع القيــم اإلســامية.

بخدمــة  فقــط  ليــس  التزامنــا  علــى  دليــًا  الجوائــز  هــذه  وتعتبــر 

مساهمينا، بل وعمائنا وشركائنا التجاريين والمستثمرين والمجتمع 
وموظفينــا بمــا يتماشــى مــع القيــم اإلســامية.

االجائــزة العالميــة اإلســامية لألعمــال - مــن قبــل دائــرة التنميــة   
العالمــي. اإلســامي  األعمــال  تميــز  ومركــز  بدبــي  االقتصاديــة 

تجــارة  مــن غرفــة  للمؤسســات -  االجتماعيــة  المســؤولية  عامــة   
دبــي  وصناعــة 

اأفضــل شــركة تمويــل إســامي فــي مجــال المســؤولية االجتماعيــة،   
اإلمــارات 2018 - مجلــة “جلوبــال بانكينــج آنــد فاينانــس ريفيــو”

اأفضــل شــركة متوافقــة مــع الشــريعة، اإلمــارات 2018 - مجلــة “جلوبــال   
بانكينــج آنــد فاينانــس ريفيــو”

التميــز فــي الخدمــات  اأفضــل شــركة تمويــل عقــاري 2018 وجائــزة   
ماركتــس” “ميــا  مجلــة  مــن   - العميــل  علــى  المركــزة  الماليــة 
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها التوجهات المالية

٢٧٢-

٧٧٨

٢٠٧

١٩١

١٧٤

٤٣٢

٣٠٧

٢٠١٨

٢٠١٨

٢٠١٧٥١

٢٠١٦

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

١٠٧

ا�رباح / (الخسائر) للسنة

إجمالي الدخل

الدخل من الموجودات التمويلية وا�ستثمارية

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

١٤٩

١٢٢

١٤٥

٢٣٥

٢٢٢

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٣٨

٢١٠

٢٧

٥٥

٢٠١٨٦٤

٦١

٥٧

٢٠١٧

٢٠١٦

دخل االيجار

المصاريف التشغيلية

التوزيعات على الممولين/المستثمرين وإطفاء أرباح القيمة العادلة ا�ولية من الودائع ا�ستثمارية

صافي الربح من بيع عقارات قيد التطوير

التوجهات المالية

١. بيان الدخل للمجموعة
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التوجهات الماليةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

١٤٩

١٢٢

١٤٥

٢٣٥

٢٢٢

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

٢٣٨

٢١٠

٢٧

٥٥

٢٠١٨٦٤

٦١

٥٧

٢٠١٧

٢٠١٦

دخل االيجار

المصاريف التشغيلية

التوزيعات على الممولين/المستثمرين وإطفاء أرباح القيمة العادلة ا�ولية من الودائع ا�ستثمارية

صافي الربح من بيع عقارات قيد التطوير
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٢٠١٨

٢٥٦

٢,٧٠٤ ٣,٠٨٥ ٣,٢٢٠

٢,١٦٧٢,٣٥٧٢,٥٤٣

٦٧٣

٦٢١

٢٠١٧ ٢٠١٦

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

نقد وأرصدة لدى البنوك

الموجودات التمويلية و ا�ستثمارية ا�سالمية

العقارات ا�ستثمارية

٢٠١٨

٣١٥ ٣٠١

٢٠١٧ ٢٠١٦

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

٢٩٧

٥,٨٨٤ ٦,٥٧٩ ٦,٤٩٣

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

٤,٣٣٠ ٤,٨٥٨ ٤,٧٤٠

إستثمارات الشركات

إجمالي الموجودات

ودائع إستثمارية و تمويالت إسالمية أخرى

٢. الميزانية العمومية للمجموعة
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التوجهات الماليةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

٢٠١٨

٣١٥ ٣٠١

٢٠١٧ ٢٠١٦

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

٢٩٧

٥,٨٨٤ ٦,٥٧٩ ٦,٤٩٣

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦

٤,٣٣٠ ٤,٨٥٨ ٤,٧٤٠

إستثمارات الشركات

إجمالي الموجودات

ودائع إستثمارية و تمويالت إسالمية أخرى
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها التوجهات المالية

مزيج المطلوبات و حقوق الملكيةمزيج الموجودات

موجودات إستثمارية و تمويالت إسالمية ٤٦%
ا�ستثمارات العقارية ٤٣%
إسثتمارات الشركات ٥%

موجودات أخرى ١٫٥%
نقد و أرصدة لدى البنوك ٤٫٥%

ودائع استثمارية وتمويالت إسالمية أخرى ٧٣%
مطلوبات أخرى (تتضمن حصص غير مسيطرة) ٧%

حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة ا�م ٢٠%

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٦٢

%٦٤

%٦٨

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٧

%٧

%٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٥

%١٦

%١١

نسبة صافي التمويل إلى لودائع

نسبة الموجودات التمويلية غير المنتجة إلى أجمالي الموجودات

نسبة الموجودات السائلة إلى أجمالي الموجودات
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النسب الماليةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٦٢

%٦٤

%٦٨

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٧

%٧

%٩

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٥

%١٦

%١١

نسبة صافي التمويل إلى لودائع

نسبة الموجودات التمويلية غير المنتجة إلى أجمالي الموجودات

نسبة الموجودات السائلة إلى أجمالي الموجودات

٣. النسب المالية
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدة

١٨%٢٠١٨-

%٣ ٢٠١٧

%٧ ٢٠١٦

٥%٢٠١٨-

١%٢٠١٧

٢%٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٢

%٢

%٢

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٥٩

%٣٢

%٤٣

العائد على الملكية

العائد على متوسط الموجودات

هامش صافي الربح

نسبة التكاليف إلى الدخل
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تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخليةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها

١٨%٢٠١٨-

%٣ ٢٠١٧

%٧ ٢٠١٦

٥%٢٠١٨-

١%٢٠١٧

٢%٢٠١٦

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٢

%٢

%٢

٢٠١٨

٢٠١٧

٢٠١٦

%٥٩

%٣٢

%٤٣

العائد على الملكية

العائد على متوسط الموجودات

هامش صافي الربح

نسبة التكاليف إلى الدخل

تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية لشركة أمالك 
للتمويل المقدم إلى الجمعية العمومية عن 

أنشطة وأعمال الشركة لعام 2018م
التمهيد:

الشـركة  مـن  الصـادر  التكليـف  لخطـاب  وفقـً 
الداخليـة  الشـرعية  الرقابـة  لجنـة  ألعضـاء 
)“اللجنـة”( بممارسـة دورهـا فـي الرقابـة واإلشـراف 
على معامات شركة أماك للتمويل )“الشركة”( 

الماليـة؛ فإننـا نبيـن مـا يلـي: خـال السـنة 

أوالً: نطاق عمل اللجنة
ومعامـات  أنشـطة  علـى  اللجنـة  أشـرفت  أ( 
الشـركة خـال العـام وقامـت بدورهـا فـي توجيـه 
الشركة إلى االلتـزام بأحكـام الشريعة اإلساميـة 

وفتــاوى اللجنـة. 

ب( درست اللجنة العمليات التــي عرضت عليها 
وعقودهـا  هياكلهـا  واعتمـدت  العــام،  أثنـاء 
ومستنداتها، وأجابت عن األسئلة واالستفسارات 
التــي طرحت بشأنها، وأصدرت في ذلك القرارات 

والفتـاوى المناسـبة.

ج( اطلعـت اللجنـة علـى عقد تأسـيس الشـركة 
مـع  متوافقيـن  ووجدتهمـا  األسـاس  والنظـام 

أحـكام الشـريعة

ثانيًا: الفتاوى والقرارات
أجابت اللجنة على األسئلة واالستفسارات التي 
تلقتهـا مـن إدارات الشـركة المختلفـة وأصـدرت 

بشـأنها القرارات والفتاوى المناسـبة.

ثالثًا: التدريب الشرعي
عقـدت الشـركة دورات تدريبيـة شـرعية لتدريـب 
العامليـن فيهـا علـى المنتجـات التـي تقدمهـا 

الشـركة للعمـاء.

رابعًا: تطوير المنتجات

قامـت اللجنـة، بالتعـاون مـع دار الشـريعة وإدارة 
الشركة بتطوير المنتجات القائمة والمستندات 

المسـتخدمة في تنفيذ المعامات.

خامسًا: المعايير الشرعية
الصـادرة  الشـرعية  بالمعاييـر  اللجنـة  التزمـت 
عـن هيئـة المحاسـبة والمراجعـة للمؤسسـات 
الماليـة اإلسـامية )أيوفـي( فـي قراراتهـا ابتـداًء 
مـن 1/9/2018. أمابالنسـبة لمـا سـبقه مـن القـرارت 
علـي هـذا التاريـخ، فقـد كلفـت اللجنـة الشـركة 
لمراجعـة كافـة المنتجـات وفقـً لمعاييـر أيوفي.

سادسًا: الرقابة والتدقيق الشرعي
اطلعـت اللجنـة علـى تقاريـر الرقابـة والتدقيـق 
الشـرعي علـى عمليـات الشـركة المنفـذة خـال 
إلـى  العـام، وأصـدرت توجيهاتهـا وماحظاتهـا 

إدارة الشـركة بشـأن هـذه التقاريـر.

سابعًا: االطالع على سجالت الشركة
اطلعت اللجنة على ما طلبت االطاع عليه من 
سـجات الشـركة ومسـتنداتها وحصلـت علـى 
البيانـات والمعلومـات التـي طلبتها لتمكينها 

مـن ممارسـة واجـب الرقابـة والتدقيق الشـرعي.

ثامنًا: استقاللية اللجنة
تقـرر اللجنـة أنهـا مسـتقلة فـي القيـام بتنفيـذ 

مهامهـا دون أي تدخـل مـن إدارة الشـركة.

تاسعًا: مراجعة الميزانية
العموميـة  الميزانيـة  الشـركة  إدارة  أعـدت 
وحسـاب األربـاح والخسـائر عـن العـام 2018؛ وقـد 
قامـت اللجنـة بمراجعـة بنود الميزانية والقوائم 
واطلعـت  والخسـائر،  األربـاح  وحسـاب  الماليـة 
الميزانيـة  المحاسـبية إلعـداد  علـى السياسـات 
المسـاهمين  بيـن  األربـاح  توزيـع  أسـس  وعلـى 
ثـم  والمسـتثمرين وأبـدت ماحاظاتهـا عليهـا 
هـذه  أن  اللجنـة  وتـرى  التعديـل.  بعـد  أقرتهـا 
إدارة الشـركة  الميزانيـة فـي حـدود مـا عرضتـه 
مـن بيانـات ومـا قدمتـه مـن معلومات وما قامت 

بـه مـن تنفيـذ ماحظـات اللجنـة ال تخالـف فـي 
جملتهـا أحـكام الشـريعة وفتـاوى اللجنـة، وأمـا 
دقـة المعلومـات والبيانـات فهي من مسـئولية 

الشـركة. إدارة 

عاشرًا: زكاة األسهم

األسـاس  الشـركة  لنظـام  وفقـً  اللجنـة  قامـت 
بمراجعـة حسـاب الـزكاة الواجـب علـى الشـركة 
المحتفـظ  المسـاهمين  أمـوال  عـن  إخراجهـا 
اإلسـامية،  الشـريعة  أحـكام  وفـق  لديهـا  بهـا 
أمـا الـزكاة باقـي صافـي األصـول الزكويـة فهـي 
من مسـئولية المسـاهمين. وقد قامت اللجنة 
بحسـاب مقدار الزكاة المسـتحقة على السـهم 

الواحـد إلعـام المسـاهمين بهـا.

الـزكاة للسـنة الهجريـة 2٬5٪  وللسـنة  *مقـدار 
٪2٬5775 المياديـة 

رأي اللجنة
واللجنة إذ تؤكد أن مسئولية تطبيق الشريعة 
أنشـطة  جميـع  فـي  اللجنـة  فتـاوى  وتنفيـذ 
الشـركة تقـع فـي األسـاس علـى إدارة الشـركة، 
التـي  ومعاماتهـا  الشـركة  أنشـطة  أن  لتقـرر 
أجرتها خال العام ال تخالف في جملتها أحكام 
الشـريعة اإلسـامية وفتـاوى اللجنـة وذلـك فـي 
حـدود مـا عـرض عليهـا مـن حـاالت، ومـا حصلـت 
عليـه هـي مـن بيانـات، ومـا قامت بـه من تدقيق 
إدارة  أظهرتـه  ومـا  ماحظـات،  مـن  أبدتـه  ومـا 
الشـركة من اسـتجابة لتنفيذ هذه الماحظات.

واهلل ولي التوفيق،

أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية

د. محمد عبد الحكيم زعير
رئيس اللجنة

د.محمد قسيم
عضو اللجنة

أ. موسى طارق خوري
عضو اللجنة

 الحمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل 

بسم اهلل الرحمن الرحيم



١٠ مارس ٢٠١٩
دبي، اإلمارات العربية المتحدة

وقعت بالنيابة عن أعضاء مجلس اإلدارة

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة

يســر أعضــاء مجلــس اإلدارة أن يقدمــوا تقريرهــم والبيانــات الماليــة 
الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8.

النتائج

إن نتائــج المجموعــة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 مدرجــة 
فــي البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.

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 اإلدارة
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البيانات المالية الموحدةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها



تقرير مدققي الحسابات 
المستقلين إلى السادة مساهمي 

أمالك للتمويل ش.م.ع
تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

الرأي

لقـــد دققنــا البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقة لشــركة أمــاك للتمويل 
ش.م.ع )»الشــركة«( والشــركات التابعــة لهــا )يشــار إليهــا مجتمعــة 
بـــ »المجموعــة«(، والتــي تتضمــن بيــان المركــز المالــي الموحــد كمــا 
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، والبيانــات الموحــدة للدخــل والدخــل الشــامل 
والتدفقــات النقديــة والتغيــرات فــي حقــوق الملكيــة للســنة المنتهية 
فــي ذلــك التاريــخ واإليضاحــات حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، بمــا فــي 

ذلــك ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة.

ــة،  فــي رأينــا إن البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة تعبــر بصــورة عادل
مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، عــن المركــز المالــي الموحــد للمجموعــة 
كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، وعــن أدائهــا المالــي الموحــد وتدفقاتهــا 
النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــً للمعاييــر 

الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

أساس إبداء الرأي

لقــد قمنــا بتدقيقنــا وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة. إن مســؤولياتنا 
بموجــب هــذه المعاييــر تــم توضيحهــا فــي فقــرة »مســؤولية مدققــي 
ــر.  ــات الماليــة الموحــدة« مــن هــذا التقري الحســابات عــن تدقيــق البيان
المهنــي  الســلوك  لقواعــد  وفقــً  المجموعــة  عــن  نحــن مســتقلون 
األخاقيــة  المعاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة  القانونييــن  للمحاســبين 
ذات  المهنــة  أخاقيــات  جانــب متطلبــات  إلــى  للمحاســبين  الدوليــة 
الصلــة بتدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة، وقــد اســتوفينا جميــع مســؤولياتنا األخاقيــة األخــرى وفقــً 
لهــذه المتطلبــات ولقواعد الســلوك المهني للمحاســبين القانونيين 
للمحاســبين.  الدوليــة  األخاقيــة  المعاييــر  مجلــس  عــن  الصــادرة 
وباعتقادنــا أن أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا عليهــا كافيــة ومناســبة 

ــات الماليــة الموحــدة. ــا حــول البيان ــداء رأين ــا األســاس إلب لتوفــر لن

الشكوك الجوهرية المتعلقة بمبدأ االستمرارية

نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم ٢-١ حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. 
كمــا هــو مبيــن فــي هــذه البيانــات الماليــة، خــال الســنة المنتهيــة فــي 
3١ ديســمبر ٢٠١8، تكبــدت المجموعــة خســائر بلغــت ٢7٢ مليون درهم. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، وبعــد نهايــة العــام، قامــت المجموعــة بإصــدار 
لتأجيــل  ينايــر ٢٠١٩  فــي ٢٢  التجارييــن  إلــى جميــع مموليهــا  إخطــار 
األقســاط الرئيســية الشــهرية األربعــة اعتبــاًرا مــن ٢5 ينايــر ٢٠١٩ والبــدء 

فــي مفاوضــات إلعــادة هيكلــة اتفاقيــة الشــروط العامــة الموقعــة فــي 
ــة الشــروط العامــة  ــا التفاقي ــر ٢٠١4، وتعدياتهــا فــي ٢٠١6. ووفًق نوفمب
هــذه، تــؤدي الخســائر وتأجيــل الســداد إلــى حالــة تعثــر، والتــي قــد 
تســتوجب وفًقــا لتقديــر األغلبيــة العظمــى بنســبة 66.7٪ مــن ممولــي 
الشــريحة ب الذيــن يقدمــون إشــعاًرا إلــى المجموعــة، ســداد كامــل بنــد 

المطلوبــات القائمــة والمســتحقة الدفــع علــى الفــور.

كمــا هــو مبيــن فــي االيضــاح ٢-١، أن هــذه األحــداث والظــروف إلــى جانــب 
ــة  األمــور األخــرى المبينــة فــي االيضــاح ٢-١ قــد تلقــي بشــكوك جوهري
حــول قــدرة المجموعــة علــى االســتمرار علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية. 

وإن رأينــا غيــر متحفــظ بشــأن هــذا األمــر.

أمور التدقيق الهامة

ــا المهنــي،  إن أمــور التدقيــق الهامــة هــي تلــك األمــور التــي، فــي رأين
كان لهــا أكثــر أهميــة فــي تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة للفتــرة 
ــة  ــى األمــر الموضــح فــي فقــرة الشــكوك الجوهري ــة. باإلضافــة إل الحالي
األمــور  أن  قررنــا  فقــد  تقريرنــا،  فــي  االســتمرارية  بمبــدأ  المتعلقــة 
الموضحــة أدنــاه هــي أمــور التدقيــق الهامــة التــي ســيتم اإلفصــاح 
األمــور فــي ســياق  تلــك  التعامــل مــع  تــم  عنهــا فــي تقريرنــا. وقــد 
تدقيقنــا للبيانــات الماليــة الموحــدة بشــكل إجمالــي وعنــد تكويــن 
رأينــا حولهــا، وال نبــدي رأيــً منفصــًا حــول هــذه األمــور. وبخصــوص كل 
أمــر مــن األمــور الموضحــة أدنــاه، فــإن وصفنــا لكيفيــة معالجــة تدقيقنــا 

لهــذا األمــر موضــح فــي هــذا الســياق.

مســؤولية  فقــرة  فــي  الموضحــة  مســؤولياتنا  بتنفيــذ  قمنــا  لقــد 
مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة مــن تقريرنا، 
فقــد تضمــن  عليــه،  وبنــاًء  األمــور.  بتلــك  يتعلــق  مــا  ذلــك  فــي  بمــا 
تدقيقنــا تنفيــذ اإلجــراءات المصممــة لاســتجابة إلــى تقييمنــا لمخاطــر 
األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة. وتوفــر لنــا نتائــج 
ــك اإلجــراءات المنفــذة  ــا بهــا، بمــا فــي ذل إجــراءات التدقيــق التــي قمن
للتعامــل مــع األمــور الموضحــة أدنــاه، أساســً إلبــداء رأينــا حــول تدقيــق 

البيانــات الماليــة الموحــدة المرفقــة.

40

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



االنخفاض في قيمة الموجودات االستثمارية والتمويلية   )1

نظــرًا للطبيعــة التقديريــة الكامنــة فــي عمليــة احتســاب مخصصــات 
يوجــد  والتمويليــة،  االســتثمارية  الموجــودات  قيمــة  فــي  االنخفــاض 
خطــر أن مبلــغ االنخفــاض فــي القيمــة قــد يكــون خاطــئ. وتقــوم اإلدارة 
بتقديــر االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات االســتثمارية والتمويليــة مــن 
ــد مــن العوامــل مــن بينهــا التحصيــات الســابقة  خــال تقييــم العدي
وقيمــة الضمــان وحالــة المشــاريع واألخــذ باالعتبــار متطلبــات االحتيــاط 
الصــادرة عــن المصــرف المركــزي فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة. 
تمثــل  )التــي  والتمويليــة  االســتثمارية  الموجــودات  ألهميــة  ونظــرًا 
المؤكــدة  غيــر  والتقديــرات  الموجــودات(  إجمالــي  مــن   ٪46 حوالــي 

ــك يعتبــر أحــد أمــور التدقيــق الهامــة. المعنيــة، فــإن ذل

المخاطــر  مــع  التعامــل  فــي  اتبعناهــا  التــي  الطــرق  يلــي  وفيمــا 
أعــاه: الموضحــة 

عمالء اإلجارة

المخصــص  احتســاب  بإعــادة  قمنــا  لقــد  للعمــاء،  عينــة  علــى  	 	
المعنــي ومراجعــة المعلومــات الثبوتيــة بمــا فــي ذلــك التحقــق 
مــن صحــة تقييــم العقــارات المعنيــة مقابــل تقاريــر تقييــم الطــرف 
الثالــث مــع األخــذ فــي االعتبــار أعمــار الذمــم المدينــة ذات العاقــة.

مــع  الحاليــة  للســنة  المخصصــات  اتجــاه  بمراجعــة  قمنــا  لقــد  	 	
الجوهريــة. الفروقــات  مــن  وتحققنــا  الســابقة  الســنوات 

عمالء اإلجارة اآلجلة

لقــد قمنــا بمراجعــة تقاريــر إنجــاز المشــاريع لمحفظــة المشــاريع  	 	
التابــع  العقــارات  عمــل  فريــق  قبــل  مــن  المقدمــة  االنشــاء  قيــد 
لــإدارة وأجرينــا زيــارات ميدانيــة علــى أســاس العينــات للتحقــق مــن 

صحــة موقــف اإلدارة مــن حالــة كل مشــروع.

المشــاريع  مقابــل  المخصــص  معقوليــة  مــدى  بمراجعــة  قمنــا  	 	
المتوقفــة حاليــً والجــاري العمــل بهــا ضمــن محفظــة اإلجــارة اآلجلــة 
اإلدارة  التــي حددتهــا  التاليــة  الرئيســية  المعاييــر  إلــى  اســتنادًا 

بالســوق: ومعرفتهــم  خبرتهــم  إلــى  اســتنادًا 

نسبة العمل المنجز؛  •

المشروعات السابقة للمطور؛ و  •

الخسائر المتوقعة على المشروع.   •

التقييم العادل للعقارات االستثمارية   )2 

الموحــدة،  الماليــة  البيانــات  ١٢ حــول  االيضــاح  فــي  كمــا هــو موضــح 
تمثــل العقــارات االســتثمارية للمجموعــة جــزًء جوهريــً مــن إجمالــي 
وتــدرج   )٪٢8   -٢٠١7(  )٢٠١8 ديســمبر   3١ فــي  كمــا   ٪34( الموجــودات 
بالقيمــة العادلــة بمبلــغ ١.٩8٩ مليــون درهــم. تقــوم اإلدارة بتحديــد 
القيم العادلة للعقارات االســتثمارية على أســاس فصلي واســتخدمت 
متخصــص طــرف ثالــث خارجــي لتحــدد التقييمــات كمــا فــي 3١ ديســمبر 
٢٠١8. يعتمــد تقييــم العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة بشــكل 
القابلــة  المبيعــات  قيمــة  مثــل  وافتراضــات  تقديــرات  علــى  كبيــر 
للتحقيــق وقيمــة اإليجــار ومعــدل إشــغال العقــارات ومعــدل الخصــم 
وحــاالت الصيانــة واالســتقرار المالــي للمســتأجر والمعرفــة بالســوق 

الســابقة.   والمعامــات 

نظــرًا لحجــم وتعقيــد تقييــم العقارات االســتثمارية وأهميــة اإلفصاحات 
المتعلقــة باالفتراضــات المســتخدمة فــي التقييــم، قمنــا بتحديــد هــذا 

كأحــد أمــور التدقيــق الهامــة.

المخاطــر  مــع  التعامــل  فــي  اتبعناهــا  التــي  الطــرق  يلــي  وفيمــا 
أعــاه: الموضحــة 

راجعنــا التقديــرات واالفتراضــات المســتخدمة مــن قبــل اإلدارة  	 	
التقييــم. عمليــة  أثنــاء  الخارجــي  والمثمــن 

أخذنــا فــي اإلعتبــار موضوعيــة واســتقالية والخبــرات التــي يتمتع  	 	
بهــا المقيميــن الخارجييــن.

ــك  ــة حيثمــا كان ذل ــة معامــات جاري ــار عاقــة أي ــا فــي االعتب أخذن 	 	
. مائمــا

قمنــا بتقييــم مــدى ماءمــة اإلفصاحــات المتعلقــة بحساســية  	 	
االفتراضــات.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

استرداد المبالغ المدفوعة مقدمًا للعقارات االستثمارية  )3 

كمــا هــو موضــح فــي االيضــاح ١١ حــول البيانــات الماليــة الموحــدة، لــدى 
المجموعــة عقــد علــى وحــدات غيــر مكتملــة مــع المطــور للحصــول 
علــى عقــارات تجاريــة والتــي تــم تأخيــر تســليمها لعــدد مــن الســنوات. 
إمــا  المطــور  علــى  للتســهيل  تحكيــم  إجــراءات  المجموعــة  بــدأت 
ــدأ  ــغ المدفوعــة مقدمــً. كمــا ب ــرد المبال بالتنفيــذ بموجــب العقــد أو ب
المطــور دعــوى تحكيــم مضــادة كمــا هــو مبيــن فــي إيضــاح 3٠ حــول 
وصعوبــة  األمــور  هــذه  ألهميــة  ونظــرًا  الموحــدة.  الماليــة  البيانــات 
تقييــم وتحديــد األثــر الناتــج، يعتبــر ذلــك أحــد أمــور التدقيــق الهامــة.

المخاطــر  مــع  التعامــل  فــي  اتبعناهــا  التــي  الطــرق  يلــي  وفيمــا 
أعــاه: الموضحــة 

قمنــا بمراجعــة تقييــم اإلدارة لوجــود عقــد قانونــي ســاري المفعول  	 	
بيــن األطــراف.

حصلنــا علــى تأكيــد مــن المحامــي الخارجــي للمجموعــة يحــدد  	 	
حقائــق القضيــة وأجرينــا مقابلــة مــع المستشــار القانونــي الداخلي 

للمجموعــة.

اإلدارة  قبــل  مــن  المســتخدمة  واالفتراضــات  التقديــرات  راجعنــا  	 	
العقــارات. تقييــم  عمليــة  أثنــاء  الخارجــي  والمثمــن 

أجرينــا تقييمــً دقيقــً لافتراضــات المقدمــة واألحــكام الرئيســية  	 	
الممكنــة. البديلــة  النتائــج  فــي  ونظرنــا  المطبقــة 

الماليــة  البيانــات  فــي  اإلفصاحــات  كانــت  إذا  مــا  بتقييــم  قمنــا  	 	
بالتحكيــم فيمــا  المرتبــط  اليقيــن  عــدم  تعكــس بشــكل كاف 
يتعلــق باســترداد بنــد الموجــودات واحتماليــة التعــرض للتحكيــم 

المضــاد.

الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  )4 

تعتبــر الودائــع االســتثمارية والتمويــات اإلســامية األخــرى مــن أمــور 
التدقيــق الهامــة  حيــث أنهــا تمثــل حوالــي ٩١٪ مــن القيمــة المدرجــة 
إلجمالــي مطلوبــات المجموعــة وتخضــع لامتثــال لبعــض مؤشــرات 
التــي  العامــة  الشــروط  التفاقيــة  والتعهــدات وفقــً  الرئيســية  األداء 
تســتوجب علــى المجموعــة تحقيــق تدفقــات نقديــة مــن العمليــات 
ُبغيــة الوفــاء بااللتــزام الثابــت نحــو المودعيــن وتحقيــق أربــاح لهــم. 
كمــا هــو موضــح فــي االيضــاح ١7 حــول البيانـــات الماليـــة الموحــدة، تــم 
إجــراء تغييــرًا جوهريــً فــي طبيعــة الودائــع االســتثمارية للمجموعــة 
إلــى  ُيدَفــع  ثابــت  التــزام  عنهــا  نتــج  التــي  الهيكلــة  إلعــادة  نتيجــة 
المموليــن التجارييــن اآلخريــن ومقدمــي دعــم الســيولة علــى مــدى ١٢ 

ســنة تنتهــي فــي ســنة ٢٠٢6.

المخاطــر  مــع  التعامــل  فــي  اتبعناهــا  التــي  الطــرق  يلــي  وفيمــا 
أعــاه: الموضحــة 

ــة الســنة علــى أســاس العينــة  قمنــا بتعميــم تأكيــدات فــي نهاي 	
لتأكيــد األرصــدة كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 مــن مودعــي االســتثمار.

قمنــا بمراجعــة وإعــادة حســاب عمليــة تســوية تعديــل القيمــة  	
األخــرى. اإلســامية  والتمويــات  االســتثمارية  الودائــع  علــى  العادلــة 

قمنــا بمراجعــة عمليــات الدفــع والســداد النقديــة التــي تــم إجراؤها  	
خــال الســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 وقمنــا بتقييمهــا 

مقابــل متطلبــات اتفاقيــة الشــروط العامــة.

الرئيســية  األداء  لمؤشــرات  المجموعــة  امتثــال  بتقييــم  قمنــا  	
العامــة«. الشــروط  »اتفاقيــة  وتعهــدات 

قمنــا بتقييــم خطــة عمــل اإلدارة فيمــا يتعلــق بعــدم االمتثــال  	
الشــروط  اتفاقيــة  لمتطلبــات  وفًقــا  الرئيســية  األداء  لمؤشــرات 

العامــة.

يتعلــق  فيمــا  المودعيــن  مــع  اإلدارة  مراســات  بمراجعــة  قمنــا  	
بالحصــول علــى الموافقــة المتعلقــة بعــدم االمتثــال لتعهــدات 

العامــة. الشــروط  اتفاقيــة 

قمنــا بتقييــم توقعــات اإلدارة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية،  	
والعمليــة التــي تــم بموجبهــا إعــداد تلــك التوقعــات ومراجعــة 
الســيناريوهات. مــن  العديــد  تشــمل  التــي  المعنيــة  االفتراضــات 

اطلعنــا علــى محاضــر اجتماعــات مجلــس اإلدارة وقمنــا بمناقشــة  	
اتفاقيــة  فــي  المســتجدات  بشــأن  الحوكمــة  عــن  المســؤولين 
الشــروط العامــة وأي تأثيــر علــى المجموعــة )اجتماعــات اتفاقيــة 

العامــة(. الشــروط 

الماليــة  البيانــات  فــي  المطلوبــة  اإلفصاحــات  بمراجعــة  قمنــا  	
الماليــة  البيانــات  حــول   ٢-١ اإليضــاح  ذلــك  فــي  بمــا  الموحــدة 
األمــور. أحــد  علــى  التأكيــد  لفقــرة  تخضــع  والتــي  الموحــدة 

المعلومات األخرى

المعلومــات  تتضمــن  األخــرى.  المعلومــات  عــن  مســؤولة  اإلدارة  إن 
األخــرى المعلومــات الــواردة فــي التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة 
الحســابات  الموحــدة وتقريــر مدققــي  الماليــة  البيانــات  بخــاف   ،٢٠١8
ــر مجلــس إدارة المجموعــة، قبــل  الخــاص بنــا. وقــد حصلنــا علــى تقري
ــا، ونتوقــع الحصــول علــى  ــر مدققــي الحســابات الخــاص بن ــخ تقري تاري
باقــي أجــزاء التقريــر الســنوي للمجموعــة لســنة ٢٠١8 بعــد تاريــخ تقريــر 

مدققــي الحســابات الخــاص بنــا.

إن رأينــا حــول البيانــات الماليــة الموحــدة ال يشــمل المعلومــات األخــرى 
وإننــا ال ولــن نبــدي أي اســتنتاج تدقيــق حولهــا.

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(
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تتمثــل  الموحــدة،  الماليــة  للبيانــات  بتدقيقنــا  يتعلــق  وفيمــا 
مســؤوليتنا فــي قــراءة المعلومــات األخــرى المحــددة أعــاه والتحقــق 
ــر متســقة بشــكل جوهــري مــع  ــت المعلومــات األخــرى غي ممــا إذا كان
أثنــاء  عليهــا  حصلنــا  التــي  المعرفــة  أو  الموحــدة  الماليــة  البيانــات 
التدقيــق أو التــي يبــدو أنهــا تتضمــن أخطــاًء جوهريــة. وفــي حــال 
إلــى اســتنتاج، بنــاًء علــى اإلجــراءات التــي قمنــا بهــا علــى  توصلنــا 
المعلومــات األخــرى التــي حصلنــا عليهــا قبــل تاريــخ تقريــر التدقيــق 
هــذا، أن هنــاك أخطــاًء جوهريــة فــي تلــك المعلومــات األخــرى، فإنــه 
علينــا اإلشــارة إلــى ذلــك. وليــس لدينــا مــا نبلــغ عنــه فــي هــذا الصــدد.

البيانــات  هــذه  عــن  الحوكمــة  عــن  والمســؤولين  اإلدارة  مســؤولية 
الموحــدة الماليــة 

إن اإلدارة مســؤولة عــن اإلعــداد والعــرض العــادل لهــذه البيانــات المالية 
الموحــدة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة واألحــكام 
المعنيــة مــن النظــام األساســي للشــركة والقانــون االتحــادي رقــم )٢( 
لســنة ٢٠١5 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وعــن الرقابــة الداخليــة 
التــي تعتبرهــا اإلدارة ضروريــة إلعــداد بيانــات ماليــة موحــدة خاليــة مــن 

أخطــاء جوهريــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال أو خطــأ.

عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، تتحمــل اإلدارة مســؤولية تقييم 
االســتمرارية  مبــدأ  أســاس  علــى  االســتمرار  علــى  المجموعــة  قــدرة 
بمواصلــة  العاقــة  ذات  األمــور  عــن  مناســب،  هــو  كمــا  واإلفصــاح، 
أعمــال المجموعــة علــى أســاس مبــدأ االســتمرارية واســتخدام مبــدأ 
تنــوي تصفيــة  اإلدارة  كانــت  إذا  إال  للمحاســبة  االســتمرارية كأســاس 
المجموعــة أو إيقــاف أعمالهــا أو ليــس لديهــا أي بديــل واقعــي لذلــك.

ــة إعــداد  ــى عملي يتحمــل مســؤولي الحوكمــة مســؤولية اإلشــراف عل
التقاريــر الماليــة للمجموعــة.

مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية الموحدة

إن أهدافنــا هــي الحصــول علــى تأكيــدات معقولــة حــول مــا إذا كانــت 
األخطــاء  مــن  خاليــة  إجمالــي،  بشــكل  الموحــدة،  الماليــة  البيانــات 
الجوهريــة، ســواًء كان ذلــك نتيجــًة الحتيــال أو خطــأ، وإصــدار تقريــر 
الماليــة  البيانــات  حــول  رأينــا  يتضمــن  الــذي  الحســابات  مدققــي 
الموحــدة. وإن التأكيــدات المعقولــة هــي عبــارة عــن مســتوى عالــي من 
التأكيــدات، لكنهــا ليســت ضمانــً بــأن التدقيــق الــذي تــم إجــراؤه وفقــً 
ــة  لمعاييــر التدقيــق الدوليــة ســوف يكتشــف دائمــً األخطــاء الجوهري
ــر  عنــد وجودهــا. وقــد تنشــأ األخطــاء نتيجــة الحتيــال أو خطــأ، وتعتب
جوهريــة إذا كان مــن المتوقــع أن تؤثــر، منفــردة أو مجتمعــة، بشــكل 
معقــول علــى القــرارات االقتصاديــة للمســتخدمين والتي يتــم اتخاذها 

ــات الماليــة الموحــدة. ــاًء علــى هــذه البيان بن

فــي إطــار عمليــة التدقيــق التــي تتــم وفقــً لمعاييــر التدقيــق الدوليــة، 
نقــوم بإجــراء األحــكام المهنيــة مــع إبقــاء مبــدأ الشــك المهنــي خــال 

عمليــة التدقيــق. كمــا نقــوم بمــا يلــي:

تحديــد وتقييــم مخاطــر األخطــاء الجوهريــة فــي البيانــات الماليــة  	 	
أو خطــأ، وتصميــم  نتيجــًة الحتيــال  ذلــك  الموحــدة، ســواًء كان 
ــك المخاطــر، والحصــول  ــذ إجــراءات التدقيــق المناســبة لتل وتنفي
ــة تدقيــق كافيــة ومائمــة لتوفــر لنــا أســاس إلبــداء رأينــا  علــى أدل
حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. إن مخاطــر عــدم اكتشــاف الخطــأ 
الجوهــري الناتــج عــن االحتيــال أعلــى مــن المخاطــر الناتجــة عــن 
األخطــاء، نظــرًا ألن االحتيــال قــد يتضمــن التواطــؤ أو التزويــر أو 

الحــذف المتعمــد أو التحريــف أو تجــاوز الرقابــة الداخليــة.

الحصــول علــى فهــم نظــام الرقابــة الداخليــة المعنــي بتدقيــق  	 	
للظــروف،  تدقيــق مناســبة  إجــراءات  لتصميــم  الماليــة  البيانــات 
وليــس بهــدف إبــداء رأي حــول فعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة 

للمجموعــة.

ومــدى  المتبعــة  المحاســبية  السياســات  ماءمــة  مــدى  تقييــم  	 	
ــة التــي  ــرات المحاســبية واإلفصاحــات ذات العاق ــة التقدي معقولي

اإلدارة. بهــا  قامــت 

االســتنتاج حــول مــدى ماءمــة اســتخدام اإلدارة لطريقــة المحاســبة  	 	
وفقــً لمبــدأ االســتمرارية وتقييــم، بنــاًء علــى أدلــة التدقيــق التــي 
جوهــري  يقيــن  عــدم  هنــاك  كان  إذا  مــا  عليهــا،  الحصــول  تــم 
فيمــا يتعلــق باألحــداث أو الظــروف التــي قــد تلقــي بمزيــد مــن 
الشــكوك حــول قــدرة المجموعــة علــى مواصلــة أعمالهــا علــى 
ــى أن هنــاك عــدم يقيــن  ــا إل أســاس مبــدأ االســتمرارية. إذا توصلن
جوهــري، فإنــه يتعيــن علينــا أن نلفــت االنتبــاه فــي تقريــر مدققــي 
الحســابات الخــاص بنــا إلــى اإلفصاحــات ذات الصلــة فــي البيانــات 
الماليــة الموحــدة أو تعديــل رأينــا إذا كانــت هــذه اإلفصاحــات غيــر 
كافيــة. وتعتمــد اســتنتاجاتنا علــى أدلــة التدقيــق التــي حصلنــا 
ــر مدققــي الحســابات الخــاص بنــا.  ــخ إصــدار تقري عليهــا حتــى تاري
إال أن األحــداث أو الظــروف المســتقبلية قــد تتســبب فــي توقــف 

المجموعــة عــن االســتمرار وفقــً لمبــدأ االســتمرارية.

الماليــة  البيانــات  ومحتــوى  وهيــكل  العــام  العــرض  تقييــم  	 	
الموحــدة، بمــا فــي ذلــك اإلفصاحــات، ومــا إذا كانــت البيانــات الماليــة 
الموحــدة تمثــل المعامــات واألحــداث المتضمنــة بشــكل يحقــق 

الموحــدة. الماليــة  للبيانــات  العــادل  العــرض 

الحصــول علــى أدلــة تدقيــق كافيــة ومائمــة بخصــوص المعلومــات  	 	
الماليــة للمنشــآت أو األنشــطة التجاريــة داخــل المجموعــة إلبــداء 
رأٍي حــول البيانــات الماليــة الموحــدة. ونحــن نتحمــل المســؤولية 
عــن توجيــه وتنفيــذ عمليــة تدقيــق البيانــات الماليــة للمجموعــة 
رأينــا حــول  واإلشــراف عليهــا. ونتحمــل وحدنــا المســؤولية عــن 

البيانــات الماليــة.
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تقرير حول تدقيق البيانات المالية الموحدة )تتمة(

مســؤولية مدققــي الحســابات عــن تدقيــق البيانــات الماليــة الموحــدة 
)تتمــة(

نتواصــل مــع مســؤولي الحوكمــة بخصــوص، مــن بيــن أمــوٍر أخــرى، 
التدقيــق  ونتائــج  للتدقيــق  المخطــط  الزمنــي  واإلطــار  النطــاق 
الرقابــة  نظــام  فــي  جوهريــة  عيــوب  أي  ذلــك  فــي  بمــا  الجوهريــة، 

التدقيــق. عمليــة  خــال  نحددهــا  الداخليــة 

كمــا نقــدم إقــرارًا لمســؤولي الحوكمــة يفيــد بأننــا قــد امتثلنــا لقواعــد 
بكافــة  ونبلغهــم  باالســتقالية،  يتعلــق  فيمــا  المهنــي  الســلوك 
العاقــات واألمــور األخــرى التــي قــد ُيعتقــد بشــكل معقــول بأنهــا تؤثــر 

ــة، فــي حــال وجــدت. ــط ذات الصل ــى اســتقاليتنا، والضواب عل

ومــن بيــن األمــور التــي يتــم اإلبــاغ عنهــا لمســؤولي الحوكمــة، يتــم 
تحديــد تلــك األمــور التــي نــرى أنهــا كانــت أكثــر أهميــة فــي تدقيــق 
أمــور  تعتبــر  وبذلــك  الحاليــة،  للفتــرة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات 
مدققــي  تقريــر  فــي  األمــور  تلــك  بوصــف  ونقــوم  الهامــة.  التدقيــق 
الحســابات الخــاص بنــا إال إذا كان القانــون أو اللوائــح تمنــع اإلفصــاح 
عــن هــذا األمــر للعامــة أو، فــي حــاالت نــادرة للغايــة، نــرى أنــه يجــب عــدم 
اإلفصــاح عــن هــذا األمــر فــي تقريرنــا حيــث أنــه مــن المتوقــع أن تتجــاوز 
التداعيــات الســلبية للقيــام بذلــك بشــكل معقــول فوائــد المصلحــة 

العامــة الناتجــة عــن هــذا اإلفصــاح.

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األخرى

كمــا نشــير، وفقــً لمتطلبــات القانــون االتحــادي رقــم )٢( لســنة ٢٠١5 فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، إلــى مــا يلــي:

تحتفظ المجموعة بسجات محاسبية منتظمة؛  )١ 

لقــد حصلنــا علــى جميــع المعلومــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغراض   )٢ 
تدقيقنــا؛

تــم إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة، من كافة النواحــي الجوهرية،   )3 
وفقــً لألحــكام المعنيــة مــن النظــام األساســي للشــركة والقانــون 
االتحــادي رقــم )٢( لســنة ٢٠١5 فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة؛

الــواردة فــي تقريــر أعضــاء  الموحــدة  الماليــة  المعلومــات  تتفــق   )4 
للمجموعــة؛ المحاســبية  الدفاتــر  مــع  اإلدارة  مجلــس 

تــم اإلفصــاح عــن االســتثمارات فــي األســهم واألوراق الماليــة خــال   )5 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، إن وجــدت، ضمــن 

ــات الماليــة الموحــدة؛ اإليضــاح ١٠ فــي البيان

يبيــن إيضــاح ٢٩ المعامــات الجوهريــة مــع األطــراف ذات العاقــة   )6 
عليهــا؛ اعتمــدت  التــي  والشــروط 

يســترع  لــم  لنــا،  توفيرهــا  تــم  التــي  المعلومــات  إلــى  اســتنادًا   )7 
انتباهنــا مــا يســتوجب االعتقــاد بــأن الشــركة قــد خالفــت، خــال 
الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، أي مــن األحــكام 
فــي دولــة  )٢( لســنة ٢٠١5  رقــم  االتحــادي  القانــون  مــن  المعنيــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة أو عقــد التأســيس والنظــام األساســي 
للشــركة علــى وجــه قــد يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى أنشــطتها 

أو مركزهــا المالــي؛ و

يبين إيضاح 3٢ المساهمات االجتماعية خال السنة.  )8 

ــون االتحــادي رقــم )١٠( لســنة  ــك، وفقــً لمتطلبــات القان عــاوة علــى ذل
١٩8٠ فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، نفيدكــم بأننــا قــد حصلنــا 
علــى كافــة المعلومــات واإليضاحــات التــي رأيناهــا ضروريــة ألغــراض 

تدقيقنــا.

عن إرنست ويونغ

ثودال هاري جوبال
شريـك

رقم القيد: 68٩
١٢ مارس ٢٠١٩

دبي، اإلمارات العربية المتحدة

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي أمالك للتمويل ش.م.ع )تتمة(
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إيضاح
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 ١84.456 4166.783الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية
 6.635 6.858دخل الرسوم

 6.487 7.508الدخل من الودائع
 6٩.53٠)34.785(١٢)خسائر(/أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية

 6٠.5٩7 ١٢64.447دخل اإليجار
 5٢.٢١7 ١360.747بيع عقارات قيد التطوير

 ٢6.33٩ 14.415دخل آخر
285.973 406.261 

)االنخفاض في قيمة(/عكس االنخفاض في القيمة:
 ٢١8)40.187(٢-5    - الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية

 ١٩6)18.958(١5-١    - موجودات أخرى
 6٢8)146.781(٢٠مطالبات قضائية

)١١٠.٠١3()110.082(١7إطفاء أرباح القيمة العادلة األولية من الودائع االستثمارية
)١٢5.٠8٩()146.208(5المصاريف التشغيلية

)٢١.67٠()5.304(١3تكلفة بيع عقارات قيد التطوير
 ٢5.568 ١421.275الحصة من نتائج شركة شقيقة

 176.099)160.272()الخسائر(/األرباح قبل التوزيعات على الممولين/المستثمرين
)١٢4.764()112.152(6التوزيعات على الممولين/المستثمرين

 51.335)272.424()خسائر(/أرباح السنة
العائدة إلى:

 4٢.55٠)266.257( مساهمي الشركة األم
 8.785)6.167(٢7 الحصص غير المسيطرة

)272.424(51.335 
)خسارة(/ربح السهم العائد إلى 

 ٠.٠٢7)0.182(7 )خسارة(/الربح األساسي للسهم لمساهمي الشركة األم )درهم(
 0.013)0.182(7 )خسارة(/الربح المخفف للسهم )درهم(

البيانات المالية
الموحدة

تشكل اإليضاحات من ١ إلى ٢3 المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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بيــان الــدخــل الـمـوحــــد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018



بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 51.335)272.424()خسائر(/أرباح السنة

بنود الدخل الشامل األخرى

بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر
 في الفترات الالحقة:

 ١١.٠٩6)676(فروقات صرف من تحويل عمات العمليات األجنبية

بنود الدخل الشامل األخرى التي لن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر
 في الفترات الالحقة:

)٩65()745(خسائر قياس واستبعاد أوراق مالية استثمارية

 -)204(التغيير في القيمة العادلة لألوراق المالية االستثمارية لشركة شقيقة

 ١٠.١3١)1.625()الخسائر الشاملة(/ بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 61.466)274.049(إجمالي )الخسائر الشاملة(/ بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

العائد إلى:

 5٢.68١)267.882(مساهمي الشركة األم

 8.785)6.167( الحصص غير المسيطرة

)274.049(  61.466
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بيان المركز المالي الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

إيضاح
2018
ألف درهم

٢٠١7
ألف درهم

الموجودات
 673.٠١5 8255.987نقد وأرصدة لدى البنوك

 3.٠84.٩83 ٩2.703.850الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية
 ١٢.387 ١٠7.714أوراق مالية استثمارية

 3٢٢.8١8 ١١322.818دفعات مقدمً عن العقارات االستثمارية
 ١.8٢١.٠64 ١٢1.989.071العقارات االستثمارية
 ٢١٢.84٩ ١3230.845عقارات قيد التطوير

 3٠٢.567 ١4289.005استثمار في شركة شقيقة
 ١3٢.48٩ ١567.317موجودات أخرى
 ١7.٠7٢ ١617.214موجودات ثابتة

 6.57٩.٢44 5.883.821إجمالي الموجودات
المطلوبات وحقوق الملكية

المطلوبات
4.7٩٢.٠37 ١74.218.025ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

 66.١36 ١8111.685تمويل إسامي ألجل
 6.55١ ١٩4.398مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١43.6١٢ ٢٠284.516مطلوبات أخرى
 5.٠٠8.336 4.618.624إجمالي المطلوبات

حقوق الملكية
حقوق الملكية العائدة لمساهمي الشركة األم

 ١.5٠٠.٠٠٠ ٢١1.500.000رأس المال
)٩3.٠48()93.048(٢٢أسهم الخزينة

 ١٢٢.65٠ ٢3122.650االحتياطي القانوني
 ١٢٢.65٠ ٢4122.650االحتياطي العام

 ٩٩.٢65 ٢599.265االحتياطي الخاص
٢١5.47٢ ٢6215.472أداة المضاربة

 8١٠.٠88 ٢6810.088احتياطي أداة المضاربة
- ٢4.316-5احتياطي االنخفاض في القيمة العام

 6٩8 1.459التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة
)3٢3.5٩5()324.271(احتياطي تحويل العمات األجنبية

)١.٠١١.١٩3()1.299.719(خسائر متراكمة
1.158.862 ١.44٢.٩87 

 ١٢7.٩٢١ ٢7106.335الحصص غير المسيطرة
 ١.57٠.٩٠8 1.265.197إجمالي حقوق الملكية

 6.57٩.٢44 5.883.821إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

تمت الموافقة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ ١٠ مارس ٢٠١٩ ووقعت نيابة عنهم من قبل:

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي رئيس مجلس اإلدارة 

تشكل االيضاحات من ١ الى 3٢ المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

48
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إيضاح
2018
ألف درهم

٢٠١7
ألف درهم

األنشطة التشغيلية
 5١.335)272.424()خسائر(/أرباح السنة

التعديات للبنود التالية:
 6.3١7 ١65.748 االستهاك

)٢5.568()21.275(١4 الحصة من النتائج
 االنخفاض في قيمة/)عكس االنخفاض في قيمة(

)٢١8( 40.187  الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية
)١٩6( 18.958 موجودات أخرى

 6٢8 ٢٠146.781 مطالبات قضائية
)6٩.53٠( ١٢34.785 )خسائر(/أرباح القيمة العادلة من العقارات االستثمارية
 ١١٠.٠١3 ١7110.082 تعديات اطفاء القيمة العادلة من الودائع االستثمارية

 ١٢4.764 112.152 توزيعات على الممولين / المستثمرين
)6.487()7.508( دخل من الودائع

 ١57)1.887( )أرباح(/خسائر بيع عقارات استثمارية
)5.636( - أرباح محققة من بيع أوراق مالية استثمارية
 ١٩766١.٠٩١ مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

والمطلوبــات  الموجــودات  فــي  التغيــرات  قبــل  التشــغيلية  األربــاح 
لتشــغيلية ا

166.365 ١86.67٠ 

 ٢6١.8٢٠)189.609( الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسامية
 3٠.٠57 42.663 الموجودات األخرى
 7.8٩3)5.876( المطلوبات األخرى

 486.44٠ 13.543النقد من العمليات
)6٩7()2.919(١٩مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
 485.743 10.624صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية
 ١6.54١ ١416.541توزيعات أرباح من شركة شقيقة

 - 3.926مبالغ محصلة من بيع أوراق مالية استثمارية
 ١3.٩٠4 4.988بيع عقارات استثمارية

 4١.848 871.552الحركة في التدفقات النقدية المقيدة
)5٩.76١()70.332(الزيادة في العقارات االستثمارية

 7.83٠)17.996()الزيادة(/النقص في عقارات قيد التطوير
 ٢.٠٠٠.٠٠٠ 2.280.000المبالغ المحصلة من ودائع وكالة

)٢.٢٠٠.٠٠٠()1.880.000(إيداع ودائع وكالة
)١.١٠5()3.865(١6شراء موجودات ثابتة

 6.487 7.508الدخل من الودائع
)١74.٢56( 412.322صافي النقد الناتج من/)المستخدم في( األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
 ١١.١36 57.984استام تمويل اسامي ألجل

)7.4٩5()12.300(سداد تمويل اسامي ألجل
)١٢١.3٢5()796.246(ودائع استثمارية وتمويات اسامية أخرى

 -)15.419(دفعات للحصص غير المسيطرة
)١٠٠.٠٠٠( -٢6سداد أداة المضاربة

)٢.٢5٠()2.250(أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
)٢١٩.٩34()768.231(صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 ٩١.553)345.285()النقص(/ الزيادة في النقدية وشبه النقدية

 ٢.8٠8)191(احتياطي تحويل العمات األجنبية
 338.٢٠١ 432.562النقدية وشبه النقدية في بداية السنة

43٢.56٢ 87.086 8النقدية وشبه النقدية في نهاية السنة

بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

تشكل االيضاحات من ١ الى 3٢ المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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البيانات المالية الموحدةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها



رأس
المال
ألف درهم

أسهم 
الخزينة
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

أداة 
المضاربة
ألف درهم

احتياطي
أداة 
المضاربة
ألف درهم

احتياطي 
االنخفاض في 
القيمة العام
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة
في القيمة 
العادلة
ألف درهم

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الحصص
غير المسيطرة
اإلجماليألف درهم

 1.570.908 127.921  1.442.987 )1.011.193( )323.595( 698- 810.088 122.650122.65099.265215.472)93.048(   1.500.000في 1 يناير 2018

تأثير اتباع المعيار الدولي
 إلعداد التقارير الدولية

  رقم ٩ )إيضاح ٢-٢(
  - على المجموعة

-- ---- - 4.316- - - 4.316 - 4.316 

)9.725( -)9.725()9.725( - -- - ---- --  - على شركة شقيقة

 1.565.499 127.921 1.437.578)1.020.918( )323.595( 4.316698 810.088 122.650122.65099.265215.472)93.048(1.500.000الرصيد المعاد إدراجه  ١ يناير ٢٠١8

)272.424()6.167()266.257()266.257( - -- - ---- --خسائر السنة

بنود الخسائر الشاملة

)1.421( -)1.421( -)676()745(- - ---- -- األخرى للسنة

بنود الخسائر الشاملة األخرى
 - حصة شركة شقيقة

-- ---- - -)204(- - )204(- )204(

إعادة تصنيف خسائر القيمة
 العادلة عند استبعاد 

 - - -)1.710( - 1.710- - ---- --  أوراق مالية استثمارية

إجمالي الخسائر

)274.049()6.167()267.882( )267.967()676( 761- - ---- -- الشاملة للسنة

األموال المدفوعة
 لمالك المشروع*

-- ----  - -- - - - )15.419()15.419(

مخصص الزكاة
- شركة شقيقة 

)8.584( -)8.584()8.584( - -- - ---- -- )إيضاح ١4(

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة المدفوعة

  )إيضاح 3٠(
-- ---- - -- - )2.250()2.250(- )2.250(

 106.3351.265.197 1.158.862)1.299.719( )324.271( 4.3161.459 810.088 122.650122.65099.265215.472)93.048(1.500.000في 31 ديسمبر 2018

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

العائدة إلى مساهمي الشركة األم

تشكل االيضاحات من ١ الى 3٢ المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدة



رأس
المال
ألف درهم

أسهم 
الخزينة
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

أداة 
المضاربة
ألف درهم

احتياطي
أداة 
المضاربة
ألف درهم

احتياطي 
االنخفاض في 
القيمة العام
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة

في القيمة 
العادلة
ألف درهم

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الحصص
غير المسيطرة
اإلجماليألف درهم

 1.570.908 127.921  1.442.987 )1.011.193( )323.595( 698- 810.088 122.650122.65099.265215.472)93.048(   1.500.000في 1 يناير 2018

تأثير اتباع المعيار الدولي
 إلعداد التقارير الدولية

  رقم ٩ )إيضاح ٢-٢(
  - على المجموعة

-- ---- - 4.316- - - 4.316 - 4.316 

)9.725( -)9.725()9.725( - -- - ---- --  - على شركة شقيقة

 1.565.499 127.921 1.437.578)1.020.918( )323.595( 4.316698 810.088 122.650122.65099.265215.472)93.048(1.500.000الرصيد المعاد إدراجه  ١ يناير ٢٠١8

)272.424()6.167()266.257()266.257( - -- - ---- --خسائر السنة

بنود الخسائر الشاملة

)1.421( -)1.421( -)676()745(- - ---- -- األخرى للسنة

بنود الخسائر الشاملة األخرى
 - حصة شركة شقيقة

-- ---- - -)204(- - )204(- )204(

إعادة تصنيف خسائر القيمة
 العادلة عند استبعاد 

 - - -)1.710( - 1.710- - ---- --  أوراق مالية استثمارية

إجمالي الخسائر

)274.049()6.167()267.882( )267.967()676( 761- - ---- -- الشاملة للسنة

األموال المدفوعة
 لمالك المشروع*

-- ----  - -- - - - )15.419()15.419(

مخصص الزكاة
- شركة شقيقة 

)8.584( -)8.584()8.584( - -- - ---- -- )إيضاح ١4(

أتعاب أعضاء مجلس
اإلدارة المدفوعة

  )إيضاح 3٠(
-- ---- - -- - )2.250()2.250(- )2.250(

 106.3351.265.197 1.158.862)1.299.719( )324.271( 4.3161.459 810.088 122.650122.65099.265215.472)93.048(1.500.000في 31 ديسمبر 2018
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رأس
المال
ألف درهم

أسهم 
الخزينة
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

أداة 
المضاربة
ألف درهم

احتياطي
أداة 
المضاربة
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة
في القيمة 
العادلة
ألف درهم

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الحصص
غير المسيطرة
اإلجماليألف درهم

١.4٩٢.556١١٩.١36١.6١١.6٩٢)١.٠١6.٠88()334.6٩١( ١.663 ١١7.6٩٠١١7.6٩٠٩٩.٢65٢3١.١٢8868.٩47)٩3.٠48(١.5٠٠.٠٠٠في ١ يناير ٢٠١7

 5١.335 8.785 4٢.55٠ 4٢.55٠-- - ---- --أرباح السنة

 ١٠.١3١-١٠.١3١- ١١.٠٩6**)٩65( - ---- --بنود األرباح الشاملة  األخرى للسنة

6١.466 8.785 5٢.68١ ١١.٠٩64٢.55٠)٩65( - ---- --إجمالي األرباح  الشاملة للسنة

تحويل إلى االحتياطي القانوني
)إيضاح ٢3(

--4.٩6٠--- - --)4.٩6٠(---

التحويل إلى االحتياطي  العام 
)إيضاح ٢4(

-- -4.٩6٠-- - - -)4.٩6٠(---

سداد جزئي من
 أداة مضاربة 

)إيضاح ٢6(
-- ---)١5.656()58.85٢( --)٩5.485()١٠٠.٠٠٠(-)١٠٠.٠٠٠(

أتعاب أعضاء مجلس  اإلدارة المدفوعة 
)إيضاح 3٠(

---------)٢.٢5٢.٢()٠5٢.٢(-)٠5٠(

 ١.57٠.٩٠8 ١.44٢.٩87١٢7.٩٢١)١.٠١١.١٩3()3٢3.5٩5(8١٠.٠886٩8 ١٢٢.65٠١٢٢.65٠٩٩.٢65٢١5.47٢)٩3.٠48(١.5٠٠.٠٠٠في 3١ ديسمبر ٢٠١7

*تمثل األموال المدفوعة الى مالك المشروع احتياطي استهاك رأس المال إلى الحصص غير المسيطرة في 
مشروع سكاي جاردنز.

** يتعلق هذا بفروقات تحويل العمات األجنبية للشركات التابعة للمجموعة في مصر وتشمل خسائر تحويل 
العمات األجنبية بمبلغ 0.8 مليون درهم )-2017  10 مليون درهم أرباح تحويل العمات األجنبية( في العقارات 

االستثمارية )إيضاح 12(.

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018

العائدة إلى مساهمي الشركة األم

تشكل االيضاحات من ١ الى 3٢ المرفقة جزءًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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أمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها البيانات المالية الموحدة



رأس
المال
ألف درهم

أسهم 
الخزينة
ألف درهم

االحتياطي
القانوني
ألف درهم

االحتياطي
العام
ألف درهم

االحتياطي
الخاص
ألف درهم

أداة 
المضاربة
ألف درهم

احتياطي
أداة 
المضاربة
ألف درهم

التغيرات 
المتراكمة

في القيمة 
العادلة
ألف درهم

احتياطي
تحويل
العمالت
األجنبية
ألف درهم

الخسائر
المتراكمة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

الحصص
غير المسيطرة
اإلجماليألف درهم

١.4٩٢.556١١٩.١36١.6١١.6٩٢)١.٠١6.٠88()334.6٩١( ١.663 ١١7.6٩٠١١7.6٩٠٩٩.٢65٢3١.١٢8868.٩47)٩3.٠48(١.5٠٠.٠٠٠في ١ يناير ٢٠١7

 5١.335 8.785 4٢.55٠ 4٢.55٠-- - ---- --أرباح السنة

 ١٠.١3١-١٠.١3١- ١١.٠٩6**)٩65( - ---- --بنود األرباح الشاملة  األخرى للسنة

6١.466 8.785 5٢.68١ ١١.٠٩64٢.55٠)٩65( - ---- --إجمالي األرباح  الشاملة للسنة

تحويل إلى االحتياطي القانوني
)إيضاح ٢3(

--4.٩6٠--- - --)4.٩6٠(---

التحويل إلى االحتياطي  العام 
)إيضاح ٢4(

-- -4.٩6٠-- - - -)4.٩6٠(---

سداد جزئي من
 أداة مضاربة 

)إيضاح ٢6(
-- ---)١5.656()58.85٢( --)٩5.485()١٠٠.٠٠٠(-)١٠٠.٠٠٠(

أتعاب أعضاء مجلس  اإلدارة المدفوعة 
)إيضاح 3٠(

---------)٢.٢5٢.٢()٠5٢.٢(-)٠5٠(

 ١.57٠.٩٠8 ١.44٢.٩87١٢7.٩٢١)١.٠١١.١٩3()3٢3.5٩5(8١٠.٠886٩8 ١٢٢.65٠١٢٢.65٠٩٩.٢65٢١5.47٢)٩3.٠48(١.5٠٠.٠٠٠في 3١ ديسمبر ٢٠١7

53

البيانات المالية الموحدةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها



األنشطة  -1

اإلمــارات  دبــي،  فــي  )»الشــركة«(  ش.م.ع  للتمويــل  أمــاك  تأسســت 
١١ نوفمبــر ٢٠٠٠ كشــركة مســاهمة خاصــة  العربيــة المتحــدة، بتاريــخ 
وفقــً للقانــون االتحــادي رقــم )8( لســنة ١٩84 وتعدياتــه فــي دولــة 
اإلمــارات العربيــة المتحــدة. أثنــاء االجتمــاع العــادي للمســاهمين الــذي 
عقــد فــي ٩ مــارس ٢٠٠4، تقــرر تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة 
عامــة. إن القانــون االتحــادي رقــم ٢ لســنة ٢٠١5 فــي شــأن الشــركات 
التجاريــة أصبــح ســاري المفعــول بدايــة مــن ٢8 يونيــو ٢٠١5، وســيحل 

محــل القانــون االتحــادي الحالــي رقــم 8 لســنة ١٩84. 

المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مصــرف  قبــل  مــن  مرخصــة  الشــركة  إن 
باألنشــطة  رئيســية  بصــورة  وتقــوم  تمويــل  كشــركة  المركــزي 
اإلجــارة  مثــل  خدمــات  علــى  تعتمــد  التــي  واالســتثمارية  التمويليــة 
والمرابحــة والمضاربــة والوكالــة والمشــاركة. تتــم أنشــطة الشــركة 
ــا وضمــن نصــوص  وفقــً ألحــكام الشــريعة اإلســامية التــي تحــّرم الرب

للشــركة. األساســي  والنظــام  التأســيس  عقــد 

إن العنــوان المســجل للشــركة هــو ص.ب ٢44١ دبــي، اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة. 
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المجموعــة  تكبــدت   ،٢٠١8 ديســمبر   3١ فــي  المنتهيــة  الســنة  خــال 
ــة  ــك، وبعــد نهاي ــى ذل ــة إل خســائر بلغــت ٢7٢ مليــون درهــم. باإلضاف
العــام، قامــت المجموعــة بإصــدار إخطــار إلــى جميــع مموليهــا التجاريين 
فــي ٢٢ ينايــر ٢٠١٩ لتأجيــل األقســاط الرئيســية الشــهرية األربعــة اعتباًرا 
اتفاقيــة  هيكلــة  إلعــادة  مفاوضــات  فــي  والبــدء   ٢٠١٩ ينايــر   ٢5 مــن 
ووفًقــا   .٢٠١6 فــي  وتعدياتهــا   ،٢٠١4 فــي  الموقعــة  العامــة  الشــروط 
التفاقيــة الشــروط العامــة هــذه، تــؤدي الخســائر وتأجيــل الســداد إلــى 
حالــة تعثــر، والتــي قــد تســتوجب وفًقــا لتقديــر األغلبيــة العظمــى 
ــى  ــن يقدمــون إشــعاًرا إل ــي الشــريحة ب الذي بنســبة 66.7٪ مــن ممول
المجموعــة، ســداد كامــل بنــد المطلوبــات القائمــة والمســتحقة الدفــع 

علــى الفــور.

علــى الرغــم مــن أن هــذه األحــداث قــد تلقــي بشــكوك جوهريــة حــول 
االســتمرارية،  مبــدأ  أســاس  علــى  االســتمرار  علــى  المجموعــة  قــدرة 
قامــت اإلدارة وأعضــاء مجلــس اإلدارة بتطويــر واقتــراح خطــط أعمــال 
جديــدة لضمــان اســتمرارية أعمــال المجموعــة وأعــدت البيانــات الماليــة 

الموحــدة علــى هــذا األســاس.

ســابقً، نجحــت المجموعــة فــي االتفــاق مــع مموليهــا فــي ديســمبر 
٢٠١6 علــى إتمــام خطــة عمــل جديــدة حيــث تــم التنــازل عــن عــدد مــن 
التعهــدات المقيــدة المذكــورة فــي اتفاقيــة الشــروط العامــة للســماح 
بحفــظ ســجل الرهــن الخــاص بالشــركة علــى أعلــى المســتويات دون 
التأثيــر علــى فتــرة الســداد أو المبالــغ أو دفعــات األربــاح للمموليــن. 
ســمحت إعــادة الهيكلــة والشــروط المعدلــة فــي ســنة ٢٠١6 باســتئناف 
نشــاط األعمــال االعتياديــة التــي مكنــت إتمــام ســداد 48٪ مــن إجمالــي 
ديــون المجموعــة علــى مــدى 4 ســنوات بموجــب خطــة إعــادة هيكلــة 

ــا.  مدتهــا ١٢ عاًم

الســوق  ديناميكيــات  فــي  والتغيــرات  الوقــت  مــرور  إلــى  بالنظــر 
وعوامــل االقتصــاد الكلــي أثبتــت خطــة العمــل الجديــدة أنهــا غيــر 
ــل.  ــة للتطبيــق وتضــر بإمكانيــات المجموعــة علــى المــدى الطوي قابل
التجارييــن  مموليهــا  مــع  المجموعــة  إدارة  تواصلــت  لذلــك،  ونتيجــة 
إلعــادة التفــاوض علــى شــروط التمويــل للســماح لهــا بالمزيــد مــن 
المرونــة فــي التكيــف مــع ظــروف الســوق الحاليــة. وقــد اســتلزمت 
عمليــة إعــادة التفــاوض حتــى اآلن مراجعــة ودراســة كاملــة لموجــودات 
باإلضافــة  والهيكليــة  التشــغيلية  الســيولة  ومركــز  المجموعــة 
إلــى مركــز المموليــن وتوزيــع األربــاح وخطــة الســداد، باإلضافــة إلــى 

للمجموعــة. المســتقبلية  الماليــة  االلتزامــات 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2018
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تــم تطويرهــا مــن قبــل  تــم تقديــم خطــة عمــل مقترحــة شــاملة   
المجموعــة إلــى لجنــة المراقبــة. إن خطــة العمــل المقترحــة هــي حاليــً 
الرســمية وســوف تعــرض  المراقبــة  المراجعــة مــن قبــل لجنــة  قيــد 
علــى المموليــن ومــن المتوقــع أن يتــم التوصــل إلــى اتفــاق فــي نهايــة 
أبريــل ٢٠١٩. كجــزء مــن عمليــة إعــادة التفــاوض، ستســعى المجموعــة 
للحصــول علــى جميــع الموافقــات الرســمية والضروريــة وفقــا التفاقيــة 

الشــروط العامــة لتنفيــذ هــذه الخطــة رســميً.

العمــل  خطــة  أن  مــن  ثقــة  علــى  اإلدارة  مجلــس  وأعضــاء  اإلدارة  إن 
المقترحــة الجديــدة ســتمّكن المجموعــة مــن تحقيــق تدفقــات نقديــة 
عنــد  الماليــة  بالتزاماتهــا  بالوفــاء  لهــا  وتســمح  إيجابيــة  تشــغيلية 
إعــادة  نتيجــة  عــن  النظــر  بغــض  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  اســتحقاقها. 
العمــل  خطــة  واتبــاع  العامــة  الشــروط  اتفاقيــة  بشــأن  التفــاوض 
مطلوباتهــا  لتســوية  كافيــة  موجــودات  المجموعــة  لــدى  الجديــدة، 
والوفــاء بالتزاماتهــا الماليــة فــي المســتقبل المنظــور، وعلــى األقــل 
البيانــات  هــذه  إعــداد  تــم  لذلــك،  القادمــة.  ١٢ شــهرًا  الـــ  فتــرة  خــال 

االســتمرارية. مبــدأ  أســاس  علــى  الموحــدة  الماليــة 
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التاريخيــة  التكلفــة  لمبــدأ  وفقــً  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  تعــد 
المعدلــة لتشــمل قيــاس األوراق الماليــة االســتثمارية بالقيمــة العادلــة 
والعقــارات االســتثمارية والدفعــات مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية.

العربيــة  اإلمــارات  بدرهــم  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  يتــم 
المتحــدة ويجــري تقريــب جميــع المبالــغ إلــى أقــرب ألــف درهــم إال إذا 

أشــير لغيــر ذلــك.

بيان التوافق

للمعاييــر  وفقــً  للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  يتــم 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة والقواعــد واألســس الشــرعية المحــددة 
ومتطلبــات  للشــركة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  قبــل  مــن 

القوانيــن الســارية المفعــول فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.

أسس توحيد البيانات المالية

تتألــف البيانــات الماليــة الموحــدة مــن البيانــات الماليــة الخاصــة بشــركة 
أمــاك للتمويــل ش.م.ع والشــركات التابعــة لهــا )المجموعــة( كمــا فــي 

3١ ديســمبر ٢٠١8.

يتــم تحقيــق الســيطرة عندمــا تكــون المجموعــة معرضــة، أو لديهــا 
حقــوق، لعوائــد متغيــرة مــن ارتباطهــا مــع الشــركة المســتثمر فيهــا 
ولديهــا القــدرة فــي التأثيــر علــى تلــك العوائــد مــن خــال ســلطتها 
تقــوم  التحديــد،  وجــه  وعلــى  فيهــا.  المســتثمر  الشــركة  علــى 
المجموعــة بالســيطرة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا إذا وفقــط إذا 

المجموعــة: لــدى  كان 

الحاليــة  الحقــوق  )أي  فيهــا  المســتثمر  الشــركة  علــى  الســلطة  	
التــي تعطــي المجموعــة القــدرة الحاليــة علــى توجيــه أنشــطة ذات 

عاقــة فــي الشــركة المســتثمر فيهــا(

التعــرض، أو حقــوق، لعوائــد متغيــرة مــن اشــتراكها فــي الشــركة  	
المســتثمر فيهــا، و

القــدرة علــى اســتخدام الســلطة علــى الشــركة المســتثمر فيهــا  	
للتأثيــر علــى عوائدهــا

مــن  بالكامــل  التابعــة  للشــركات  الماليــة  البيانــات  توحيــد  يتــم 
المجموعــة  فيــه  تحصــل  الــذي  التاريــخ  باعتبــاره  االســتحواذ  تاريــخ 
علــى الســيطرة ويســتمر توحيــد البيانــات حتــى تاريــخ توقــف تلــك 
فتــرة  لنفــس  التابعــة  للشــركات  الماليــة  البيانــات  تعــد  الســيطرة. 
إعــداد التقاريــر للشــركة األم وذلــك باســتخدام سياســات محاســبية 
مماثلــة. عنــد الضــرورة يتــم إجــراء التعديــات علــى البيانــات الماليــة 
مــع  تتماشــى  المحاســبية  سياســتها  لجعــل  التابعــة  للشــركات 
والدخــل  األرصــدة  جميــع  إن  للمجموعــة.  المحاســبية  السياســات 
والمصاريــف واألربــاح والخســائر غيــر المحققــة وتوزيعــات األربــاح ضمــن 
المجموعــة الناتجــة عــن المعامــات ضمــن المجموعــة يتــم اســتبعادها 

بالكامــل.
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يتــم احتســاب التغييــر فــي حصــص ملكيــة الشــركة التابعــة، بــدون 
تغييــر الســيطرة، كمعاملــة حقــوق ملكيــة.

ــاح أو الخســائر وكل عنصــر مــن عناصــر بنــود الدخــل الشــامل  إن األرب
للمجموعــة والحصــص غيــر  األم  الشــركة  تعــود لمســاهمي  األخــرى 
المســيطرة، حتــى ولــو كانــت نتائــج الحصــص غيــر المســيطرة تظهــر 

عجــزًا فــي الرصيــد.

إذا خسرت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها:

يتــم التوقــف عــن تثبيــت الموجــودات )بمــا فــي ذلــك الشــهرة(  	
التابعــة بالشــركة  خاصــة  ومطلوبــات  كموجــودات  والمطلوبــات 

يتــم التوقــف عــن تثبيــت المبلــغ المــدرج ألي مــن الحصــص غيــر  	
ة لمســيطر ا

يتــم التوقــف عــن تثبيــت فروقــات التحويــل المتراكمــة، المســجلة  	
فــي حقــوق الملكيــة

تثبت القيمة العادلة للمبلغ المستلم 	

تثبت القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به 	

تثبت أي فائض أو عجز في األرباح أو الخسائر 	

تعيــد تصنيــف بنــود حصــة الشــركة األم المثبتــة ســابقً فــي بنــود  	
ــاح أو الخســائر. ــى األرب الدخــل الشــامل األخــرى إل

إن األنشــطة الرئيســية للشــركات التابعــة هــي نفســها كمــا للشــركة 
األم. إن نســبة مســاهمة المجموعــة فــي الشــركات التابعــة كمــا يلــي:

الشركة
أسس

توحيد البيانات
بلد

التأسيس

نسبة المساهمة

20182017

١٠٠٪100٪مصرشركة تابعةأماك للتمويل شركة مصر ش.م.م

57.5٪57.5٪إ.ع.مشركة تابعةإي إف أس للخدمات المالية ذ.م.م

١٠٠٪100٪إ.ع.مشركة تابعةأماك سكاي جاردنز ذ.م.م )اإليضاح ٢7-١(

١٠٠٪100٪إ.ع.مشركة تابعةأماك القابضة المحدودة

١٠٠٪100٪إ.ع.مشركة تابعةمرتفعات الورقاء ذ.م.م

١٠٠٪100٪إ.ع.مشركة تابعةأماك كابيتال ذ.م.م

١٠٠٪100٪إ.ع.مشركة تابعةأماك لاستثمار العقاري ذ.م.م

١٠٠٪100٪إ.ع.مشركة تابعةأماك المحدودة

١٠٠٪100٪مصرشركة تابعةأماك مدينة نصر لاستثمارات العقارية
 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2018
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التغيرات في السياسات واألحكام والتقديرات المحاسبية  3-2

المعاييــر الصــادرة والتــي يســري مفعولهــا للفتــرات المحاســبية 
التــي تبــدأ فــي 1 ينايــر 2018

النحــو  علــى  المحاســبية  السياســات  بتطبيــق  المجموعــة  قامــت 
المطبــق مــن قبــل المجموعــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية 
للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١7 بمــا فــي ذلــك المعيــار الدولــي 
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١5 »اإليــرادات مــن عقــود  العمــاء« والتــي 
قامــت المجموعــة باالتبــاع المبكر في ســنة ٢٠١5 ، باســتثناء السياســات 

المحاســبية التاليــة الســارية اعتبــارًا مــن ١ ينايــر ٢٠١8:  

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية

الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  باتبــاع  المجموعــة  قامــت 
رقــم ٩، األدوات الماليــة الصــادر فــي يوليــو ٢٠١4 والــذي بــدأ التطبيــق 
األولــي لــه بتاريــخ ١ ينايــر ٢٠١8. تمثــل متطلبــات المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم ٩ تغييــرًا كبيــرًا عــن المعيــار المحاســبي الدولــي 
رقــم 3٩، األدوات الماليــة: التثبيــت والقيــاس. ويدخــل المعيــار الجديــد 
تغيــرات جوهريــة علــى محاســبة الموجــودات الماليــة وبعــض جوانــب 

المحاســبة ذات الصلــة بالمطلوبــات الماليــة.

تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية   )1(

الموجودات المالية

التثبيت األولي

عند الثبيــت األولــي، یتم تصنیف بنــد الموجودات المالیة كمــا یتم قیاسھا 
الحقً بالتكلفــة المطفــأة والقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل 
الخســائر.   أو  األربــاح  خــال  مــن  العادلــة  القيمــة  أو  األخــرى،  الشــامل 
تشــتمل الموجــودات الماليــة بالتكلفــة المطفــأة للمجموعــة التمويات 
اإلســامية والعقــارات االســتثمارية واألرصــدة لــدى البنــك والنقــد فــي 
المدفوعــة  المصاريــف  باســتثناء  األخــرى  والموجــودات  الصنــدوق 

مقدمــً.

القياس الالحق

أداة الدين

 يتــم قيــاس بنــد الموجــودات الماليــة )أداة الديــن( بالتكلفــة المطفــأة 
إذا اســتوفى الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلــة 

مــن خــال األربــاح والخســائر:

إذا تــم االحتفــاظ ببنــد الموجــودات ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي  	
ــى االحتفــاظ بالموجــودات مــن أجــل تحصيــل التدفقــات  يهــدف إل

و التعاقديــة،  النقديــة 

فــي  الماليــة  الموجــودات  لبنــد  التعاقديــة  البنــود  عــن  نتــج  إذا  	
تواريــخ معينــة تدفقــات نقديــة عبــارة فقــط عــن دفعــات المبلــغ 

األساســي.   المبلــغ  علــى  واألربــاح  األساســي 

الدخــل  بنــود  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  الديــن  أداة  قيــاس  يتــم 
الشــامل األخــرى فقــط فــي حــال اســتوفت الشــرطين التالييــن ولــم 

الخســائر: أو  األربــاح  مــن خــال  العادلــة  بالقيمــة  يصنــف 

إذا تــم االحتفــاظ ببنــد الموجــودات ضمــن نمــوذج األعمــال الــذي  	
النقديــة  التدفقــات  تحصيــل  خــال  مــن  منــه  الهــدف  يتحقــق 

و الماليــة،  الموجــودات  وبيــع  التعاقديــة 

فــي  الماليــة  الموجــودات  لبنــد  التعاقديــة  البنــود  عــن  نتــج  إذا  	
تواريــخ معينــة تدفقــات نقديــة عبــارة فقــط عــن دفعــات المبلــغ 

األساســي.   المبلــغ  علــى  واألربــاح  األساســي 

أداة حقوق الملكية

عنــد التثبيــت األولــي الســتثمارات حقــوق ملكيــة غيــر محتفــظ بهــا 
للمتاجــرة، يمكــن أن تختــار المجموعــة بصــورة غيــر قابلــة لإلغــاء عــرض 
التغييــرات الاحقــة بالقيمــة العادلــة فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى 
مــع دخــل توزيعــات األربــاح المثبــت فــي األربــاح أو الخســائر. ويتــم تنفيــذ 

هــذا الخيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة.  

باإلضافــة إلــى ذلــك، يجــوز للمجموعــة عنــد التثبيــت األولــي تعييــن 
المتطلبــات  يســتوفي  موجــودات  بنــد  لإلغــاء  قابلــة  غيــر  بصــورة 
األخــرى التــي يجــب قياســها بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن 
خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى كقيمــة عادلــة مــن خــال األربــاح أو 
الخســائر، إذا كان ذلــك ســيزيل أو يقلــل بشــكٍل كبيــر أي عــدم تطابــق 

محاســبي قــد ينشــأ.  
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السياسات المحاسبية )تتمة(  -2

التغيرات في السياسات واألحكام   3-2
والتقديرات المحاسبية )تتمة(

تقييم نموذج األعمال:

تقــوم المجموعــة بإجــراء تقييــم لهــدف نمــوذج 
األعمــال الــذي يحتفــظ فيــه ببنــد الموجــودات 
يعكــس  هــذا  ألن  المحفظــة  مســتوى  علــى 
أفضــل طريقــة إلدارة االعمــال وأفضــل طريقــة 
اإلدارة.  إلــى  المعلومــات  تقديــم  بهــا  يتــم 
النظــر فيهــا: يتــم  التــي  المعلومــات  تشــمل 

السياســات واألهــداف المعلنــة للمحفظــة   
وآليــة عمــل تلــك السياســات مــن الناحيــة 

العمليــة.

ــر  ــة تقييــم أداء المحفظــة ورفــع تقري كيفي  
و المجموعــة؛  إدارة  إلــى  الشــأن  بهــذا 

نمــوذج  أداء  علــى  تؤثــر  التــي  المخاطــر   
المحتفــظ  الماليــة  )والموجــودات  األعمــال 
وكيفيــة  هــذا(  األعمــال  نمــوذج  فــي  بهــا 

المخاطــر؛ هــذه  إدارة 

تقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية 
التعاقدية هي مجرد دفعات للمبلغ 

األساسي واألرباح:

»المبلــغ  تعريــف  يتــم  التقييــم،  هــذا  ألغــراض 
لبنــد  العادلــة  القيمــة  أنــه  علــى  األساســي« 
الموجــودات الماليــة عنــد التثبيــت األولــي. يتــم 
المــادي  المقابــل  أنهــا  علــى  »األربــاح«  تعريــف 
للقيمــة الزمنيــة للنقــود وللمخاطــر االئتمانيــة 
المســتحق  األساســي  بالمبلــغ  المرتبطــة 
خــال فتــرة زمنيــة معينــة ولمخاطــر وتكاليــف 
مخاطــر  )مثــل  األخــرى  األساســية  التمويــل 
الســيولة والتكاليــف اإلداريــة(، وكذلــك هامــش 

الربــح.  

التدفقــات  كانــت  إذا  مــا  تقييــم  إطــار  فــي 
النقديــة التعاقديــة هــي مجــرد دفعــات للمبلــغ 
األساســي واألربــاح، فــإن المجموعــة تأخــذ بعيــن 
ويشــمل  لــألداة.  التعاقديــة  الشــروط  االعتبــار 
ذلــك تقييــم مــا إذا كان بنــد الموجــودات المالية 
يحتــوي علــى شــرط تعاقــدي قــد يغيــر توقيــت 
أو مبلــغ التدفقــات النقديــة التعاقديــة لدرجــة 

تجعلهــا ال تســتوفي هــذا الشــرط. عنــد إجــراء 
التقديــر، تضــع المجموعــة فــي اعتبارهــا:

أحكام السداد والتمديد؛  

األحــكام التــي تحــّد مــن مطالبــة المجموعــة   
بالتدفقــات النقديــة الناتجــة عــن موجــودات 
ترتيبــات  المثــال،  ســبيل  )علــى  محــددة 

الموجــودات غيــر القابلــة لإلغــاء(؛ و

المقابــل  التــي مــن شــأنها تغييــر  المزايــا   
مثــل   - لألمــوال  الزمنيــة  للقيمــة  المــادي 
عمليــة إعــادة تحديــد معــدل األربــاح بشــكل 

دوري.

إعادة التصنيفات:

ال يتــم إعــادة تصنيــف الموجــودات الماليــة بعــد 
تأتــي  التــي  الفتــرة  فــي  إال  األولــي،  التثبيــت 
بعــد قيــام المجموعــة بتغييــر نمــوذج االعمــال 

الخــاص بهــا إلدارة الموجــودات الماليــة.

التوقف عن التثبيت:

ال يتــم تثبيــت أي ربــح / خســارة متراكمــة فــي 
يتعلــق  فيمــا  األخــرى  الشــامل  الدخــل  بنــود 
بــاألوراق الماليــة االســتثمارية لحقــوق الملكيــة 
بنــود  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المصنفــة 
الدخــل الشــامل األخــرى فــي حســاب األربــاح أو 
الخســائر عنــد التوقــف عــن تثبيــت هــذه األوراق 

الماليــة.   

المطلوبات المالية

إن معاييــر تصنيــف المطلوبــات الماليــة بموجب 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ 
مشــابها للمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 3٩؛ 
ــات  ــات الماليــة كمطلوب يتــم تصنيــف المطلوب
أو  األربــاح  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  ماليــة 
أو كمشــتقات  المطفــأة  التكلفــة  أو  الخســائر 
مصنفــة كأدوات تحــوط ضمــن تحــوط فعــال، 

كمــا هــو مائــم.

 التثبيت األولي

مبدئًيــا  الماليــة  المطلوبــات  تثبيــت  يتــم 
ــم يتــم تســجيل  ــة ل ــة وفــي حال بالقيمــة العادل
مــن  العادلــة  بالقيمــة  الماليــة  المطلوبــات 
خــال األربــاح أو الخســائر، بعــد تنزيــل تكاليــف 

مباشــرة. لهــا  العائــدة  المعامــات 

القياس الالحق

يتــم قيــاس المطلوبــات الماليــة المحتفــظ بهــا 
األربــاح  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  للمتاجــرة 
المطلوبــات  جميــع  قيــاس  ويتــم   ، والخســائر 
ــم يتــم  الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة مــا ل

تطبيــق خيــار القيمــة العادلــة.

)2(  االنخفاض في القيمة

االنخفاض  مخصص  بتثبيت  المجموعة  تقوم 
في قيمة خسائر االئتمان المتوقعة للموجودات 
المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وااللتزامات 

الصادرة.

تقـــوم المجموعـــة بقيـــاس مخصـــص االنخفـــاض 
االئتمـــان  خســـائر  يســـاوي  مبلـــغ  قيمـــة  فـــي 
االســـتخدام،  عمـــر  مـــدى  علـــى  المتوقعـــة 
ـــم تـــزداد  باســـتثناء تلـــك األدوات الماليـــة التـــي ل
االئتمـــان بشـــكل كبيـــر منـــذ  فيهـــا مخاطـــر 
التثبيـــت األولـــي، وفـــي هـــذه الحالـــة يتـــم قيـــاس 
خســـائر االئتمـــان المتوقعـــة لمـــدة ١٢ شـــهرًا.

 ١٢ لمــدة  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  تعتبــر 
المتوقعــة  االئتمــان  مــن خســائر  جــزءًا  شــهرًا 
التــي تنتــج عــن حــاالت تعثــر محتملــة علــى أداة 
ماليــة خــال ١٢ شــهرًا بعــد تاريــخ إعــداد التقريــر.  

قياس خسائر االئتمان المتوقعة:

إن خســائر االئتمــان المتوقعــة تعتبــر التقديــر 
األكثــر احتمــاالً لخســائر االئتمــان. وتقــاس علــى 

ــي:    النحــو التال

تنخفــض  ال  التــي  الماليــة  الموجــودات   
التقريــر:  تاريــخ  فــي  االئتمانيــة  قيمتهــا 
الســيولة  فــي  للعجــز  الحاليــة  كالقيمــة 
التدفقــات  بيــن  الفــرق  )أي  النقديــة 
وفقــً  للمنشــأة  المســتحقة  النقديــة 
تتوقــع  التــي  النقديــة  للعقــد والتدفقــات 

اســتامها(. المجموعــة 

الموجــودات الماليــة التــي تنخفــض قيمتهــا   
االئتمانيــة فــي تاريــخ التقريــر: كالفــرق بيــن 
إجمالــي القيمــة الدفتريــة والقيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المقــدرة المســتقبلية؛   

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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التزامــات التمويــل غيــر المســحوبة: كالقيمــة   
النقديــة  التدفقــات  بيــن  للفــرق  الحاليــة 
التعاقديــة المســتحقة للمجموعــة فــي حالــة 
التــي  النقديــة  والتدفقــات  االلتــزام  ســحب 

اســتامها.   المجموعــة  تتوقــع 

االنخفاض في القيمة االئتمانية للموجودات 
المالية:

فــي تاريــخ كل تقريــر، تقــوم المجموعــة بتقييــم 
المدرجــة  الماليــة  الموجــودات  كانــت  إذا  مــا 
الماليــة  والموجــودات  المطفــأة  بالتكلفــة 
للديــون المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن بنــود 
القيمــة  منخفضــة  األخــرى  الشــامل  الدخــل 
المالــي  الموجــودات  بنــد  ويكــون  االئتمانيــة. 
»منخفــض القيمــة االئتمانيــة« عنــد وقــوع حــدث 
ــه تأثيــر ضــار علــى التدفقــات النقديــة  أو أكثــر ل
الموجــودات  لبنــد  المقــدرة  المســتقبلية 

المالــي.  

الموجــودات  بنــد  أن  علــى  الدليــل  يتضمــن 
المالــي منخفــض القيمــة البيانــات الملحوظــة 

التاليــة:

ماليــة  صعوبــات  إلــى  العميــل  تعــرض   
؛ ة كبيــر

اإلخــال بأحــد العقــود، مثــل حالــة التعثــر أو   
الســداد؛ عــن  التخلــف 

اعــادة هيكلــة تمويــل أو ســلفة نقديــة مــا   
مــن قبــل المجموعــة وفــق شــروط لــم تكــن 

المجموعــة لتوافــق علــى غيرهــا؛

عندمــا يصبــح مــن المحتمــل ان يتعــرض   
العميــل لإفــاس أو إعــادة هيكلــة ماليــة 

أو أخــرى؛ 

انحســار أحــد األســواق النشــطة للحصــول   
الماليــة. الصعوبــات  نتيجــة  ضمانــات  علــى 

 المشطوبات:

بالتكلفــة  المدرجة  الموجودات  شــطب  يتــم 
بالقيمــة  الملكيــة  حقــوق  وأســهم  المطفأة 
الشــامل  الدخــل  بنــود  خــال  مــن  العادلــة 
األخرى)جزئيــً أو كليــً( عندمــا ال يكــون هنــاك 
احتمــال واقعــي لاســترداد. ويكــون هــذا هــو 

المجموعــة  تســتنفد  عندمــا  عمومــً  الحــال 
جميــع الجهــود القانونيــة والوديــة لاســترداد 
مــن العمــاء. ومــع ذلــك، قــد تبقــى الموجــودات 
الماليــة المشــطوبة خاضعــة ألنشــطة التنفيــذ 
مــن أجــل االمتثــال إلجــراءات المجموعــة الخاصــة 

المســتحقة. المبالــغ  باســترداد 

التمويالت والسلفيات:

اإلســامية  »التمويــات  تســميات  تشــمل 
المركــز  بيــان  فــي  االســتثمارية«  والعقــارات 

يلــي: مــا  المالــي 

بالتكلفة  المقاســة  والســلفيات  التمويــات 
المطفــأة: يتــم قياسها مبدئيــً بالقيمة العادلة 
المتزايــدة،  المباشرة  المعامات  تكاليف  زائــدًا 
ثــم بعــد ذلــك بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام 

طريقــة معــدل األربــاح الفعلــي.

األوراق المالية االستثمارية:

تشــمل تســميات »األوراق الماليــة االســتثمارية« 
الماليــة  األوراق  المالــي  المركــز  بيــان  فــي 
المصنفــة  الملكيــة  لحقــوق  االســتثمارية 
الدخــل  بنــود  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة 

األخــرى. الشــامل 

الدخــل  بنــود  فــي  تــدرج  أن  المجموعة  تختار 
العادلة  القیمة  في  التغيــرات  األخــرى  الشــامل 
الملكيــة  أدوات حقوق  الســتثمارات معینة في 
غیر المحتفــظ بهــا للمتاجرة. ويتــم تنفيــذ هــذا 
الخيــار علــى أســاس كل أداة علــى حــدة عنــد 

التثبيــت األولــي وهــو غيــر قابــل لإلغــاء.

الناتجــة  والخسائر  األرباح  تصنیف  إعادة  یتم  ال 
ــاح أو  ــى األرب عــن أدوات حقــوق الملكيــة تلــك إل
انخفاض  أي خســائر  تثبيــت  يتــم  وال  الخســائر 
يتــم  الخســائر.  أو  األربــاح  ضمــن  القيمــة  فــي 
تثبيــت توزيعــات األربــاح فــي األربــاح أو الخســائر 
مــا لــم تمثــل بوضــوح اســترداد جــزء مــن تكلفــة 
االســتثمار، وفــي هــذه الحالــة يتــم تثبيتهــا فــي 
تحويــل  يتــم  األخــرى.  الشــامل  الدخــل  بنــود 
حقــوق  ألدوات  التراكميــة  والخســائر  األربــاح 
الملكيــة المثبتــة فــي بنــود الدخــل الشــامل 
األخــرى إلــى األربــاح غيــر الموزعــة عنــد اســتبعاد 

االســتثمار.

)3( التحول

السياســات  فــي  التغييــرات  تطبيــق  تــم 
المحاســبية الناتجــة عــن اتبــاع المعيــار الدولــي 
رجعــي،  بأثــر   ٩ رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 

أدنــاه:   موضــح  هــو  مــا  باســتثناء 

المقارنــة.  فتــرات  إدراج  إعــادة  يتــم  لــم   
يتــم تثبيــت الفــروق فــي القيــم المدرجــة 
للموجــودات والمطلوبــات الماليــة الناتجــة 
ــر  ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــاع المعي عــن اتب
الماليــة رقــم ٩ ضمــن األربــاح غيــر الموزعــة 
ــر ٢٠١8. وبنــاًء  واالحتياطيــات كمــا فــي ١ يناي
تــم  التــي  المعلومــات  فــإن  ذلــك،  علــى 
عرضهــا لســنة ٢٠١7 ال تعكــس متطلبــات 
الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار 
رقــم ٩ وبالتالــي ال يمكــن مقارنتهــا علــى 
المعلومــات التــي تــم عرضهــا لســنة ٢٠١8 
التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  بموجــب 

  .٩ رقــم  الماليــة 
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السياسات المحاسبية )تتمة(  -2

)3( التحول )تتمة(

•  تــم إجــراء التقييمــات التاليــة علــى أســاس الحقائــق والظــروف التــي 
كانــت موجــودة عنــد تاريــخ التطبيــق األولــي.  

تحديــد نمــوذج األعمــال الــذي يتــم بموجبــه االحتفــاظ ببنــد   o
مالــي.   موجــودات 

تصنيــف وإلغــاء تصنيفــات ســابقة لبعــض الموجــودات الماليــة   o
والمطلوبــات الماليــة علــى أنهــا مقاســة بالقيمــة العادلــة مــن 

خــال األربــاح أو الخســائر.  

تصنيــف بعــض االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة غيــر   o
بنــود  العادلــة مــن خــال  بالقيمــة  للمتاجــرة  المحتفــظ بهــا 

األخــرى.   الشــامل  الدخــل 

يتــم اإلفصــاح عــن مزيــد مــن المعلومــات والتفاصيــل حــول التغيــرات 
ــة  ــر المالي ــي إلعــداد التقاري ــار الدول ــاع المعي ــج الناشــئة مــن اتب والنتائ

رقــم ٩ فــي الفقــرات التاليــة.  

باســتثناء تســمية البيانــات الماليـــة الــواردة فــي الجدول أدنــاه، لم تطرأ 
أي تغييــرات علــى تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات عنــد تطبيــق 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ كمــا فــي ١ ينايــر ٢٠١8.
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 التصنيف بموجب المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم 9

)1 يناير 2018()31 ديسمبر 2017(

الموجودات 
المالية

و الذمم 
المدينة

المتوفرة
للبيع
ألف درهم

الرصيد
ألف درهم

القيمة العادلة من خالل 
التكلفة 
المطفأة
ألف درهم

بنود الدخل 
الشامل األخرى
ألف درهم

الرصيد
ألف درهم

النقد في الصندوق 
 واألرصدة لدى البنوك

673.٠١5     -           673.٠١5673.015     -            673.015

التمويل اإلسامي 
3.089.299         -     3.٠84.٩833.089.299        -     3.٠84.٩83 والعقارات االستثمارية

12.38712.387             -١٢.387١٢.387         -األوراق المالية االستثمارية
الموجودات األخرى 

)باستثناء المصاريف
125.723              -     ١٢5.7٢3125.723            -     ١٢5.7٢3 المدفوعة مقدمً(

يبّين الجدول التالي تسوية الرصيد الختامي للموجودات المالية بموجب المعيار المحاسبي الدولى
رقم 3٩ الى الرصيد االفتتاحي للموجودات المالية بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم )٩( في ١ يناير ٢٠١8.

 
31 ديسمبر 2017 
)المعيار المحاسبي 
الدولي رقم 39(  
ألف درهم

إعادة قياس
االنخفاض في القيمة 
ألف درهم

1 يناير 2018
المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9
ألف درهم

673.015-     673.٠١5النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

األوراق المالية االستثمارية:
بالقيمــة  للبيــع/  متوفــرة  ملكيــة  حقــوق  أســهم 
األخــرى الشــامل  الدخــل  بنــود  خــال  مــن  12.387-     ١٢.387العادلــة  

التكلفة المطفأة:

3.٠84.٩834.3١63.089.299الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية

الموجودات األخرى

125.723-     ١٢5.7٢3 )باستثناء المصاريف المدفوعة مقدمً(

3.8٩6.١٠84.3١63.900.424اإلجمالي 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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بعــد إتبــاع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ مــن قبــل 
شــركة شــقيقة، يمثــل مبلــغ ٩.7٢5 ألــف درهــم حصــة المجموعــة فــي 
شــركة شــقيقة، قامــت المجموعــة باإلعــان عــن الخســائر المتراكمــة 
مــع  تتوافــق  والتــي   ٢٠١8 ديســمبر   3١ فــي  المنتهيــة  الســنة  خــال 

للمجموعــة. المحاســبية  السياســات 

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 7 األدوات المالية

تــم تحديــث إفصاحــات المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
7 لتعكــس الفروقــات بيــن المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم ٩ والمعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 3٩ وتــم اتباعهــا مــن قبــل 
المجموعــة مــع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ للفتــرة 

ــر ٢٠١8. التــي تبــدأ مــن ١ يناي

تحويل العقارات االستثمارية - التعديالت على المعيار 
المحاسبي الدولي رقم 40

أحــد  المنشــأة تحويــل  التعديــات متــى يتعيــن علــى  توضــح هــذه 
العقــارات، بمــا فــي ذلــك العقــارات قيــد اإلنشــاء أو قيــد التطويــر، إلــى أو 
مــن العقــارات االســتثمارية. وتشــير هــذه التعديــات إلــى أن التغيــر فــي 
االســتخدام يحــدث عندمــا يســتوفي العقــار، أو يتوقــف عــن اســتيفاء، 
تعريــف العقــار االســتثماري ويكــون هنــاك دليــل على تغير االســتخدام. 
وإن مجــرد التغيــر فــي نيــة اإلدارة بشــأن اســتخدام العقــار ال يعــد دليــًا 
علــى تغيــر االســتخدام. يســري مفعــول التعديــات للفتــرات الســنوية 

التــي تبــدأ فــي أو بعــد ١ ينايــر ٢٠١8.

التغييرات في التقديرات واألحكام

إن إعــداد البيانــات الماليــة الموحــدة يتطلــب مــن اإلدارة وضــع األحــكام 
المجموعــة  تطبيــق  علــى  تؤثــر  التــي  واالفتراضــات  والتقديــرات 
ــات  ــغ المعلنــة للموجــودات والمطلوب للسياســات المحاســبية والمبال
والدخــل والمصاريــف. قــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تلــك التقديرات. 
منتظمــة  بصــورٍة  المعنيــة  واالفتراضــات  التقديــرات  تقييــم  يتــم 
وتســتند إلــى التجربــة الســابقة وعوامــل أخــرى، بمــا فــي ذلــك توقعــات 
األحــكام المســتقبلية التــي يعتقــد أنهــا معقولــة فــي ظــل الظــروف 
المتوفــرة. ويتــم تثبيــت التعديــات علــى التقديــرات المحاســبية بأثــر 

مســتقبلي.

   قامــت المجموعــة بتطبيــق التقديــرات واألحــكام علــى النحــو المطبق 
مــن قبــل المجموعــة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة الســنوية للســنة 
المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١7 باســتثناء التقديــرات واألحــكام التاليــة 

الســارية اعتبــارًا مــن ١ ينايــر ٢٠١8:  

تصنيــف الموجــودات الماليــة: تقييــم نمــوذج األعمــال الــذي يتــم   
بموجبــه االحتفــاظ بالموجــودات وتقييــم مــا إذا كانــت الشــروط 
للمبلــغ  دفعــات  فقــط  هــي  الماليــة  للموجــودات  التعاقديــة 

المســتحق. األساســي  المبلــغ  علــى  واألربــاح  األساســي 

فــي  التغييــرات  تتعلــق  المتوقعــة:  االئتمــان  خســائر  حســاب   
االفتراضــات والتقديــرات غيــر المؤكــدة التــي لهــا تأثيــر كبيــر علــى 
خســائر االئتمــان المتوقعــة للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 
بالتغييــرات التــي تــم إدخالهــا نتيجــة اتبــاع المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم ٩: األدوات الماليــة. ويرجــع هــذا األثر بشكل 
المســتخدمة  والتقنيــات  واالفتراضــات  المدخــات  إلى  رئيسي 
ــار  فــي حســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة وفقــً لمنهجيــة المعي

الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩.  

المدخالت واالفتراضات والتقنيات المستخدمة لحساب خسائر 
االئتمان المتوقعة -منهجية المعيار الدولي إلعداد التقارير 

المالية رقم 9

إن المفاهيــم الرئيســية فــي المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
رقــم ٩ والتــي لهــا التأثيــر األكبــر وتتطلــب درجــة عاليــة مــن األحــكام، 
كمــا تــم أخذهــا فــي االعتبــار مــن قبــل المجموعــة أثنــاء تحديــد 

قيــاس التأثيــر هــي كمــا يلــي:

قياس الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

أســاس  علــى  االئتمــان  مخاطــر  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  قيــاس  يتــم 
نســبي. ولقيــاس مــا إذا كانــت مخاطــر االئتمــان علــى بنــد الموجــودات 
المجموعــة  تقــوم  إصــداره،  منــذ  كبيــر  بشــكل  زادت  قــد  الماليــة 
ــاة  ــرة المتوقعــة لحي ــر التــي تحــدث خــال الفت ــة مخاطــر التعث بمقارن
ــر مــع مخاطــر التعثــر فــي  ــخ التقري بنــد الموجــودات الماليــة فــي تاري
الســداد المقابلــة منــذ إصــدار األصــل، وذلــك باســتخدام مؤشــرات 
المخاطــر  إدارة  عمليــات  فــي  تســتخدم  التــي  الرئيســية  المخاطــر 

للمجموعــة. الحاليــة 

ســيتم إجــراء القيــاس للزيــادات الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان كل 
ربــع ســنة علــى األقــل لــكل قــرض فــردي اســتنادًا إلــى ثاثــة عوامــل. 
إذا كان أي مــن العوامــل التاليــة يشــير إلــى حــدوث زيــادة كبيــرة فــي 

مخاطــر االئتمــان، ســيتم نقــل األداة مــن المرحلــة ١ إلــى المرحلــة ٢:

فــي  الكبيــرة  للزيــادات  محــددة  معــدالت  المجموعــة  وضعــت   )١(
مخاطــر االئتمــان اســتنادا إلــى الحركــة فــي بيانــات األداء المتعلقــة 

األولــي. بالتثبيــت 

)٢( يتــم إجــراء مراجعــات نوعيــة إضافيــة لتقييــم النتائــج المرحليــة 
أفضــل  بشــكل  لتعكــس  الضــرورة،  حســب  تســويات،  وإجــراء 
ً كبيــرًا مــن حيــث تعرضهــا للمخاطــر. المراكــز التــي شــهدت ارتفاعــ

)3( يتضمــن المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم ٩ افتــراض قابــل 
للدحــض بــأن األدوات التــي تجــاوز موعــد ســدادها 3٠ يومــا تشــهد 

زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان.
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السياسات المحاسبية )تتمة(  -2

)3( التحول )تتمة(

المدخالت واالفتراضات والتقنيات 
المستخدمة لحساب خسائر االئتمان 

المتوقعة -منهجية المعيار الدولي إلعداد 
التقارير المالية رقم 9 )تتمة(

 3 والمرحلــة   ٢ المرحلــة  بيــن  التحــركات  إن 
تعتمــد علــى مــا إذا كانــت  الموجــودات الماليــة 
قــد انخفضــت قيمتهــا االئتمانيــة كمــا فــي تاريخ 
ــد انخفــاض القيمــة االئتمانيــة  ــر. إن تحدي التقري
ــر الماليــة رقــم ٩  ــي للتقاري ــار الدول وفقــا للمعي
يكــون مشــابها للتقييــم الفــردي للموجــودات 
الماليــة لغــرض اثبــات انخفــاض القيمــة بموجــب 

معيــار المحاســبة الدولــي 3٩.  

عوامــل االقتصــاد الكلــي ومعلومــات النظــرة 
المتعــددة والســيناريوهات  المســتقبلية 

لــكل  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  قيــاس  إن 
ــادات الكبيــرة فــي مخاطــر  مرحلــة وتقييــم الزي
االئتمــان يجــب أن يأخــذ فــي االعتبــار المعلومــات 
المتعلقــة باألحــداث الســابقة والظــروف الحاليــة 
والمحتملــة  المعقولــة  التوقعــات  وكذلــك 
االقتصاديــة.  والظــروف  المســتقبلية  لألحــداث 
ويتطلــب تقديــر وتطبيــق معلومــات النظــرة 
إلــى  قــرارات متأنيــة  التطلعيــة  المســتقبلية  

حــد كبيــر.

والخســارة  التعثــر  احتمــاالت  أنمــاط  نتائــج  إن 
عنــد  التعرضــات  وتقديــرات  التعثــر  باحتمــال 
مخصصــات  لتقييــم  المســتخدمة  التعثــر 
خســارة  االئتمــان للمرحلــة ١ والمرحلــة ٢ تســتند 
إلــى متغيــرات االقتصــاد الكلــي )أو التغيــرات 
أســعار  مؤشــر  مثــل  الكلــي(  االقتصــاد  فــي 
النفــط والناتــج المحلــي اإلجمالــي التــي ترتبــط 
ارتباطــا وثيقــا بخســائر االئتمــان فــي المحفظــة 
ســيناريو  لــكل  يكــون  وســوف  الصلــة.  ذات 
حســابنا  فــي  يســتخدم  كلــي  اقتصــادي 
المتوقــع لخســائر االئتمــان توقعــات مســتقلة 
حــول متغيــرات االقتصــاد الكلــي ذات العاقــة.

المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  تقديــر  يكــون 
تقديــرًا متوســطً   ٢ والمرحلــة   ١ المرحلــة  فــي 
يقــل  ال  مــا  االعتبــار  فــي  ويأخــذ  احتمــاالً  أكثــر 
ــة ســيناريوهات لاقتصــاد الكلــي فــي  عــن ثاث

. لمســتقبل ا

يســتند ســيناريو الحالة األساســية إلى توقعات 
ثالثــة  أطــراف  عــن  الصــادرة  الكلــي  االقتصــاد 
تنازليــة  ســيناريوهات  وضــع  ويتــم  موثوقــة. 
ــة  ــة وثيقــة بســيناريو الحال ــة لهــا صل وتصاعدي
اعتمــادًا  وذلــك  المجموعــة،  لــدى  األساســية 
المحتملــة  الكلــي  االقتصــاد  ظــروف  علــى 
وســينفذ  معقــول.  نحــو  علــى  والبديلــة 
تصميــم الســيناريوهات، بمــا فــي ذلــك تحديــد 
الســيناريوهات التنازليــة اإلضافيــة علــى أســاس 
إذا  تواتــرا  أكثــر  وبصــورة  أدنــى  بحــد  ســنوي 

ذلــك. الظــروف  اقتضــت 

وفقــً  احتمــاال  األكثــر  الســيناريوهات  وتكــون 
ألفضــل تقديراتنــا الحتمالهــا النســبي اســتنادا 
إلــى تكــرار حــدوث المــرات الســابقة واالتجاهــات 
االحتمــاالت  تحديــث  يتــم  الحاليــة.  والظــروف 
لــزم  ســنوي)إذا  ربــع  أســاس  علــى  المرجحــة 
األمــر(. يتــم تطبيــق جميــع الســيناريوهات التــي 
تــم النظــر فيهــا علــى جميــع المحافــظ التــي 
المتوقعــة بنفــس  االئتمــان  تتعــرض لخســائر 

االحتمــاالت.

يتــم تقييــم الحساســية الناشــئة عــن الحركــة 
االقتصــادي  متغيــرات  مــن  متغيــر  كل  فــي 
الكلــي واالحتمــاالت المرجحــة ذات الصلــة بــكل 
منهــا فــي إطــار الســيناريوهات الثاثــة بشــكل 

دوري مــن قبــل المجموعــة.

فــي بعــض الحــاالت، قــد ال تعكــس المدخــات 
خســائر  حســاب  فــي  المســتخدمة  والنمــاذج 
خصائــص  جميــع  دائمــً  المتوقعــة  االئتمــان 
الســوق فــي تاريــخ البيانــات الماليــة. ولتبيــان 
ذلــك، يتــم إجــراء تعديــات أو إعــادة تصنيــف 
فــي بعــض األحيــان كتعديــات مؤقتــة عندمــا 
مثــل  تخضــع  جوهريــً.  االختــاف  هــذا  يكــون 
هــذه الحــاالت إلــى عمليــة حوكمــة رقابيــة فــي 

المجموعــة.

اســتخدمت اإلدارة التقديــرات الــواردة أدنــاه قبــل 
تطبيــق المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 

رقــم ٩.

الموجــودات  قيمــة  فــي  االنخفــاض  خســائر 
التمويليــة واالســتثمارية )المطبقــة قبــل 1 ينايــر 

)2018

الموجــودات  بمراجعــة  المجموعــة  تقــوم 
التمويليــة واالســتثمارية الخاصــة بهــا بشــكل 
دوري لتقييــم فيمــا إذا كان يتوجــب تســجيل 
بيــان  فــي  القيمــة  فــي  لانخفــاض  مخصــص 
الدخــل. علــى وجــه الخصــوص، يجــب أن تجــري 
اإلدارة تقييمــً لتقديــر مبلــغ وتوقيــت التدفقــات 
مســتوى  تحديــد  عنــد  المســتقبلية  النقديــة 
التقديــرات  هــذه  إن  المطلوبــة.  المخصصــات 
إمكانيــة  حــول  لافتراضــات  اســتنادًا  ضروريــة 
التخلــف عــن الســداد وتكبــد خســائر فــي حالــة 
التخلــف عــن الســداد وقيمــة الضمــان المعنــي 

االســترداد. وتكاليــف 

قيمــة  فــي  لالنخفــاض  جماعيــة  مخصصــات 
الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية )المطبقــة 

قبــل 1 ينايــر 2018(

مقابــل  المحــددة  المخصصــات  إلــى  باإلضافــة 
واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات 
المجموعــة  تقــوم  فرديــة،  بصــورة  الجوهريــة 
بتكويــن مخصــص لانخفــاض فــي قيمــة هــذه 
الموجــودات. يتــم تكويــن المخصــص الجماعــي 
المتوقعــة  الخســائر  نســب  إلــى  بالرجــوع 
المختلفــة  التمويــل  بمحافــظ  المتعلقــة 
بمســتويات مخاطــر مختلفــة والفتــرة الزمنيــة 
المقــدرة للخســائر الموجــودة والتــي لــم يتــم 
تحديدهــا بالتفصيــل بعــد مــع إجــراء التعديــل 
الظــروف  بخصــوص  المجموعــة  نظــر  لوجهــة 
المحفظــة.  وتوجهــات  الســارية  االقتصاديــة 
حســاب  علــى  تؤثــر  التــي  المؤشــرات  إن 
المخصصــات الجماعيــة يتــم تحديثهــا بصــورة 
دوريــة اســتنادًا إلــى خبــرة المجموعــة والخبــرة 

عــام. بشــكل  الســوق  مــن 

تعريف التعثر

قيــاس  فــي  المســتخدم  التعثــر  تعريــف  إن 
ــد  خســائر االئتمــان المتوقعــة والتقييــم لتحدي
مــع  متســقا  ســيكون  المراحــل  بيــن  الحركــة 
إدارة  ألغــراض  المســتخدم  التعثــر  تعريــف 
مخاطــر االئتمــان الداخليــة. إن المعيــار الدولــي 
إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ ال يعــرف التعثــر، 
ولكنــه يحتــوي علــى افتــراض قابــل للدحــض 
بــأن التعثــر يحــدث عندمــا يتجــاوز موعــد ســداد 

االئتمــان ٩٠ يومــً.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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الحوكمة 

المخاطــر،  إلدارة  القائــم  اإلطــار  إلــى  إضافــة 
مهــام  لتولــي  داخليــة  لجنــة  أنشــأنا  فقــد 
اإلشــراف علــى عمليــة انخفــاض القيمــة وفــق 
المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم 
رفيعــي  ممثليــن  مــن  اللجنــة  وتتكــون   .٩
المخاطــر  وإدارة  الماليــة  مــن  المســتوى 
عــن مراجعــة  واالئتمــان وســتكون مســؤولة 
الرئيســية  واالفتراضــات  المدخــات  واعتمــاد 
المســتخدمة فــي تقديــرات خســائر االئتمــان 
المتوقعــة. كمــا تقــوم بتقييــم مــدى مائمــة 
نتائــج المخصصــات الكليــة التــي ســتدرج فــي 

الماليــة. البيانــات 

2-3  تعريفات

التاليــة  المصطلحــات  اســتخدام  تــم  لقــد 
مــع معانيهــا  الموحــدة  الماليــة  البيانــات  فــي 

المحــددة:

االستصناع

هــو عقــد بيــع بيــن طرفيــن يتعهــد بموجبــه 
طــرف )البائــع( بإنشــاء أصــول أو عقــارات لطــرف 
المواصفــات  لبعــض  وفقــً  )المشــتري(  آخــر 
محــددة  وبأســعار  مســبقً  عليهــا  المتفــق 
ــخ محــدد مســبقً لتســليمها. إن  مســبقً وتاري
العمــل المتفــق بشــأنه ال يقتصــر إنجــازه علــى 
كل  أو  جــزء  تنفيــذ  ويمكــن  بمفــرده،  البائــع 
المشــروع مــن قبــل أطــراف ثالثــة تحــت رقابــة 
ومســؤولية البائــع. بموجــب عقــد االســتصناع 
يمكــن أن تكــون المجموعــة البائــع أو المشــتري، 

حســب مــا تقتضــي الحاجــة.

اإلجارة )اإلجارة المنتهية بالتمليك(

اإلجــارة هــي عقــد بحيــث يقــوم طــرف )مؤجــر( 
آخــر  طــرف  إلــى  مــا  الموجــودات  بنــد  بتأجيــر 
بنــد  علــى  شراء/اســتحواذ  بعــد  )مســتأجر(، 
المتعامــل  طلــب  علــى  بنــاًء  الموجــودات 
وشــروط/ محــددة  إيجــار  دفعــات  مقابــل 

باإلضافــة  العقــد  مــدة  إن  إيجــار محــددة.  مــدة 
ألســاس دفعــات اإليجــار يتــم االتفــاق بشــأنها 
بنــد  بملكيــة  المؤجــر  يحتفــظ  البدايــة.  فــي 
وتنتهــي  العقــد.  فتــرة  خــال  الموجــودات 
اإلجــارة بتحويــل الملكيــة فــي بنــد الموجــودات 
إلــى المســتأجر. بموجــب عقــد اإلجــارة يمكــن أن 

تعمــل المجموعــة كمؤجــر أو كمســتأجر حســب 
الحاجــة. تقتضــي  مــا 

اإلجارة اآلجلة )إجارة موصوفة في الذمة( 

اإلجــارة اآلجلــة هــي عقــد بحيــث توافــق األطــراف 
)أي المؤجــر والمســتأجر( علــى أن المؤجر، بتاريخ 
محــدد فــي المســتقبل، ســيقوم بتقديــم عقــار 
للمســتأجر  اإليجــار  بعقــد  بمواصفــات محــددة 
عنــد إتمامــه وتســليمه مــن قبــل المطــّور الــذي 
اشــترى منــه المؤجــر ذلــك العقــار. إن فتــرة عقــد 
اإليجــار بموجــب اإلجــارة اآلجلــة تبــدأ فقــط مــن 
تاريــخ اســتام المســتأجر للعقار مــن المجموعة. 
بنــد  ملكيــة  بتحويــل  اآلجلــة  اإلجــارة  تنتهــي 
اإلجــارة  بموجــب  المســتأجر.  إلــى  الموجــودات 
اآلجلــة، يمكــن أن تعمــل المجموعــة كمؤجــر أو 

ــة. كمســتأجر، حســب مــا تقتضــي الحال

شركة الملك

الملكيــة  علــى  تقــوم  تمويــل  طريقــة  هــي 
المشــتركة بيــن منشــأتين /شــخصين أو أكثــر 
فــي بنــد موجــودات أو ممتلــكات معينــة دون 
وجــود نيــة مشــتركة للمشــاركة فــي األعمــال، 
فيمــا يتعلــق بهــذه الموجــودات أو الممتلــكات. 
ويتقاســم األطــراف الدخــل / االيــرادات الناتجــة 
عنــد  ســواًء  المشــتركة  الملكيــة  هــذه  مــن 

تأجيــر أو بيــع الموجــودات أو الممتلــكات.

المرابحة

المرابحــة هــي عقــد يبيــع طــرف )البائــع( بموجبه 
لطــرف آخــر )المشــتري( بنــد الموجــودات ســبق 
لــه شــراؤه وحيازتــه بنــاًء علــى وعــد المشــتري 
معينــة،  بشــروط  الموجــودات  بنــد  بشــرائه 
وذلــك مقابــل ثمــن يتكــون مــن تكلفــة بنــد 
الموجــودات وربــح متفــق عليــه. بموجــب عقــد 
المرابحــة يمكــن أن تعمــل المجموعــة إمــا كبائــع 

أو كمشــتري حســب مــا تقتضــي الحالــة.

أحــد  يقــدم  بحيــث  طرفيــن  بيــن  عقــد  هــي 
اآلخــر  الطــرف  إلــى  المــال(  )رب  المــال  األطــراف 
مــال  )رأس  المــال  يوفــر  الــذي  )المضــارب(، 
ثــم  )المضــارب(.  اآلخــر  الطــرف  إلــى  المضاربــة( 
فــي  المضاربــة  مــال  رأس  المضــارب  يســتثمر 
فــي مقابــل حصــة  أو نشــاط معيــن  مشــروع 

هــي  المضاربــة  إن  الربــح.  مــن  عليهــا  متفــق 
عقــد اســتثماري، ومــع ذلــك يتحمــل المضــارب 
الخســارة فــي حالــة اإلخفــاق أو اإلهمــال أو خــرق 
أي مــن شــروط المضاربــة مــن قبــل المضــارب. 
تعمــل  أن  يمكــن  المضاربــة  عقــد  بموجــب 
المجموعــة إمــا كمضــارب أو كــرب المــال حســب 

الحالــة. تقتضــي  مــا 

الشريعة

تــم  وقــد  اإلســامي  القانــون  جوهــر  هــي 
والســنة  الكريــم  القــرآن  مــن  اقتباســها 
المجموعــة هــي مؤسســة  أن  الشــريفة. وبمــا 
تمويــل إســامي فإنهــا تطبــق مبــادئ الشــريعة 
فــي أنشــطتها كمــا تفســرها هيئــة الفتــوى 

الشــرعية. والرقابــة 

استثمارات الوكالة

يقــوم  بموجبــه  حيــث  الوكالــة  عقــد  هــي 
معيــن  مبلــغ  بتقديــم  الرئيســي«(  )»المــوكل 
وكيــل  إلــى  الوكالــة«(  مــال  )»رأس  المــال  مــن 
مــع  لاســتثمار بطريقــة متوافقــة  )»الوكيــل«( 
دراســة  وحســب  اإلســامية  الشــريعة  أحــكام 
إلــى  المقدمــة  االســتثمارية  الخطــة   / الجــدوى 
للوكيــل  يحــق  الوكيــل.  قبــل  مــن  »المــوكل« 
مقــدم الخدمــات الحصــول علــى رســوم محــددة 
الوكيــل  كان  إذا  وكذلــك،  الوكالــة(  )رســوم 
يحقــق عائــدا يفــوق مقــدار الربــح المتوقــع )كمــا 
جــاء فــي دراســة الجــدوى االقتصاديــة / خطــة 
االســتثمار( يجــوز »للمــوكل« منــح الفائــض إلــى 

الممتــاز. لــه عــن األداء  الوكيــل كحافــز 

ومــع ذلــك، يتوجــب علــى الوكيــل إعــادة المبلــغ 
ــة اإلخفــاق أو اإلهمــال أو  ــه فــي حال المســتثمر ب
خــرق أي مــن شــروط الوكالــة. يجــوز للمجموعــة 
إمــا اســتام األمــوال مــن المســتثمرين كوكيــل 
االســتثمار الخــاص بهــم )»الوكيــل«( أو تقديــم 

األمــوال لــإدارة / االســتثمار كمــوكل.
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السياسات المحاسبية )تتمة(  -2

2-3  تعريفات )تتمة(

أداة المضاربة

التســهيل،  وكيــل  لصالــح  أصــدرت  أداة  هــي 
عنهــم  ونائبــً  المموليــن  عــن  ممثــًا  بصفتــه 
فــي  بحصتهــم  يتعلــق  فيمــا  )كوكيــل( 
بموجبهــا  والتــي  العقــاري  التمويــل  محفظــة 
يقــوم الوكيــل بنقــل الحقــوق والفوائــد والمزايــا 
ــل العقــاري  والمســتحقات فــي محفظــة التموي
لشــركة أمــاك شــاهين المحــدودة )كمصــدر(. 
دخلــت الشــركة والمصــدر )كــرب للمــال( فــي 
المضاربــة حيــث ســيتم االســتثمار فــي محفظــة 
الرهــن العقــاري علــى أنهــا رأس مــال المضاربــة 
ألداة  تحصيــل  أي  إن  الشــركة.  قبــل  مــن 
المجموعــة  إجــراء  المضاربــة يكــون مــن خــال 

للمصــدر. عقــد مضاربــة  بموجــب  دفعــة 

2-4   تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية

استخدام التقديرات

إن إعــداد البيانــات الماليــة يتطلــب مــن اإلدارة 
التقديــرات  وإجــراء  أحكامهــا  اســتخدام 
مبلــغ  علــى  تؤثــر  قــد  التــي  واالفتراضــات 
واإليــرادات  الماليــة  والمطلوبــات  الموجــودات 
عــن  واإلفصاحــات  المعلنــة  والمصاريــف 
المطلوبــات الطارئــة والمخصصــات الناتجــة عــن 
االنخفــاض فــي القيمــة والقيــم العادلــة.  يتــم 
ــرات واألحــكام بصــورٍة منتظمــة  تقييــم التقدي
وتســتند إلــى التجربــة الســابقة وعوامــل أخــرى، 
بمــا فــي ذلــك توقعــات األحــداث المســتقبلية 
ــة فــي ظــل الظــروف  التــي يعتقــد أنهــا معقول

المتوفــرة.

واألحــكام  التقديــرات  عــن  اإلفصــاح  يتــم 
القيمــة  فــي  االنخفــاض  بخســائر  المتعلقــة 
والمخصصــات الجماعيــة لانخفــاض فــي قيمــة 
فــي  واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات 

.٢-٢ االيضــاح 

تقييم استثمارات األسهم غير المتداولة

ــة  ــر المتداول إن تقييــم اســتثمارات األســهم غي
يســتند عــادًة علــى إحــدى األمــور التاليــة:

فــي  الســائدة  األســعار  المعامــات حســب  	
لســوق؛ ا

القيمــة العادلــة الحاليــة ألداة أخــرى شــبيهة  	
بصــورة كبيــرة؛

التدفقــات النقديــة المتوقعــة المخصومــة  	
باألســعار الحاليــة التــي تنطبــق علــى بنــود 
أو ذات شــروط وخــواص مخاطــرة مشــابهة؛ 

نماذج تقييم أخرى. 	

إن تحديــد التدفقــات النقديــة وعوامــل الخصــم 
الســتثمارات األســهم غيــر المتداولــة يتطلــب 
المجموعــة  تقــوم  جوهريــة.  تقديــرات  إجــراء 
دوري  بشــكل  التقييــم  أســاليب  بمراجعــة 
األســعار  إمــا  باســتخدام  صاحيتهــا  وتختبــر 
ــة الملحوظــة فــي  مــن معامــات الســوق الحالي
نفــس األداة أو مــن البيانــات األخــرى الملحوظــة 

الســوق. فــي  المتوفــرة 

االنخفاض في قيمة الشركات الشقيقة

عندما توجد مؤشرات على أن القيمة المدرجة 
لاستثمار في شركات شقيقة لن تكون قابلة 
للتحصيل، يتم تثبيت انخفاض في القيمة. إن 
المبلغ القابل لاسترداد هو بقيمة االستخدام 

والقيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع أيهما 
أعلى وأن القيمة العادلة ناقصا تكلفة البيع 

تستند إلى أفضل تقدير للسعر من قبل 
المجموعة والذي يمكن تحقيقه في معاملة 

بيع لاستثمار.

المخصصات والمطلوبات الطارئة وااللتزامات

لــدى  يكــون  عندمــا  المخصــص  تثبيــت  يتــم 
قانونــي  أو  فعلــي  حالــي  التــزام  المجموعــة 
نتيجــة ألحــداث ماضيــة وأنــه مــن المحتمــل أن 
يتطلــب تدفــق خارجــي للمــوارد، والتــي تجســد 
مزايــا اقتصاديــة، لتســديد االلتزامــات ويمكــن 

إجــراء تقديــر معقــول لمبلــغ االلتــزام.

الحاليــة ألفضــل  بالقيمــة  تقــاس المخصصــات 
لتســوية  المطلوبــة  للنفقــات  اإلدارة  تقديــرات 
االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ تقديــم التقريــر. إن 
القيمــة  لتحديــد  المســتخدم  الخصــم  ســعر 
للقيمــة  الســوق  تقديــرات  يعكــس  الحاليــة 
لتلــك  المحــددة  والزيــادات  للنقــود  الزمنيــة 

المطلوبــات.

إعــادة تقييــم العقــارات االســتثمارية والدفعــات 
مقدمــً عــن العقــارات االســتثمارية

االســتثمارية  عقاراتهــا  المجموعــة  تــدرج 
االســتثمارية  العقــارات  والدفعــات مقدمــً عــن 
بالقيمــة العادلــة، ويتــم تثبيــت التغيــرات فــي 
القيمــة العادلــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر. 
تقييــم  خبــراء  مــع  بالعمــل  المجموعــة  تقــوم 
مســتقلين مــن أجــل تقييــم القيمــة العادلــة 
إلــى  بالرجــوع  تقييمهــا  يتــم  الســنة.  خــال 
الدليــل الــذي يســتند إلــى الســوق وباســتخدام 
لبعــض  تعديلهــا  تــم  التــي  المقارنــة  أســعار 
عوامــل الســوق المحــددة مثــل طبيعــة وموقــع 

العقــار. وحالــة 

فــي  األداء  اللتــزام  المعاملــة  ســعر  تخصيــص 
العمــالء مــع  العقــود 

المدخــات  طريقــة  تطبيــق  المجموعــة  قــررت 
التــزام  بيــن  المعاملــة  ســعر  تخصيــص  عنــد 
أداء معيــن فــي العقــد. عنــد تطبيــق طريقــة 
المدخــات تســتخدم المجموعــة القيمــة العادلة 
اللتزامــات كل طــرف الحتســاب قيمــة المعاملــة.

قــررت المجموعــة تطبيــق طريقة المدخات عند 
تخصيــص ســعر المعاملــة اللتــزام األداء حيــث 
ــرادات مــع مــرور الوقــت. تعتبــر  يتــم تثبيــت اإلي
المدخــات  طريقــة  اســتخدام  أن  المجموعــة 
اإليــرادات علــى أســاس  التــي تتطلــب تثبيــت 
الســتيفاء  المجموعــة  تبذلهــا  التــي  الجهــود 
لإيــرادات  صــورة  أفضــل  يقــدم  األداء  التــزام 
المحققــة فعــًا. عنــد تطبيــق طريقــة المدخــات 
إلتمــام  التكلفــة  بتقديــر  المجموعــة  تقــوم 
المشــاريع مــن أجــل تحديــد مبلــغ اإليــرادات الــذي 
يمكــن تثبيتــه. تشــمل هــذه التقديــرات تكلفــة 
توفيــر البنيــة التحتيــة والمطالبــات المتوقعــة 
مــن  تــم تقييمهــا  المقاوليــن كمــا  مــن قبــل 
الوفــاء  وتكلفــة  المشــروع  استشــاري  قبــل 

بالتزاماتهــا التعاقديــة األخــرى مــع العمــاء.

األحكام

مخصصــات  االنخفــاض فــي قيمــة الموجــودات 
التمويليــة واالســتثمارية )المطبقــة قبــل 1 ينايــر 

)2018

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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تقــوم المجموعــة بمراجعــة محفظــة القــروض والذمم المدينــة والذمم 
علــى  القيمــة  فــي  االنخفــاض  لتقييــم  اإلســامي  للتمويــل  المدينــة 
أســاس منتظــم. عنــد تحديــد مــا إذا كان يجــب إدراج خســائر االنخفــاض 
فــي القيمــة فــي بيــان الدخــل، تقــوم المجموعــة بإصــدار األحــكام حــول 
مــا إذا كان هنــاك أيــة بيانــات ملحوظــة تشــير إلــى وجــود انخفــاض 
ملحــوظ فــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية التعاقديــة مــن قــرض 
أو مجموعــة قــروض أو ذمــم مدينــة للتمويــل اإلســامي متجانســة. 
يتــم مراجعــة المنهجيــة واالفتراضــات المســتخدمة فــي تقديــر قيمــة 
وتوقيــت التدفقــات النقديــة المســتقبلية بصــورة منتظمــة لتقليــل أي 

فــروق بيــن الخســارة المقــدرة والخســارة الفعليــة.

باإلضافــة إلــى المخصصــات المحــددة مقابــل القــروض والذمــم المدينــة 
والذمــم المدينــة للتمويــات االســامية الجوهريــة بصــورة فرديــة، تقــوم 
المجموعــة أيًضــا بتكويــن مخصــص جماعــي لانخفــاض فــي القيمــة 
التقاريــر، ســيكون هنــاك مبلــغ  العــداد  تاريــخ  أي  فــي  بأنــه  لتثبيــت 
االســامية  للتمويــات  المدينــة  والذمــم  المدينــة  والذمــم  للقــروض 
التــي انخفضــت قيمتهــا حتــى لــو لــم يظهــر بعــد الدليــل الــذي يعــد 

ســببً قائمــً لتثبيــت الخســارة )والتــي تعــرف بـ«مــدة الظهــور«(. 

االنخفــاض فــي قيمــة أوراق ماليــة اســتثمارية متوفــرة للبيــع )المطبقــة 
قبــل 1 ينايــر 2018(

تحــدد المجموعــة مــا إذا كانــت تنخفــض قيمــة أســهم األوراق الماليــة 
المتوفــرة للبيــع عندمــا يكــون هنــاك انخفــاض جوهــري أو متواصــل 
اذا  مــا  تحديــد  إن  تكلفتهــا.  ســعر  مــن  بأقــل  العادلــة  القيمــة  فــي 
كان االنخفــاض جوهــري أو متواصــل يســتوجب إجــراء أحــكام. عنــد 
ــد مــن العوامــل  إجــراء هــذا الحكــم، تقــوم المجموعــة بتقييــم العدي

الســوقية وغيــر الســوقية.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

لتقييــم  الماليــة  غيــر  موجوداتهــا  بمراجعــة  المجموعــة  تقــوم 
االنخفــاض فــي القيمــة، إذا كان يوجــد مؤشــر لانخفــاض فــي القيمــة. 
لتحديــد فيمــا إذا كان االنخفــاض فــي القيمــة يجــب اإلعــان عنــه فــي 
بيــان الدخــل، تقــوم المجموعــة بإجــراء األحــكام ســواء كانــت هنــاك أيــة 
ــدل علــى وجــود انخفــاض فــي القيــم  معلومــات يمكــن ماحظتهــا ت

المدرجــة للموجــودات غيــر الماليــة.

استيفاء التزامات األداء

يجــب علــى المجموعــة تقييــم كل عقودهــا مــع العمــاء لتحديــد مــا 
إذا اســتوفيت التزامــات األداء مــع مــرور الوقــت أو فــي وقــت محــدد 
ــرادات. ولقــد قامــت  ــد الطريقــة المناســبة لتثبيــت اإلي مــن أجــل تحدي
المجموعــة بالتقييــم اســتنادًا إلــى اتفاقيــات البيــع والشــراء المتفــق 
عليهــا مــع العمــاء ونصــوص القوانيــن واللوائــح ذات الصلــة، حيــث 
تــم إبــرام العقــود لتقديــم موجــودات عقاريــة للعمــاء، ولــم تخصــص 
المجموعــة بنــد موجــودات ذو اســتخدامات بديلــة للمجموعــة وعــادًة 

يكــون لهــا حــق ملــزم فــي دفعــات األداء المنجــز حتــى اآلن. فــي هــذه 
الظــروف تثبــت المجموعــة اإليــرادات مــع مــرور الوقــت. وفــي حالــة عــدم 

ــرادات فــي وقــت محــدد. ــك يتــم تثبيــت اإلي حــدوث ذل

تحديد أسعار المعامالت

يجــب علــى المجموعــة تحديــد ســعر المعاملــة فــي كل مــن عقودهــا 
مــع العمــاء. عنــد اتخــاذ هــذه االجــراءات، تقــوم المجموعــة بتقييــم أثــر 
أي مبلــغ متغيــر فــي العقــد، بســبب الخصومــات أو الشــروط الجزائيــة 
أو وجــود أي عنصــر تمويــل جوهــري فــي العقــد وأي مبلــغ غيــر نقــدي 

فــي العقــد.

ــد تأثيــر المبلــغ المتغيــر تســتخدم المجموعــة طريقــة »المبلــغ  لتحدي
األكثــر احتمــاالً« طبقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ١5 
حيــث يتــم تحديــد ســعر المعاملــة بالرجــوع الــى طريقــة المبلــغ األكثــر 

احتمــاالً بيــن مجموعــة مــن المبالــغ المحتملــة.
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السياسات المحاسبية )تتمة(  -2

2-4   تقديرات وأحكام اإلدارة الجوهرية )تتمة(

تحويل السيطرة في عقود العمالء

فــي الحــاالت التــي تقــرر بهــا المجموعــة أنهــا اســتوفت التزامــات األداء 
ــرادات عنــد تحويــل الســيطرة علــى  فــي وقــت مــن األوقــات، تثبــت اإلي
بنــد الموجــودات الــذي هــو موضــوع العقــد إلــى العميــل. فــي حالــة 
عقــود بيــع الموجــودات العقاريــة، يتــم ذلــك عــادًة عندمــا يتــم تســليم 

الســيطرة علــى الوحــدة إلــي العميــل.

إدارة المخاطر  5-2

ــدى المجموعــة تتوافــق  إن أهــداف وسياســات إدارة المخاطــر الماليــة ل
مــع تلــك الــواردة فــي البيانــات الماليــة الموحــدة كمــا فــي وللســنة 

المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١7.

المبالغ الناتجة عن خسائر االئتمان المتوقعة

إلــى  االفتتاحــي  الرصيــد  مــن  التســويات  التاليــة  الجــداول  توضــح 
الموجــودات  قيمــة  فــي  االنخفــاض  لمخصــص  الختامــي  الرصيــد 
الدولــي  المعيــار  التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية كنتيجــة التبــاع 

الماليــة. األدوات   -٩ رقــم  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد 

الموجودات التمويلية واالستثمارية االسالمية وااللتزامات غير قابلة لإللغاء غير المسحوبة

2018
ألف درهم
خسائر االئتمان 
المتوقعة

2017
ألف درهم

637.109675.٢6١الرصيد في ١ يناير )وفًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 3٩(

-     )4.316(*التسوية االفتتاحية وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ٩

632.793675.٢6١الرصيد في ١ يناير )التسوية االفتتاحية وفًقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية( رقم ٩

48.3946.٠86مخصصات االنخفاض في القيمة خال السنة

)6.3٠4()8.207(مسترجعات / تحصيات تم إجراؤها خال السنة

40.187    )٢١8(

-   )149.089(مبالغ مشطوبة خال السنة

)37.٩34()38.717(الصرف وتسويات أخرى

485.174637.١٠٩ الرصيد الختامي

*إن تأثيــر اتبــاع المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ هــو بشــكل خــاص مــن االحتياطــي العــام الــذي تــم إدراجــه فــي احتياطــي االنخفــاض 
فــي القيمــة العــام فــي بيــان التغيــرات فــي حقــوق الملكيــة وفقــً للمذكــرة التوجيهيــة النهائيــة لمصــرف اإلمــارات العربيــة المتحــدة المركــزي حــول 

المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ الصــادرة فــي 3٠ أبريــل ٢٠١8.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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المعايير الصادرة والتي لم يسر مفعولها بعد   6-2

إن بعــض المعاييــر الجديــدة والتعديــات علــى المعاييــر والتفســيرات ال يســري مفعولهــا للســنة المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، مــع عــدم اختيــار 
المجموعــة اتباعهــا فــي وقــت مبكــر. وبالتالــي، لــم يتــم تطبيقهــا فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة.

تاريخ سريان مفعولهالوصفالمعيار

المعيــار الدولــي إلعــداد 
التقاريــر الماليــة رقــم 16

أصــدر مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة المعيــار الجديــد لمحاســبة عقــود اإليجــار 
فــي ينايــر ٢٠١8.

)أ( ال يغيــر المعيــار الجديــد بشــكل جوهــري محاســبة عقــود اإليجــار بالنســبة للمؤجرين. 
ومــع ذلــك، فإنــه يســتوجب علــى المســتأجرين أن يقومــوا بتثبيــت معظــم عقــود 
ــات عقــود اإليجــار، مــع مــا يقابلهــا  ــات المركــز المالــي لديهــم كمطلوب اإليجــار فــي بيان

مــن موجــودات حــق االســتخدام.

المثبتــة،  اإليجــار  عقــود  لجميــع  واحــد  نمــوذج  اتبــاع  المســتأجرين  علــى  يجــب  )ب( 
ولكــن ســيكون لديهــم خيــار عــدم تثبيــت عقــود اإليجــار قصيــرة األجــل وعقــود إيجــار 

القيمــة. منخفضــة  الموجــودات 

)ج(  بشــكل عــام، فــإن نمــط تثبيــت األربــاح أو الخســائر بالنســبة لعقــود اإليجــار المثبتــة 
ســيكون مشــابهً لمحاســبة عقــود اإليجــار التمويليــة الحاليــة، مــع تثبيــت تكاليــف 

ــاح أو الخســائر. التمويــل ومصاريــف االســتهاك بشــكل منفصــل فــي بيــان األرب

 ١6 رقــم  الماليــة  التقاريــر  الدولــي إلعــداد  المعيــار  اتبــاع  المســتأجرين  يتوجــب علــى 
رجعــي. بأثــر  المعــدل  أو  الكامــل  التطبيــق  باســتخدام طريقــة 

 ١ يناير ٢٠١٩

المعيــار  تأثيــر  بتقييــم  المجموعــة  قامــت 
أعــاه.  الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي 
اســتنادا إلــى التقييــم، فإنــه ليــس للمعيــار 
البيانــات  علــى  جوهــري  تأثيــر  أي  أعــاه 
فــي  كمــا  للمجموعــة  الموحــدة  الماليــة 

التقريــر. تاريــخ 

المحاســبية  السياســات  ملخــص   -3
الهامــة

إن السياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة 
الموحــدة  الماليــة  البيانــات  إعــداد  فــي 

أدنــاه: مدرجــة 

تحقق اإليرادات
الــذي  الحــد  إلــى  اإليــرادات  تثبيــت  يتــم 
المنافــع  تدفــق  المرجــح  مــن  فيــه  يكــون 
ويمكــن  المجموعــة  إلــى  االقتصاديــة 
عندهــا قيــاس اإليــرادات بصــورة معقولــة، 
فيــه  تــم  الــذي  الزمــن  عــن  النظــر  بغــض 
اإليــرادات قيــاس  يتــم  الدفعــة.  تســديد 

أو  المقبوضــة  للمبالــغ  العادلــة  بالقيمــة 
بعيــن  األخــذ  مــع  القبــض  المســتحقة 
التعاقديــة  الدفعــات  شــروط  االعتبــار 
أنهــا  المجموعــة  اســتنتجت  المحــددة. 
تعمــل كمــورد أساســي فــي جميــع ترتيبــات 
فــي  الرئيســي  الملتــزم  ألنهــا  إيراداتهــا 
فــي  حــق  ولهــا  اإليــرادات  ترتيبــات  جميــع 
التســعير وتكــون معرضــة أيضــً لمخاطــر 
االئتمــان. يتــم تثبيــت اإليــرادات فــي بيــان 

يلــي: كمــا  الدخــل 
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3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة 
)تتمة(

اإلجارة

الفتــرة  أســاس  علــى  اإلجــارة  الدخــل  يســتند 
اإليجــار. عقــد  فتــرة  مــدى  علــى  الزمنيــة 

شركة الملك

يتــم تثبيــت دخــل شــركة الملــك علــى أســاس 
جــزء زمنــي وذلــك خــال مــدة اإليجــار أو تحويــل 
المخاطــر الجوهريــة ومزايا الملكيــة للممتلكات 

إلــى المشــتري

المرابحة

علــى  المؤجلــة  المرابحــة  أربــاح  احتســاب  يتــم 
أســاس الفتــرة الزمنيــة علــى مــدى فتــرة العقــد 

اســتنادًا لصافــي مبالــغ المرابحــة القائمــة.

المضاربة

يتــم احتســاب اإليــرادات أو الخســائر مــن تمويــل 
المضاربــة علــى أســاس الفتــرة الزمنيــة إذا كان 
ذلــك  عــدا  معقولــة.  بصــورة  تقديرهــا  يمكــن 
ــرادات عنــد توزيعهــا مــن قبــل  يتــم تثبيــت اإلي
المضــارب، بينمــا يتــم إدراج الخســائر فــي بيــان 
الدخــل عنــد اإلعــان عنهــا مــن قبــل المضــارب.

المشاركة

صافــي  أســاس  علــى  الدخــل  احتســاب  يتــم 
مــدى  علــى  المســتثمر  المشــاركة  رأســمال 
الفعلــي  العائــد  تمثــل  التــي  الزمنيــة  الفتــرة 

الموجــودات. بنــد  علــى 

رسوم المعامالت

المقــدرة  المعامــات  رســوم  تثبيــت  يتــم 
الموافقــة  عنــد  المعامــات  تكاليــف  لتغطيــة 

التســهيات. علــى 

اإليرادات من عقود العمالء

ــرادات مــن عقــود العمــاء  ثبتــت المجموعــة اإلي
علــى أســاس نمــوذج مــن خمــس خطــوات كمــا 
التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  فــي  ظهــر 

الماليــة رقــم ١5:

- تحديــد العقــد أو العقــود   1 الخطــوة رقــم 
اتفــاق  أنــه  علــى  العقــد  يعــرف  العميــل:  مــع 
أكثــر ينشــأ بموجبــه حقــوق  أو  بيــن طرفيــن 
والتزامــات واجبــة النفــاذ ويحــدد معاييــر لــكل 

الوفــاء بهــا. عقــد يجــب 

ــد التزامــات األداء فــي  ــم 2 - تحدي ــوة رق الخط
العقــد: التــزام األداء هــو وعــد فــي العقــد مــع 

العميــل بنقــل ســلعة أو خدمــة للعميــل.

الخطــوة رقــم 3 - تحديــد ســعر المعاملــة: ســعر 
المعاملــة هــو المبلــغ الــذي تتوقــع المجموعــة 
أو  البضائــع  نقــل  مقابــل  فــي  لهــا  يحــق  أن 
الخدمــات التــي وعــدت العميــل بهــا، باســتثناء 
ــًة عــن أطــراف ثالثــة. ــغ التــي ُحصلــت نياب المبال

ــة  ــم 4 - تخصيــص ســعر المعامل ــوة رق الخط
اللتزامــات األداء فــي عقــود العمــاء: بخصــوص 
التــزام  مــن  أكثــر  علــى  يحتــوي  الــذي  العقــد 
لــألداء، فــإن المجموعــة ســوف تخصــص ســعر 
تمثــل  بقيمــة  لــألداء  التــزام  لــكل  معاملــة 
المبلــغ الــذي تتوقــع المجموعــة أن يكــون مــن 
أداء.  التــزام  اســتيفاء كل  فــي مقابــل  حقهــا 

الخطــوة رقــم 5 - تثبيــت اإليــرادات عندمــا )أو 
كمــا( تســتوفي المنشــأة التــزام األداء.

وتثبيــت  األداء  التــزام  المجموعــة  تســتوفي 
أحــد  تحقــق  إذا  الوقــت،  مــرور  مــع  اإليــرادات 

التاليــة:  الشــروط 

فــي  ويســتهلك  علــى  العميــل  يحصــل   -١
أداء  مــن  المقدمــة  المزايــا  متزامــن  وقــت 
أو لهــا؛  المجموعــة  أداء  بمجــرد  المجموعــة 

بنــد  يحســن  أو  المجموعــة  أداء  ينشــئ   -٢

موجــودات يســيطر عليــه العميــل بمجــرد 
أو  الموجــودات؛  بنــد  تحســين  أو  إنشــاء 

بنــد موجــودات  المجموعــة  أداء  ينشــئ  ال   -3
ذو اســتخدام بديــل للمجموعــة وللمنشــأة 
حــق ملــزم فــي دفعــات األداء المنجــز حتــى 

اآلن.

بخصــوص التزامــات األداء التــي لــم تحقــق أحــد 
الشــروط المذكــورة أعــاه، يتــم تثبيــت اإليــرادات 

فــي وقــت مــا يتــم فيــه اســتيفاء التــزام األداء.

مــن  األداء  اللتــزام  المجموعــة  اســتيفاء  عنــد 
ــم الســلع أو الخدمــات التــي وعــدت  خــال تقدي
العقــد  بنــد موجــودات  بهــا، ينشــأ عــن ذلــك 
ــغ المحقــق مــن خــال األداء.  علــى أســاس المبل
عندمــا يتجــاوز المبلــغ المقبــوض مــن العميــل 
مبلــغ اإليــرادات المثبــت تنشــأ مطلوبــات العقد.

ــة للمبلــغ  ــرادات بالقيمــة العادل يتــم قيــاس اإلي
األخــذ  مــع  القبــض،  المســتحق  أو  المقبــوض 
المحــددة  التعاقديــة  البنــود  االعتبــار  بعيــن 
باســتثناء الضرائــب والرســوم. تقــوم المجموعة 
معاييــر  مقابــل  إيراداتهــا  ترتيبــات  بتقييــم 
محــددة لتحديــد فيمــا إذا كانــت تعمــل كمــورد 
المجموعــة  اســتنتجت  كوكيــل.  أم  رئيســي 
جميــع  فــي  رئيســي  كمــورد  تعمــل  بأنهــا 

إيراداتهــا. ترتيبــات 

الدخــل  بيــان  فــي  اإليــرادات  تثبيــت  يتــم 
ــه  ــذي يكــون في ــى الحــد ال الموحــد المرحلــي إل
إلــى  االقتصاديــة  المزايــا  تدفــق  المرجــح  مــن 
حيثمــا  والتكاليــف،  اإليــرادات  وإن  المجموعــة 
معقولــة. بصــورة  قياســها  يمكــن  ينطبــق، 

دخل اإليجار

العقــارات  مــن  اإليجــار  دخــل  تثبيــت  يتــم 
االســتثمارية تحــت بنــد األربــاح والخســائر فــي 
القســط  طريقــة  أســاس  علــى  الدخــل  بيــان 
حيــث  اإليجــار  عقــد  فتــرة  مــدى  علــى  الثابــت 
إن  تشــغيلي.  إيجــار  عقــد  هــو  العقــد  يكــون 
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حوافــز اإليجــار الممنوحــة يتــم تثبيتهــا كجــزء 
ال يتجــزأ مــن إجمالــي دخــل اإليجــار، علــى مــدى 
فتــرة عقــد اإليجــار علــى أســاس طريقــة القســط 

الثابــت.

توزيعات األرباح

يتــم تثبيــت دخــل توزيعــات األربــاح عندمــا يثبــت 
الحــق فــي اســتام األربــاح.

دخل الودائع

أســاس  علــى  الودائــع  دخــل  احتســاب  يتــم 
اإلدارة  لتقديــرات  اســتنادًا  الزمنيــة  الفتــرة 

مشــابهة. ودائــع  مــن  الســابق  والدخــل 

تخصيص األرباح

بيــن  مــا  األربــاح  تخصيــص  احتســاب  يتــم 
إلجــراءات  وفقــً  والمســاهمين  المموليــن 
المجموعــة النموذجيــة وتؤخــذ موافقــة هيئــة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية الخاصــة بالمجموعــة.

النقدية وشبه النقدية

تتألــف النقديــة وشــبه النقديــة مــن النقــد فــي 
والودائــع  البنــوك  لــدى  واألرصــدة  الصنــدوق 
قصيــرة األجــل التــي تســتحق فــي األصــل خــال 
تنزيــل مســتحقات  بعــد  أقــل  أو  أشــهر  ثاثــة 

البنــوك القائمــة، إن وجــدت.

الموجودات التمويلية واالستثمارية 
االسالمية

واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  إن 
االســامية هــي موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة 
ذات دفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي غيــر 

مدرجــة فــي ســوق نشــط.

واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  تثبــت 
االســامية فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة، وهــي 
تمويليــة  موجــودات  إلنشــاء  النقــدي  المبلــغ 
واســتثمارية إســامية بمــا فــي ذلــك أيــة تكاليــف 
المطفــأة  بالتكلفــة  الحقــً  وتقــاس  معامــات، 

باســتخدام طريقــة ســعر الربــح الفعلــي. يتــم 
إدراج دخــل الموجــودات التمويلية واالســتثمارية 
االســامية فــي بيــان الدخــل وتــدرج كدخــل مــن 
الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية. 
فــي حالــة االنخفــاض فــي القيمــة، تــدرج خســائر 
القيمــة  مــن  كخصــم  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
ــة واالســتثمارية  المدرجــة للموجــودات التمويلي
االســامية، وتثبــت فــي بيــان الدخــل كمصاريــف 

انخفــاض فــي القيمــة.

تقــوم المجموعــة فــي نهايــة كل فتــرة إعــداد 
موضوعــي  دليــل  هنــاك  كان  إذا  مــا  تقاريــر 
علــى أن الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية 
تعتبــر  القيمــة.  منخفضــة  االســامية 
منخفضــة  االســامية  التمويليــة  الموجــودات 
القيمــة وتحــدث خســائر انخفــاض فــي القيمــة 
علــى  موضوعــي  دليــل  هنــاك  كان  إذا  فقــط 
االنخفــاض فــي القيمــة نتيجــة لواحــد أو أكثــر 
مــن األحــداث وقعــت بعــد التثبيــت األولــي لبنــد 
الموجــودات )»حــدث خســارة«( ويكــون لحــدث )أو 
أحــداث( الخســارة تأثيــر علــى التدفقــات النقديــة 
المســتقبلية المقــدرة لبنــد الموجــودات المالــي 
التــي  الماليــة  الموجــودات  مــن  مجموعــة  أو 

موثــوق. بشــكل  تقديرهــا  يمكــن 

المجموعــة  تســتخدمها  التــي  المعاييــر  إن 
ــد وجــود دليــل موضوعــي علــى حــدوث  لتحدي

خســائر انخفــاض فــي القيمــة هــي مــا يلــي:

تأخــر فــي الدفعــات التعاقديــة للمبلــغ األصلــي 
أو الربــح؛

الظــروف االقتصاديــة الوطنيــة أو المحليــة  	-

التــي ترتبــط بالتقصيــر فــي الســداد عــن 
و المحفظــة؛  فــي  الموجــودات 

وفاة المدين 	-

تقــوم المجموعــة أوالً بتقييــم مــا إذا كان هنــاك 
دليــل موضوعــي علــى حــدوث انخفــاض فــي 
القيمــة بشــكل فــردي للموجــودات التمويليــة 

واالســتثمارية االســامية والتــي تعتبــر جوهريــة 
بشــكل فــردي وبصــورة جماعيــة للموجــودات 
التــي  اإلســامية  واالســتثمارية  التمويليــة 
قــررت  إذا  فــردي.  بشــكل  جوهريــة  ليســت 
موضوعــي  دليــل  وجــود  عــدم  المجموعــة 
علــى حــدوث انخفــاض فــي قيمــة الموجــودات 
التــي  االســامية  واالســتثمارية  التمويليــة 
تدرجــه  فإنهــا  فــردي،  بشــكل  تقييمهــا  تــم 
التمويليــة  الموجــودات  مــن  مجموعــة  فــي 
خصائــص  لهــا  التــي  االســامية  واالســتثمارية 
بتقييمهــم  وتقــوم  مماثلــة  ائتمــان  مخاطــر 
جماعيــً بخصــوص االنخفــاض فــي القيمــة. إن 
الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية االســامية 
التــي يتــم تقييمهــا بشــكل فــردي بخصــوص 
االنخفــاض فــي القيمــة حيــث تثبــت أو ال تــزال 
القيمــة  فــي  انخفــاض  خســائر  عنهــا  تثبــت 
بخصــوص  الجماعــي  التقييــم  فــي  تــدرج  ال 

القيمــة. فــي  االنخفــاض 

فــي  لانخفــاض  الجماعــي  التقييــم  ألغــراض 
التمويليــة  الموجــودات  تجميــع  يتــم  القيمــة، 
واالســتثمارية االســامية علــى أســاس خصائــص 
مخاطــر ائتمــان مماثلــة )أي علــى أســاس عمليــة 
التقييــم للمجموعــة التــي تعتبــر نــوع الفئــة، 
ذات  األخــرى  والعوامــل  الســداد  متأخــرة  حالــة 

العاقــة(.

إن رســوم االنخفــاض فــي القيمــة علــى مجموعــة 
واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  مــن 
جماعــي  بشــكل  تقييمهــا  يتــم  االســامية 
وتقديرهــا  القيمــة  فــي  االنخفــاض  بخصــوص 
الحتماليــة  التاريخيــة  االتجاهــات  أســاس  علــى 
التحصيــات  وتوقيــت  الســداد،  عــن  التقصيــر 
معــدالت  إن  المتكبــدة.  الخســائر  ومقــدار 
الخســائر  ومعــدالت  الســداد،  عــن  التقصيــر 
فــي  للتحصيــات  المتوقــع  والتوقيــت 
منتظــم  بشــكل  قياســها  يتــم  المســتقبل 
 مقابــل النتائــج الفعليــة لضمــان أنهــا ال تــزال 
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3- ملخــص السياســات المحاســبية الهامــة 
)تتمــة(

الموجودات التمويلية واالستثمارية 
االسالمية )تتمة(

التاريخيــة  البيانــات  تكــون  ال  عندمــا  مائمــة. 
اســتبدال  يتــم  االتجاهــات،  لتقييــم  كافيــة 
منهــج  باســتخدام  الســوق  خســائر  تجربــة 
متباطــئ حيــث تســتند معــدالت الخســائر علــى 
حركــة الحســابات مــن مرحلــة واحــدة مــن التأخــر 

إلــى أخــرى.

يتــم قيــاس مبلــغ الخســائر علــى أســاس الفــرق 
بيــن القيمــة المدرجــة للموجــودات التمويليــة 
الحاليــة  والقيمــة  االســامية  واالســتثمارية 
المتوقعــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات 
)باســتثناء خســائر االئتمــان المســتقبلية التــي 
لــم يتــم تكبدهــا( مخصومــة باســتخدام ســعر 
ــح الفعلــي األصلــي للموجــودات التمويليــة  الرب
واالســتثمارية االســامية. يتــم تخفيــض القيمــة 
ــة واالســتثمارية  المدرجــة للموجــودات التمويلي
حســاب  اســتخدام  خــال  مــن  االســامية 

مخصــص ويثبــت مبلــغ الخســائر فــي 

التمويليــة  للموجــودات  إذا كان  الدخــل.  بيــان 
واالســتثمارية االســامية ســعر ربــح متغيــر، فــإن 
انخفــاض  خســائر  أيــة  لقيــاس  الخصــم  ســعر 
فــي القيمــة هــو ســعر الربــح الفعلــي الحالــي 

المحــدد بموجــب العقــد.

التمويليــة  الموجــودات  تكــون  عندمــا 
واالســتثمارية االســامية غيــر قابلــة للتحصيــل، 
يتــم شــطبها مقابــل مخصــص االنخفــاض فــي 
أي  هنــاك  يكــن  لــم  إذا  العاقــة.  ذي  القيمــة 
مخصــص انخفــاض فــي القيمــة ذي عاقــة، يتــم 
واالســتثمارية  التمويليــة  الموجــودات  شــطب 
االســامية مــن بيــان الدخــل الشــامل. يتــم إدراج 
المبالــغ المحصلــة الحقــً، إن وجــدت، فــي بيــان 

الدخــل. إذا انخفــض مبلــغ االنخفــاض في القيمة 
الحقــً بســبب وقــوع حــدث بعــد الشــطب، يتــم 

إدراج المخصــص إلــى بيــان الدخــل.

االستثمارات

يتــم قيــاس العقــارات االســتثمارية فــي البدايــة 
بالتكلفــة، وتشــتمل علــى تكاليــف المعامــات. 
إحــال  تكلفــة  علــى  المــدرج  المبلــغ  يشــتمل 
جــزء مــن العقــارات االســتثمارية الموجــودة فــي 

الوقــت الــذي تظهــر فيــه تلــك التكلفــة

إذا تــم تلبيــة معيــار التثبيــت، ويتــم اســتثناء 
تكلفــة الخدمــة اليوميــة للعقــارات االســتثمارية. 
الحقــً للتثبيــت األولــي، يتــم إظهــار العقــارات 
تعكــس  التــي  العادلــة  بالقيمــة  االســتثمارية 
أوضــاع الســوق بتاريــخ بيــان المركــز المالــي. يتم 
تحديــد القيمــة العادلــة فــي البيانــات الماليــة 
المنجــزة  التقييمــات  إلــى  اســتنادًا  الموحــدة 
مــن قبــل مثمــن معتمــد خارجــي مســتقل. إن 
األربــاح أو الخســائر الناتجــة عــن التغييــرات فــي 
القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية مدرجــة 

ــان الدخــل للســنة التــي تظهــر فيهــا. فــي بي

يتــم التوقــف عــن تثبيــت العقــارات االســتثمارية 
يتــم  عندمــا  أو  اســتبعادها  يتــم  عندمــا 
ســحبها مــن االســتخدام ومــن غيــر المتوقــع أن 
ــة مســتقبلية  ــا اقتصادي ــة مزاي ــاك أي يكــون هن
مــن اســتبعادها. إن الفــرق بيــن صافــي المبالــغ 
يتــم  للموجــودات  المــدرج  والمبلــغ  المحصلــة 
تثبيتــه فــي بيــان الدخــل فــي الفتــرة التــي يتــم 

فيهــا التوقــف عــن تثبيتــه.

يتــم تحديــد القيمــة العادلــة بأســعار الســوق 
ــى التقييمــات التــي تجــرى  المفتــوح اســتنادًا إل
بواســطة مثمنيــن ومستشــارين مســتقلين. 
للعقــارات  مقدمــً  للدفعــات  بالنســبة 
بالنســبة  التقييــم  تعديــل  يتــم  االســتثمارية 
للمبالــغ التــي ســيتم دفعهــا وفقــً التفاقيــات 

العقــارات. شــراء 

العقــارات  مــن(  )أو  إلــى  التحويــل  يتــم 
االســتثمارية فقــط عندمــا يكــون هنــاك تغيــر 
مــن  للتحويــل  بالنســبة  االســتخدام.  فــي 
العقــارات االســتثمارية إلــى عقــار يشــغله المالــك 
التكلفــة  فــإن  التطويــر،  قيــد  العقــارات  أو 
القيمــة  هــي  الاحقــة  للمحاســبة  المقــررة 
ــر فــي االســتخدام. إذا  ــخ التغي ــة فــي تاري العادل
أو  المالــك  يشــغلها  التــي  العقــارات  أصبحــت 
اســتثمارية،  عقــارات  التطويــر  قيــد  العقــارات 
العقــارات  هــذه  باحتســاب  المجموعــة  تقــوم 
فــي  عليهــا  المنصــوص  للسياســة  وفقــا 
الموجــودات الثابتــة أو العقــارات قيــد التطويــر 

االســتخدام. فــي  التغيــر  تاريــخ  حتــى 

العقارات قيد التطوير

إن العقــارات قيــد اإلنشــاء لغــرض البيــع تصنــف 
كعقــارات قيــد التطويــر. إن العقــارات المباعــة 
تــدرج بالتكلفــة  المباعــة قيــد التطويــر  وغيــر 
تشــتمل  القيمــة.  فــي  انخفــاض  أي  ناقصــا 
التكلفــة علــى تكلفــة األرض والبنيــة التحتيــة 
واإلنشــاء والنفقــات األخــرى ذات العاقــة مثــل 
الهندســية  والتكاليــف  المهنيــة  األتعــاب 
رســملتها  يتــم  والتــي  للعقــارات،  العائــدة 
للحصــول  الضروريــة  األنشــطة  تكــون  عندمــا 
علــى العقــارات جاهــزة لاســتخدام المقصــود 

التنفيــذ. قيــد  منهــا 

حيــث يتــم تثبيــت االيــرادات خــال مــدة العقــد، 
فــي  بالتكاليــف  المرتبطــة  الحصــة  إدراج  يتــم 
العقــارات قيــد التطويــر بتكلفــة المبيعــات فــي 

بيــان الدخــل.

يعــرف االنتهــاء كإصــدار مبكــر لشــهادة اإلنجــاز 
العملــي، أو عندمــا تعتبــر اإلدارة أن المشــروع 
أنجــز. عنــد االنتهــاء، فــإن التكلفــة فيمــا يتعلــق 
المــال  رأس  زيــادة  أو  البيــع  لغــرض  بالعقــارات 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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قيــد  العقــارات  مــن  حذفهــا  يتــم  اإليجــارات   /
اإلنشــاء وتحويلهــا إلــى العقــارات المحتفــظ بهــا 

للبيــع بســعر التكلفــة.

األوراق المالية االستثمارية 

البدايــة  يتــم تثبيــت جميــع االســتثمارات فــي 
للمبلــغ  العادلــة  القيمــة  باعتبارهــا  بالتكلفــة 
المدفــوع وتشــتمل علــى تكاليــف االســتحواذ.

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

يتــم تصنيفهــا فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة. 
مــن  الناتجــة  الخســائر  أو  األربــاح  إدراج  يتــم 
التغييــرات فــي القيــم العادلــة فــي بيــان الدخــل 
ضمــن  األربــاح  توزيعــات  إدراج  يتــم  للســنة. 
عنــد  أو  العقــد  لشــروط  وفقــً  اآلخــر  الدخــل 

بهــا. الخاصــة  الدفعــة  اســتحقاق 

 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
لشامل األخرى

قيــاس  إعــادة  يتــم  األولــي،  التثبيــت  بعــد 
»بالقيمــة  أنهــا  علــى  المصنفــة  االســتثمارات 
الشــامل  الدخــل  بنــود  خــال  مــن  العادلــة 
األخــرى« بالقيمــة العادلــة. إن األربــاح والخســائر 
مــن  منفصــل  كعنصــر  تــدرج  المحققــة  غيــر 
عــن  التوقــف  يتــم  أن  إلــى  الملكيــة  حقــوق 
أنــه  علــى  تحديــده  أو  االســتثمار،  تثبيــت 
منخفــض القيمــة. يتــم تحويــل األرباح والخســائر 
التراكميــة ألدوات حقــوق الملكيــة المثبتــة فــي 
بنــود الدخــل الشــامل األخــرى إلــى األربــاح غيــر 

االســتثمار. اســتبعاد  عنــد  الموزعــة 

االستثمارات في الشركات الشقيقة 
والعمليات المشتركة

تمــارس  منشــأة  هــي  الشــقيقة  الشــركة  إن 
التأثيــر  إن  جوهريــً.  تأثيــرًا  المجموعــة  عليهــا 
فــي  المشــاركة  علــى  القــدرة  هــو  الجوهــري 

اتخــاذ قــرارات السياســة الماليــة والتشــغيلية 
ليــس  ولكنــه  فيهــا  المســتثمر  للشــركة 
تلــك  علــى  مشــتركة  ســيطرة  أو  ســيطرة 

السياســات.

إن المشــروع المشــترك هــو نــوع مــن الترتيبــات 
المشــتركة حيــث يكــون لألطــراف التــي لديهــا 
فــي  الحــق  الترتيــب  علــى  ســيطرة مشــتركة 
إن  المشــترك.  المشــروع  موجــودات  صافــي 
فــي  المشــاركة  هــي  المشــتركة  الســيطرة 
علــى  تعاقديــا  عليهــا  المتفــق  الســيطرة 
الترتيــب، والتــي توجــد فقــط عندمــا تتطلــب 
قــرارات بشــأن األنشــطة ذات العاقــة موافقــة 
المشــاركة  األطــراف  قبــل  مــن  باإلجمــاع 

بالســيطرة.

العمليــات  فــي  حصــة  المجموعــة  لــدى 
بحصصهــا  يتعلــق  فيمــا  وتثبــت  المشــتركة 

المشــتركة: العمليــات  فــي 

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

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

اإليرادات من بيع حصتها من الناتج الناشئ   
عن العمليات المشتركة؛

حصة اإليرادات من بيع الناتج من العمليات   
المشتركة؛ و

المصاريف، بما في ذلك حصتها من أية   
مصاريف تكبدتها بالتضامن.

التأثيــر  تحديــد  فــي  أخــذت  التــي  االعتبــارات  إن 
الجوهــري أو الســيطرة المشــتركة مماثلــة لتلــك 
الازمــة لتحديــد الســيطرة علــى الشــركات التابعــة.

فــي  المجموعــة  اســتثمارات  احتســاب  يتــم 
شــركاتها الشــقيقة باســتخدام طريقــة حقــوق 

الملكيــة. بموجــب طريقــة حقــوق الملكيــة، فــإن 
تتثبــت  الشــقيقة  الشــركة  فــي  االســتثمارات 
القيمــة  تعديــل  يتــم  بالتكلفــة.  البدايــة  فــي 
التغيــرات  لتثبيــت  لاســتثمارات  المدرجــة 
فــي حصــة المجموعــة مــن صافــي موجــودات 
الشــركة الشــقيقة منــذ تاريــخ االســتحواذ. يتــم 
الشــقيقة  بالشــركة  المتعلقــة  الشــهرة  إدراج 
يتــم  وال  لاســتثمارات  المدرجــة  القيمــة  فــي 
إطفاؤهــا أو اختبارهــا بشــكل فــردي بخصــوص 

القيمــة. فــي  االنخفــاض 

مــن  المجموعــة  الدخــل حصــة  بيــان  يعكــس 
أي  إن  الشــقيقة.  الشــركة  عمليــات  نتائــج 
تغيــر فــي بنــود الدخــل الشــامل األخــرى لتلــك 
كجــزء  يعــرض  فيهــا  المســتثمر  الشــركات 
مــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى للمجموعــة. 
باإلضافــة إلــى ذلــك، عندمــا يكــون هنــاك تغيــر 
مثبــت مباشــرة فــي حقــوق الملكيــة للشــركة 
أي  مــن  حصتهــا  المجموعــة  تــدرج  الشــقيقة، 
التغيــرات  بيــان  فــي  االقتضــاء،  تغيــرات، عنــد 
والخســائر  األربــاح  إن  الملكيــة.  حقــوق  فــي 
بيــن  المعامــات  مــن  الناتجــة  المحققــة  غيــر 
المشــروع  أو  الشــقيقة  والشــركة  المجموعــة 
المشــترك يتــم حذفهــا إلــى حــد الحصــة فــي 

المشــترك. المشــروع  أو  الشــقيقة  الشــركة 

يظهــر مجمــوع حصــة المجموعــة مــن أربــاح أو 
األربــاح  بيــان  فــي  الشــقيقة  الشــركة  خســائر 
ويمثــل  التشــغيلية  األربــاح  خــارج  الخســائر  أو 
الضرائــب  خصــم  بعــد  الخســائر  أو  األربــاح 
الشــركات  فــي  المســيطرة  غيــر  والحصــص 

الشــقيقة. للشــركة  التابعــة 
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2-السياسات المحاسبية )تتمة(

الموجودات الثابتة

المتراكــم  االســتهاك  ناقصــً  بالتكلفــة  الثابتــة  الموجــودات  تظهــر 
وأي انخفــاض فــي القيمــة. يحتســب االســتهاك علــى أســاس طريقــة 
القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار المقــدرة الســتخدام الموجــودات 

وهــي كمــا يلـــي:

األثاث والتركيبات 4-7 سنوات

أجهزة الكمبيوتر والمعدات المكتبية 3-5 سنوات

ــى فئــة  تظهــر األعمــال الرأســمالية قيــد التنفيــذ بالتكلفــة وتحــول إل
وفقــً  وتســتهلك  اســتخدامها  يتــم  عندمــا  المناســبة  الموجــودات 

بالمجموعــة. الخاصــة  المحاســبية  للسياســات 

بخصــوص  الثابتــة  للموجــودات  المدرجــة  القيمــة  مراجعــة  يتــم 
االنخفــاض فــي القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات فــي الظــروف 
ــى عــدم إمكانيــة تحصيــل القيمــة المدرجــة بهــا. عنــد وجــود مثــل  إل
هــذا المؤشــر وعندمــا تزيــد القيمــة المدرجــة عــن القيمــة الممكــن 
تحصيلهــا فإنــه يتــم تخفيــض قيمــة الموجــودات إلــى المبلــغ الممكــن 
البيــع  تكاليــف  ناقصــً  العادلــة  للقيمــة  األعلــى  باعتبــاره  تحصيلــه 

المســتخدمة. وقيمتهــا 

إن المصاريــف التــي تنفــق إلحــال عنصــر أحــد بنــود الموجــودات الثابتــة 
التــي تــدرج فــي الحســابات بصــورة منفصلــة يتــم رســملتها وتشــطب 
الــذي تــم إحالــه. أمــا المصاريــف الاحقــة  القيمــة المدرجــة للعنصــر 
األخــرى فيتــم رســملتها فقــط عندمــا تزيــد مــن المزايــا االقتصاديــة 
المســتقبلية للبنــد المتعلــق بالموجــودات الثابتــة. يتــم تثبيــت جميــع 
المصاريــف األخــرى فــي بيــان الدخــل الموحــد عنــد حــدوث المصاريــف.

الزكاة

تحتســب الــزكاة وفقــً لعقــد التأســيس والنظــام األساســي للمجموعة 
علــى النحــو التالــي:

الــزكاة  وعــاء  علــى  تحتســب  المســاهمين  حقــوق  علــى  الــزكاة   ·
الخــاص بهــم )حقــوق المســاهمين ناقصــً رأس المــال المدفــوع 
زائــدًا مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن( وتســتقطع مــن األربــاح 

غيــر الموزعــة.

الــزكاة علــى رأس المــال المدفــوع ال تدخــل فــي احتســاب الــزكاة   ·

أنفســهم. المســاهمين  علــى  وتســتحق 

الــزكاة التــي تــوزع مــن قبــل هيئــة تــم تعيينهــا مــن قبــل مجلــس   ·
قبــل  مــن  الموضوعــة  الداخليــة  للقوانيــن  وفقــً  وتكــون  اإلدارة 

اإلدارة. مجلــس 

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

ــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل  ــات للمبال يتــم تثبيــت المطلوب
ــع أو الخدمــات المســتلمة، ســواء اســتلمت المجموعــة فواتيــر  للبضائ

مــن المورديــن أو لــم تســتلم.

المخصصات

يتــم تثبيــت المخصصــات عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام حالــي 
قانونــي أو ضمنــي نتيجــة ألحــداث ســابقة وأنــه مــن المرجــح أن يكــون 
تدفــق خــارج للمــوارد المتضمنــة للمزايــا االقتصاديــة ضروريــً لتســوية 

االلتــزام، ويمكــن إجــراء تقديــر موثــوق لمبلــغ االلتــزام.

عقود اإليجار

ــا  إن عقــود اإليجــار حيــث يحتفــظ المؤجــر فعليــً بجميــع مخاطــر ومزاي
ملكيــة بنــد الموجــودات يتــم تصنيفهــا كعقــود إيجــار تشــغيلية. يتــم 
تثبيــت عقــود اإليجــار التشــغيلية كمصــروف فــي بيــان الدخــل علــى 

أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد.

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

المتحــدة،  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  مواطنــي  الموظفيــن  بخصــوص 
تقــوم المجموعــة بالمشــاركة فــي صنــدوق اشــتراكات التقاعــد لــدى 
الهيئــة العامــة للمعاشــات والتأمينــات االجتماعيــة وتحتســب كنســبة 
مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر التزامــات المجموعــة علــى هــذه 

االشــتراكات والتــي تثبــت فــي بيــان الدخــل عنــد اســتحقاقها.

الخدمــة  نهايــة  لمكافــأة  مخصــص  بتكويــن  المجموعــة  تقــوم 
ــع عــن هــذه  ــغ المســتحقة الدف ــن. تســتند المبال للموظفيــن الوافدي
المزايــا علــى الراتــب النهائــي وطــول مــدة خدمــة الموظفيــن خضوعــً 
إلتمــام الحــد األدنــى مــن فتــرة الخدمــة. يؤخــذ مخصــص للتكاليــف 

المتوقعــة لهــذه المزايــا علــى مــدى فتــرة الخدمــة.

أسهم الخزينة

يتــم تثبيــت أدوات حقــوق الملكيــة التــي يتــم إعــادة شــراؤها )أســهم 
الخزينــة( بالتكلفــة ويتــم خصمهــا مــن حقــوق الملكيــة. ال يتــم تثبيــت 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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أيــة أربــاح أو خســائر فــي بيــان األربــاح أو الخســائر عنــد شــراء أو بيــع أو 
إصــدار أو إلغــاء أدوات حقــوق الملكيــة للمجموعــة. يتــم تثبيــت أي فــرق 
بيــن القيمــة الدفتريــة والمبالــغ، فــي حالــة إعــادة إصدارهــا، فــي حقــوق 

الملكيــة.

احتساب تاريخ المتاجرة والسداد

إن جميــع مشــتريات ومبيعــات الموجــودات الماليــة »بالطريقــة العادية« 
المجموعــة  بيــع  أو  تاريــخ شــراء  المتاجــرة« أي  يتــم تثبيتهــا »بتاريــخ 
لبنــد الموجــودات. إن المشــتريات أو المبيعــات بالطــرق العاديــة تمثــل 
المشــتريات أو المبيعــات للموجــودات الماليــة التــي تتطلــب توصيــل 
العــرف  أو  النظــام  حســب  محــددة  زمنيــة  فتــرة  خــال  الموجــودات 

المتبــع فــي الســوق.

األدوات المالية- التثبيت األولي والقياس الالحق

الموجودات المالية أ(  

إن األداة الماليــة هــي أي عقــد ينشــأ عنــه موجــودات ماليــة لمنشــأة مــا 
ومطلوبــات ماليــة أو أداة حقــوق ملكيــة لمنشــأة أخــرى.

التثبيت األولي والقياس

أو  بالقيمــة  ماليــة  كموجــودات  الماليــة  الموجــودات  تصنيــف  يتــم 
ضمــن  تحــوط  كأدوات  مصنفــة  كمشــتقات  أو  المطفــأة  بالتكلفــة 
تحــوط فعــال، حســب االقتضــاء. يتــم تثبيــت جميــع الموجــودات الماليــة 
فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة زائــدًا، فــي حالــة الموجــودات الماليــة غيــر 
تكاليــف  الخســائر،  أو  األربــاح  خــال  مــن  العادلــة  بالقيمــة  المســجلة 

المعامــات العائــدة إلــى اســتحواذ الموجــودات الماليــة.

تســتلزم  التــي  الماليــة  للموجــودات  المبيعــات  أو  المشــتريات  إن 
توصيــل الموجــودات ضمــن إطــار زمنــي موضــوع وفقــً للقوانيــن أو 
يتــم  العاديــة(  بالطريقــة  )المشــتريات  الســوق  فــي  الســائد  العــرف 
تثبيتهــا بتاريــخ المتاجــرة، أي التاريــخ الــذي التزمــت فيــه المجموعــة 

الموجــودات. بنــد  بيــع  أو  بشــراء 

القياس الالحق

يعتمــد القيــاس الاحــق للموجــودات الماليــة علــى تصنيفهــا كمــا هــو 
موضــح فــي فئتيــن:

الموجــودات الماليــة )بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر  	

أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى(

بالتكلفة المطفأة 	

الموجودات المالية بالقيمة العادلة

 عندمــا يتــم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة، يتــم تثبيــت 
األربــاح والخســائر بالكامــل فــي األربــاح أو الخســائر )القيمــة العادلــة مــن 
خــال األربــاح أو الخســائر( أو أخــرى مثبتــة فــي )القيمــة العادلــة مــن خــال 

بنــود الدخــل الشــامل األخــرى(

ــة  ــة موجــودات ماليــة بالقيمــة العادل ــم تقــم المجموعــة بتصنيــف أي ل
مــن خــال األربــاح أو الخســائر. إن الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال األربــاح والخســائر يتــم إدراجهــا فــي بيــان المركــز المالــي 
بالقيمــة العادلــة مــع صافــي التغيــرات فــي القيمــة العادلــة المثبتــة 

فــي بيــان الدخــل.

التكلفة المطفأة

هــي  المقدمــة  المبالــغ  فيهــا  بمــا  المدينــة   والذمــم  التمويــل  إن 
موجــودات ماليــة غيــر مشــتقة بدفعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد وهــي 
غيــر مدرجــة فــي ســوق نشــط. بعــد القيــاس األولــي، يتــم قيــاس تلــك 
الموجــودات الماليــة الحقــً بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر 
الربــح الفعلــي ناقصــا أي االنخفــاض فــي القيمــة. تحتســب التكلفــة 
االســتحواذ  علــى  عــاوة  أو  خصــم  أي  االعتبــار  فــي  باألخــذ  المطفــأة 
والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ مــن ســعر الربــح 
الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي ضمــن دخــل التمويــل فــي 
فــي  االنخفــاض  عــن  الناتجــة  الخســائر  تثبــت  الموحــد.  الدخــل  بيــان 

ــان الدخــل. القيمــة فــي بي

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

إن االســتثمارات بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخرى 
تشــتمل علــى اســتثمارات حقــوق ملكيــة وســندات دين.

یتم قیاس جمیع اســتثمارات حقــوق الملكيــة في نطاق المعيــار الدولــي 
 إلعــداد التقاريــر الماليــة رقــم ٩ بالقیمة العادلة في بیان المركــز المالي مع 
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3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

تثبيــت تغیرات القیمة في األربــاح أو الخســائر، باستثناء استثمارات حقــوق 
الملكيــة تلــك التي قامــت المجموعة باختيارها لعــرض تغیرات القیمة في 
بنــود الدخــل الشــامل األخــرى. ال يوجــد اســتثناء تكلفــة لــألوراق الماليــة 

غيــر المتداولــة.

للمتاجــرة،  بهــا  غيــر محتفــظ  اســتثمارات حقــوق ملكيــة  حالــة  فــي 
يمكــن للمنشــأة إجــراء خيــار غيــر قابــل لإلغــاء عنــد التثبيــت األولــي 
لقياســها بالقيمــة العادلــة مــن خــال بنــود الدخــل الشــامل األخــرى مــع 

دخــل توزيعــات األربــاح فقــط المثبــت فــي بيــان الدخــل.

تقــوم المجموعــة بتقييــم إذا كانــت إمكانيــة ونيــة بيــع أوراقهــا الماليــة 
االســتثمارية فــي األجــل القريــب مائمــة. عندمــا تكــون المجموعــة، فــي 
حــاالت نــادرة، غيــر قــادرة علــى المتاجــرة بهــذه الموجــودات الماليــة 
بســبب األســواق غيــر النشــطة، يمكــن للمجموعــة أن تختــار إعــادة 
ــدى اإلدارة النيــة والقــدرة  ــة إذا كان ل تصنيــف هــذه الموجــودات المالي
موعــد  حتــى  أو  القريــب  للمســتقبل  الموجــودات  بهــذه  باالحتفــاظ 

اســتحقاقها.

التوقف عن تثبيت

يتــم التوقــف عــن تثبيــت بنــد الموجــودات المالــي )أو، حيثمــا ينطبــق، 
الجــزء مــن بنــد موجــودات المالــي أو الجــزء مــن مجموعــة موجــودات 

ماليــة مماثلــة( كبنــد موجــودات مالــي عندمــا:

تنتهــي الحقــوق فــي الحصــول علــى التدفقــات النقديــة مــن بنــد  	

الموجــودات

ــة مــن بنــد  تحــول المجموعــة حقوقهــا الســتام التدفقــات النقدي 	

الموجــودات أو عندمــا تأخــذ علــى عاتقهــا االلتــزام بدفــع التدفقــات 
ثالــث  تأخيــر جوهــري لطــرف  بالكامــل دون  المســتلمة  النقديــة 
بشــكل  المجموعــة  تحــول  أن  )أ(  وإمــا  »تمريــر«؛  ترتيــب  بموجــب 
فعلــي جميــع المخاطــر والمزايــا المتعلقــة ببنــد الموجــودات، أو 
)ب( ال تكــون المجموعــة قــد حّولــت وال احتفظــت فعليــً بجميــع 
مخاطــر ومزايــا بنــد الموجــودات، إال أنهــا حّولــت الســيطرة علــى 

بنــد الموجــودات.

التدفقــات  علــى  الحصــول  فــي  حقوقهــا  المجموعــة  تحــول  عندمــا 
النقديــة مــن بنــد الموجــودات أو تدخــل فــي ترتيــب تمريــر، فإنهــا تقــوم 
بتقييــم إذا وإلــى أي مــدى احتفظــت بمخاطر ومزايا الملكية. وعندما ال 
تكــون المجموعــة قــد حّولــت أو احتفظــت فعليــً بجميــع مخاطــر ومزايــا 
بنــد الموجــودات، ولــم تحــول الســيطرة علــى بنــد الموجــودات، تســتمر 
المجموعــة بتثبيــت بنــد الموجــودات ضمــن نطــاق اســتمرار المجموعــة 

باســتخدام بنــد الموجــودات. فــي هــذه الحالــة، تقــوم المجموعــة أيضــً 
بتثبيــت مطلوبــات مرتبطــة بــه. يتــم قيــاس بنــد الموجــودات المحــول 
والمطلوبــات المرتبطــة بــه علــى أســاس يعكــس الحقــوق وااللتزامــات 

التــي احتفظــت بهــا المجموعــة.

االنخفاض في قيمة وعدم تحصيل الموجودات المالية

إذا  بيــان مركــز مالــي لتحديــد فيمــا  بتاريــخ كل  إجــراء تقييــم  يتــم 
كان يوجــد دليــل موضوعــي بــأن أحــد الموجــودات الماليــة قــد تعــرض 
النخفــاض فــي قيمتــه. فــي حالــة وجــود مثــل هــذا الدليــل فــإن خســائر 
االنخفــاض فــي القيمــة يتــم تثبيتهــا فــي بيــان الدخل. يحــدد االنخفاض 

فــي القيمــة كمــا يلــي:

فــإن  العادلــة  بالقيمــة  أظهــرت  التــي  للموجــودات  بالنســبة  )أ( 
االنخفــاض فــي القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن التكلفــة والقيمــة 
العادلــة ناقصــً خســائر االنخفــاض فــي القيمــة المثبتــة ســابقً فــي 

الدخــل. بيــان 

بالنســبة للموجــودات التــي أظهــرت بالتكلفــة فــإن االنخفــاض فــي  )ب( 
القيمــة يمثــل الفــرق مــا بيــن القيمــة المدرجــة والقيمــة الحاليــة 
ســعر  حســب  المخصومــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات 

الســوق الحالــي للعائــد مــن بنــد موجــودات مالــي مشــابه.

فــإن  المطفــأة،  بالتكلفــة  أظهــرت  التــي  للموجــودات  بالنســبة  )ج( 
المــدرج  المبلــغ  بيــن  مــا  الفــرق  يمثــل  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
المخصومــة  المســتقبلية  النقديــة  للتدفقــات  الحاليــة  والقيمــة 

األصلــي. الفعلــي  الربــح  ســعر  حســب 

المطلوبات المالية ب(  

التثبيت األولي والقياس

بالقيمــة  ماليــة  مطلوبــات  أنهــا  علــى  الماليــة  المطلوبــات  تصنــف 
العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر أو التكلفــة المطفــأة أو ذمــم 
تحــوط فعــال،  تحــوط ضمــن  أو كمشــتقات مصنفــة كأدوات  دائنــة 

مائمــا. يكــون  عندمــا 

تثبــت جميــع المطلوبــات الماليــة فــي البدايــة بالقيمــة العادلــة، وفــي 
حــال المطلوبــات الماليــة غيــر المســجلة بالقيمــة العادلــة مــن خــال 
لهــا  العائــدة  المعامــات  تكاليــف  تنزيــل  بعــد  الخســائر،  أو  األربــاح 

مباشــرة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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تشــتمل المطلوبــات الماليــة للمجموعــة علــى الذمــم الدائنــة التجاريــة 
البنــوك،  مــن  المكشــوف  علــى  والســحب  األخــرى،  الدائنــة  والذمــم 
البنــوك،  مــن  المكشــوف  علــى  الســحب  يتضمــن  الــذي  والتمويــل 

المشــتقة. الماليــة  واألدوات  الماليــة،  الضمانــات  وعقــود 

القياس الالحق

يعتمــد القيــاس الاحــق للمطلوبــات الماليــة علــى تصنيفهــا كمــا هــو 
موضــح أدنــاه:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

بالقيمــة  للمتاجــرة  بهــا  المحتفــظ  الماليــة  المطلوبــات  قيــاس  يتــم 
العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ويتــم تســجيل جميــع المطلوبــات 

الماليــة األخــرى بالتكلفــة المطفــأة.

تقــوم المجموعــة بتصنيــف المطلوبــات الماليــة علــى أنهــا محتفــظ 
بهــا للمتاجــرة عندمــا تكــون قــد أصــدرت أساســً لتحقيــق ربــح قصيــر 
مــن محفظــة  جــزءًا  تشــكل  أو  المتاجــرة  أنشــطة  خــال  مــن  األجــل 
األدوات الماليــة التــي تــدار معــً والتــي يوجــد بهــا دليــل علــى تحقيــق 
األربــاح علــى المــدى القصيــر مؤخــرًا. تــدرج األربــاح والخســائر الناتجــة 
عــن التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الدخــل الموحــد للســنة 
التــي تنشــأ فيهــا. يتــم تثبيــت األربــاح أو الخســائر علــى المطلوبــات 

المحتفــظ بهــا بغــرض المتاجــرة فــي بيــان الدخــل الموحــد.

إن المطلوبــات الماليــة المصنفــة عنــد التثبيــت األولــي بالقيمــة العادلة 
مــن خــال األربــاح أو الخســائر يتــم تصنيفهــا بتاريــخ تثبيتهــا األولــي 
ــر الماليــة رقــم  وفقــط إذا تــم اســتيفاء المعيــار الدولــي إلعــداد التقاري
ــة مــن خــال  ــة للمجموعــة بالقيمــة العادل ــات المالي ــف المطلوب ٩. تتأل
مــن  المنقســمة  التمويــل  الخســائر مــن مشــتقات أســعار  أو  األربــاح 

ــل. ــة التموي اتفاقي

التمويل

بعــد التثبيــت األولــي، يتــم قيــاس أي تمويــل تــم الحصــول عليــه الحقــً 
بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة ســعر الربــح الفعلــي. يتــم تثبيــت 
األربــاح والخســائر فــي األربــاح أو الخســائر عندمــا يتــم التوقــف عــن تثبيــت 

المطلوبــات وكذلــك مــن خــال عمليــة إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي.

تحتســب التكلفــة المطفــأة باألخــذ فــي االعتبــار أي خصــم أو عــاوة 
علــى االســتحواذ والرســوم أو التكاليــف التــي تشــكل جــزءًا ال يتجــزأ 
مــن ســعر الربــح الفعلــي. يــدرج إطفــاء ســعر الربــح الفعلــي كتكاليــف 

ــل فــي بيــان الدخــل الموحــد. تموي

عقود الضمانات المالية

ــات الماليــة الصــادرة مــن قبــل المجموعــة هــي تلــك  إن عقــود الضمان
العقــود التــي تتطلــب إجــراء دفعــة لتعويــض حاملهــا عــن الخســائر 
التــي تتكبدهــا المجموعــة بســبب عجــز مديــن محــدد تســديد دفعــة 
عقــود  تثبيــت  يتــم  الديــن.  أداة  لشــروط  وفقــا  اســتحقاقها  عنــد 
الضمانــات الماليــة فــي البدايــة كمطلوبــات بالقيمــة العادلــة، ومعدلــة 
الضمــان.  إصــدار  إلــى  مباشــرة  العائــدة  المعامــات  تكاليــف  حســب 
ــة  ــر للمصاريــف المطلوب ــات بأفضــل تقدي الحقــً، يتــم قيــاس المطلوب
لتســوية االلتــزام الحالــي فــي تاريــخ التقريــر والمبلــغ المثبــت ناقصــا 

اإلطفــاء المتراكــم، أيهمــا أعلــى.

التوقف عن تثبيت

أو  مــن  اإلعفــاء  الماليــة عنــد  المطلوبــات  تثبيــت  عــن  التوقــف  يتــم 
ــات ماليــة  ــات. عندمــا يتــم اســتبدال مطلوب إلغــاء أو انتهــاء المطلوب
بنــود مختلفــة  أســاس  المقــرض علــى  نفــس  مــن  بأخــرى  موجــودة 
بشــكل رئيســي، أو قــد تــم تعديــل بنــود المطلوبــات الحاليــة بشــكل 
رئيســي، فــإن ذلــك التبديــل أو التعديــل يعامــل علــى أنــه التوقــف عــن 
تثبيــت المطلوبــات األصليــة وتثبيــت مطلوبــات جديــدة. إن الفــرق بيــن 

ــغ المدرجــة المعنيــة يتــم تثبيتــه فــي بيــان الدخــل الموحــد. المبال

ت( تسوية األدوات المالية

يتــم تســوية الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة ويــدرج صافــي 
المبلــغ فــي بيــان المركــز المالــي الموحــد فقــط إذا كان هنــاك حــق 
قانونــي ملــزم حاليــً لتســوية المبالــغ المثبتــة وتوجــد نيــة للســداد 
علــى أســاس الصافــي أو لتحقيــق الموجــودات وســداد المطلوبــات 

بالتزامــن.

قياس القيمة العادلة

تقــوم المجموعــة بقيــاس األدوات الماليــة والموجــودات غيــر الماليــة 
بالقيمــة العادلــة فــي كل تاريــخ إعــداد التقاريــر.

يســتند قيــاس القيمــة العادلــة إلــى االفتراضــات بــأن المعاملــة لبيــع 
موجــودات أو لتحويــل مطلوبــات تحــدث إمــا:

في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات، أو  .١

في غياب السوق الرئيسي، في السوق األكثر تفضيًا   .٢
للموجودات أو المطلوبات

75

البيانات المالية الموحدةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها



3- ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

قياس القيمة العادلة )تتمة(

العادلــة  قيمتهــا  تقــاس  التــي  والمطلوبــات  الموجــودات  جميــع  إن 
أو يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي البيانــات الماليــة يتــم تصنيفهــا ضمــن 
تسلســل القيمــة العادلــة، والمبينــة كمــا يلــي، اســتنادًا ألقــل مســتوى 

مــن المدخــات األساســية لقيــاس القيمــة العادلــة ككل.

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

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

غير مباشرة(

مــن  األدنــى  الحــد  تســتخدم  تقييــم  أســاليب  الثالــث:  المســتوى 
المدخــات الــازم لقيــاس القيمــة العادلــة )مدخــات غيــر ملحوظــة(.

بخصــوص الموجــودات والمطلوبــات المثبتــة فــي البيانــات المالية على 
أســاس متكــرر، تحــدد المجموعــة فيمــا إذا كانــت التحويــات قــد تمــت 
بيــن مســتويات فــي التسلســل الهرمــي بإعــادة تقييــم التصنيــف 
)اســتنادًا إلــى أدنــى مســتوى مــن المدخــات األساســية لقيــاس القيمــة 

العادلــة ككل( فــي نهايــة كل فتــرة إلعــداد التقاريــر الماليــة.

تحــدد إدارة المجموعــة السياســات واإلجــراءات لــكل مــن قيــاس القيمــة 
العادلــة المتكــررة، مثــل العقــارات االســتثمارية والموجــودات الماليــة 

المتوفــرة للبيــع غيــر المدرجــة.

يشــترك مثمنــون خارجيــون فــي عمليــة تقييــم الموجــودات الجوهريــة، 
مثــل العقــارات االســتثمارية. تشــتمل معاييــر االختيــار علــى معلومــات 
الســوق والشــهرة واالســتقالية وفيمــا إذا تــم الحفــاظ علــى المعاييــر 

المهنيــة.

بتاريــخ إعــداد كل تقريــر مالــي، تقــوم اإلدارة  بتحليــل الحــركات فــي 
ــات التــي يلــزم إعــادة قياســها أو إعــادة  القيــم للموجــودات والمطلوب
تقييمهــا حســب السياســات المحاســبية الخاصــة بالمجموعــة. ومــن 
أجــل هــذا التحليــل، تتحقــق اإلدارة مــن المدخــات الرئيســية المطبقــة 
فــي أحــدث تقييــم بمطابقــة المعلومــات المســتخدمة فــي احتســاب 

التقييــم مــع العقــود والمســتندات المعنيــة األخــرى.

كمــا تقــوم اإلدارة، باالشــتراك مــع المثمنيــن الخارجييــن للمجموعــة، 
بمقارنــة كل التغييــرات فــي القيمــة العادلــة لــكل مــن الموجــودات 
والمطلوبــات مــع المصــادر ذات عاقــة الخارجيــة مــن أجــل تحديــد فيمــا 

إذا كان التغييــر معقــوالً.

لغــرض إفصاحــات القيمــة العادلــة، قامــت المجموعــة بتحديــد أصنــاف 
ــات علــى أســاس طبيعــة وخصائــص ومخاطــر  الموجــودات والمطلوب
الموجــودات أو المطلوبــات والمســتوى الهرمــي للقيمــة العادلــة كمــا 

هــو مبيــن أعــاه.

التسوية

تســويتها  يتــم  فقــط  الماليــة  والمطلوبــات  الماليــة  الموجــودات  إن 
ــي عندمــا يكــون هنــاك  ــدرج صافــي المبلــغ فــي بيــان المركــز المال وي
المجموعــة  وتنــوي  المثبتــة  المبالــغ  لتســوية  قانونيــً  ملــزم  حــق 

الصافــي. األســاس  علــى  الســداد 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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الدخل من الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  -4
   

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الموجودات التمويلية:

144.478١56.6١٠إجارة
6.1663.468إجارة آجلة

11.751١٠.753شركة الملك
233555أخرى

162.628١7١.386
الموجودات االستثمارية:

4.155١3.٠7٠وكالة

166.783١84.456

العمالت األجنبية

يتــم تســجيل المعامــات بالعمــات األجنبيــة فــي البدايــة مــن قبــل 
المجموعــة حســب ســعر الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة المعنية 

بتاريــخ تكــون المعاملــة فيــه مؤهلــة للتثبيــت ألول مــرة.

يتــم تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المصنفــة بالعمــات 
األجنبيــة وفقــً لســعر الصــرف الفــوري للعملــة المســتخدمة بتاريــخ 
ــر. يتــم تثبيــت جميــع الفروقــات الناتجــة عنــد تســوية أو  إعــداد التقري

تحويــل البنــود النقديــة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر.

إن البنــود غيــر النقديــة التــي يتــم قياســها وفقــً للتكلفــة التاريخيــة 
كمــا  التحويــل  أســعار  باســتخدام  تحويلهــا  يتــم  أجنبيــة  بعملــة 
بتواريــخ المعامــات األوليــة. يتــم تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي 
باســتخدام  أجنبيــة معينــة  بعملــة  العادلــة  بالقيمــة  قياســها  يتــم 
أســعار الصــرف بتاريــخ تحديــد القيمــة العادلــة. إن األربــاح أو الخســائر 
الناتجــة مــن تحويــل البنــود غيــر النقديــة التــي تــم قياســها بالقيمــة 
ــاح أو الخســائر  ــة يتــم معاملتهــا بمــا يتماشــى مــع تثبيــت األرب العادل
مــن التغييــر فــي القيمــة العادلــة للبنــد )علــى ســبيل المثــال، فروقــات 
التحويــل للبنــود حيــث يتــم تثبيــت أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة 
ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو يتــم تثبيــت األربــاح أو الخســائر 
أيضــً ضمــن بنــود الدخــل الشــامل األخــرى أو األربــاح أو الخســائر، علــى 

التوالــي(.

ــة يتــم  ــات للشــركات التابعــة األجنبي ــع الموجــودات والمطلوب إن جمي

الســائد  التحويــل  بســعر  للمجموعــة  العــرض  عملــة  إلــى  تحويلهــا 
بهــا  الخاصــة  الدخــل  بيانــات  تحويــل  ويتــم  المالــي  التقريــر  بتاريــخ 
التحويــل  إن فروقــات  التحويــل للســنة.  المرجــح لســعر  بالمتوســط 
التــي تنتــج عنــد التحويــل يتــم نقلهــا مباشــرة إلــى بنــد منفصــل فــي 

الملكيــة. حقــوق 

التقارير القطاعية

إن القطــاع يمثــل عنصــر مميــز للمجموعــة حيــث يعمــل إمــا فــي تقديــم 
المنتجــات أو الخدمــات )قطــاع األعمــال( أو فــي تقديــم المنتجــات أو 
وهــذا  )قطــاع جغرافــي(،  محــددة  اقتصاديــة  بيئــة  الخدمــات ضمــن 
يخضــع للمخاطــر والمزايــا التــي تختلــف عــن تلــك الخاصــة بالقطاعــات 

األخــرى.

المطلوبات الطارئة

ال يتــم إدراج المطلوبــات الطارئــة فــي البيانــات الماليــة، بــل يتم اإلفصاح 
عنهــا مــا لــم يكــن هنــاك احتمــال بعيــد الحــدوث لتدفــق خــارج للمــوارد 
ــة. ال يتــم إدراج الموجــودات الطارئــة فــي  ــا االقتصادي المتضمنــة للمزاي
ــات الماليــة بــل يتــم اإلفصــاح عنهــا عندمــا يكــون تدفــق داخــل  البيان

منافــع اقتصاديــة مرجحــا.
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5- المصاريف التشغيلية

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

46.29345.736مصاريف موظفين

34.083١8.5٠8استشارات قانونية ومهنية

14.658١5.٢3٢سياق األعمال

22.122٢١.١33إدارة عقارات )إيضاح ١٢(

4.4584.١35إيجار

3.1903.١33مصاريف تتعلق بتكنولوجيا المعلومات

5.7486.3١7استهاك

14.9188.٢٩3أخرى

145.470١٢٢.487

738٢.6٠٢حصة من المصاريف التشغيلية لشركة حدائق الورقاء ذ م م )إيضاح ١3(

146.208١٢5.٠8٩

6- التوزيعات للممولين/للمستثمرين
ــاح مــا بيــن المموليــن والمســاهمين تــم وفقــً لألســس  ــع األرب إن توزي
ووفقــً  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  قبــل  مــن  الموضوعــة 

المعنييــن. المموليــن  مــع  لاتفاقيــات 

7- )الخسارة األساسية والمخففة( / الربح األساسي والمخفف 
للسهم

يتــم احتســاب )الخســارة( / الربــح للســهم بتقســيم )خســارة( / أربــاح 
الســنة العائــدة لمســاهمي الشــركة األم بعــد خصــم أتعــاب أعضــاء 
ــزكاة، مــن خــال المتوســط المرجــح لعــدد األســهم  مجلــس اإلدارة وال

العاديــة القائمــة خــال الســنة. 

يتــم احتســاب )الخســارة المخففــة( / الربــح المخفف للســهم بتقســيم 
)الخســائر( األربــاح العائــدة لمســاهمي الشــركة األم علــى المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة زائــدًا المتوســط 
المرجــح لعــدد األســهم التــي ســتصدر عنــد تحويــل جميــع األســهم 

المحتملــة العاديــة المخففــة إلــى أســهم عاديــة:

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

بعــد خصــم  األم،  الشــركة  لمســاهمي  العائــدة  الســنة  أربــاح   / )خســائر( 
)ألــف درهــم( والــزكاة  اإلدارة  أعضــاء مجلــس  4٠.3٠٠)268.507(أتعــاب 

للســهم  األساســي  الربــح  الحتســاب  األســهم  لعــدد  المرجــح  المتوســط 
ــف( )باألل

1.475.000 ١.475.٠٠٠

تأثير التخفيف:

1.511.857١.633.١3٢أداة المضاربة )باآلالف(

2.986.8573.١٠8.١3٢المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المعدلة لتأثير التخفيف

عائدة لمساهمي الشركة األم:

٠.٠٢7)0.182(الربح األساسي للسهم )درهم(

٠.٠١3)0.182(الربح المخفف للسهم )درهم(

األساســي  للربــح  األســهم  لعــدد  المرجــح  المتوســط  تخفيــض  تــم 
 ٢٠٠8 ســنة  خــال  ألســهمها  المجموعــة  شــراء  خــال  مــن  للســهم 

.)٢٢ )إيضــاح 

تــم تســجيل الخســارة المخففــة للســهم الواحــد لســنة ٢٠١8 بنفــس 
الخســارة األساســية للســهم فــي هــذه البيانــات الماليــة الموحــدة، 

حيــث أن تأثيــر األســهم العاديــة المحتملــة هــو مضــاد للتخفيــف.
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النقد واألرصدة لدى البنوك  -8

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 5٩ 59نقد في الصندوق

 435.83٩ 92.755أرصدة لدى البنوك

 ٢37.١١7 163.173ودائع لدى البنوك

 673.٠١5 255.987نقد وأرصدة لدى البنوك

ناقصً: النقد المقيد والودائع

)35.٠٠٠()35.000(ودائع تنظيمية بدون فترة استحقاق )ملحوظة 8-١(

)٢٠5.453()133.901(نقد مقيد )ملحوظة 8-٢(

 43٢.56٢ 87.086النقدية وشبه النقدية

تمثــل الودائــع لــدى أحــد البنــوك المحليــة وتحــت رهــن   ١-8
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  لدولــة  المركــزي  المصــرف 

للترخيــص. المركــزي  المصــرف  للوائــح  وفقــً 

فــي نهايــة الســنة، أدرجــت المجموعــة مبلــغ ١34 مليــون    ٢-8
مــن  درهــم(  مليــون   ٢٠5  -  ٢٠١7 ديســمبر   3١( درهــم 
النقــد المقيــد. وهــذا يمثــل حصــة المجموعــة مــن النقــد 
المحتفــظ بــه وتحــت ســيطرة مشــروع مشــترك )إيضــاح 

.)١3

المســجلة  التابعــة  شــركاتها  وبعــض  الشــركة  إن    3-8
برهــن  قامــوا  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي 
حســاباتهم المصرفيــة لصالــح وكيــل الضمــان )إيضــاح 

.)١7

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية  -9

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

الموجودات التمويلية

 ٢.554.8٢٢ 2.432.347إجارة

 3١٩.48٠ 312.659إجارة آجلة

 55.85٢ 168.411شركة الملك

 ١.3٩8 1.107مرابحة عقارات

 ١٩٠.54٠ 74.500أخرى

2.989.024 3.١٢٢.٠٩٢ 

)637.١٠٩()485.174(  مخصص االنخفاض في القيمة )إيضاح ٩-١(

 ٢.484.٩83 2.503.850مجموع الموجودات التمويلية

الموجودات االستثمارية:

 6٠٠.٠٠٠ 200.000وكالة

200.000 6٠٠.٠٠٠ 

2.703.8503.٠84.٩83مجموع الموجودات االستثمارية
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الموجودات التمويلية واالستثمارية اإلسالمية )تتمة(  -9

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

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

2.613.7903.٠36.58١داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

90.06048.4٠٢خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2.703.8503.٠84.٩83

 

إن الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة هو كما يلي:

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 675.٢6١ ١637.109 يناير

)38.١5٢()151.935(الحركة خال السنة - صافي

 637.١٠٩ 485.174في 3١ ديسمبر

يشــتمل مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة علــى مبلــغ   ٩-١
78 مليــون درهــم )٢٠١7 - ١١٠ مليــون درهــم( بخصــوص 
األربــاح المعلقــة للموجــودات التمويليــة واالســتثمارية 

المنخفضــة القيمــة.

كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم ٢-3، فــإن مخصــص   ٩-٢
لــإدارة  تقديــر  أفضــل  هــو  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
ويســتند علــى االفتراضــات التــي تأخــذ فــي االعتبــار 
عــدة عوامــل وفقــً للمعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر 

رقــم ٩. الماليــة 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018

82

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



األوراق المالية االستثمارية  -10

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

١٢.387  7.714األسهم )القيمة العادلة لبنود الدخل الشامل األخرى(

 

االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

31 ديسمبر 2018
إجمالي
ألف درهم

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

األسهم )القيمة العادلة 
 لبنود الدخل الشامل األخرى(

7.714--7.714

االستثمارات التي أظهرت بالقيمة العادلة

3١ ديسمبر ٢٠١7
إجمالي
ألف درهم

المستوى األول
ألف درهم

المستوى الثاني
ألف درهم

المستوى الثالث
ألف درهم

7.7١7-١٢.3874.67٠األسهم )متوفرة للبيع(

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

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 7.688 7.717الرصيد في ١ يناير

 ٢٩)3(حركة تحويل العمات األجنبية

 7.7١7 7.714الرصيد في 31 ديسمبر
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الدفعات مقدما عن العقارات االستثمارية  -11

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

3٢٢.8١8   322.818   الدفعات مقدمً عن العقارات االستثمارية

3٢٢.8١8   322.818   في 3١ ديسمبر

العقارات االستثمارية  -12

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 ١.6٢3.٠٩6 1.821.064في ١ يناير

 ١43.١٠٩ 224.155اإلضافات خال السنة

)٢4.٢8٢()20.533(االستبعادات خال السنة

 6٩.53٠)34.785(أرباح القيمة العادلة عن عقارات استثمارية

 ٩.6١١)830(تقلبات أسعار صرف العمات األجنبية

 ١.8٢١.٠64 1.989.071في 3١ ديسمبر

قبــل  مــن  مقدمــً  الدفعــات  تمثــل  هــذه 
الوحــدات  علــى  االســتحواذ  بشــأن  المجموعــة 
فــي مشــروعين عقارييــن قيــد التطويــر فــي 
دبــي. تــم تأجيــل كا المشــروعين لعــدد مــن 
الســنوات وإن تاريــخ االنتهــاء غيــر محــدد بعــد. 
قامــت المجموعــة بالبــدء فــي اجــراءات تحكيــم 
إرجــاع  لتســهيل  واحــد  بمطــور   ٢٠١3 فــي 
المبالــغ المدفوعــة مقدمــً بمبلــغ 78٠ مليــون 
درهــم وبقيمــة مدرجــة ٢٩3 مليــون درهــم )3١ 

درهــم(. مليــون   ٢٩3  -  ٢٠١7 ديســمبر 

االســتثمارية  العقــارات  عــن  مقدمــً  الدفعــات 
تتضمــن 3٠ مليــون درهــم بموجــب االســتصناع 
بالتكلفــة حيــث  ماليــة مدرجــة  مــع مؤسســة 
كان  إذا  مــا  حــول  كبيــرة  شــكوك  هنــاك  أن 
المشــروع ســينتهي مــن قبــل المطــور. كمــا 
مليــون   3٩ بمبلــغ  المرتبطــة  المطلوبــات  إن 
درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7 - 3٩ مليــون درهــم( 
بموجــب  الماليــة.  البيانــات  فــي  مســجلة 
المجموعــة  لــدى  ليــس  االســتصناع،  شــروط 
أي التــزام لســداد تمويــل االســتصناع الخــاص 
ببنــد الموجــودات حتــى اكتمــال اإلنشــاء. لــم 

تحصــل المجموعــة بعــد علــى ملكيــة للعقــارات 
وملتزمــة بدفــع مبلــغ إضافــي قــدره ٢3 مليــون 
درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7 - ٢3 مليــون درهــم( 
وفقــا لاتفاقيــة المبرمــة مــع بائــع أحــد المشــاريع 

العقاريــة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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تتألــف العقــارات االســتثمارية مــن األراضــي والفيــات ووحــدات المبانــي 
ــدرج  المحتفــظ بهــا لإيجــار أو البيــع. وفقــً لسياســتها المحاســبية، ت

المجموعــة العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة.

ــة  ــت فــي نهاي ــة للعقــارات علــى تقييمــات أجري تســتند القيــم العادل
يحملــون  مســتقلين  مهنيــا  مؤهليــن  مقيميــن  قبــل  مــن  الســنة 
المؤهــات المهنيــة ذات العاقــة المعتــرف بهــا ولديهــم خبــرة ذات 
يتــم  التــي  االســتثمارية  العقــارات  وقطاعــات  المواقــع  فــي  عاقــة 
تقييمهــا. إن نمــوذج التقييــم المســتخدم هــو وفقــً لمــا أوصــى بــه 
استخدمت  السنة،  خال  القانونييــن.  للمســاحين  الملكــي  المعهــد 
اإلدارة النطاق المنخفض للقیم العادلة لــكل العقارات االستثماریة حيــث 

تم استخدام أكثــر من واحد من مقيمــي القيمــة العادلــة.

تشــتمل العقــارات االســتثمارية كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 علــى قطعــة 
أرض وثــاث وحــدات )3١ ديســمبر ٢٠١7 - وحدتــان( فــي مصــر مملوكــة 
مــن قبــل الشــركات التابعــة للمجموعــة بمبلــغ ١76 مليــون درهــم )٢٠١7 
- ١6٩ مليــون درهــم(. وتقــع جميــع العقــارات االســتثمارية األخــرى فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. كمــا تتضمــن القيــم المدرجــة بمبلــغ 
ــل العمــات  ــاح تحوي ١76 مليــون درهــم )٢٠١7 - ١6٩ مليــون درهــم( أرب
ــل عمــات العقــارات االســتثمارية فــي مصــر  األجنبيــة ناتجــة عــن تحوي

والتــي تــم تضمينهــا فــي حقــوق الملكيــة.

تصنــف العقــارات االســتثمارية فــي المســتوى ٢ لقيــاس القيمــة العادلة 
ألنهــا قــد تــم الحصــول عليهــا باســتخدام نهــج مقارنــة األســعار علــى 
أســاس معامــات مماثلــة لعقــارات مشــابهة. يتــم تعديــل أســعار بيــع 
العقــارات المماثلــة حســب االختافــات فــي الســمات الرئيســية مثــل 
حجــم العقــار وموقعــه. إن المدخــل الجوهــري إلــى نهــج التقييــم هــو 

الســعر المقــدر للقــدم المربــع الواحــد لــكل موقــع معيــن. 

لم تكن هناك أية تحويات من أو إلى المستوى ٢ خال السنة.

إن الزيــادة الجوهرية/)النقــص الجوهــري( فــي قيمــة اإليجــار المقــدرة 
فــي  جوهــري  ارتفاع/)انخفــاض(  إلــى  يــؤدي  ســوف  الســوق  حســب 

للعقــارات. العادلــة  القيمــة 

كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، فــإن العقــارات االســتثمارية التــي لهــا قيمــة 
)3١ ديســمبر ٢٠١7 - ٩85 مليــون  عادلــة بمبلــغ ١.٠64 مليــون درهــم 
درهــم( تــم رهنهــا / التنــازل عنهــا لصالــح وكيــل الضمــان كجــزء مــن 

ــة )إيضــاح ١7(. إعــادة الهيكل

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 6٠.5٩7 64.447دخل اإليجار المشتق من العقارات االستثمارية

مصاريف تشغيل مباشرة )تشتمل الصيانة والتصليحات(
تنتج دخل إيجار

)22.122()٢١.١33(

 3٩.464 42.325األرباح الناتجة عن تأجير العقارات االستثمارية المدرجة بالقيمة العادلة
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عقارات قيد التطوير  -13

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 ٢٢٠.67٩ ٢١٢.84٩في ١ يناير

)٢١.67٠()5.3٠4(تكلفة بيع العقارات قيد التطوير

 ١3.84٠ ٢3.3٠٠اإلضافات لتكاليف البناء المتكبدة

 212.849 230.845في 31 ديسمبر

فــي  المجموعــة  دخلــت   ،٢٠١4 أكتوبــر   ١ فــي 
آخــر  طــرف  مــع  مشــترك  مشــروع  اتفاقيــة 
لتطويــر قطعــة أرض مملوكــة بالشــراكة فــي 
أمــاك  الحمــر. اســتحوذت شــركة  نــد  منطقــة 
للتمويــل )ش.م.ع( علــى حصــة بنســبة 5٠٪ فــي 
منطقــة الورقــاء جاردنــز ذ.م.م، منشــأة تحــت 
أرض  قطعــة  لتطويــر  المشــتركة  الســيطرة 
مملوكــة بالشــراكة فــي منطقــة نــد الحمــر. لدى 
المجموعــة حصــة بنســبة 5٠٪ فــي الموجــودات 
الخاصــة  والمصاريــف  واإليــرادات  والمطلوبــات 
بموجــب  لذلــك  ووفقــا  المشــترك  بالمشــروع 
الماليــة  التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار 
الدوليــة رقــم ١١ تعتبــر عمليــة تحــت الســيطرة 
المشــتركة. وبمــا أن األرض هــي قيــد التطويــر 
وبهــدف اســتبعادها فــي الســوق، تــم التعامــل 
ــر مــع تكلفــة أوليــة  معهــا كعقــار قيــد التطوي
مــن  التحويــل  عنــد  العادلــة  قيمتــه  تســاوي 
 33٠ بمبلــغ  االســتثمارية  العقــارات  محفظــة 
مليــون درهــم. إن المصاريــف الاحقــة لتطويــر 
األرض إلعــادة بيعهــا يتــم إدراجهــا فــي تكلفــة 

العقــار. إن النقــد الــذي يحتفــظ بهــا المشــروع 
تعاقديــا  ملَتــَزم  ألنــه  نظــرا  المشــترك مقيــد، 
لتطويــر األراضــي فــي إطــار اتفاقيــة المشــروع 
هــذا  مــن  المجموعــة  حصــة  إن  المشــترك. 
الرصيــد النقــدي المقيــد فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 
هــو مبلــغ ١34 مليــون درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7 

- ٢٠5 مليــون درهــم(.

المشــروع  دخــل  الحاليــة،  الســنة  خــال 
المشــترك فــي اتفاقــات لبيــع عــدد مــن قطــع 
الحمــر.  نــد  ألرض  المقســمة  الفرعيــة  األراضــي 
إلعــداد  الدولــي  المعيــار  لمتطلبــات  تطبيقــً 
المشــروع  حــدد   ،١5 رقــم  الماليــة  التقاريــر 
ضمــن  األداء  التزامــات  مــن  اثنيــن  المشــترك 
هــذه االتفاقيــات لنقــل الســيطرة علــى األرض 

للقطعــة.  التحتيــة  البنيــة  وتوفيــر 

لبيــع  المخصصــة  اإليــرادات  تســجيل  ســيتم 
لــألرض  الســيطرة  نقــل  وقــت  فــي  األرض 
التحتيــة  البنيــة  ببنــاء  المتعلقــة  واإليــرادات 
ــة التحتيــة علــى أســاس  ــاء البني ــرة بن خــال فت

فــي  ملــزم  حــق  لــه  المشــترك  المشــروع  أن 
دفــع مقابــل األداء المنجــز حتــى اآلن. قــد تــم 
تخصيــص اإليــرادات التعاقديــة بيــن االلتزاميــن 
المنفصليــن علــى أســاس القيمــة العادلــة لــكل 

. منهمــا

تخصيــص  يتــم   ،٢٠١8 ديســمبر   3١ فــي  كمــا 
العقــارات قيــد التطويــر كضمــان لصالــح وكيــل 
الضمــان كجــزء مــن إعــادة هيكلــة )إيضــاح ١7(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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عقارات قيد التطوير )تتمة(  -13

الموجـــودات  فـــي  المجموعـــة  حصـــة  التاليـــة  العناصـــر  تمثـــل 
والمطلوبـــات واإليـــرادات والمصاريـــف للعمليـــة المشـــتركة بعـــد حـــذف 

المجموعـــة: بيـــن  المعامـــات 

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 ٢١٢.84٩ 230.845عقارات قيد التطوير

 ٢٠5.453 133.901النقد واألرصدة لدى البنوك

 85١ 8.346موجودات أخرى - ذمم مدينة

)١٠.356()4.781(دخل مؤجل ومطلوبات أخرى

 4٠8.7٩7 368.311صافي الموجودات

 5٢.٢١7 60.747االيرادات

 5.٢١7 5.617دخل عن الودائع

)٢١.67٠()5.304(تكاليف مبيعات العقارات قيد التطوير

)٢.6٠٢()738(المصاريف التشغيلية

 33.١6٢ 60.322أرباح السنة

تتألــف االيــرادات للســنة مــن مبلــغ 46 مليــون درهــم )٢٠١7 - ٢5 مليــون 
درهــم( بعــد اســتيفاء تحويــل الســيطرة علــى التزامــات أداء األرض 
ومبلــغ ١5 مليــون درهــم )٢٠١7 - ٢7 مليــون درهــم( بعــد إتمــام تطويــر 
ــم التنــازل عــن  البنيــة التحتيــة بنســبة ١٠٠٪ مــن قبــل المقــاول كمــا ت
كل المطلوبــات الطارئــة الرئيســية خــال الســنة المنتهيــة فــي 3١ 
ديســمبر ٢٠١8. تســتحق المبالــغ المدينــة المســتحقة بموجــب اتفاقيات 
البيــع المعنيــة التــي تــم تثبيــت إيــرادات نقــل ملكيــة األراضــي بشــأنها 
لتســوية المشــروع المشــترك خــال ١٢ شــهر مــن تاريــخ إعــداد التقاريــر.
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استثمار في شركة شقيقة  -14

20182017نسبة المساهمة

ألف درهمألف درهم20182017

أماك الدولية للعقارات، شركة تمويل، المملكة 
العربية السعودية

٪26.21٪٢6.3٩289.0053٠٢.567

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

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 3.٢١3.١٠5 3.143.757الموجودات

)٢.٠83.674()2.049.160(المطلوبات

 ١.١٢٩.43١ 1.094.597حقوق الملكية

 3٠٢.567 289.005القيمة المدرجة الستثمارات المجموعة )تم استقراؤها(

 ٢63.78٢ 256.347اإليرادات )تم استقراؤها(

 ١٠٢.53٠ 94.287األرباح للفترة )تم استقراؤها(

 ٢5.568 21.275حصة المجموعة في أرباح السنة )تم استقراؤها(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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الموجودات األخرى  -15

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

3.7626.766المبالغ المدفوعة مقدمً

6.000٢4.36٩ذمم مدينة من أنشطة الوساطة )إيضاح ١5-١(

20.3225.84٠تسجيل األراضي ورسوم الخدمات

2.0158.٢6٠دفعات مقدمً

3633.٩١٠أرباح مستحقة القبض

7037٠3مبالغ مستحقة من أطراف ذات عاقة )إيضاح ٢٩(

20.06478.8٠7الذمم المدينة المرهونة )إيضاح ١5 - ٢(

14.0883.834أخرى )إيضاح ١5-3(

67.317١3٢.48٩

ــاح بمبلــغ ١6.5 مليــون  خــال الســنة، اســتلمت المجموعــة توزيعــات أرب
درهــم )٢٠١7 - ١6.5 مليــون درهــم( مــن شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات. 
تســتند المعلومــات الماليــة ونتائــج شــركة أمــاك الدوليــة للعقــارات 
علــى أحــدث حســابات اإلدارة المتوفــرة كمــا فــي 3٠ نوفمبــر ٢٠١8 )٢٠١7 
- كمــا فــي 3١ اكتوبــر ٢٠١7(، وتــم اســتقراؤها للشــهر المتبقــي )٢٠١7 - 

شــهرين( حتــى 3١ ديســمبر ٢٠١8.

اســتنادًا إلــى النقــاش الجــاري مؤخــرًا مــع الســلطات التنظيميــة، ســجل 
درهــم  مليــون   3٢.8 مبلــغ  للعقــارات  الدوليــة  أمــاك  شــركة  مؤشــر 
ــات  ــه عــن بنــد مطلوب ــر ل ــال ســعودي( كأفضــل تقدي )33.5 مليــون ري
الــزكاة اإلضافيــة. هنــاك مطالبــة زكاة إضافيــة وتقييــم ضريبــة الدخــل 
الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة وضريبــة الدخــل بمبلــغ ٢3٠ مليــون 
درهــم )٢35 مليــون ريــال ســعودي( ردًا علــى اإلقــرارات الضريبيــة التــي 
مــن  بالفتــرة  والمتعلقــة  للعقــارات  الدوليــة  أمــاك  قدمتهــا شــركة 

ســنة ٢٠٠7 إلــى ســنة ٢٠١٢، وقــد تــم تحويــل هــذه المطالبــة إلــى لجنــة 
االســتئناف العليــا، أمــا بالنســبة لتقييمــات الفترة مــن ســنة ٢٠١3 - ٢٠١6، 
فهــي مــا تــزال قید المراجعة في الهيئــة. تــرى شــركة أمــاك الدوليــة 
ــه مــن غيــر المرجــح اســتمرار الموقــف المذكــور أعــاه مــن  للعقــارات أن
قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والضريبــة، وذلــك بســبب مســألة أن خصم 
صافــي االســتثمار فــي عقــود التأجيــر التمويلــي لــه آثــار واســعة النطــاق 
علــى التأجيــر وقطــاع تمويــل الرهــن العقــاري وأي أعمــال تمويــل أخــرى 
ذات عاقــة بحيــث تكــون الموجــودات الرئيســية مســتحقة القبــض. 
وفقــً لذلــك، ســجلت المجموعــة حصتهــا البالغــة 8.584 مليــون درهــم 

فــي حقــوق الملكيــة الخــاص بهــا.

للديــون  المخصــص  تنزيــل  بعــد  الرصيــد  هــذا  إظهــار  تــم   ١-١5
المشــكوك فــي تحصيلهــا والمتأخــرة الســداد منــذ أكثــر مــن 
١٢ شــهرا مــن تاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة. إن اإلدارة واثقــة 
مــن تحصيــل صافــي الرصيــد بالكامــل. خــال الســنة، قامــت 
المجموعــة بتكويــن مخصــص بمبلــغ ١8 مليــون درهــم يتعلــق 

بمبلــغ مســتحق مــن أحــد عمائهــا.

إن هــذا يمثــل القيمــة العادلــة للوحــدات المحتفــظ بهــا فيمــا    ١-٢5
يتعلــق بتســوية الموجــودات التمويليــة حيــث ســيتم تحويــل 
الوحــدات إلــى العقــارات االســتثمارية فــي الفتــرة الاحقــة بعــد 
اإلنتهــاء مــن إجــراءات نقــل الملكيــة مــع إدارة األراضــي فــي 

دبي.

 ١  - ديســمبر٢٠١7   3١( درهــم  مليــون   8.3 بمبلــغ  الرصيــد  إن    3-١5
ــغ المســتحقة لشــركة حدائــق  مليــون درهــم( متعلــق بالمبال

)إيضــاح ١3(. الورقــاء ذ م م 
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الموجودات الثابتة  -16

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

16.742١4.8٠4الموجودات الثابتة )إيضاح ١6-١(

472٢.٢68أعمال رأسمالية قيد التنفيذ )إيضاح ١6-٢(

17.214١7.٠7٢

إن الموجودات الثابتة هي كما يلي:  ١-١6

أثاث
وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

:2018
التكلفة:

68.951 53.096 15.855 في 1 يناير 2018
5.660 5.491 169 اإلضافات خال السنة

)112()110()2( االستبعادات خال السنة
8.446 8.446 - قبل تعديل السنة

82.945 66.923 16.022 في 31 ديسمبر 2018

االستهاك المتراكم:
54.147 39.844 14.303 في ١ يناير ٢٠١8

5.748 5.429 319 االستهاك المحمل للسنة
)107()106()1( االستبعادات خال السنة

6.4156.415 - قبل تعديل السنة

51.58266.203 14.621 في 31 ديسمبر 2018

صافي القيمة الدفترية:
16.742 15.341 1.401 في 31 ديسمبر 2018

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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أثاث٢٠١7:
وتركيبات
ألف درهم

أجهزة كمبيوتر
ومعدات مكتبية
ألف درهم

المجموع
ألف درهم

التكلفة:

 65.٠6١ 4٩.٠86 ١5.٩75 في ١ يناير ٢٠١7

 4.٠٢7 4.٠١٠ ١7 اإلضافات خال السنة

)١37( -)١37( االستبعادات خال السنة

 68.٩5١ 53.٠٩6 ١5.855 في 3١ ديسمبر ٢٠١7

االستهاك المتراكم:

 47.836 33.8٢8 ١4.٠٠8 في ١ يناير ٢٠١7

 6.3١7 6.٠١6 3٠١ االستهاك المحمل للسنة

)6( -)6( االستبعادات خال السنة

 54.١47 3٩.844 ١4.3٠3 في 3١ ديسمبر ٢٠١7

صافي القيمة الدفترية:

 ١4.8٠4 ١3.٢5٢ ١.55٢ في 3١ ديسمبر ٢٠١7

يتعلق المبلغ بمشاريع تكنولوجيا المعلومات الجارية.   ١-٢6
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الودائع االستثمارية والتمويالت اإلسالمية األخرى  -17

تكرار
األقساط

تاريخ
القسط 
نسبة األرباحالنهائي

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

٢٢٩.٢٩6 ٢207.228٪٢5 أكتوبر ٢٠٢6شهريًالمرابحة

 ١٩٩.6٩5 4128.375٪4 يوليو ٢٠٢٠شهريًالوكالة

4294.250457.7٢٢٪4 يوليو ٢٠٢٠شهريًأخرى

 4.43٩.٠١5 ٢4.011.781٪٢5 أكتوبر ٢٠٢6شهريًسعر الشراء المستحق الدفع

4.641.634 5.3٢5.7٢8 

)533.6٩١()423.609(عدم إطفاء تعديل القيمة العادلة )إيضاح ١7-١(

 4.218.025 4.7٩٢.٠37 

يتــم تأميــن الودائــع االســتثمارية المعــاد هيكلتهــا والتمويــل اإلســامي اآلخــر مقابــل التنــازل عــن ورهــن العقــارات االســتثمارية للمجموعــة التــي تقــع 
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة )إيضاحــات ١٢ و١3( والتنــازل عــن التأميــن، ورهــن علــى حســابات البنــك )إيضــاح 8( والتنــازل عــن الحقــوق الســتام 
الدفعــات المتعلقــة بمحفظــة الموجــودات التمويليــة واالســتثمارية اإلســامية وضمانــات الشــركات مــن الشــركات التابعــة للمجموعــة. إن األوراق 

الماليــة المقدمــة ســيتم االحتفــاظ بهــا مــن قبــل وكيــل ضمــان نيابــة عــن المموليــن.

تعديل القيمة العادلة المطفأة  1-17

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 643.7٠4 533.691في ١ يناير

)١١٠.٠١3()110.082(اإلطفاء المحمل للسنة

 423.609 533.6٩١ 

تــم تغييــر طبيعــة ودائــع الشــركة جوهريــا نتيجــة إلعــادة الهيكلــة 
المنتهيــة فــي ٢٠١4، ممــا أدى إلــى التــزام ثابــت يدفــع إلــى المموليــن 
التجارييــن ومقدمــي دعــم الســيولة. إن القيمــة االســمية لالتزامــات 
الثابتــة المعــاد هيكلتهــا فــي نهايــة الســنة هــي مبلــغ 4.64٢ مليــون 
للمعاييــر  وفقــً  درهــم(.  مليــون   5.3٢6  -  ٢٠١7 ديســمبر   3١( درهــم 
الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة، وبســبب التغيــرات الجوهريــة فــي 
إجــراء  تــم  الهيكلــة،  إعــادة  خــال  مــن  االســتثمارية  الودائــع  شــروط 
المعــاد هيكلتهــا علــى أســاس  العادلــة لالتزامــات  القيمــة  تقييــم 
صافــي القيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المتعاقــد عليهــا. كمــا فــي 

٢5 نوفمبــر ٢٠١4، تــم تثبيــت االلتزامــات المعــاد هيكلتهــا فــي البدايــة 
بالقيمــة العادلــة فــي بيــان المركــز المالــي ممــا أدى إلــى تعديــل أربــاح 
القيمــة العادلــة بمبلــغ ٩١١ مليــون درهــم والتــي تــم تســجيلها فــي 

بيــان الدخــل الموحــد.

خصــم  معــدل  باســتخدام  العادلــة  القيمــة  تعديــل  احتســاب  تــم 
بنســبة 5٪ علــى أســاس توقــع اإلدارة لعائــد الســوق والمعــدل حســب 

للمجموعــة. مخاطــر محــددة 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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يجــب قيــاس االلتزامــات الحقــا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة 
معــدل التمويــل الفعلــي. وبالتالــي، فــإن األربــاح الناتجــة مــن التثبيــت 
األولــي المســجلة ســيتم عكســها بالكامــل علــى مــدى فتــرة ١٢ ســنة 
للســداد، مــع رســوم ناتجــة فــي بيــان الدخــل الموحــد كل ســنة. إن 
القيمــة المتراكمــة ألربــاح القيمــة العادلــة المطفــأة كمــا في 3١ ديســمبر 
٢٠١8 بلغت 487 مليون درهم )3١ ديســمبر ٢٠١7 - 377 مليون درهم(، 
ــة المتبقيــة مــن 4٢4 مليــون درهــم كمــا  ــاح القيمــة العادل تعطــي أرب
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 )3١ ديســمبر ٢٠١7 - 534 مليــون درهــم( ليتــم 

إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة الســداد المتبقيــة.

بموجــب بنــود اتفاقيــة الشــروط العامــة العــادة الهيكلــة لســنة ٢٠١4، 
لبنــود  وفقــً  نقــدي  فائــض  أي  توزيــع  المجموعــة  علــى  يجــب  فإنــه 
ــاًء  ــه فــي وقــت الحــق فــي ديســمبر ٢٠١6، بن ــم تعديل ــة، كمــا ت االتفاقي
ــم إجــراء أول  علــى تقييــم المركــز النقــدي للمجموعــة كل 6 أشــهر. ت
تقييــم فــي ديســمبر ٢٠١4 و قــد أدى إلــى ســداد االلتــزام إلــى المموليــن 
بمبلــغ ٩44 مليــون درهــم وهــو مــا يمثــل دفعــة مقدمــً مــن ٢٢ قســطً 

شــهريً مجــدوالً فــي المســتقبل.

علــى  يقــوم  الثانــي  التقييــم  إن  النقديــة،  التحويــل  آليــة  بموجــب 
أســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 3٠ يونيــو ٢٠١5 وبالتالــي تــم ســداد 
دفعــة مقدمــة بمبلــغ 558 مليــون درهــم تمثــل ١3 قســط شــهري فــي 

المســتقبل حتــى اكتوبــر ٢٠١8، تــم دفعهــا فــي ١6 يوليــو ٢٠١5.

تــم إجــراء التقييــم الثالــث علــى أســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 3١ 
ــغ ١37 مليــون  ــم ســداد دفعــة مقدمــة بمبل ــي ت ديســمبر ٢٠١5 وبالتال
ديســمبر  حتــى  المســتقبل  فــي  شــهريً  قســطين  تمثــل  درهــم 
٢٠١8، تــم دفعــه فــي ٢5 ينايــر ٢٠١7. وتــم إجــراء التقييــم الرابــع علــى 
اســاس المركــز النقــدي كمــا فــي 3٠ يونيــو ٢٠١7 وبالتالــي تــم ســداد 
دفعــة مقدمــة بمبلــغ ١37 مليــون درهــم تمثــل قســطين شــهريً فــي 

المســتقبل حتــى فبرايــر ٢٠١8 تــم دفعــه فــي ٢5 يوليــو ٢٠١7.

لديهــا  المموليــن  مــع  أمــاك  شــركة  وافقــت   ،٢٠١6 ديســمبر  فــي 
للتنــازل عــن عــدد مــن الشــروط المقيــدة، والتــي تضمنــت تعديــات 
علــى  بالحفــاظ  للشــركة  الرهــن  لســجل  للســماح  القيــود  لبعــض 

أعلــى المســتويات المتوقعــة وزيــادة األمــوال التــي ســتطرح فــي إطــار 
معاييــر معينــة متفــق عليهــا مســبقا وإزالــة القيــود المفروضــة علــى 
اســتحداث المشــروعات. ال تؤثــر الشــروط الجديــدة علــى فتــرة الســداد 

أو المبالــغ أو دفعــات األربــاح للمموليــن.

تــم ســداد دفعــة مقدمــة بقيمــة 684 مليــون درهــم تمثــل ١٠ أقســاط 
شــهرية مجدولــة مســتقبا حتــى ديســمبر ٢٠١8 فــي ٢5 ينايــر ٢٠١8.

يرجى الرجوع إلى االيضاح ٢-١ لألحداث الاحقة لنهاية العام.
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تمويل إسالمي ألجل  -18

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

38.55938.55٩استصناع - تمويل إجارة آجلة من قبل شركة تابعة )إيضاح أـ(

56.012٢7.577 الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري )إيضاح ب(

-17.114البنك العقاري المصري العربي )إيضاح ج(

111.68566.١36

 

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  -19

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

 6.١57 6.551في ١ يناير

 ١.٠٩١ 766المخصص خال السنة

)6٩7()2.919(المدفوع خال السنة

 6.55١ 4.398في 3١ ديسمبر

أ(  االستصناع - تمويل إجارة آجلة من قبل 
شركة تابعة

خــال ســنة ٢٠٠8، دخلــت المجموعــة فــي اتفاقية 
بنــك  مــع  آجلــة  إجــارة  تمويــل   - اســتصناع 
إســامي لتمويــل شــراء وحــدات كوندومونيــوم 
إن  حاليــً.  اإلنشــاء  قيــد  عقــار  فــي  مكتبيــة 
مليــون   53 هــو  التســهيات  مبلــغ  إجمالــي 
درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7 - 53 مليــون درهــم(، 
منــه إجمالــي دفعــات تمــت بخصــوص تكلفــة 
اإلنشــاءات مــن قبــل البنــك اإلســامي كمــا فــي 
3١ ديســمبر ٢٠١8 بمبلــغ 3٠ مليــون درهــم )3١ 
ديســمبر ٢٠١7 - 3٠ مليــون درهــم( )إيضــاح ١١(.

التمويــل  إلعــادة  المصريــة  الشــركة  ب( 
العقــاري

التســهيات  بلغــت  الســنة،  نهايــة  فــي  كمــا 
طويلــة األجــل المقدمــة مــن الشــركة المصريــة 
التابعــة  للشــركة  العقــاري  التمويــل  إلعــادة 
للمجموعــة فــي مصــر مبلــغ ٢74 مليــون جنيــه 
مصــري )3١ ديســمبر ٢٠١7 - ١34 مليــون جنيــه 
التابعــة.  الشــركة  أنشــطة  لتمويــل  مصــري( 
أربــاح  التســهيات معــدل  هــذه  علــى  يترتــب 
ــى ٢١٪ ســنويً )٢٠١7 -  ــراوح مــن ١٪ إل بنســبة تت
مــن ١١.5٪ إلــى ٢١٪ ســنويً( تســتحق الدفــع علــى 

أســاس شــهري لمــدة أقصاهــا ٢٠ ســنة.

ت(  البنك العقاري المصري العربي
التســهيات  بلغــت  الســنة،  نهايــة  فــي  كمــا 
العقــاري  البنــك  مــن  المقدمــة  األجــل  طويلــة 
المصــري العربــي للشــركة التابعــة للمجموعــة 
فــي مصــر مبلــغ 84 مليــون جنيــه مصــري )3١ 
أنشــطة  لتمويــل  شــيء(  ال   -  ٢٠١7 ديســمبر 
الشــركة التابعــة. يترتــب على هذه التســهيات 
إلــى  ســنويً   ٪١.5 أقصــى  بحــد  ربــح  معــدل 
متوســط ســعر كوريــدور مــن البنــك المركــزي 
علــى  ويســتحق  شــيء(  ال   -  ٢٠١7( المصــري 
أســاس شــهري خــال فتــرة أقصاهــا 7 ســنوات.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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المطلوبات األخرى  -20

2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

65.8235١.7٠٢مخصصات ومبالغ مستحقة الدفع

5.556١١.٠55دخل إيجار غير مكتسب

6.5636.578توزيعات أرباح مستحقة الدفع

2.9883.٩١٢أرباح متوقعة مستحقة على ودائع االستثمارات والتمويات اإلسامية األخرى

161.256١4.475مخصص مطالبات قضائية )إيضاح ٢٠-١(

2.344٢.344أتعاب وساطة مستحقة الدفع

56456زكاة مستحقة الدفع

8.9426.535ودائع التأمين

4.6837.١56دائنو إدارة العقارات

26.3053٩.3٩٩ذمم دائنة أخرى )إيضاح ٢٠-٢(

284.516١43.6١٢

٢٠-١ هذا يمثل:

١. مخصــص بمبلــغ ١4 مليــون درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7- ١4 
ــة  مليــون درهــم( مقابــل بعــض الدعــاوى القضائيــة فــي دول
اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وتشــتمل علــى دعــاوى مرفوعــة 
مــن وضــد المجموعــة، وباألخــص تتعلــق ببعــض معامــات 
ال  بدفــع  الشــركة  قامــت  الســنة،  خــال  والتمويــل.  البيــع 
شــيء )3١ ديســمبر ٢٠١7- عكــس مبلــغ 6٢8 درهــم( يتعلــق 

القضائيــة. بالدعــاوى 

٢. مخصــص الخســائر المتوقعــة مــن قبــل المجموعــة خــال 
الســنة بمبلــغ ١47 مليــون درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7- ال شــيء( 
بالمبالــغ  الصلــة  ذات  القضائيــة  بالدعــاوى  يتعلــق  فيمــا 
)إيضــاح  للمطــور  المجموعــة  قبــل  مــن  مقدمــً  المدفوعــة 
المركــزي  المصــرف  قبــل  مــن  بــه  الموصــى  النحــو  علــى   )١١

والمصــادق عليــه مــن قبــل مجلــس اإلدارة.

٢٠-٢ هــذا يشــمل 5 مليــون درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7 - ١٠ مليــون 
األخــرى  والمطلوبــات  المؤجــل  بالدخــل  تتعلــق  التــي  درهــم(، 

.)١3 )إيضــاح  الورقــاء ذ م م  لشــركة حدائــق 
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2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل 

١.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم قيمة السهم ١ درهم

 1.500.000١.5٠٠.٠٠٠ )3١ ديسمبر ٢٠١7 - ١.5٠٠.٠٠٠.٠٠٠ سهم عادي قيمة السهم ١ درهم(

أداة المضاربة

قامــت المجموعــة بإصــدار أداة مضاربــة قابلــة للتحويــل إلــى أســهم 
ــة. فــي وقــت إصــدار أداة   ــد إتمــام شــروط معين ــة )إيضــاح ٢6( عن عادي
غيــر  العموميــة  الجمعيــة  اجتمــاع  فــي  المســاهمين  أقــر  المضاربــة، 
بمبلــغ  الشــركة  مــال  رأس  بزيــادة   ٢٠١4 بتاريــخ ٢8 ســبتمبر  العاديــة 
يصــل حتــى ٢.١ مليــار درهــم مــن وقــت آلخــر بهــذا المبلــغ أو المبالــغ 

التــي قــد تكــون مطلوبــة .

22-  أسهم الخزينة

مــن  ســهم  مليــون   ٢5 بشــراء  المجموعــة  قامــت   ،٢٠٠8 عــام  خــال 
ــم تســجيل  ــا يعــادل ١.67٪ مــن رأس المــال المصــدر. ت أســهمها، أي م

هــذه األســهم فــي بيــان المركــز علــى أنهــا أســهم خزينــة.

االحتياطي القانوني  -23

وفقــً للقانــون االتحــادي رقــم )٢( لســنة ٢٠١5 فــي دولــة اإلمــارات لعربيــة 
أربــاح  المتحــدة والنظــام األساســي للشــركة، يجــب تحويــل ١٠٪ مــن 
الســنة إلــى االحتياطــي القانونــي. يجــوز للشــركة أن تقــرر التوقــف عــن 
هــذه التحويــات الســنوية عندمــا يصبــح إجمالــي االحتياطــي مســاويً 
5٠٪ مــن رأس المــال المدفــوع. خــال الســنة، قامــت الشــركة بتحويــل ال 
شــيء )3١ ديســمبر ٢٠١7 - 4.٩6٠ ألــف درهــم( إلــى االحتياطــي القانونــي.

االحتياطي العام  -24

ــل ١٠٪ مــن  ــات النظــام األساســي للشــركة، يجــب تحوي حســب متطلب
أربــاح الســنة إلــى االحتياطــي العــام. ووفقــً لنظــام الشــركة األساســي، 
ــة  ــرار مــن الجمعي ــى االحتياطــي العــام بموجــب ق ــل إل يتوقــف التحوي
العموميــة العاديــة بنــاء علــى توصيــة مــن مجلــس اإلدارة أو عندمــا 
يصبــح هــذا االحتياطــي مســاويً 5٠٪ مــن رأســمال الشــركة المدفــوع. 
ســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتياطــي ألغــراض تحددهــا الجمعيــة 
العموميــة أثنــاء االجتمــاع الســنوي العــادي وبنــاء علــى توصيــة مــن 
شــيء)3١  ال  بتحويــل  الشــركة  قامــت  الســنة،  خــال  اإلدارة.  مجلــس 

ديســمبر ٢٠١7 - 4.٩6٠ ألــف درهــم( إلــى االحتياطــي العــام.

21-   رأس المال

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

١.٠٢5.56٠ 1.025.560أداة المضاربة )القيمة االسمية(

)8١٠.٠88()810.088(احتياطي أداه المضاربة

٢١5.47٢ 215.472أداة المضاربة )القيمة المدرجة(

فــي ٢5 نوفمبــر ٢٠١4، تــم إصــدار أداة المضاربــة بمبلغ ١.3٠٠ مليون درهم 
والتــي تســتحق فــي 3٠ نوفمبــر ٢٠٢6 مــن خــال شــركة ألغــراض خاصــة 
مملوكــة مــن قبــل المجموعــة. عنــد اســتحقاق أداة المضاربــة إلــى الحــد 
الــذي ال يمكــن اســتردادها ســوف يتــم تحويلهــا بشــكل الزامــي إلــى 

أســهم عاديــة للشــركة بقيمــة اســمية للســهم الواحــد ١ درهــم.

تتألف أداة المضاربة في وقت اإلصدار من: 

قيمة اسمية بمبلغ ١.3٠٠ مليون درهم  .١ 

ــح متوقــع بنســبة ١٪ ســنويً علــى األرصــدة القائمــة كل  معــدل رب  .٢ 
ســنة، يســتحق الدفــع كدفعــات عينيــة، ويحــق للشــركة االختيــار 

أن تقــوم بتوزيعــات نقديــة أو باألســهم.

إصــدار طــارئ 5٠٠ مليــون ســهم ينطبــق فقــط إلــى حــد بقــاء أداة   .3 
المضاربــة قائمــة عنــد االســتحقاق. إن عــدد األســهم الطارئــة التــي 
ســوف يتــم إصدارهــا تقســم بالتناســب مــع مبلــغ أداة المضاربــة 

المتبقــي القائــم.

تشــتمل أداة المضاربــة مــن بنــد يطبــق لزيــادة محتملــة فــي األربــاح 
فــي  كزيــادة  مبلــغ  احتســاب  وســيتم  المضاربــة.  ألداة  المتوقعــة 
األربــاح المطبقــة مــن ٢٪ إلــى 8٪ علــى المبالــغ المســتحقة للمموليــن 
التجارييــن )إيضــاح ١7(. ســوف يتــم تطبيــق مــا ســبق ذكــره فــي حــال 
اختــارت المجموعــة عــدم اســترداد المبلــغ المناســب مــن أداة المضاربــة 

مباشــرة بعــد بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة.

العقــارات  بيــع  مــن  المحققــة  األربــاح  إن  الشــركة،  لتقديــر  وفقــا 
العقــارات  عــن  مقدمــً  والدفعــات   )١٢ )إيضــاح  المؤهلــة  االســتثمارية 
االســتثمارية )إيضــاح ١١( والعقــارات قيــد التطويــر )إيضــاح ١3( ســوف يتــم 
اســتخدامها الســترداد أداة المضاربة جنبا إلى جنب المبلغ المســتحق 
ذو الصلــة مــن الدفعــات العينيــة. عنــد اســترداد أداة المضاربــة، ســوف 
يكــون هنــاك انخفــاض نســبي فــي إصــدار أســهم التحويــل الطارئــة 
المســتحقة. فــي حــال تــم إتمــام بيــع العقــارات االســتثمارية المؤهلــة، 
تخضــع  ، ســوف  المضاربــة  ألداة  متماثــل  اســتهاك  يوجــد  ال  ولكنــه 
العقــارات  تبلــغ  أعــاه.  موضــح  هــو  كمــا  للتغييــر  المتوقعــة  األربــاح 
االســتثمارية المؤهلــة بقيمــة مدرجــة إجماليــة ١.76٢ مليــون درهــم كمــا 
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 )3١ ديســمبر ٢٠١7- ١.658 مليــون درهــم( والتــي 
تنتــج عنهــا قيمــة عادلــة إجماليــة للعقــارات المســتبعدة المؤهلــة 
بمبلــغ ٢.65٢ مليــون درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7- ٢.684 مليــون درهــم(.

االحتياطي الخاص  -25

إن االحتياطي الخاص الذي تم تكوينه حسب توصية المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربية المتحدة غير قابل للتوزيع. 

أداة المضاربة  -26
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وتــم  إصدارهــا.  عنــد  العادلــة  بالقيمــة  المضاربــة  أداة  تســجيل  تــم 
تســجيل الفــرق بيــن القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة والقيمــة المدرجــة 
للودائــع بمبلــغ ١.٠٢7 مليــون درهــم كأربــاح فــي بيــان الدخــل لســنة 
٢٠١4 وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة. الحقــً للتثبيــت 
األولــي، لــن يتــم إعــادة قيــاس القيمــة المدرجــة لــألداة. تــم تحويــل أربــاح 
ــة بمبلــغ ١.٠٢7 مليــون درهــم عنــد التثبيــت األولــي مــن  القيمــة العادل
أداة المضاربــة مــن الخســائر المتراكمــة إلــى احتياطــي أداة المضاربــة. 
وســوف يتــم اســتخدام هــذا االحتيــاط فــي حــال وجــود أي ســداد ألداة 
المضاربــة أو إصــدار أســهم فــي الشــركة عنــد اســتحقاق أداة المضاربــة. 
وســوف يتــم إدراج أي اختــاف بيــن القيمــة االســمية لألســهم الصــادرة 
للتحويــل والقيمــة المدرجــة ألداة المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة 

ــاح غيــر الموزعة/الخســائر المتراكمــة. فــي األرب

تــم تحديــد القيمــة العادلــة ألداة المضاربــة بنــاء علــى أفضــل تقديــر 
لــإدارة للتدفقــات النقديــة المتوقعــة التــي ســوف تنشــأ، تــم خصمــه 
عنــد تكلفــة الحقــوق للشــركة. لهــذا الغــرض، تــرى اإلدارة بــأن األداة 
ســوف تســترد، بالكامــل، فــي العــام الثانــي عشــر وســيتم تســوية 

مصاريــف الدفعــات العينيــة لفتــرة ١٢ ســنة فــي نفــس التاريــخ.

تكلفــة  باســتخدام  المضاربــة  ألداة  العادلــة  القيمــة  احتســاب  تــم 
حقــوق الملكيــة بنســبة ١4.٩6٪ محتســبة بموجــب نمــوذج تســعير 
علــى  المضمــون مســتند  العائــد  أن  حيــث  الرأســمالية  الموجــودات 
ســندات حكومــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة طويلــة األجــل؛ إن مقيــاس 
بيتــا الــذي تــم تحديــده مســتند إلــى مقيــاس بيتــا للشــركة المماثلــة 
التــي تعمــل فــي ذات النشــاط وعــاوة مخاطــر الســوق مســتندة علــى 
ظــروف الســوق الحاليــة وهــو مــا يعكــس العائــد المتوقــع اإلضافــي 

علــى االســتثمار المضمــون.

فــي ١٢ أغســطس ٢٠١5، اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــً لســداد 
٢٠٠ مليــون درهــم مقابــل أداة المضاربــة ممــا أدى إلــى انخفــاض أداة 
المضاربــة واحتياطــي أداة المضاربــة بمبلــغ 4٢ مليــون درهــم و ١58 
مليــون درهــم علــى التوالــي. إن القيمــة االســمية القائــم ألداة المضاربــة 
فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 بلــغ ١.٠٢6 مليــون درهــم )3١ ديســمبر ٢٠١7 - ١.١٠٠ 
مليــون درهــم(. دفعــت الشــركة أيضــً ٩ ماييــن درهــم فيمــا يتعلــق 
بـــمصاريف الدفعــات العينيــة المســتحقة نتيجــة لســداد أداة المضاربــة 
ــخ إعــادة  ــة القائمــة مــن تاري ــي بنســبة ١٪ مــن أداة المضارب علــى التوال
الخســائر  فــي  التحمــل  هــذا  ســجل  قــد  الســداد.  لتاريــخ  الهيكلــة 

ــة. المتراكمــة فــي حقــوق الملكي

فــي ٢3 نوفمبــر ٢٠١7، اختــار مجلــس إدارة الشــركة طوعــا ســداد 75 
المضاربــة  أداة  خفضــت  التــي  المضاربــة  أداة  مقابــل  درهــم  مليــون 
مليــون   5٩ و  درهــم  مليــون   ١6 بمبلــغ  المضاربــة  أداة  واحتياطــي 
درهــم علــى التوالــي. إن القيمــة االســمية ألداة المضاربــة القائمــة فــي 
 ١.٠٢6  -  ٢٠١7 )3١ ديســمبر  مليــون درهــم   ١.٠٢6 هــو   ٢٠١8 3١ ديســمبر 
مليــون درهــم(. كمــا دفعــت الشــركة مبلــغ ٢5 مليــون درهــم فيمــا 
ــأرباح الدفعــات العينيــة نتيجــة لســداد رأس المــال بموجــب  يتعلــق بـ
ــة القائمــة مــن  ــة حيــث بلغــت نســبة ١٪ مــن أداة المضارب أداة المضارب
تاريــخ الســداد األول إلــى تاريــخ الســداد الثانــي. قــد ســجل هــذا التحمــل 

فــي الخســائر المتراكمــة فــي حقــوق الملكيــة.

فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8، إن الحــد األقصــى لعــدد األســهم التــي قــد تحــول 
بموجــب األداة هــي ١.5١٢ مليــون )3١ ديســمبر ٢٠١7 - ١.5١٢ مليــون(.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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إن المعلومات المالية للشركات التابعة التي لها حصص جوهرية غير مسيطرة قد تم عرضها أدناه:

20182017

ألف درهمألف درهمإيضاح

 ١4٠.٠٠8 ٢7١٢7.54٩-١أماك سكاي جاردنز ذ.م.م

)١٢.٠87()٢١.٢١4(إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

١٠6.335١٢7.٩٢١

)الخسائر( / األرباح المخصصة للحصة غير المسيطرة الجوهرية:

 8.5٠٢ ٢7٢.٩5٩-١أماك سكاي جاردنز ذ.م.م

 ٢83)٩.١٢6(إي إف إس للخدمات المالية ذ.م.م

)6.١67(8.785  

 ٪١٠٠ بنســبة  مــال  رأس  حصــة  المجموعــة  تمتلــك   ٢-١7
اســتخدمت  أمــاك ســكاي جاردنــز ذ.م.م.  مــن شــركة 
المجموعــة شــركة أمــاك ســكاي جاردنــز ذ.م.م كمنشــأة 
ذات غــرض خــاص، لاســتحواذ باالشــتراك مــع طــرف آخــر 
ــة تدعــى مشــروع ســكاي  علــى شــقق معينــة فــي بناي
حصــة  اآلن  المجموعــة  تملــك  )»المشــروع«(.  جاردنــز 
بنســبة 67٪ مــن المشــروع. بموجــب أحــكام اتفاقيــة 
اقتســام  ســيتم  المقابــل،  الطــرف  مــع  المشــروع  
اآلخــر.  للطــرف  و٪33  للمجموعــة   ٪67 بنســبة  أربــاح 
التمويــل المقــدم تــم تصنيفــه كحقــوق ملكيــة ضمــن 
غيــر  الحصــص  زيــادة  وبالتالــي  جاردنــز  ســكاي  أمــاك 

المجموعــة. مســتوى  علــى  المســيطرة 
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إن المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركات التابعة مدرجة أدناه. تستند المعلومات إلى المبالغ قبل الحذوفات داخل الشركة.

بيان اإليرادات الملخص

أمالك سكاي
جاردنز ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس
للخدمات المالية
ذ.م.م
ألف درهم :2018

 37 19.214اإليرادات

)20.575()9.606(المصاريف العمومية واإلدارية

)936( -التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

 -)640(خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

)21.474( 8.968 إجمالي الدخل الشامل / )الخسارة الشاملة( للسنة

)9.126( 2.959العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

:٢٠١7

 ٢.١3٢ ٢٠.8١٩اإليرادات

)53٢()5.446(المصاريف العمومية واإلدارية

)٩35( -التوزيعات إلى الممولين/ المستثمرين

 - ١٠.3٩٠خسائر القيمة العادلة على عقارات استثمارية

 665 ٢5.763 إجمالي الدخل الشامل للسنة

 ٢83 8.5٠٢العائدة إلى الحصص غير المسيطرة

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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27- الشركات التابعة الجوهرية المملوكة بشكل جزئي )تتمة(

بيان المركز المالي الملخص

أمالك سكاي
جاردنز ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس
للخدمات المالية
ذ.م.م
ألف درهم :2018

 - 27.330 النقد واألرصدة لدى البنوك

 30.037 -دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية

 - 376.900العقارات االستثمارية

 6.012 135 موجودات أخرى

)38.559( -تمويل اسامي ألجل

)46.916( -المبالغ المستحقة ألطراف ذات عاقة

)490()10.551( المطلوبات األخرى

)49.916( 393.814إجمالي حقوق الملكية

العائدة إلى:

)28.702(  266.265 مساهمي الشركة األم

)21.214(  127.549 الحصص غير المسيطرة

393.814 )49.916(

:٢٠١7

 8  3١.65٩ النقد واألرصدة لدى البنوك

 3٠.٠37  -دفعات مقدمة عن العقارات االستثمارية

 -  377.54٠العقارات االستثمارية

 ٢4.388  - موجودات أخرى

)38.55٩(  -تمويل اسامي ألجل

)43.88٠( )7.38٩(المبالغ المستحقة ألطراف ذات عاقة

)436(   - المطلوبات األخرى

)٢8.44٢( 4٠١.8١٠إجمالي حقوق الملكية

العائدة إلى:

)١6.355(  ٢6١.8٠٢ مساهمي الشركة األم

)١٢.٠87(  ١4٠.٠٠8 الحصص غير المسيطرة

4٠١.8٢( ١٠8.44٢(
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بيان التدفقات النقدية الملخص

أمالك سكاي
جاردنز ذ.م.م
ألف درهم

إي إف إس
للخدمات المالية
ذ.م.م
ألف درهم :2018

)2.107(  12.636التشغيلية

 2.100 )16.965(التمويلية

)7()4.329(صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

:٢٠١7

 ١.653  ١3.746التشغيلية

)٢.556( )٢١.٩6٠(التمويلية

)٩٠3()8.٢١4(صافي النقص في النقدية وشبه النقدية

28-   المعلومات القطاعية

ألغــراض إداريــة تــم تنظيــم المجموعــة فــي ثاثــة قطاعــات لألعمــال، 
تمويــل العقــارات )وتشــتمل علــى األنشــطة التمويليــة واالســتثمارية(، 
وتمويــل  العقاريــة(  المعامــات  علــى  )يشــتمل  العقــاري  واالســتثمار 

االســتثمار فــي الشــركات. 

تقــوم اإلدارة بمراقبــة النتائــج التشــغيلية لوحــدات األعمــال الخاصــة 
بهــا لغــرض اتخــاذ قــرارات حــول تخصيــص المــوارد وتقييــم األداء.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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28-   المعلومات القطاعية )تتمة(

القطاعات التشغيلية
إن إيرادات ومصاريف المجموعة لكل قطاع للسنة المنتهية في 3١ ديسمبر هي كما يلي:

تمويل
عقاري
ألف درهم

استثمارات
عقارية
ألف درهم

تمويل استثمارات 
في 
شركات وأخرى 
ألف درهم

المجموع
ألف درهم :2018

 285.973 17.586  134.952 133.435الدخل التشغيلي
)112.152()17.267( )46.711()48.174(توزيعات للممولين/ للمستثمرين

)205.926()20.276( )142.926()42.724(مخصصات االنخفاض في القيمة
)110.082()9.482()49.047()51.553(إطفاء أرباح القيمة العادلة

)146.208()10.798(      )43.787(   )91.623(مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(
)5.304( -)5.304( -تكلفة مبيعات العقارات قيد التطوير

 21.275 21.275 - - الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
)272.424()18.962()152.823()100.639(  نتائج القطاع

 6.167الحصص غير المسيطرة
)266.257(

 
:2017

 4٠6.88٩ ١6.5١5 ١53.46١ ٢36.٩١3 الدخل التشغيلي
)١٢4.764()١3.67٢()5١.5٠3()5٩.58٩( توزيعات للممولين/ للمستثمرين

 4١4)٢.٠٠٠( ١.34٠ ١.٠74 عكس/)مخصصات( االنخفاض في القيمة
)١١٠.٠١3()٩.٢7٩()46.7٠١()54.٠33(إطفاء أرباح القيمة العادلة

)١٢5.٠8٩(  )7.645(  )34.6٠8( )8٢.836(    مصاريف )تشمل مصاريف مخصصة(
)٢١.67٠( -)٢١.67٠( -تكلفة مبيعات العقارات قيد التطوير

 ٢5.568 ٢5.568  - -الحصة من نتائج الشركة الشقيقة
 5١.335 ٩.487 3١٩ 4١.5٢٩  نتائج القطاع

)8.785(الحصص غير المسيطرة
4٢.55٠ 
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28-   المعلومات القطاعية )تتمة(

الموجودات والمطلوبات القطاعية
يعرض الجدول التالي الموجودات والمطلوبات القطاعية الخاصة بالمجموعة كما في 3١ ديسمبر:

تمويل
عقاري
ألف درهم

استثمارات
عقارية
ألف درهم

تمويل استثمارات 
في شركات
وأخرى 
ألف درهم

المجموع
ألف درهم :2018

3.431.8642.014.557437.4005.883.121الموجودات القطاعية

1.203.9442.931.203483.4774.618.624المطلوبات القطاعية

1905.748-5.558االستهاك

3773.865-3.488المصاريف الرأسمالية

:2017

4.٢١١.4٩5١.٩4١.3544٢6.3٩56.57٩.٢44الموجودات القطاعية

١.885.36٢٢.68٩.584433.3٩٠5.٠٠8.336المطلوبات القطاعية

١4٠6.3١7-6.١77االستهاك

٢٠٢١.٢36-١.٠34المصاريف الرأسمالية

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

أعضاء مجلس
اإلدارة
واإلدارة العليا
ألف درهم

أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم 31 ديسمبر 2018

7.2657.265--النقد واألرصدة لدى البنوك

15.2568.35823.614-الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية

7.2497.249--األوراق المالية االستثمارية

941.7891.059.477-117.688الودائع االستثمارية

703703--موجودات أخرى )إيضاح ١5(

821867-46مطلوبات أخرى

3١ ديسمبر ٢٠١7

١١3.8٠٢١١3.8٠٢--النقد واألرصدة لدى البنوك

١8.٢68١٠.٩١5٢٩.١83-الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية

7.٢4٩7.٢4٩--األوراق المالية االستثمارية

١.٠4٢.٠85١.١7٢.3٠6-١3٠.٢٢١الودائع االستثمارية

7٠37٠3--موجودات أخرى )إيضاح ١5(

86٠٩١١-5١مطلوبات أخرى

29-   المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األطــراف ذات العاقــة تمثــل الشــركات الشــقيقة والمســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس 
اإلدارة وموظفــي اإلدارة العليــا للمجموعــة والشــركات التــي تحــت الســيطرة أو الســيطرة المشــتركة 
ــً مــن قبــل تلــك األطــراف. تؤخــذ موافقــة إدارة المجموعــة علــى األســعار وشــروط  أو المتأثــرة جوهري

الدفــع المتعلقــة بهــذه المعامــات. 

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

105

البيانات المالية الموحدةأمالك للتمويل )ش.م.ع( والشركات التابعة لها



2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

١4.365١4.73٠رواتب ومزايا أخرى

١.87٢47١مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

16.23715.201

 3١ فــي  المنتهيــة  الســنة  خــال  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  مكافــأة  إن 
)ب(.  3٠ االيضــاح  فــي  مبينــة   ٢٠١8 ديســمبر 

مساهمين
رئيسيين
ألف درهم

اإلدارة
واإلدارة العليا
ألف درهم

أعضاء مجلس
أطراف أخرى
ذات عالقة
ألف درهم

المجموع
ألف درهم 31 ديسمبر 2018

الدخل من الموجودات التمويلية 

545418963- واالستثمارية االسامية

19.23121.634-2.403توزيعات للممولين/ للمستثمرين

31 ديسمبر 2017

الدخل من الموجودات التمويلية 

 5٩٠65٢١.٢4٢-واالستثمارية االسامية

 ٢١.١3١٢3.77٢-٢.64١توزيعات للممولين/ للمستثمرين

29-   المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة المدرجــة فــي بيــان الدخــل هــي 
كمــا يلــي:

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

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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30-    االلتزامات والمطلوبات الطارئة

االلتزامات

إيضاح
2018
ألف درهم

2017
ألف درهم

3٠290.336386.477-١التزامات غير قابلة لإلغاء لتقديم تسهيات

3٠23.251٢3.٢5١-٢التزامات بخصوص الدفعات المقدمة للعقارات االستثمارية

-3٠65.348-3التزامات بخصوص عقارات استثمارية

٩7٠-3٠-4التزامات مقابل مصاريف رأسمالية

378.9354١٠.6٩8

تشــتمل االلتزامــات المتعلقــة بالتســهيات االئتمانيــة علــى   ١-3٠
تصميمهــا  جــرى  التــي  التســهيات  لتقديــم  االلتزامــات 
للوفــاء بمتطلبــات عمــاء المجموعــة. إن االلتزامــات عــادًة 
يكــون لهــا تواريــخ صاحيــة محــددة وشــروط أخــرى إللغائهــا 
وتتطلــب دفــع رســوم. ونظــرًا ألن االلتزامــات هــذه يمكــن 
أن تنتهــي صاحيتهــا دون القيــام بســحبها، فــإن إجمالــي 
ــة  ــة ال تمثــل بالضــرورة االحتياجــات النقدي ــغ التعاقدي المبال

المســتقبلية.

البائعيــن  أو  العقــارات  التزامــات نحــو مطــوري  هــذه تمثــل   ٢-3٠
العقــارات.  مشــتريات  بخصــوص 

فيمــا  العقارييــن  المطوريــن  تجــاه  التزامــات  تمثــل  هــذه   3-3٠
االســتثمارية. العقــارات  بتطويــر  يتعلــق 

تكنولوجيــا  مشــاريع  تطبيــق  تجــاه  التزامــات  تمثــل  هــذه   4-3٠
. ت مــا لمعلو ا

المطلوبات الطارئة

الدعــاوى  ببعــض  المجموعــة  دخلــت  أ(   
العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  القضائيــة 
المتحــدة، وتشــتمل علــى دعــاوى مرفوعــة 
مــن وضــد المجموعــة، وباألخــص تتعلــق 
والتمويــل.  البيــع  معامــات  ببعــض 
تدافــع المجموعــة عــن حقوقهــا فــي هــذه 
القضايــا، واســتنادًا إلــى الــرأي المقــدم مــن 
المستشــار القانونــي، تعتقــد المجموعــة 
أنــه مــن غيــر المرجــح نجــاح اإلجــراءات التــي 
باســتثناء  المقابلــة،  األطــراف  اتخذتهــا 
مقابلهــا  مخصــص  تكويــن  تــم  قضايــا 
بمبلــغ 3 مليــون درهــم )٢٠١7- 3 مليــون 

درهــم(.

لـــدى  كان   ،٢٠١8 ديســـمبر   3١ فـــي  كمـــا  ب( 
خاصـــة  طارئـــة  مطلوبـــات  المجموعـــة 
اإلدارة  مجلـــس  أعضـــاء  بمكافـــأة 
المقترحـــة بمبلـــغ ال شـــيء )3١ ديســـمبر 
مكافـــأة  إن  درهـــم(.  مليـــون   3  -  ٢٠١7
تخضـــع  التـــي  اإلدارة،  مجلـــس  أعضـــاء 
للقانـــون االتحـــادي رقـــم )٢( لســـنة ٢٠١5 
المتحـــدة،  العربيـــة  اإلمـــارات  فـــي دولـــة 
بمبلـــغ  عليهـــا  الموافقـــة  تمـــت  وقـــد 
٢.٢5 مليـــون درهـــم مـــن قبـــل الجمعيـــة 
العموميـــة الســـنوية فـــي ١٠ ابريـــل ٢٠١8 
وتـــم دفعـــه خـــال الســـنة المنتهيـــة فـــي 

.٢٠١8 ديســـمبر   3١

الشــركة  بــدأت  الــذي  المطــور  قــام  كمــا  ج( 
 ٢٠١3 عــام  فــي  ضــده  تحكيــم  بإجــراءات 
كمــا هــو مبيــن فــي اإليضــاح رقــم ١١ بــدوره 
ــم دعــوى تحكيــم ضــد المجموعــة  بتقدي
خــال الســنة بمبلــغ 66٩ مليــون درهــم 
الســترداد الخســائر المزعومــة. واســتنادا 
إلــى المشــورة التــي قدمهــا المستشــار 
اســتنتجت  الثالــث،  للطــرف  القانونــي 
الشــركة بأنــه لــن يكــون مــن المرجــح أن 
ينجــح الطــرف المقابــل فــي هــذا اإلجــراء.
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إدارة المخاطر   -31

إن المخاطــر متأصلــة فــي أنشــطة المجموعــة 
لكنهــا مــدارة مــن خــال عمليــة تعريــف وقيــاس 
المخاطــر  لحــدود  تخضــع  مســتمرة  ومراقبــة 
وضوابــط أخــرى. إن عمليــة إدارة المخاطــر هامــة 
المجموعــة  تتعــرض  المجموعــة.  الســتدامة 
لمخاطــر االئتمــان ومخاطــر الســيولة ومخاطــر 

التشــغيلية. والمخاطــر  الســوق 

ال  المســتقلة  المخاطــر  مراقبــة  عمليــة  إن 
تشــمل مخاطــر األعمــال كالتغيــرات فــي البيئــة 
و التكنولوجيــا والصناعــة، إذ أن هــذه المخاطــر 
التخطيــط  عمليــة  خــال  مــن  مراقبتهــا  تتــم 

للمجموعــة. االســتراتيجي 

لهــا  تتعــرض  التــي  الرئيســة  المخاطــر  إن 
بأعمالهــا  بالقيــام  يتعلــق  فيمــا  المجموعــة 
وعملياتهــا وبالوســائل والهيــكل التنظيمــي 
المخاطــر  إدارة  أجــل  مــن  تســتخدمه  الــذي 
اســتراتيجيا وذلــك لتطويــر أمــوال المســاهمين 

أدنــاه. مبينــة 

مســؤول  )»المجلــس«(  اإلدارة  مجلــس  إن 
المراجعــة المســتمرة واعتمــاد سياســات  عــن 
والخطــط  المجموعــة  لــدى  المخاطــر 
والســنوية  األجــل  متوســطة  االســتراتيجية 
والتــي يتــم مــن خالهــا صياغــة اســتراتيجية 
مجلــس  يقــوم  والغايــات.  واألهــداف  األعمــال 
الخاصــة  المخاطــر  ملــف  بمراجعــة  اإلدارة 
ضمــن  تقــع  أنهــا  مــن  للتأكــد  بالمجموعــة 
سياســات المخاطــر لــدى المجموعــة ومحــددات 
قــدرة تحمــل المخاطــر. كذلــك يّفــوض الســلطة 
ــإدارة العليــا للقيــام باألعمــال اليوميــة ضمــن  ل
المقــررة،  واالســتراتيجية  السياســة  محــددات 
المراقبــة  وأدوات  العمليــات  أن  يضمــن  بينمــا 
كافيــة إلدارة سياســة المخاطــر واالســتراتيجية 

. عــة للمجمو

تعتبــر اإلدارة التنفيذيــة مســؤولة عــن تنفيــذ 
المجموعــة  لــدى  المخاطــر  اســتراتيجية 

قبــل  مــن  الموضوعــة  اإلرشــادية  والسياســة 
مجلــس اإلدارة، بمــا فــي ذلــك التحديد والتقييم 
المســتمر لجميــع المخاطــر الهامــة علــى األعمال 
وتصميــم وتنفيــذ المراقبــة الداخليــة المناســبة 
لتقليلهــا إلــى أدنــى مســتوى. يتــم ذلــك مــن 

خــال اللجــان اإلداريــة العليــا التاليــة:

إن لجنــة التدقيــق مســؤولة أمــام مجلــس اإلدارة 
فعــال  بنظــام  المجموعــة  التــزام  ضمــان  عــن 
المخاطــر  إدارة  ومراقبــة  والمحاســبة  للماليــة 
الســلطات  بمتطلبــات  االلتــزام  ومراقبــة 

. لتنظيميــة ا

الخاصــة  الشــرعية  والرقابــة  الفتــوى  هيئــة  إن 
األنشــطة  بالمجموعــة مســؤولة عــن مراجعــة 
واالســتثمارية  والتمويليــة  التشــغيلية 
وتوافقهــا  تماشــيها  مــن  للتأكــد  للمجموعــة 
مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية. وبمــا أن الهيئة 
مهماتهــا  فــإن  إشــرافي  مجلــس  عــن  عبــارة 
أيضــً تدقيــق أنشــطة العمــل المنفــذة وتقديــم 
تقريــر مســتقل إلــى المســاهمين. يتم تنســيق 
الفتــاوى والبيانــات الرســمية الصــادرة عــن هيئــة 
الفتــوى والرقابــة الشــرعية وتطبيقهــا مــن إدارة 
المجموعــة. تســعى إدارة المجموعــة للحصــول 
الفتــوى والرقابــة  التوجيــه مــن مجلــس  علــى 
الشــرعية لتطبيــق فتــواه وبياناتــه الرســمية.

إدارة وتقييــم  االئتمــان مســؤولة عــن  إدارة  إن 
واإلجــراءات  السياســة  ووضــع  المحفظــة 
والطــرف  البلــد  مخاطــر  وتحليــل  االئتمانيــة 
تقاريــر  مراجعــة   / علــى  والموافقــة  المقابــل 
التعــرض للمخاطــر ومراقبــة التقيــد باألنظمــة 
المتعلقــة بالمخاطــر والتعامــل مــع الموجــودات 

المحفظــة. وإدارة  القيمــة  المنخفضــة 

مســؤولة  والمطلوبــات  الموجــودات  لجنــة  إن 
الخطــط  تحديــد  عــن  رئيســي  بشــكل 
والمبــادرات  األمــد  طويلــة  االســتراتيجية 
التكتيكيــة قصيــرة األمــد لإرشــاد لتخصيــص 
احتــرازي  بشــكل  والمطلوبــات  الموجــودات 

االســتراتيجية  األهــداف  لتحقيــق  وذلــك 
الخاصــة بالمجموعــة. تقــوم لجنــة الموجــودات 
ومخاطــر  الســيولة  بمراقبــة  والمطلوبــات 
المخاطــر  وملــف  المجموعــة  لــدى  الســوق 
التطــورات  ســياق  فــي  بالمجموعــة  الخاصــة 
أن  لضمــان  الســوق  وتقلبــات  االقتصاديــة 
أنشــطة المجموعــة متوافقــة مــع التوجيهــات 
مــن  المعتمــدة  والمزايــا  بالمخاطــر  المتعلقــة 

اإلدارة. مجلــس  قبــل 

إدارة  عــن  المســؤولة  هــي  المخاطــر  لجنــة  إن 
المجموعــة  مخاطــر  قيــاس  يتــم  المخاطــر. 
باســتخدام طريقــة تعكــس كل مــن الخســائر 
العاديــة  الظــروف  فــي  حدوثهــا  المتوقــع 
والخســائر غيــر المتوقعــة والتــي هــي تقديــر 
إلــى  اســتنادًا  النهائيــة  الفعليــة  للخســائر 
نمــاذج إحصائيــة. تســتخدم النمــاذج االحتمــاالت 
والمعدلــة  الســابقة  الخبــرة  مــن  المأخــوذة 
تأخــذ  كذلــك  االقتصاديــة.  البيئــة  لتعكــس 
الشــركة فــي االعتبــار أســوأ الســيناريوهات التي 
قــد تحــدث بحالــة وقــوع حــوادث كان مــن غيــر 
المرجــح وقوعهــا. كمــا تتحمــل المســؤولية عــن 
تحديــد مخاطــر الســوق والمخاطــر التشــغيلية 
التــي تنشــأ عــن أنشــطة المجموعــة وتقديــم 
بالسياســات  الصلــة  ذات  للجــان  التوصيــات 
لتلــك  التعــرض  إلدارة  المناســبة  واإلجــراءات 
لتنفيــذ  الازمــة  األنظمــة  وتفعيــل  المخاطــر 

الفعالــة. الرقابيــة  اإلجــراءات 

بصــورة  يتــم  المخاطــر  وضبــط  مراقبــة  إن 
أساســية اســتنادًا للحــدود الموضوعــة مــن قبل 
المجموعــة. تعكــس هــذه الحــدود إســتراتيجية 
األعمــال وبيئــة الســوق للمجموعــة باإلضافــة إلى 
مســتوى المخاطــر التــي تكــون المجموعــة علــى 
تقــوم  لذلــك،  باإلضافــة  لتحملهــا.  اســتعداد 
المجموعــة بمراقبــة وقيــاس القــدرة اإلجماليــة 
بإجمالــي  يتعلــق  فيمــا  المخاطــر  لتحمــل 
ــواع  ــة أن التعــرض للمخاطــر علــى مســتوى كاف

واألنشــطة. المخاطــر 
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مصممــة  مخاطــر  تقاريــر  وتوزيــع  إعــداد  يتــم 
خصيصــً لتغطــي جميــع مســتويات المجموعــة 
لضمــان أن جميــع األقســام تســتطيع الحصــول 
والضروريــة  الشــاملة  المعلومــات  علــى 

والحديثــة.

تركزات المخاطر الزائدة

مــن  عــدد  يشــترك  عندمــا  التركــزات  تنشــأ 
 ، متشــابهة  أنشــطة  فــي  المقابلــة  األطــراف 
الجغرافيــة   المنطقــة  أنشــطة بنفــس  فــي  أو 
اقتصاديــة  ســمات  لهــم  يكــون  عندمــا  أو 
االســتعداد  لديهــم  يجعــل  قــد  ممــا  مماثلــة 
بشــكل  تتأثــر  تعاقديــة  التزامــات  لمواجهــة 
االقتصاديــة  الظــروف  فــي  بالتغيــرات  مماثــل 
أو السياســية أو غيرهــا. تشــير التركــزات إلــى 
نحــو  المجموعــة  ألداء  النســبية  الحساســية 
التطــورات التــي تؤثــر علــى قطــاع أعمــال بذاتــه 

معينــة. جغرافيــة  منطقــة  علــى  أو 

رئيســي  بشــكل  المجموعــة  مخاطــر  تتعلــق 
بالســوق العقــاري فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 

دبــي. فــي  وباألخــص  المتحــدة 

الزائــدة،  المخاطــر  تركــزات  تجنــب  أجــل  مــن 
المجموعــة  وإجــراءات  سياســات  تتضمــن 
إرشــادات محــددة تركــز علــى الطــرف المقابــل 
بنــاء  متنوعــة.  ماليــة  بمحافــظ  االحتفــاظ  مــع 
االئتمــان  مخاطــر  تركــزات  مراقبــة  تتــم  عليــه، 

وإدارتهــا. المحــددة 

مخاطر االئتمان

التــي  المخاطــر  هــي  االئتمــان  مخاطــر  إن 
فــي  مقابــل  طــرف  أو  متعامــل  فيهــا  يعجــز 
الوفــاء بالتزامــه ويتســبب فــي خســارة ماليــة 
عــن  المخاطــر  تلــك  مثــل  تنتــج  للمجموعــة. 
تقــوم  التــي  اإلســامية  التمويليــة  األنشــطة 
بهــا المجموعــة. إن المخاطــر االئتمانيــة مراقبــة 
بشــكل فعــال وفقــً للسياســات االئتمانية التي 
تعــّرف بوضــوح صاحيــات التمويــل الممنوحــة 
والسياســات واإلجــراءات. لمزيــد مــن التفاصيــل 

التمويليــة  الموجــودات  تشــكيل  بخصــوص 
.٩ رقــم  اإليضــاح  مراجعــة  الرجــاء  اإلســامية 

االئتمانيــة  المخاطــر  المجموعــة ضبــط  تحــاول 
مــن  والحــد  للمخاطــر  التعــرض  بمراقبــة 
المحــددة  المقابلــة  األطــراف  مــع  المعامــات 
والتقييــم المســتمر لمــاءة األطــراف المقابلــة. 
مدينــة  ذمــم  محفظــة  المجموعــة  أنشــأت 
ســليمة وتحتفــظ بهــا وفقــً لسياســة ائتمــان 
اإلدارة.  مجلــس  قبــل  مــن  معتمــدة  محــددة 
يتألــف نظــام تقييــم االئتمــان لــدى المجموعــة 
مــن تقييــم مصمــم بشــكل جيــد بخصــوص 
لغــرض  ومراجعــة  تخويــل  وإجــراءات  االئتمــان 
الشــركة  أنشــطة  فــي  االحتــراز  علــى  التأكيــد 
التمويليــة وضمــان نوعيــة محفظــة الموجودات. 
الموجــودات  إلدارة  أهميــة خاصــة  إعطــاء  يتــم 

المنتجــة. غيــر  التمويليــة 

بمراقبــة  دائمــة  بصــورة  المجموعــة  تقــوم 
وتتبــع  الكليــة  االئتمانيــة  للمخاطــر  التعــرض 
هيكلهــا  نحــو  ونظاميــة  تحليليــة  طــرق 
االئتمانــي المصنــف حســب األفــراد والمجموعات 
والصناعــة ولذلــك فــإن محفظة االئتمــان منوعة 
بشــكل جيــد قطاعيــً وحســب الجنســيات، مــع 

عــدم وجــود تركيــز جوهــري.

تقــدم المجموعــة تمويــل اإلجــارة كمــا يتضــح 
مــن خــال تشــكيلة المحفظــة حيــث يتــم حجــز 
ــدى المجموعــة لحيــن تســديد  ملكيــة العقــار ل
كل دفعــات اإليجــار المســتحقة. ينتــج عــن ذلــك 
)إيجــارات  الممولــة  المبالــغ  علــى  كامــل  رهــن 
ثابتــة(. إن عمــاء المجموعــة يقيمــون بصــورة 
رئيســية فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة.  

قياس المخاطر االئتمانية

إدارة  لغــرض  االئتمــان  مخاطــر  تقديــر  يعتبــر 
المخاطــر عمليــة معقــدة وتتطلــب اســتخدام 
تماشــيً  تتنــوع  التعرضــات  ألن  نظــرًا  النمــاذج 
مــع التغيــرات فــي ظــروف الســوق والتدفقــات 
تقييــم  إن  الوقــت.  ومــرور  المتوقعــة  النقديــة 

مخاطــر االئتمــان لمحفظــة الموجــودات تتطلــب 
مزيــدًا مــن التقييمــات فيمــا يتعلــق بالتعثــرات 
المحتمــل حدوثهــا ونســب الخســارة المرتبطــة 
بهــا. تقــوم المجموعــة بقيــاس مخاطــر االئتمــان 
باســتخدام مدخــات احتمــال التعثــر ومســتوى 
باحتمــال  والخســارة  التعثــر  عنــد  التعــرض 
المســتخدم  للنهــج  مشــابه  وهــذا  التعثــر. 
المتوقعــة  االئتمــان  خســارة  قيــاس  لغــرض 
التقاريــر  إلعــداد  الدولــي  المعيــار  بموجــب 

الماليــة رقــم ٩.
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إدارة المخاطر )تتمة(  -31

قياس خسائر االئتمان المتوقعة

يوضــح المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر الماليــة 
لتحديــد  مراحــل«  ثــاث  »مــن  نمــوذج   ٩ رقــم 
التغيــرات  علــى  بنــاًء  القيمــة  فــي  االنخفــاض 
فــي جــودة االئتمــان منــذ التثبيــت األولــي علــى 

النحــو الموجــز أدنــاه:

غيــر  الماليــة  األدوات  تصنيــف  يتــم  	
تاريــخ  عنــد  االئتمانيــة  القيمــة  منخفضــة 
التثبيــت األولــي فــي المرحلــة األولــى ويتــم 
مراقبــة مخاطــر ائتمانهــا بشــكل مســتمر 

المجموعــة. قبــل  مــن 

إذا تــم تحديــد زيــادة ملحوظــة فــي مخاطــر  	
االئتمــان منــذ التثبيــت األولــي، يتــم نقــل 
ال  ولكــن   ،»٢ »المرحلــة  إلــى  الماليــة  األداة 
يتــم اعتبارهــا منخفضــة القيمــة االئتمانيــة. 
قيمــة  منخفضــة  الماليــة  األداة  كانــت  إذا 
إلــى  الماليــة  األداة  نقــل  يتــم  االئتمــان، 

الثالثــة. المرحلــة 

المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  قيــاس  يتــم  	
بمبلــغ   ١ المرحلــة  فــي  الماليــة  لــألدوات 
االئتمــان  خســائر  مــن  حصــة  يســاوي 
االفتراضــي  العمــر  مــدى  علــى  المتوقعــة 
المحتملــة  التعثــر  حــاالت  عــن  تنتــج  التــي 

المقبلــة. عشــر  االثنــي  األشــهر  خــال 

االئتمــان  خســائر  قيــاس  يتــم  فيمــا  	
ــة ٢  ــة فــي المرحل ــألدوات المالي المتوقعــة ل
و3 اســتنادًا إلــى العمــر االفتراضــي لهــا. يتم 
بعــد  المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  قيــاس 

المســتقبلية. المعلومــات  خصــم 

المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  قیاس  یتم  	
الماليــة  الموجــودات  أو  المشــتريات  علــى 
منخفضــة قيمــة االئتمــان األصليــة اســتنادًا 

لهــا. االفتراضــي  العمــر  إلــى 

 

الزيادة الكبيرة في مخاطر االئتمان

المؤشــرات  مــن  العديــد  الشــركة  تســتخدم 
لتحديــد أي زيــادات كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان. 
ينبغــي اعتبــار حــدوث أي مــن هــذه المؤشــرات 
مخاطــر  فــي  الكبيــرة  الزيــادة  علــى  مؤشــرًا 
االئتمــان، وبالتالــي ســيتم تصنيــف األداة المالية 
ذات العاقــة كمرحلــة ٢ وينطبــق عليها خســائر 
االئتمــان المتوقعــة علــى مــدى عمــر االســتخدام. 

فيمــا يلــي المؤشــرات الرئيســية

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

تســتمر المجموعــة فــي مراقبــة هــذه األدوات 
الماليــة لفتــرة ال تقــل عــن 6 أشــهر للتأكــد ممــا 
إذا كان خطــر التخلــف عــن الســداد قــد انخفــض 
علــى أســاس تلبيــة معيــار معيــن، لوقــٍت كاٍف 
قبــل تغييــر هــذا التعــرض مــن خســائر االئتمــان 
االفتراضــي  العمــر  مــدى  علــى  المتوقعــة 
المتوقعــة  االئتمــان  خســائر  إلــى   )٢ )المرحلــة 

خــال ١٢ شــهرًا )المرحلــة ١(.

تلتــزم المجموعــة بفتــرة اختبــار لمــدة 3 دفعــات 
علــى  تســدد  التــي  )للدفعــات  أدنــى  كحــد 
 ١٢ ولمــدة  أقــل(  لمــدة  أو  ســنوي  ربــع  أســاس 
شــهرًا )فــي الحــاالت التــي تزيــد فيهــا مــدة دفــع 
األقســاط عــن ربــع ســنة( بعــد إعــادة الهيكلــة، 

قبــل رفــع التصنيــف مــن المرحلــة 3 إلــى ٢.

االنتقال إلى الخلف من المرحلة 3 إلى 
المرحلة 2

تراقــب المجموعــة أن التســهيل األساســي قــد 

أصبــح منتظمــً، وهــو حالــي ولــم يعــد يفــي 
بتعريــف اإلئتمــان منخفــض القيمــة أو يكــون 
فــي وضــع التخلــف قبــل إعــادة تصنيفــه مــن 
غيــر  للتعــرض  ترقيــة  أي  تخضــع   .3 المرحلــة 
 6 تبلــغ  تخفيــف  لفتــرة  األداء  لحالــة  المنفــذ 
أشــهر مــن تاريــخ الســداد المنتظــم فــي إعــادة 
الســداد. إن أي تســهيل مصنــف فــي المرحلــة 3 
ال يمكــن تصنيفــه مباشــرة فــي المرحلــة ١ويجــب 
الخلــف  إلــى  االنتقــال  معاييــر  يســتوفي  أن 
لانتقــال مــن المرحلــة ٢ إلــى المرحلــة ١ كمــا هــو 

موثــق أعــاه.

فــي  المدرجــة  المســتقبلية  المعلومــات 
المتوقعــة االئتمــان  خســائر  نمــوذج 

ينطــوي تقييــم الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر 
االئتمــان وحســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة 
علــى معلومــات مســتقبلية. قامــت المجموعــة 
المتغيــرات  وتحديــد  تاريخــي  تحليــل  بإجــراء 
االقتصاديــة الرئيســية التــي تؤثــر علــى مخاطــر 
لــكل  المتوقعــة  االئتمــان  وخســائر  االئتمــان 

محفظــة.

واألثــر  االقتصاديــة  المتغيــرات  هــذه  تختلــف 
التعثــر  احتمــال  علــى مدخــات  بهــا  المرتبــط 
والخســارة  التعثــر  عنــد  التعــرض  ومســتوى 
ــة. كمــا  ــر باختــاف األدوات المالي باحتمــال التعث
تــم تطبيــق قــرار الخبيــر في هــذه العمليــة. يتم 
االقتصاديــة  المتغيــرات  توفيــر توقعــات هــذه 
)»الســيناريو االقتصــادي األساســي«( مــن قبــل 
فريــق المخاطــر التابــع للمجموعــة علــى أســاس 

ربــع ســنوي.

يتــم تحديــد تأثيــر هــذه المتغيــرات االقتصاديــة 
ومســتوى  التعثــر  احتمــال  مدخــات  علــى 
باحتمــال  والخســارة  التعثــر  عنــد  التعــرض 
إحصائــي  تحليــل  إجــراء  خــال  مــن  التعثــر 
لفهــم األثــر الــذي أحدثتــه التبــدالت فــي هــذه 
التعثــر  معــدالت  علــى  تاريخيــً  المتغيــرات 
ومكونــات الخســارة باحتمــال التعثــر ومســتوى 

التعثــر. عنــد  التعــرض 

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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إجمالي الحد 
األقصى 
للتعرض
2018
ألف درهم 

إجمالي الحد 
األقصى
للتعرض
2017
ألف درهم

255.92867٢.٩56أرصدة لدى البنوك )إيضاح 8(

2.703.8503.٠84.٩83الموجودات التمويلية واالستثمارية االسامية )إيضاح ٩(

322.8183٢٢.8١8دفعات مقدمً عن العقارات االستثمارية )إيضاح ١١(

63.555١٢5.7٢3موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدمً( )إيضاح ١5(

3.346.1514.٢٠6.48٠إجمالي التعرض للمخاطر االئتمانية

ــغ  ــإن المبال ــة ف ــة مســجلة بالقيمــة العادل ــا تكــون األدوات المالي عندم
الظاهــرة أعــاه تمثــل التعــرض لمخاطــر االئتمــان ولكــن ليــس بالحــد 
األقصــى للتعــرض الــذي قــد يحــدث فــي المســتقبل نتيجــة التغيــرات 
للتعــرض  األقصــى  الحــد  حــول  التفاصيــل  مــن  لمزيــد  القيــم.  فــي 
للمخاطــر االئتمانيــة لــكل صنــف مــن األدوات الماليــة، يجــب الرجــوع 
إلــى اإليضاحــات المحــددة. إن أثــر الضمانــات وأســاليب تخفيــف المخاطــر 

ــاه. األخــرى مبيــن أدن

المجموعــة  قبــل  مــن  الماليــة  للموجــودات  االئتمــان  نوعيــة  تــدار 
باســتخدام تصنيــف ائتمانــي داخلــي. يظهــر الجــدول أدنــاه نوعيــة 
نظــام  علــى  اســتنادا  الماليــة  الموجــودات  صنــف  حســب  االئتمــان 

المجموعــة. لــدى  االئتمــان  تصنيــف 

المعلومات الكمية

الحــد األقصــى للتعــرض لمخاطــر االئتمــان بــدون األخــذ فــي 
أخــرى ائتمانيــة  وتعزيــزات  ضمــان  أي  االعتبــار 

االئتمانيــة  للمخاطــر  للتعــرض  األقصــى  الحــد  أدنــاه  الجــدول  يظهــر 
لعناصــر بيــان المركــز المالــي. يظهــر الحــد األقصــى للتعــرض بالمبالــغ 

اإلجماليــة.
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31 ديسمبر 2017  

- --   -  ---- -67٢.٩5667٢.٩56أرصدة لدى البنوك

موجودات تمويلية واستثمارية اسامية
دفعات مقدمة عن العقارات

3.٠84.٩83١.٩١3.٢١7٩6.١7٢١٠6.٢٠63٢7.6٢٢١4١.١74١١8.6٠٠١35.6٢ ٩٢46.3٢١(* ٠٠3.467(45٩.767

38.6١٩)8.58٢(3٠.٠37   -  ---- ٢٩٢.78١-3٢٢.8١8االستثمارية )إيضاح ١١ (

57.3٢4 )3٢.٩55(٢4.36٩   -   ----١٢5.7٢3٩5.5١45.84٠موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

4.٢٠6.48٠٢.68١.6873٩4.7٩3١٠6.٢٠63٢7.6١   ٢٢4١.١74١١8.6٠٠١35.6٩٢3٠٠.7٠6)٢55.٠٠4(555.7١٠

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقريرمتأخرة لكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقريرغير منخفضة القيمة وال متأخرة بتاريخ التقرير

المبلغ
المدرج

ألف درهم

مخاطر
منخفضة/
معتدلة

ألف درهم

قائمة
المراقبة

ألف درهم

شروط إعادة
التفاوض

ألف درهم

أقل من 30
يوم

ألف درهم

30 إلى 60
يوم

ألف درهم

90-61
يوم

ألف درهم

أكثر من 90
يوم

ألف درهم

المبلغ
المدرج

ألف درهم

مخصص 
االنخفاض
في القيمة
ألف درهم

المبلغ
اإلجمالي

ألف درهم 31 ديسمبر 2018 

- --   -  ---- -255.928255.928أرصدة لدى البنوك

 موجودات تمويلية  واستثمارية اسامية
600.591)274.646(* 325.945 2.703.8501.477.92712.853178.226382.177118.49562.955145.272دفعات مقدمة عن العقارات

38.619)8.582(30.037   -  ---- 292.781-322.818االستثمارية )إيضاح ١١ (

38.955 )32.955(6.000   -   ----63.55537.23320.322موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

3.346.1511.771.088325.956178.226382.177118.49562.955   145.272361.982 )316.183(678.165

31-   إدارة المخاطر )تتمة(

مخاطر االئتمان )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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31 ديسمبر 2017  

- --   -  ---- -67٢.٩5667٢.٩56أرصدة لدى البنوك

موجودات تمويلية واستثمارية اسامية
دفعات مقدمة عن العقارات

3.٠84.٩83١.٩١3.٢١7٩6.١7٢١٠6.٢٠63٢7.6٢٢١4١.١74١١8.6٠٠١35.6٢ ٩٢46.3٢١(* ٠٠3.467(45٩.767

38.6١٩)8.58٢(3٠.٠37   -  ---- ٢٩٢.78١-3٢٢.8١8االستثمارية )إيضاح ١١ (

57.3٢4 )3٢.٩55(٢4.36٩   -   ----١٢5.7٢3٩5.5١45.84٠موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

4.٢٠6.48٠٢.68١.6873٩4.7٩3١٠6.٢٠63٢7.6١   ٢٢4١.١74١١8.6٠٠١35.6٩٢3٠٠.7٠6)٢55.٠٠4(555.7١٠

منخفضة القيمة فرديا بتاريخ التقريرمتأخرة لكن غير منخفضة القيمة بتاريخ التقريرغير منخفضة القيمة وال متأخرة بتاريخ التقرير

المبلغ
المدرج

ألف درهم

مخاطر
منخفضة/
معتدلة

ألف درهم

قائمة
المراقبة

ألف درهم

شروط إعادة
التفاوض

ألف درهم

أقل من 30
يوم

ألف درهم

30 إلى 60
يوم

ألف درهم

90-61
يوم

ألف درهم

أكثر من 90
يوم

ألف درهم

المبلغ
المدرج

ألف درهم

مخصص 
االنخفاض
في القيمة
ألف درهم

المبلغ
اإلجمالي

ألف درهم 31 ديسمبر 2018 

- --   -  ---- -255.928255.928أرصدة لدى البنوك

 موجودات تمويلية  واستثمارية اسامية
600.591)274.646(* 325.945 2.703.8501.477.92712.853178.226382.177118.49562.955145.272دفعات مقدمة عن العقارات

38.619)8.582(30.037   -  ---- 292.781-322.818االستثمارية )إيضاح ١١ (

38.955 )32.955(6.000   -   ----63.55537.23320.322موجودات أخرى )عدا المصاريف المدفوعة مقدما( 

3.346.1511.771.088325.956178.226382.177118.49562.955   145.272361.982 )316.183(678.165

المخصــص   /  3 المرحلــة  إلــى  *باإلضافــة 
المحــدد أعــاه، قامــت المجموعــة أيضــً بتكويــن 
المرحلــة  ضمــن  أخــرى  لمحفظــة  مخصصــات 

تقييمهــا  تــم  التــي  والمشــاريع   ٢ والمرحلــة   ١
بشــكل فــردي بمبلــغ ٢١٠.53 مليــون درهــم )3١ 
ديســمبر ٢٠١7 - مخصــص جماعــي بمبلــغ ١٢.١٢6 

مليــون درهــم ومخصــص للمشــاريع المتوقفــة 
بمبلــغ ١٢٠.6 مليــون درهــم(.
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إدارة المخاطر )تتمة(  -31

الضمانات والتعزيزات االئتمانية األخرى

المجموعــة  قبــل  مــن  المقــدم  التمويــل  إن 
وفقــً  موجــودات  كبنــد  تمامــا  مغطــى 
تمويــل  يتــم  اإلســـامية.  الشـــريعة  ألحــكام 
العقــارات اســـتنادًا إلــى »القيمــة المقــدرة لــدى 
ــدة فــإن  ــة العقــارات الجدي المجموعــة«. فــي حال
القيمــة المقــدرة تكــون مشــابهة لســعر القــدم 
ــم يتــم  ــع المحــدد مــن قبــل المطــورون ث المرب
قبــل مثمــن مســتقل وكذلــك  مــن  التقييــم 
العقــارات  حــال  وفــي  داخلــي.  تقييــم  بإجــراء 
األقــدم، تســتند القيمــة المقــدرة علــى تقريــر 
الخارجييــن  المثمنيــن  عــن  الصــادر  التقييــم 

دوريــة. بصفــة  المســتقلين 

إن التأميــن علــى العقــارات هــو تأميــن إلزامــي، 
المخاطــر  جميــع  ضــد  العقــار  علــى  ويؤمــن 
مبلــغ  أو  البيــع  عقــد  فــي  المذكــورة  بالقيمــة 
حســب  المســاح  قبــل  مــن  المقــدم  التقييــم 
طبيعــة الحالــة. يتــم االحتفــاظ بالقيمــة المؤمــن 
عليهــا بقيمــة العقــار األصليــة علــى مــدى فتــرة  

التمويــل.

مخاطر السوق

إن مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب القيمــة 
المســتقبلية  النقديــة  التدفقــات  أو  العادلــة 
أســعار  فــي  التغيــرات  بســبب  الماليــة  لــألداة 

الســوق.

إدارة  سياســات  بوضــع  المجموعــة  قامــت 
المخاطــر وحدودهــا حيــث تتــم مراقبــة التعرض 
لمخاطــر الســوق ويتــم قياســها ومراقبتهــا مــع 
إشــراف اســتراتيجي يمــارس مــن قبــل مجلــس 

إن  والمطلوبــات.  الموجــودات  ولجنــة  اإلدارة 
هــذه الوحــدات مســؤولة عــن تطويــر وتطبيــق 
قيــاس/ ومنهــج  الســوق  مخاطــر  سياســة 
المنتجــات  كل  ومراجعــة  المخاطــر  مراقبــة 

المنتجــات. وحــدود  الجديــدة  التجاريــة 

مخاطر أسعار العمالت األجنبية

هــي  األجنبيــة  العمــات  أســعار  مخاطــر  إن 
التدفقــات  أو  العادلــة  القيمــة  تقلــب  مخاطــر 
بســبب  الماليــة  لــألداة  المســتقبلية  النقديــة 
التغيــرات فــي أســعار تحويــل العمــات األجنبيــة. 
الســعودي  والريـــال  اإلمــارات  درهــم  ألن  نظــرًا 
مرتبــط بالــدوالر األمريكــي فــإن األرصــدة بالريـــال 
الســعودي ال تعتبــر بانهــا تمثــل مخاطــر عمــات 

جوهريــة. أجنبيــة 

٪ التغير في

سعر العملة

بالدرهم

التأثير على

األرباح

ألف درهم

التأثير على

حقوق الملكية 

ألف درهم
العملة

 ±9.649   ± 613 ±5٪الجنيه المصري  ٢٠١8

العملة

 ±٩.٠77   ± 584 ±5٪الجنيه المصري  ٢٠١7

مخاطر أسعار الربح

ــر  ــح مــن احتمــال تأثي تنشــأ مخاطــر أســعار الرب
الربحيــة  علــى  الربــح  معــدالت  فــي  التغيــرات 
لــألدوات  العادلــة  القيمــة  أو  المســتقبلية 
للمجموعــة  الماليــة  البيانــات  فــي  الماليــة. 
هنــاك بنديــن يؤديــان إلــى مثــل هــذا التعــرض. 
اإلســامية  التمويليــة  الموجــودات  مثــال/ 
وااللتزامــات التمويليــة، كمــا تظهــر علــى جهــات 
الموجــودات والمطلوبــات لديهــا علــى التوالــي. 

إن مخاطــر أســعار الربــح للمجموعــة هــي بحدهــا 
األدنــى علــى المــدى القصيــر. إن أســعار الربــح 
للموجــودات التمويليــة هــي مركــب مــن ســعر 
المتوقــع  مــن  الــذي  الداخلــي  والســعر  أيبــور 
علــى  اســتنادا  مســتمر  بشــكل  يتقلــب  أن 
حركــة ســعر أيبــور. تقــوم المجموعــة بمراجعــة 
أســـعار الربــح بصفــة دوريــة خــال اجتمــاع لجـــنة 
الموجــودات والمطلوبــات لديهــا إذا كان ذلــك 
ــً وتوصــى بتغييــر الســعر اســتنادًا إلــى  ضروري

وضــع الســوق وجــو المنافســة.

إن االلتزامــات التمويليــة، هــي عقــود تعاقديــة 
ــدء  بأســعار ثابتة/بالحــد األعلــى وتحــدد عنــد ب
العقــد. إن أي تغييــر فــي الســعر ليــس لــه تأثيــر 

علــى الترتيبــات التــي تــم إجراؤهــا مــن قبــل.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
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2018

ألف درهم 

2017

ألف درهم

±١5.6٢4±14.106تأثير أ ± 5٠ نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

± 3١.٢48± 28.213تأثير أ ± ١٠٠ نقطة أساس تغيير في سعر أيبور

الممكــن  المعقولــة  التغيــرات  حساســية  التالــي  الجــدول  يظهــر 
حدوثهــا فــي أســعار الربــح، مــع ثبــات جميــع المتغيــرات األخــرى، علــى 

للمجموعــة. الدخــل  بيــان 

إن حساســية بيــان الدخــل تمثــل تأثيــر التغيــرات المفترضــة فــي أســعار 
إلــى  اســتنادًا  واحــدة  لســنة  المقبوضــة  األربــاح  صافــي  علــى  الربــح 
الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة التــي تحقــق أربــاح المحتفــظ 

بهــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8.
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مخاطر أسعار األسهم

مخاطــر  تمثــل  األســهم  أســعار  مخاطــر  إن 
نتيجــة  لألســهم  العادلــة  القيمــة  انخفــاض 
للتغيــرات فــي مســتويات مؤشــرات األســهم 
وقيمــة األســهم الفرديــة. تنتــج مخاطــر أســعار 
األســهم غيــر التجاريــة عــن محفظــة المجموعــة 
االســتثمارية التــي تشــمل أســهم متداولــة غيــر 

جوهريــة.

 

مخاطر التسديد المبكر

المخاطــر  هــي  المبكــر  التســديد  مخاطــر  إن 
عندمــا تتعــرض المجموعــة لخســارة ماليــة ألن 
األطــراف المقابلــة قامــت بالتســديد مبكــرا أو 

بعــد الوقــت المتوقــع.

تســديد  مخاطــر  أليــة  المجموعــة  تتعــرض  ال 
المبلــغ  أن  حيــث  جوهريــة  بصــورة  مبكــر 
المحَصــل فــي حالــة التســديد مبكــرا هــو أكثــر 
فــي  الموجــودات  لبنــد  المدرجــة  القيمــة   مــن 
باالحتفــاظ  وذلــك  المبكــر،  التســديد  تاريــخ 
بمبلــغ األربــاح المؤجلــة أو بإضافــة هامــش إلــى 
ســعر بيــع بنــد موجــودات اإلجــارة كربــح تســديد 
مبكــر. يقــوم فريــق التحصيــل بمراقبــة وضــع 

الذمــم المدينــة للعميــل بشــكل يومــي.

مخاطر السيولة

يلخــص الجــدول أدنــاه اســتحقاقات المطلوبــات 
العموميــة  الميزانيــة  خــارج  والبنــود  الماليــة 
تســديد  إلــى  اســتنادًا  بالمجموعــة  الخاصــة 
إن  المخصومــة.  غيــر  التعاقديــة  االلتزامــات 
كأن  تعامــل  لإشــعار  تخضــع  التــي  الدفعــات 

الحــال. فــي  تقديمــه  واجــب  اإلشــعار 
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حتى سنة واحدةحتى سنة واحدة

 

معدل
الربح المتوقع
٪

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 إلى 6
أشهر
ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

المجموع  حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
5 سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم في 31 ديسمبر 2018

5.124.154 -462.148905.9832.551.9081.666.263  233.268 2210.567٪ - 4٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

128.007 -7.3548.78220.24082.14625.621 6.54.104٪ - 21٪تمويات إسامية ألجل

214.671240.622 470.930 926.223 2.634.054 1.691.884- 5.252.161

بنود خارج الميزانية العمومية

378.935 -- 281.2763802.262283.91895.017التزامات 

في 3١ ديسمبر ٢٠١7

5.7٩4.36١-465.6٩3775.64٩3.45٠.54١١.568.١7١ ٢74.846٢35.١١٠٪ - 4٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

76.٩٩4--٢.١584.٢٢٩8.58٩68.4٠5 6.5٢.٢٠٢٪ - ٢١٪تمويات إسامية ألجل

77.048237.268469.922784.2383.518.9461.568.171-  5.871.355

بنود خارج الميزانية العمومية

410.698 --381.9193.4322.097387.44823.250التزامات 

31-   إدارة المخاطر)تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
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حتى سنة واحدةحتى سنة واحدة

 

معدل
الربح المتوقع
٪

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 إلى 6
أشهر
ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

المجموع  حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
5 سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم في 31 ديسمبر 2018

5.124.154 -462.148905.9832.551.9081.666.263  233.268 2210.567٪ - 4٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

128.007 -7.3548.78220.24082.14625.621 6.54.104٪ - 21٪تمويات إسامية ألجل

214.671240.622 470.930 926.223 2.634.054 1.691.884- 5.252.161

بنود خارج الميزانية العمومية

378.935 -- 281.2763802.262283.91895.017التزامات 

في 3١ ديسمبر ٢٠١7

5.7٩4.36١-465.6٩3775.64٩3.45٠.54١١.568.١7١ ٢74.846٢35.١١٠٪ - 4٪ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى

76.٩٩4--٢.١584.٢٢٩8.58٩68.4٠5 6.5٢.٢٠٢٪ - ٢١٪تمويات إسامية ألجل

77.048237.268469.922784.2383.518.9461.568.171-  5.871.355

بنود خارج الميزانية العمومية

410.698 --381.9193.4322.097387.44823.250التزامات 



 
          حتى سنة واحدةفي 3١ ديسمبر ٢٠١8

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 إلى 6
أشهر
ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

المجموع حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
5 سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات
 255.987 35.000- 133.901 87.086 - - 87.086نقد وودائع لدى البنوك

 2.703.850 -1.549.832 521.766 632.252 205.917 87.992 338.343موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

 7.714 7.714- - - - - -األوراق المالية االستثمارية

 322.818 -292.781 30.037 - - - -دفعات مقدمً عن عقارات استثمارية

 1.989.071 -692.952 1.045.339 250.780 250.780 - -عقارات استثمارية

 230.845 -- 230.845 - - - -عقارات قيد التطوير

 289.005 -202.303 - 86.702 - 86.702 -استثمارات في شركة شقيقة

 67.317 -- 8.346 58.971 1.688 17.462 39.821موجودات أخرى

 17.214 17.214- - - - - -موجودات ثابتة

 5.883.821 2.737.86859.928 1.970.234 1.115.791 458.385 192.156 465.250إجمالي الموجودات

المطلوبات

 4.218.025 - 1.814.325 1.884.851 518.849 361.552 157.297 -ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

 111.685 -64.180 33.850 13.655 5.654 5.654 2.347تمويل إسامي ألجل

 4.398 4.398 - - - - - -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 284.516 -146.781 30.946 106.789 3.044 2.278 101.467مطلوبات أخرى

 4.618.624 4.398 2.025.286  1.949.647 639.293 370.250 165.229 103.814إجمالي المطلوبات

 378.935 -- 95.017 283.918 2.262 380 281.276التزامات

 886.262 712.58255.530)74.430( 192.580 85.873 26.547 80.160صافي نقص السيولة

 886.262 830.732886.262 118.150 192.580 192.580 106.707 80.160صافي نقص السيولة المتراكمة

31-   إدارة المخاطر)تتمة(
مخاطر السيولة )تتمة(

تحليالت تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات
إن تحليــات تواريــخ اســتحقاق الموجــودات والمطلوبــات والبنــود خــارج الميزانيــة العموميــة المحللــة اســتنادًا 
إلــى الفتــرة الزمنيــة المتوقعــة لتحصيلهــا أو تســديدها أو بيعهــا. إن األرقــام الــواردة فــي هــذا الجــدول 
تشــتمل علــى تأثيــر تعديــل القيمــة العادلــة لــكل بيــان مركــز مالــي وتســتثنى األربــاح التــي لــم تســتحق بعــد 

فــي نهايــة الســنة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018

118

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



 
          حتى سنة واحدةفي 3١ ديسمبر ٢٠١8

أقل من
3 أشهر
ألف درهم

3 إلى 6
أشهر
ألف درهم

6 أشهر إلى
سنة واحدة
ألف درهم

المجموع حتى
سنة واحدة
ألف درهم

1 إلى 5
سنوات
ألف درهم

أكثر من
5 سنوات
ألف درهم

بنود من دون
فترة استحقاق
ألف درهم

اإلجمالي
ألف درهم

الموجودات
 255.987 35.000- 133.901 87.086 - - 87.086نقد وودائع لدى البنوك

 2.703.850 -1.549.832 521.766 632.252 205.917 87.992 338.343موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

 7.714 7.714- - - - - -األوراق المالية االستثمارية

 322.818 -292.781 30.037 - - - -دفعات مقدمً عن عقارات استثمارية

 1.989.071 -692.952 1.045.339 250.780 250.780 - -عقارات استثمارية

 230.845 -- 230.845 - - - -عقارات قيد التطوير

 289.005 -202.303 - 86.702 - 86.702 -استثمارات في شركة شقيقة

 67.317 -- 8.346 58.971 1.688 17.462 39.821موجودات أخرى

 17.214 17.214- - - - - -موجودات ثابتة

 5.883.821 2.737.86859.928 1.970.234 1.115.791 458.385 192.156 465.250إجمالي الموجودات

المطلوبات

 4.218.025 - 1.814.325 1.884.851 518.849 361.552 157.297 -ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

 111.685 -64.180 33.850 13.655 5.654 5.654 2.347تمويل إسامي ألجل

 4.398 4.398 - - - - - -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 284.516 -146.781 30.946 106.789 3.044 2.278 101.467مطلوبات أخرى

 4.618.624 4.398 2.025.286  1.949.647 639.293 370.250 165.229 103.814إجمالي المطلوبات

 378.935 -- 95.017 283.918 2.262 380 281.276التزامات

 886.262 712.58255.530)74.430( 192.580 85.873 26.547 80.160صافي نقص السيولة

 886.262 830.732886.262 118.150 192.580 192.580 106.707 80.160صافي نقص السيولة المتراكمة
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في 31 ديسمبر 2017
حتى سنة واحدة

بنود من دونأكثر من1 إلى 5المجموع حتى6 أشهر إلى3 إلى 6أقل من

اإلجماليفترة استحقاق5 سنواتسنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهر3 أشهر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

35.٠٠٠673.٠١5- ٢٠5.453  43٢.56٢ - ٢.١5٩ 43٠.4٠3نقد وودائع لدى البنوك

3.٠84.٩83-١.6١6.١35 66٢.78٢ 8٠6.٠66 85.3١8 57.335 663.4١3موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

١٢.387١٢.387-  -  - - - -األوراق المالية االستثمارية

 3٢٢.8١8-3٠.٠37٢٩٢.78١ - - - -دفعات مقدمً عن عقارات استثمارية

 ١.8٢١.٠64- ١.١٢١.6٩١6٩٩.373 - - - -عقارات استثمارية

 ٢١٢.84٩- -٢١٢.84٩ - - - -عقارات قيد التطوير

 3٠٢.5673٠٢.567-- - - - -استثمارات في شركة شقيقة

١3٢.48٩-- 838 ١3١.65١ 6.5٩4 ٢.864 ١٢٢.١٩3موجودات أخرى

 ١7.٠7٢١7.٠7٢-- - - - -موجودات ثابتة

6.57٩.٢44 ٢.6٠8.٢8٩367.٠٢6 ٢.٢33.65٠ ١.37٠.٢7٩ ٩١.٩١٢ 6٢.358 ١.٢١6.٠٠٩إجمالي الموجودات

المطلوبات

4.7٩٢.٠37 -١.٩54.4٢٩ ٢.١53.547 684.٠6١ 4١٠.437 ٢٠5.٢١8  68.4٠6ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

66.١36 -38.55٩ ٢٢.٩48 4.6٢٩ ٢.3١4 ١.١57 ١.١58تمويل إسامي ألجل  

6.55١  6.55١ - - - - - -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١43.6١٢-- ١٠.887 ١3٢.7٢5 7.6٠٩ 3.383 ١٢١.733مطلوبات أخرى

١.٩٩٢.٩886.55١5.٠٠8.336 ٢.١87.38٢ 8٢١.4١5 4٢٠.36٠ ٢٠٩.758 ١٩١.٢٩7إجمالي المطلوبات

4١٠.6٩8--  ٢3.٢5٠ 387.448 ٢.٠٩7 3.43٢ 38١.٩١٩التزامات

١.١6٠.٢١٠ 6١5.3٠١36٠.475 ٢3.٠١8 ١6١.4١6)33٠.545()١5٠.83٢( 64٢.7٩3صافي نقص السيولة

 ١.١6٠.٢١٠ 7٩٩.735١.١6٠.٢١٠ ١84.434 ١6١.4١6 ١6١.4١6 4٩١.٩6١ 64٢.7٩3صافي نقص السيولة المتراكمة

31-   إدارة المخاطر)تتمة(

مخاطر السيولة )تتمة(
جدول مخاطر السيولة أعاله

تحليات تواريخ االستحقاق للموجودات والمطلوبات )تتمة(

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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في 31 ديسمبر 2017
حتى سنة واحدة

بنود من دونأكثر من1 إلى 5المجموع حتى6 أشهر إلى3 إلى 6أقل من

اإلجماليفترة استحقاق5 سنواتسنواتسنة واحدةسنة واحدةأشهر3 أشهر

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم

الموجودات

35.٠٠٠673.٠١5- ٢٠5.453  43٢.56٢ - ٢.١5٩ 43٠.4٠3نقد وودائع لدى البنوك

3.٠84.٩83-١.6١6.١35 66٢.78٢ 8٠6.٠66 85.3١8 57.335 663.4١3موجودات تمويلية واستثمارية إسامية 

١٢.387١٢.387-  -  - - - -األوراق المالية االستثمارية

 3٢٢.8١8-3٠.٠37٢٩٢.78١ - - - -دفعات مقدمً عن عقارات استثمارية

 ١.8٢١.٠64- ١.١٢١.6٩١6٩٩.373 - - - -عقارات استثمارية

 ٢١٢.84٩- -٢١٢.84٩ - - - -عقارات قيد التطوير

 3٠٢.5673٠٢.567-- - - - -استثمارات في شركة شقيقة

١3٢.48٩-- 838 ١3١.65١ 6.5٩4 ٢.864 ١٢٢.١٩3موجودات أخرى

 ١7.٠7٢١7.٠7٢-- - - - -موجودات ثابتة

6.57٩.٢44 ٢.6٠8.٢8٩367.٠٢6 ٢.٢33.65٠ ١.37٠.٢7٩ ٩١.٩١٢ 6٢.358 ١.٢١6.٠٠٩إجمالي الموجودات

المطلوبات

4.7٩٢.٠37 -١.٩54.4٢٩ ٢.١53.547 684.٠6١ 4١٠.437 ٢٠5.٢١8  68.4٠6ودائع استثمارية وتمويات إسامية أخرى 

66.١36 -38.55٩ ٢٢.٩48 4.6٢٩ ٢.3١4 ١.١57 ١.١58تمويل إسامي ألجل  

6.55١  6.55١ - - - - - -مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

١43.6١٢-- ١٠.887 ١3٢.7٢5 7.6٠٩ 3.383 ١٢١.733مطلوبات أخرى

١.٩٩٢.٩886.55١5.٠٠8.336 ٢.١87.38٢ 8٢١.4١5 4٢٠.36٠ ٢٠٩.758 ١٩١.٢٩7إجمالي المطلوبات

4١٠.6٩8--  ٢3.٢5٠ 387.448 ٢.٠٩7 3.43٢ 38١.٩١٩التزامات

١.١6٠.٢١٠ 6١5.3٠١36٠.475 ٢3.٠١8 ١6١.4١6)33٠.545()١5٠.83٢( 64٢.7٩3صافي نقص السيولة

 ١.١6٠.٢١٠ 7٩٩.735١.١6٠.٢١٠ ١84.434 ١6١.4١6 ١6١.4١6 4٩١.٩6١ 64٢.7٩3صافي نقص السيولة المتراكمة
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إدارة المخاطر )تتمة(  -31

مخاطر السيولة )تتمة(

عقــب إعــادة الهيكلــة الماليــة، قامــت المجموعــة بتخفيــض جوهــري 
لمخاطــر الســيولة لديهــا. ســتكون المجموعــة قــادرة علــى االســتمرار 
فــي الوفــاء بالتزاماتهــا فــي المســتقبل القريــب دون أي عــدم تطابــق 

جوهــري فــي الســيولة.

المخاطر التشغيلية 

إن المخاطــر التشــغيلية هــي مخاطــر الخســارة الناتجــة مــن تعطــل 
األنظمــة أو بســبب الخطــأ البشــري أو الغــش أو األحــداث الخارجيــة. 
عندمــا تتعطــل األنظمــة عــن العمــل يمكــن للمخاطــر التشــغيلية 
أن تــؤدي إلــى أضــرار خاصــة بالســمعة ويكــون لذلــك أثــار قانونيــة أو 
أن  للمجموعــة  يمكــن  ال  الماليــة.  الخســارة  إلــى  تــؤدي  أو  تشــريعية 
إطــار  خــال  مــن  التشــغيلية ولكــن  المخاطــر  تجنــب جميــع  تتوقــع 
الرقابــة العامــة ومــن خــال المتابعــة واالســتجابة للمخاطــر المحتملــة، 
ــة  تســتطيع المجموعــة أن تديــر هــذه المخاطــر. تتضمــن أدوات الرقاب
علــى  للدخــول  إجــراءات  ووضــع  فعالــة  بصــورة  الواجبــات  فصــل 
األنظمــة والتفويــض والتســوية وتدريــب العامليــن وعمليــات التقييــم 

ويتضمــن ذلــك اســتخدام التدقيــق الداخلــي.

إدارة رأس المال

إن األهــداف الرئيســية مــن إدارة رأس المــال الخــاص بالمجموعــة هــي 
ضمــان التــزام المجموعــة بمتطلبــات رأس المــال المفروضــة مــن الخــارج 
وأن تحتفــظ المجموعــة بتصنيــف ائتمانــي قــوي ونســب جيــدة خاصــة 
بــرأس المــال لكــي تدعــم أعمالهــا وتزيــد مــن حقــوق المســاهمين 

ألقصــى حــد ممكــن.

تقــوم المجموعــة بــإدارة هيــكل رأس المــال لديهــا وتجــري تعديــات 
عليــه فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة وســمات المخاطــرة 
ــة الســارية فــي ٢5 نوفمبــر ٢٠١4  فــي أنشــطتها. تمثــل إعــادة الهيكل
التغييــر الجوهــري فــي هيــكل رأس مــال المجموعــة. يتألــف هيــكل 
رأس المــال مــن رأس المــال وأســهم الخزينــة واالحتياطــي القانونــي 
واالحتياطــي العــام واالحتياطــي الخــاص والتغيــرات المتراكمــة فــي 
القيمــة العادلــة واحتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة وأداة المضاربــة 
واحتياطــي أداة المضاربــة والخســائر المتراكمــة وتــم قياســها بمبلــغ 
١.١5٩ مليــون درهــم كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١8 )3١ ديســمبر٢٠١7 - 443.١ 

مليــون درهــم(.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية

للمجموعــة  الماليــة  والمطلوبــات  للموجــودات  العادلــة  القيمــة  إن 
بتاريــخ إعــداد التقاريــر الماليــة تقــارب قيمتهــا الدفتريــة كمــا وردت فــي 

هــذه البيانــات الماليــة.

المساهمات االجتماعية  -32

للشــركات  االجتماعيــة  المســؤولية  اســتراتيجية  الشــركة  تواصــل 
ومســجلة رســميً مــع غرفــة تجــارة وصناعــة دبــي لبرنامــج عامــة غرفــة 
الشــركة  قدمــت  وقــد  للمؤسســات.  االجتماعيــة  للمســؤولية  دبــي 
المســاهمات االجتماعيــة بشــكل رئيســي إلــي مركــز النــور لألطفــال 
األنشــطة  نحــو  للمعاقيــن  راشــد  ومركــز  الخاصــة  االحتياجــات  ذوي 

اإلنســانية خــال الســنة.

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة )تتمة(
كما في 31 ديسمبر 2018
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